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การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10
เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21

ข้อมูลอ้างอิงเพื่อการประกันคุณภาพ
โครงการประชุ ม วิ ช าการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 10 เรื่ อ ง “การยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21” นี้ เป็นการจัดการประชุมวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/การ
ค้นคว้าอิสระของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ดังนี้
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิช าการระดับชาติ ครั้งนี้เป็นการนาเสนอบทความวิจัย ในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุม
(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือ คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรื อ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิช านั้นๆ
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย
และมีบทความที่ มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 25
บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติที่นาเสนอให้กองบรรณาธิการ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
สาหรับ โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึก ษาระดั บชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21” ในครั้งนี้มีผู้นาเสนอผลงานวิจัยจาก 32 สถาบันการศึกษา โดยมี
รายนามคณะกรรมการจัดประชุ ม วิช าการระดั บชาติ และรายนามผู้ทรงคุ ณ วุฒิ ในการพิ จารณาบทความ
ดังรายนามต่อไปนี้
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คณะกรรมการจัดประชุม
คณะกรรมการจัดประชุม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิง่ ศิริธรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ ดร.รัมภา จุฑะกนก
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ ชัยสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนชื่น อัคคะวณิชชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต นิรตั ิศยั
เภสัชกรหญิง อาจารย์ ดร.วารณี บุญช่วยเหลือ
อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ วรรณธง บรอคเคิลเฮอร์สท์
อาจารย์ ดร.พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ
อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย
อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
อาจารย์ ดร.ภัทรภร ผลิตากุล
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ผู้ทรงคุณวุฒิ
 กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลทิพย์ พานิชภักดิ์
อาจารย์ ดร.เพิ่มศักดิ์ สุวรรณทัต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. ณวิทย์ อ่องแสวงชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย สันติเวส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมิต ตะกรุดแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิวดี ทองป้อง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์กันจณา ดาโสภี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร มูรพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ อรศิริ ปาณินท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี พินิจวรสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัตติกา กิตติประสาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์

มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.นิอร เตรัตนชัย
อาจารย์ ดร.อาไพ บูรณประพฤกษ์
อาจารย์ ดร.ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม
มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาจารย์ ดร.จเร สุวรรณชาต
ข้าราชการบานาญ
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ กัญญา เจริญศุภกุล
 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์
รองศาสตราจารย์ กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร วิรณ
ุ หะ
รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา
รองศาสตราจารย์สมพร ร่วมสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์ จัติวตั ร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ บุญสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย ดีเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนตี า โฆษิตชัยวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ เทวตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิรสิ ัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต สังข์เฉย
อาจารย์ ดร. อัฏฐมา บุญปาลิต
อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย
อาจารย์ ดร.โกสินทร์ เตชะนิยม
อาจารย์ ดร.ฐิติมา เวชพงศ์
อาจารย์ ดร.ทรรศนีย์ โมรา
อาจารย์ ดร.ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ
อาจารย์ ดร.นงนุช โรจนเลิศ
อาจารย์ ดร.นพดล โตวิชัยกุล
อาจารย์ ดร.นพรัตน์ บุญเพียรผล
อาจารย์ ดร.ประพล เปรมทองสุข
อาจารย์ ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ
อาจารย์ ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ
อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล
อาจารย์ ดร.วนิดา คราวเหมาะ
อาจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก
อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์
อาจารย์ ดร.ศศิณัฏฐ์ สรรคบุรานุรกั ษ์

อาจารย์ ดร.ศิระ ศรีโยธิน
อาจารย์ ดร.สรภัส น้าสมบูรณ์
อาจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล
อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรตั น์
อาจารย์ ดร.อัฏฐมา บุญปาลิต
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม
อาจารย์ ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล
อาจารย์ ดร.จิตตรา มาคะผล
อาจารย์อภิเษก หงษ์วิทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว
อาจารย์ ดร.นยา สุจฉายา
อาจารย์ ดร.สมพรนุช ตันศรีสุข
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ ดร.มณทิชา ภักดีคง
อาจารย์ ดร.สง่า วงค์ไชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวลี กระแสร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาจารย์ ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พิมพวง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. เขมณัฏฐ์ มิง่ ศิริธรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด เชือ้ สุวรรณทวี
อาจารย์ ดร.ไกรวุฒิ จุลพงศธร
อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์
มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.กิตติมา พันธ์พฤกษา
อาจารย์ ดร.พรรณทิพา ตันตินยั
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อาจารย์ ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ
อาจารย์ ดร.ขจิตา ศรีพุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพัทธ์ โพธิ์ทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา แสนสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรนิ ทร์
อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย วรจิตติพล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ ดร.นงนภัส แก้วพลอย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ ดร.อภินภัศ จิตรกร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย
อาจารย์สุทธิชล โพธิรังษี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์วิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์
กรมศิลปากร
นายประทีป เพ็งตะโก
ผู้เชี่ยวชาญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารงค์ ฐานดี
ดร.อมรา ศรีสุชาติ
นางสาววรนุช วีณะสนธิ
ข้าราชการบานาญ
รองศาสตราจารย์สภุ าภรณ์ จินดามณีโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารุง โตรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์
 กลุ่มวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสฏิ ฐ์ ศงสะเสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุพทิ ักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ อนุรักษ์อุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาศอุบล ทองงาม
อาจารย์ ดร.จุรีวรรณ จันพลา
อาจารย์ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัญ ปันมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย
รองศาสตราจารย์พรพิมล ม่วงไทย
รองศาสตราจารย์สริ ิธร สโมสร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรทณา สินศิระ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา จิระเกียรติกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา เชาวลิตวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา โชติช่วง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เสรีภาพ
อาจารย์ ดร.ศิรมิ า พ่วงประพันธ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิ า ลิม้ มัทวาภิรัติ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยา พุทธวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขมุ โฆษิตชัยมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช ชั้นจิรกุล
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษราภรณ์ งามปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ คันธิยงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เจวจินดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยา พุทธวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยพร มากทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต นิรตั ิศัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมามาลย์ บันเทิง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย วาสนานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจิรา พงศ์นิมิตประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ลีลาสง่าลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรินทร์ ฆษะปะบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
อาจารย์ ดร.ศราวุธ ภูไ่ พจิตร์กุล
อาจารย์ ดร.กัณธิดา พันธุ์เจริญ
อาจารย์ ดร.กิตติยาพร สิงห์สัมพันธ์
อาจารย์ ดร.กุลทัศน์ สุวัฒน์พิพัฒน์
อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล
อาจารย์ ดร.วันวิวาห์ ตุ้มน้อย
อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภยั
อาจารย์ ดร.วีรยุทธ์ แซ่ลิ้ม
อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ
อาจารย์ ดร.ศิรริ ัตน์ ชูสกุลเกรียง
อาจารย์ ดร.สินี หนองเต่าดา
มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.งามนิจ ชื่นบุญงาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.อาพล การุณสุนทวงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย เทพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์

อาจารย์ ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเนตร สมบัติสมภพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคัญญ์ นรบิน
อาจารย์ ดร.ชวาลย์ ศรีวงษ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์ ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ ดร.วลีพรรณ รกิติกลุ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญเรือง คาศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นารีลักษณ์ นาแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ชุลกี ร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารทิพย์ บุญส่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร เงินคา
อาจารย์ ดร.รัมภา จุฑะกนก
อาจารย์ ดร.ณิชากร คอนดี
อาจารย์ ดร.อัจฉรา อิ่มคา พุฒคา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาจารย์ ประสาร จิตร์เพ็ชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นาคประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี
มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
อาจารย์ ดร.วาสินี พงษ์ประยูร
มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต งามเสน่ห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ดร.กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ กอสนาน
นักวิชาการอิสระ
ดร.จุมพฏ กาญจนกาธร
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ดร.ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต
อาจารย์ ดร.ฐิติมา สงเคราะห์
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
พันตารวจโท ธนบูรณ์ ธัชศฤงคารสกุล
พันตารวจเอกอดิชัย กัณหา
ศิริพัฒน์สหคลินิก
แพทย์หญิงนุสรี ศิริพัฒน์
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กาหนดการ
โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10
เรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21”
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563
โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
.............................................................
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
08.30 – 09.00 น.
กล่าวรายงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
กล่าวต้อนรับ
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กล่าวเปิดงาน
โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
09.00 – 10.00 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง
“การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวนิ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.15 – 16.30 น.
นาเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ แยกตามกลุ่มสาขาวิชา
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2563
09.00 – 16.30 น.
นาเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ แยกตามกลุ่มสาขาวิชา

สารบัญ
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวประกายดาว ดีปาละ
นางสาวณัฐนวียา จารุอัครพัฒน์

นางชัญญกัลย์ เลอ วอง ฮวน

นางสาวกนกวรรณ ราโชกาญจน์

นางสาวฐิตาภรณ์ วังตาล

นางสาวภิราภรณ์ ก้อนคา
นายอรรคพงษ์ ไมตรีจติ ต์
นางสาวรสสุคนธ์ โทอุบล

นายโอฬาร เลิศศักดิ์นรินทร์

นางสาวนุชทยา เลิศพร

ชื่อบทความ

เลขที่หน้า

กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
Grab Application ของผู้ที่ใช้ในกรุงเทพมหานคร
การตลาดแบบเนื้อหา (Content Marketing) ที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ TISCO Mobile Banking ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดที่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ JD Central ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
การสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
Blackmores ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อ
เครือข่ายสังคม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน
ขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
นวัตกรรมการดาเนินธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภท
ร้านสะดวกซื้อ
แรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ดีในการ
ทางานของบุคลากรกรมพลศึกษา
ผลของการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
การรับรูด้ ้านคุณภาพและการบริการที่มีต่อทัศนคติใน
การส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์ของมหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึ่งของนักศึกษา Gen Z
อิทธิพลของการรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้า คุณภาพ
การให้บริการ และการรับรู้คุณค่าด้านราคาทีม่ ีต่อ
ความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ในเขต
รังสิต ปทุมธานี

H1 – H11
H12 – H18

H19 – H27

H28 – H37

H38 – H48

H49 – H55
H56 – H65
H66 – H75

H76 – H86

H87 – H95

นางสาวอริษรา นวพงศ์

นางสาวศุภสิ รา กุมาทะ

นายศิวกร กตัญญูนุสรณ์
นางสาวรวีวรรณ ธนูทอง

นางสาวกัณฐลดา กลิ่นเมือง

นางสาวรุ่งนภา จิตตสินนวา

นายชวลิต ดวงทวี

นางสาวกัญรณี จันทิพย์วงษ์

นายอภิสิทธิ์ กาญสอาด
นางสาวเกศินี ปรีเปรม

รูปแบบสันนิษฐาน และการกาหนดอายุ ชิ้นส่วน
พระพุทธรูปสาริดขนาดใหญ่ ใพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หริภุญไชย
ผลการใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางที่มีต่อการ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาชุดทดลองฟิสิกส์ เรื่อง แรงเสียดทาน
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การศึกษาผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษากับสถาบันอุดมการศึกษาต่างประเทศของ
ของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการการศึกษานานาชาติ
ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562
การสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอน
แบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ สาหรับนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม
ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปัญหา
และการจัดการการท่องเที่ยววัดจามเทวี อาเภอเมือง
ลาพูน จังหวัดลาพูน
ผลของการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการควบคุมและการ
ประกันคุณภาพอาหารของนักศึกษาเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลการฝึกด้วยโปรแกรมการกระโดดที่มีผลต่อพลัง
กล้ามเนื้อขา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ความสัมพันธ์ระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเองและ
สุขภาพจิตในกลุ่มผู้ปกครองและบุตรที่ศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร

H96 – H103

H104 – H112

H113 – H121
H-122 – H132

H133 – H141

H142 – H149

H150 –H155

H156 – H168

H169 – H177
H178 – H185

นายพงศกร งามวิวัฒนสว่าง

นายชุมพล กุลเขมานนท์
นายกาพล ลีไพบูลย์วงศ์
นางสาวขวัญชนก พะลัง

นายอัทธ์ คุ้มพุ่ม

นางสาวอลิสา ลิ้มสาราญ

นายธีรชัย ตันติทัตต์
นายพลรบ บุญคงมา
นางสาวจันทรา ปราการสมุทร
นายศักดิ์สิทธิ์ กมลภูผจงภักดิ์
นางสาวญาณิศา ทองฉาย
นางสาวปิยธิดา สุภา

นายมุรธา นามพลกรัง

กลยุทธ์ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางนาเข้าจาก
ต่างประเทศผ่านร้าน Multi-Brand ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
แนวทางการพัฒนาศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศของ
สถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง.
คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco car ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานคร
การโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี้ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ผลของโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึก
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาที่มตี ่อความสามารถใน
การรับและส่งลูกฟุตบอล
ผลของการฝึกพลัยโอเมตริก และการฝึกพลัยโอเมตริก
ควบคู่ความคล่องแคล่วว่องไวที่มีตอ่ พลังกล้ามเนื้อและ
ความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬากาบัดดี้
ผลของการฝึกด้วยแรงต้านสามวิธที ี่มีต่อความเร็วใน
การวิ่ง 50 เมตร
การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลสาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรค
ผิวหนังของสารสกัดกิ่งหม่อนพันธุเ์ ชียงใหม่ 60
การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การทาขนมปั้นขลิบ
กุ้งจ่อม
การศึกษาวิธีการดูแลรักษาในการอนุรักษ์ภาพเขียน
เบื้องต้น
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การทดลองแบบสืบ
เสาะหาความรู้ ที่มีต่อทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และ
การแก้ปัญหาของนิสติ ครู
การสร้างโปรแกรมการฝึกเอส คิว ที่มีต่อความเร็วใน
การวิ่ง 50 เมตร ของนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา

H186 – H193

H194 – H201
H202 – H210
H211 – H221

H222 – H231

H232 – H239

H240 – H247
H248 – H256
H257 – H264
H265 – H272
H273 –H283
H284 – H293

H294 – H300

นายนครินทร์ เจริญเหล่าศิริ
นางสาวกชพรรณ คัดชาชัย

ฐิติรัตน์ บารุงกุล

พระมหากวีศักดิ์ วาปีกุลเศรษฐ์
นางสาวกุลวิกา อ้วนดวงดี

นางสาวอลิษา จันทร์เปล่ง

พระศรัญย์ ช้างกุล

นางสาวสุรางค์รัตน์ เพิ่มพูนศรีศลิ ป์

นางสาวจิรัชญา สวัสดีมงคล

นางสาวนิตยา ฐิติวัฒนพงษ์

การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดรับ
ต่อแนวคิดพื้นที่สาธารณะ
แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้า จังหวัด
สมุทรปราการ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรกับ
การเป็นผูส้ นับสนุนองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด
มหาสารคาม
ความเชื่อของชาวสิงหลในวรรณกรรมบาลีเรื่องสมันต
กูฏวัณณนา
ปัญหาเรื่องอัตลักษณ์และการบูรณาการเข้ากับสังคม
ของตัวละครผู้อพยพในนวนิยายเรือ่ ง สะพานปากน้า
โกลเด้น ฮอร์น (Die Brücke vom Goldenen Horn) ของ
เอิสดามาร์ (Özdamar) และ สถานีระหว่างทาง
(Zwischenstationen) ของแวร์ทลีบ (Vertlib)
ผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการ
จัดการพุทธสถานวัดจีน
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา
กรณีศึกษา : วัดเล่งเน่ยยี่1 และ
วัดเล่งเน่ยยี่2
ความคาดหวังและประสบการณ์การช้อปปิ้งของ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาการให้บริการตามหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าให้เกิดประสิทธิผลของโรงพยาบาลบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์
4.0: กรณีศึกษา การใช้แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.
ของอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

H301 – H309
H310 – H317

H318 – H328

H329 – H337
H338 – H346

H347 – H355

H356 – H364

H365 – H373

H374 – H384

H385 – H394

นายยองซู คิม
นางสาวบุษศรินทร์ ภูส่ ุ่ม

นางสาวสุชาวดี ณรงค์ชัย

นางสาวฐนชม พันธ์บุญมี

นางสาวออมทอง นันตา

นายอดิศักดิ์ สืบธรรมมา

นางสาวดวงสุดา นาเจริญ

ธัญญาวดี เพ็งตะโก

นางสาวจุฑาทิพย์ นนท์พิสุทธิ์เมธา

นายเอกพล สุวัธนเมธากุล

นางสาวศิริโชค อภิภัชผ่องใส

กรณีศึกษาการใช้คาปรากฎร่วมในการสอนคาบ่งชี้ใน
ภาษาเกาหลี
กลวิธีการเรียนรูภ้ าษาของนักศึกษาไทยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษสูง
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ออร์
แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมของผู้บริโภค
ชาวไทย
ความสัมพันธ์ของสมรรถนะผู้บริหารกับการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
คุณภาพชีวิตในการทางานของนักสืบสวนสอบสวน
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ
ผลตอบแทนทีไ่ ม่ใช่ตัวเงินที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์
แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาจีนเพื่อ
ความเข้าใจโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คุณภาพชีวิตในการทางานและความพึงพอใจในการ
ทางานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจอยู่ในองค์กรของวิศวกร
บริษัทญี่ปุ่น ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา
การประเมินความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสม
การตลาดของบริษัท สุพรรณีปโิ ตรเลียม 2009 จากัด
จังหวัดขอนแก่น ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความสาคัญ
และบทบาท
ภาษาพูดในภาษาเยอรมัน: การศึกษาลักษณะทาง
สัทศาสตร์และวากยสัมพันธ์และข้อเสนอแนะสาหรับ
การเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
การเปลีย่ นแปลงเนื้อหาด้านศิลปกรรม วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยในแบบเรียนประวัตศิ าสตร์ไทย พ.ศ.
2521-2563

H395 – H405
H406 – H411

H412 – H420

H421 – H437

H438 – H446

H447 – H454

H455 – H461

H462 – H473

H474 – H488

H489 – H497

H498 – H511

นางสาวแคทรียา สมวงค์

นายณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์
นางสาวกิตติยา แกะเฮ้า

นางสาวอุไรวรรณ รุ่งไหรัญ

นางสาวสุธาทิพย์ แสงสว่าง

นางสาวชัชรีย์ คาสุข

นางสาวเบญญาภา ศิริปุณทัศน์

นายวันมงคล ยิ้มย่อง

นายอภิวัฒน์ สุริยศ

นางสาวพลอยลลิลล์ นิลมณี
นายจักรกฤษณ์ โค้งนอก

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านอีต่อง
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านอีต่อง อาเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
การศึกษาการดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (กรณีศึกษา: จังหวัด
หนองบัวลาภู ร้อยเอ็ดและสุรินทร์)
ปัญหาความรับผิดทางอาญาอันมีสาเหตุมาจากการ
ประมาท ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
2522
รูปแบบการบริการทีส่ ่งผลต่อความภักดีของกลุ่มลูกค้า
เซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด
(มหาชน)
คุณภาพชีวิตการทางาน และความเครียดในการ
ทางานที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการลาออกจากงานของ
บุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทย
และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาชาวต่างชาติ
ในประเทศไทย กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
นักศึกษากลุ่มประเทศอาเซียนและนักศึกษาชาวจีน
การพัฒนาทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องเป่าของรายวิชาเครื่องมือโทให้มีคุณภาพของ
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยใช้แบบฝึก Essential Element Band Method
การศึกษาความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคต่อลิ้นจี่พันธุ์
ค่อมในเขตจังหวัดสมุทรสงครามทีไ่ ด้รับ GI
การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้แบบการสอนแบบ

H512 – H519

H520 – H531
H532 – H541

H542 – H556

H557 – H565

H566 – H575

H576 – H686

H587 – H596

H597 – H606

H607 – H614
H615 – H624

นางสาวกชกร คาแฝง

นายพันธมิตร มีมาก

นางสาวณุพณ
ิ นันทเกียรติ
ผศ.ดร.สิปปนันท์ นวลละออง
นางสาวนาถนภา บริบรู ณ์เกษตร

นางสาวนัยนา มั่นปาน
นางสาวศิวพร เทียมกระโทก

นางสาวเพ็ญศิริวรรณ อิ่มอาบ

นายวันเฉลิม ชนะเลิศ
นางสาวเบญญาภา อิตุพร
นางสาวมุกรินทร์ แพรกนกแก้ว
นางสาวนิภาดา พลายศรี

ร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิด
การพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
แนวทางการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ไข่เค็มไชยา :
กรณีศึกษา กลุม่ วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มอสม. ไชยา
ตาบลเลม็ด อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรม
ภาษาจาวา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต
การจัดการนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Thailand
Biennale, Krabi 2018
สถานการณ์ปัจจุบันและความจาเป็นของงานอนุรักษ์
ศิลปกรรมของประเทศไทย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดา้ นการเรียนวรรณกรรมไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการปรับใช้
รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้อริยสัจสี่
คติการวางฤกษ์ที่พบในปราสาทเขมรแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ ความไว้เนื้อเชื่อใจ
และการรับรูค้ ุณค่า ทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดีของร้าน
ลูกค้าตาหลาย สาขาปทุมธานี
อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณภาพการ
ให้บริการ และการรับรูด้ ้านราคาที่มีต่อความตั้งใจ
กลับมาใช้บริการซ้าของลูกค้าร้านกาแฟพรีเมี่ยม ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
การศึกษาการขยายตัวของแฮดลียเ์ ซลล์จากข้อมูล
ปริมาณเมฆชั้นสูง
สถานการณ์ความยั่งยืนทางสังคมในมิติ SAFA
กรณีศึกษา ผู้เลีย้ งไก่เนื้อขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี
อาหารกับอัตลักษณ์ของตัวละครเอกหญิงในนวนิยาย
และเรื่องสั้นของอุรุดา โควินท์
แนวทางการฟื้นตลาดน้าบางกอกน้อยเพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

H625 – H631

H632 – H642

H643 – H651
H652 – H660
H661 – H669

H670 – H678
H679 – H685

H686 – H697

H698 – H703
H704 – H711
H712 – H720
H721 – H729

นางสาวอุษณีย์ เพ็ชรอ่อน
นายกิตติโชค ดิษริยะกุล

นางสาวปารมี บารุงจิตต์
นางสาวชลิดา ประทุมรัตน์

นางสาวภิญญพัชญ์ ชมภูนุช

นางสาวชุติมา ชูวงค์

นางสาวพรศิริ ปินไชย
Miss Xiaofan wang

นางสาวปรียาภรณ์ ถาวะระ

นางสาววิลาวัลย์ แพงทรัพย์
นางสาวสุดารัตน์ บรรลัง

การปฏิบัติในการดูแลตนเองของผูป้ ่วยภายหลังผ่าตัด
เปลี่ยนหัวใจ
ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์งบประมาณ สานัก
งบประมาณเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์
ความต้องการสวัสดิการของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย
การศึกษาปัจจัยทางเศรฐกิจที่มผี ลกระทบต่อดัชนีตรา
สารหนีภ้ าคเอกชนในประเทศไทย และความสัมพันธ์
เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ในประเทศไทยกับตราสารหนี้ภาคเอกชนใน
สหรัฐอเมริกา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ
ของบุคลากร สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (ส่วนกลาง)
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจและความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้แนว
ทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ
ในนวนิยายที่ได้รบั รางวัลของ มาลา คาจันทร์
การสร้างหนังสือสารคดีท่องเที่ยวตามเส้นทางสายไหม
ทางทะเลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่ประเทศไทย
วัจนลีลาของบทเพลงที่แสดงความอาลัยรักต่อ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จินตภาพในกวีนิพนธ์ “เขียนแผ่นดิน” ของเนาวรัตน์
พงษ์ไพบูลย์
การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบ SQ4R

H730 – H738
H739 – H747

H748 – H756
H757 – H765

H766 – H774

H775 – H782

H783 – H791
H792 – H799
H800 – H806

H807 – H813
H814 – H820

นายคงฤทธิ์ ชูฟัก

นางสาวฐิติกาญจน์ พันธ์การุ่ง

นางสาวณัฐพร หลีเส็ง
เจตนา พัฒนจันทร์

ศุภร ชูทรงเดช

นางสาวสุปรีชญา จับใจ
Miss Rasmey Ol
พระมหาทิวา สุขมุ
นางสาววสุนธรา ยืนยง

นางสาวนิภาดา พลายศรี
นางสาวอสมาภรณ์ เขียวมีส่วน

นางสาวฐิติพร นามเคน

นางสาวจิรภา จิระสมประเสริฐ

ผลการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยี วิทยาการ
คานวณ เรื่อง การนาเสนอข้อมูลแผ่นพับ ด้วย
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บทคัดย่ อ
งานวิ จัยในครั ง้ นีม้ ี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาความมี อิท ธิ พลของกลยุทธ์ พันธมิ ตรธุ รกิ จ ที่ มี ผลต่อการ
ตัดสินใจใช้ Grab Application ของผู้ที่ใช้ ในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล ซึ่งแบบสอบถามได้ ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื ้อหาและความความเชื่อมัน่ ด้ วยวิธีครอนบาร์ คกับกลุม่
ตัวอย่างทดลองจานวน 40 คน ได้ ระดับความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.906 และใช้ แ จกจริ งกับ กลุ่ม ตัวอย่างที่ อยู่ใ นเขต
กรุงเทพมหานครที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ Grab Application จานวน 384 คน ซึง่ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือสถิติเชิงพรรณา ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้ แก่ การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ พนั ธมิตรทางธุรกิจโดยรวมมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้ Grab Application ของผู้ที่ใช้ ในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับที่ 0.05 ซึ่ง กลยุทธ์ พนั ธมิตร
ธุรกิจด้ านความร่ วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ ,กลยุทธ์ พันธมิตรธุรกิจด้ านความร่ วมมือทางการตลาด และกลยุทธ์
พันธมิตรธุรกิจด้ านความร่ วมมือในการวิจัยพัฒนา มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ Grab Application ของผู้ที่ใช้ ใน
กรุ ง เทพมหานครอย่า งมี นัย สาคัญ ที่ ร ะดับ ที่ 0.05 โดยผลจากการศึก ษาในครั ง้ นี ค้ าดว่า จะเป็ นประโยชน์ กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจบริ การส่งถึงบ้ าน นากลยุทธ์ พนั ธมิตรธุรกิจไปปรับใช้ กบั การบริ หารงานด้ านการตลาดเพื่อสร้ าง
ความได้ เปรี ยบเหนือกว่าคู่แข่ง ขัน รวมไปถึง Grab Application สาหรับทบทวนว่ากลยุทธ์ พนั ธมิตรธุรกิจ ที่ใช้ อยู่ ณ
ปั จจุบนั เป็ นกลยุทธ์ ที่เหมาะสมหรื อไม่ นอกจากนันยั
้ งเป็ นแนวทางและให้ ข้อมูลสาหรับผู้สนใจนางานวิจยั นี ้ไปศึกษา
ต่อยอดทาวิจยั หรื อปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์พนั ธมิตรธุรกิจได้ ตอ่ ไป
คาสาคัญ : กลยุทธ์พนั ธมิตรธุรกิจ, การตัดสินใจใช้ Grab Application,ความร่วมมือ

คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
Faculty of Business administration, Bangkok University, Bangkok 10110, Thailand.
2
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
Faculty of Business administration, Bangkok University, Bangkok 10110, Thailand.
1

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H1

Abstract
The objectives of this study are to study the business alliance strategy that affecting to
consumer’s decision in bangkok area to use Grab application . The closed-ended questionnaire was used
to collect data and the content validity and Cronbach’s Alpha reliability tests were used in this study.The
Cronbach’s Alpha realiability test was 0.906 from 40 participants contributions. Moreover ,384 participants,
who have experience to use Grab Applicaiton and live in bangkok areas. The statistics methods were
categorized into the descriptive and influential statistic methods. The influential statistic method was
Multiple Regression Analysis.The result found that the business alliance strategy are affecting to
consumer’s decision in bangkok area to use Grab application and the sub-factor of strategy that are
strategic Resources Co-operation , marketing Co-operation , Research and Development Co-operation
are affecting to consumer’s decision in bangkok area to use Grab application also. The result will useful
for Grab application or other on demand delivery entrepreneur to analysis and apply this strategy to make
advancetage more than competitor,
Keywords : Business Alliance, Consumer’s Decision to use Grab Application,Co-operation

บทนา
ปั จจุบนั ธุรกิจบริ การส่งถึงบ้ าน (on demand delivery) เป็ นธุรกิจที่กาลังได้ รับความนิยมในประเทศไทย
เพราะเป็ นธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของผู้คนในยุคนี ้ ที่ต้องการความสะดวกสบาย มีวิถีชีวิตที่เร่งรี บ
และมีข้อจากัดในเรื่ องของเวลา ซึ่งประเภทการบริ การมีทงจั
ั ้ ดส่งอาหาร,บริ การเดินทาง,จัดส่งเอกสาร, ขนส่งสินค้ า
รวมถึงฝากซื ้อของใช้ ตา่ งๆ ซึง่ ธุรกิจประเภทนี ้มีอตั ราการเจริ ญเติบโตทีด่ ี และคาดว่าในอนาคตยังสามารถขยายตัวได้
อีก ( “ใครเป็ นต่อ-ใครเป็ นรอง” , 2562) ซึ่งถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่ดึงดูดให้ ผ้ ปู ระกอบการหลายรายเข้ ามาทาธุรกิจนี ้
โดยปั จจุบนั หนึง่ ในผู้ประกอบการหลักๆ ที่ได้ รับความนิยม คือ Grab อ้ างอิงตัวเลขผลประกอบการปี 2561 ที่ผ่านมา
Grab มีอตั ราการเติบโตแข็งแกร่ งในทุกประเภทบริ การ โดยเฉพาะบริ การสัง่ อาหารแกร็ บฟู้ด (Grab Food) ซึ่งถือเป็ น
แอพพลิเคชั่นสัง่ อาหารอันดับหนึ่งของไทยภายหลังจากเปิ ดให้ บริ การเพียงหนึ่งปี ( “แกร็ บประกาศความสาเร็ จ ” ,
2562) ซึ่งความสาเร็ จ ของ Grab นัน้ นอกเหนือจากการใช้ กลยุทธ์ แข่งขันด้ านราคา และ โปรโมชั่น แล้ ว Grab ได้
ร่ วมมือกับพันธมิตรที่เป็ นผู้นาในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อที่จะผนึกกาลัง (Synergy) ร่ วมมือ ร่ วมลงทุน แลกเปลี่ยน
ความสามารถระหว่างธุรกิจ ด้ วยความหวังว่าจะทาให้ ธุรกิจมีสมรรถนะเพิ่มขึ ้น และมีการเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
เพราะการมีพนั ธมิตรธุรกิจช่วยเพิ่มโอกาสให้ กบั ธุรกิจในการได้ มาซึ่งทรัพยากรและฐานลูกค้ า ทาให้ บริ ษัทมีสว่ นแบ่ง
ตลาดเพิ่มขึ ้น มีกาไรที่เพิ่มมากขึ ้น มีต้นทุนที่ลดลง รวมถึงช่วยลดความเสีย่ งที่จะเกิดขึ ้นได้ ด้วย (กัลยา สว่างคง และ
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2561)
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โดย Grab นัน้ ถือว่าเป็ นบริ ษัทที่ได้ มีการนาเอากลยุทธ์ พนั ธมิตรมาใช้ ในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เริ่ ม ตัง้ แต่ปี 2559 Grab ได้ ร่ ว มมื อ กับ ฟู้ดแพนด้ า ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการจัด ส่ง อาหาร และด้ า นการตลาด
ทาให้ ช่วยลดระยะเวลาในการจัดส่งอาหารได้ เป็ นอย่างดี ( “Foodpanda จับมือ Grab” , 2559) ถัดมาเดือนมีนาคม
ปี 2561 ได้ ร่วมมือกับ Uber เพื่อต้ องการเสริ มความแข็งแกร่ งให้ กบั บริ การ Grab food รวมถึงต้ องการฐานลูกค้ าเดิม
ของ Uber Taxi เพื่อมาขยายฐานลูกค้ า Grab Taxi ให้ โตขึ ้น (วัฒนพงศ์ ใจวัฒน์ , 2561) ต่อมาเดือนพฤศจิกายน
ปี 2561 ได้ ร่วมมือกับ ธนาคารกสิกรไทย โดยการร่ วมลงทุนในครัง้ นีเ้ พื่อต้ องการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริ การของ Grab
ไม่ว่าจะเป็ นแอพพลิเคชันการชาระเงินผ่านสมาร์ ทโฟน เพื่อให้ ลกู ค้ า Grab ใช้ ชาระเงินค่าเดินทางและค่ารับส่งของ
ตลอดจนสามารถโอนเงิ นใช้ สาหรับซื ้อของออนไลน์ รวมทังใช้
้ จ่ายผ่านคิวอาร์ โค้ ดในร้ านอาหารหรื อร้ านค้ าต่างๆ
ทัว่ ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ ลกู ค้ า ได้ รับความสะดวกสบายมากขึ ้น (Mamaelle, 2561) นอกเหนือจากนันล่
้ าสุด
ปี 2562 ที่ผา่ นมา Grab ได้ ร่วมมือกับบริ ษัทกลุม่ เซ็นทรัลซึง่ เป็ นบริ ษัทผู้นาด้ านการค้ าปลีก ซึง่ จะช่วยทาให้ ฐานลูกค้ า
ของ Grab ขยายตัวมากเช่นกัน เพราะลูกค้ าของเซ็นทรัลที่ใช้ บริ การส่งถึงบ้ านจะกลายมาเป็ นลูกค้ าของ Grab ด้ วย
ไม่ว่าจะบริ การซื ้ออาหารสดจาก Top ผ่านช่องทาง Grab Food, การซื ้อสินค้ าในห้ างเซ็นทรัล เช่น เสื ้อผ้ า ,รองเท้ า
,เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า ผ่าน Grab รวมไปถึงการเดินทางมายังห้ างเซ็นทรัล โรงแรมหรื อธุรกิจในเครื อ ผ่านบริ การ Grab Taxi
เป็ นต้ น (ณัฐชิต, 2562)
จะเห็นได้ ว่า Grab เป็ นบริ ษัทที่ได้ นากลยุทธ์ พันธมิตรธุรกิจ (Business Alliance) มาใช้ อย่างต่อเนื่อง
จึงเป็ นเหตุผลที่ทาให้ ผ้ ูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมถึงกลยุทธ์ พันธมิตรธุรกิ จ ว่าจะมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้
Grab Application หรื อไม่ โดยจากการศึกษาข้ อ มูลงานวิจัยในอดีตกับประเด็น ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การ
On Demand Application พบว่างานวิจยั ส่วนใหญ่นนมุ
ั ้ ง่ เน้ นที่จะศึกษาทางด้ านส่วนผสมตลาด ความสะดวกในการ
เข้ าใช้ รวมถึงการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งยังไม่ค่อยมีงานวิจัยใดที่จะศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ พันธมิตรธุรกิจ เช่น
งานวิจัยของ วศินี อิ่มธรรมพร (2559) และงานวิจัยของ พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์ (2560) ได้ ศึกษาการยอมรั บ
เทคโนโลยี ,ความสะดวกในการชาระเงิน และการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ,งานวิจยั ของ สสินาท แสงทองฉาย
(2560) นันได้
้ ศกึ ษาทางด้ านทัศนคติที่มีต่อการใช้ แอปพลิเคชันสัง่ และจัดส่งอาหาร รวมถึงการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับ แอปพลิเคชันจากสือ่ ประเภทต่างๆ ส่วนงานวิจยั ของปุณณัตถ์ คลังเพชร (2560) นัน้ ได้ ศกึ ษากระบวนการใช้
งาน แอพพลิเคชันด้ านการบริ การ ราคา รวมถึงการแนะนาจากบุคคลรอบข้ าง และปั จจัยการสื่อสารการตลาดบูรณา
การ ในเรื่ องของความถี่ จากการเปิ ดรับสื่อออนไลน์ บล็อกรวมถึงเว็บไซต์ต่าง เป็ นต้ น ซึ่งผู้วิจัยมีความมุ่งหวังว่า
งานวิจยั นี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจ หรื อผู้ที่สนใจในธุรกิจประเภทนี ้นาข้ อมูลไปใช้ ประกอบการวางแผนกล
ยุทธ์ในอนาคตได้ ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่ใช้ บริ การ Grab Application ในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อกลยุทธ์
พันธมิตรธุรกิจ
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจของผู้ที่ใช้ บริ การในกรุงเทพมหานคร ในการเลือกใช้ Grab Application
3. เพื่อศึกษาความมีอิทธิ พลของกลยุทธ์ พันธมิต รธุรกิ จ ที่มีผลต่อการตัด สินใจเลือกใช้ บริ การ Grab
Application ของผู้ใช้ บริ การในเขตกรุงเทพมหานคร
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเรื่องพันธมิตรธุรกิจ
เจษฎา พงศ์ พิ ริยะกาญจน์ (2555) ได้ กล่าวว่า พันธมิต รธุรกิ จ คือการตกลงร่ วมมือ กันขององค์ กรที่
มากกว่าหนึ่งแห่งขึ ้นไป เพื่อดาเนินกิจกรรมในรู ปแบบใดๆ ก็ได้ ร่วมกัน เพื่อให้ ไปถึงเป้าหมาย เพราะถ้ ามีพนั ธมิตร
ธุรกิจหรื อการร่วมมือกับผู้อื่น จะทาให้ บริ ษัทประสบความสาเร็ จได้ ดีกว่าดาเนินงานด้ วยตนเองเพียงลาพัง
นิศาชล รัตนมณี, เฉลิมชัย กิตติศกั ดิ์นาวิน และ นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ (2561) ได้ กล่าวว่าพันธมิตรธุรกิจคือ
กิจการ ธุรกิ จ หรื อองค์กรใดๆตัง้ แต่ 2 องค์ กรขึ ้นไป มีความคิดเห็นที่ตรงกันที่จะร่ วมมือกันในการกระทากิ จกรรม
ทางการค้ า แบ่งปั นแลกเปลี่ยนข้ อมูลเพื่อให้ ถึงเป้าหมายที่ได้ ตกลงร่ วมกันไว้ โดยทัง้ 2 ฝ่ ายได้ รับผลประโยชน์ที่เท่า
เทียมกันร่วมกัน โดยประเภทของกลยุทธ์พนั ธมิตรธุรกิจนันแบ่
้ งออกเป็ นด้ านต่างๆ ได้ ดงั นี ้
1. กลยุทธ์ พนั ธมิตรธุรกิจด้ านความร่ วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Resources Co-operation)
เป็ น กลยุทธ์ ที่มีการเรี ยนรู้ แบ่งปั นทักษะต่างๆ เช่น ทักษะบริ หารงาน,ทักษะทางาน รวมไปถึงทรัพย์สินทางปั ญญา
การเงิน การลงทุน ซึ่งองค์กรสมัยใหม่ที่พัฒนาตนเองได้ นั น้ จะให้ ความสาคัญกับทักษะในการบริ หารงาน ลงทุน
เงินทุน รวมถึงทรัพยากรบุคคลด้ วยเพราะในบางสายงานมีจานวนจากัด การที่มีพนั ธมิตรจึงเป็ นหนทางหนึ่งในการ
สร้ างโอกาสในการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันระหว่างองค์กรทังสององค์
้
กรที่ได้ ตกลงเป็ นพันธมิตรกัน ซึ่งประโยชน์ที่ได้ ที่
เห็นได้ ชดั คือเรื่ องของอานาจการต่อรองในตลาดการแข่งขัน
2. กลยุทธ์ พนั ธมิตรธุรกิจด้ านความร่ วมมือในการผลิตและการดาเนินงาน (Production and Operation
Co-operation) จะเป็ นกลยุทธ์ที่มีการถ่ายทอดความสามารถด้ านเทคโนโลยีและวิธีการผลิต (Technology Transfer)
เช่น เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ทนั สมัย ทักษะความสามารถเฉพาะด้ าน รวมไปถึงข้ อมูลลับเฉพาะเกี่ยวกับงานนันๆ
้
ให้ กบั คูพ่ นั ธมิตร ซึง่ ทาให้ เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต กระบวนการขนส่ง รวมไปถึงการจัดจาหน่าย
3. กลยุทธ์ พนั ธมิตรธุรกิจด้ านความร่ วมมือทางการตลาด (Marketing Co-operation) จะเป็ นกลยุทธ์ ที่มี
การแบ่งปั นข้ อมูล ข่าวสาร แลกเปลี่ยนฐานลูกค้ า ใช้ ช่องทางการตลาดร่ วมกัน พัฒนาแคมเปญโฆษณา การร่วมกัน
ในทาโปรโมชัน่ หรื อสนับสนุนในการเปิ ดตัวสินค้ าใหม่ ,และส่งเสริ มการขายรวมถึงการทาตราสินค้ าร่ วมกันซึ่งมุ่งเน้ น
การใช้ ชื่อเสียงทางด้ านตราสินค้ าและเครื่ องหมายการค้ าของคูพ่ นั ธมิตรในการสร้ างความสาเร็ จทางการตลาด อาจทา
ให้ เกิ ดช่องทางใหม่ที่สามารถนาสินค้ าของเราแทรกเข้ าไปในตลาดได้ ง่ายขึน้ การร่ วมมือในด้ านการตลาดของ
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ถือได้ วา่ เป็ นอีกหนึง่ หนทางที่ช่วยให้ ทงคู
ั ้ พ่ นั ธมิตรเดินทางไปสูค่ วามสาเร็ จได้ โดยง่าย
4. กลยุทธ์พนั ธมิตรธุรกิจด้ านความร่วมมือในการวิจยั พัฒนา (Research Co-operation) เป็ นกลยุทธ์ที่มี
การร่ วมมือกันของคู่พนั ธมิตร ในการคิดค้ นพัฒนาองค์ความรู้ การนาความสามารถเฉพาะทาง ของแต่ละฝ่ ายมา
ประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ซึง่ ความร่วมมือนี ้จะทาให้ ทงสองบริ
ั้
ษัทช่วยกันสรรสร้ างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ยกระดับ
การบริ การหรื อมาตรฐานการผลิตให้ สงู ขึ ้น เป้าหมายเพื่อให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ โดยการร่ วมมือด้ านวิจัยและพัฒนานี ้อาจจะมีการนาเอาเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในการดาเนินงาน ซึ่งก าร
ดาเนินงานในลักษณะนี ้สามารถช่วยลดเงินลงทุนในการทาการวิจยั และพัฒนา รวมถึงลดความเสี่ยงในการคิดค้ นหา
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ได้ เป็ นอย่างดี
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แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการตัดสินใจใช้ บริการ
การตัดสินใจซื ้อหรื อใช้ บริ การ เป็ นกระบวนการที่อยู่ภายในจิ ตใจของผู้บริ โภค มีความซับซ้ อน และมี
ปั จจัยอื่นๆ มาเกี่ ยวข้ องมากมาย Engel, Blackwell & Miniard (2538 อ้ างใน วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ , 2558,
หน้ า 25) กล่าวไว้ วา่ ผู้บริ โภคจะมีกระบวนการ 5 ขันตอนดั
้
งนี ้
1. รับรู้ ถึงปั ญหา – เป็ นขันตอนแรกที
้
่ผ้ บู ริ โภคจะมีการรับรู้ ถึงปั ญหาภายในจิตใจของตนเองที่ต้องการ
อะไรบางอย่างที่มีความแตกต่างกันตามปั จจัยภายในของแต่ละบุคคล ซึง่ ความรู้สกึ นันจะกระตุ
้
้ น ให้ เขาต้ องหาวิธีการ
จัดการกับความต้ องการนัน้
2. ค้ นหาข้ อมูล – เป็ นขันตอนถั
้
ดมาเมื่อผู้บริ โภครับรู้ ถึงความต้ องการและถูกกระตุ้นมากขึ ้นจนถึงระดับที่
มากพอ ก็จะทาให้ เขาพร้ อมและพยายามที่จะศึกษาหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ มากขึ ้น เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจที่
จะซื ้อ
3. ประเมินทางเลือก - เป็ นขันตอนหลั
้
งจากผู้บริ โภคได้ รับข้ อมูลต่างๆ ก็จะนามาประเมินเพื่อวิเคราะห์หา
ข้ อดีและข้ อเสียโดยจะประเมินตามเกณฑ์ที่ได้ ตงไว้
ั ้ เช่น ประเมินลักษณะคุณสมบัติของสินค้ า ซึ่งได้ แก่รูปแบบของ
สินค้ า รวมไปถึงแบรนด์ เป็ นต้ น
4. ตัดสินใจซื ้อ - เป็ นขันตอนที
้
่เกิดขึ ้นเมื่อได้ ประเมิ นทางเลือกที่ดีที่สดุ โดยผู้บริ โภคจะใช้ ข้อมูล อาทิเช่น
แบรนด์ ปริ มาณ สถานที่ รวมไปถึงอาจใช้ ประสบการณ์ที่ผา่ นมาช่วยประกอบการตัดสินใจ
กรอบแนวคิดงานวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใ ช้ ในการศึก ษาวิ จัยในครั ง้ นี ้ คือ ผู้ใ ช้ บริ ก ารในกรุ ง เทพมหานครที่มี ประสบการณ์ เ คยใช้
Grab Application มาก่อน ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้ สูตรการคานวณของ Taro Yamane
คานวณหาจานวนกลุม่ ตัวอย่าง โดย ณ ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ +/- 5% ซึ่งได้ กลุม่
ตัวอย่างเท่ากับ 384 ราย
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิธีการสุ่มตัวอย่ าง
งานวิ จัย ในครั ง้ นี เ้ ป็ นงานวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล แบบปฐมภูมิ ((Primary Data)
ซึ่งวิธีการสุม่ ตัวอย่างจะใช้ วิธีสมุ่ ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Nonprobability Random Sampling) โดย
เก็บข้ อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จานวนทังสิ
้ ้น 384 ชุด ซึ่ง ผู้วิจัย เก็บข้ อมูลจากผู้ที่
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กดไลค์เพจ Grab ใน Facebook และ Grab Promo code Thailand ซึ่งเป็ นกลุม่ ปิ ดใน Facebook นอกจากนันยั
้ ง
เก็บด้ วยการส่งลิงค์ (Link) ที่เชื่อมโยงเว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งผู้วิจยั สร้ างขึ ้นด้ วยระบบ Google Form ผ่าน
ทางสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ให้ กบั กลุม่ ตัวอย่างที่ผ้ วู ิจัยขอความร่ วมมือให้ ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะมีการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกลุม่ ตัวอย่างที่เข้ ามาทาแบบสอบถามก่อนเสมอ ว่าเคยมีประสบการณ์ในการใช้ Grab Application
หรื อไม่เพื่อเป็ นการป้องกันความผิดพลาดของการเลือกกลุ่มตัวอย่าง และให้ ได้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนที่ดีของ
ประชากร
เครื่องมือใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ สาหรับการศึกษาในครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็ นคาถาม
เกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ทาแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายรับเฉลี่ย/เดือน มี
ทังหมด
้
8 ข้ อ ,ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการใช้ Grab Applicaiton มีทงั ้ หมด 10 ข้ อ,ส่วนที่ 3 เป็ น
คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์ พนั ธมิตรธุรกิจที่ Grab นามาใช้ มีทงหมด
ั้
15 ข้ อ,ส่วนที่ 4 เป็ นคาถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ Grab Application มีทงหมด
ั้
6 ข้ อ และส่วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจยั ได้ นาแบบสอบถามที่จดั ทาขึ ้นไปให้ อาจารย์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ พิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื ้อหา (Content Validity) แล้ วนาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นมาหลังจากปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วไปทาการทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างทดลอง จานวน 40 ชุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมของคาถามและภาษาที่ใช้ ว่าเข้ าใจง่าย
สามารถสื่อความหมายในแต่ละคาถามได้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย จากนันจึ
้ งนาข้ อมูลที่ได้ จากการ
ทดสอบไปหาค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ โดยใช้ สถิติและพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟ่ า ค่าที่ได้ คือ
0.906 ซึง่ ถือว่าเป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ทีค่ า่ มากกว่า 0.7 ถือว่ามี
ความเชื่อมัน่ ได้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ,2552)
สถิติท่ ใี ช้ ในการวิจัย
1 สถิติเชิงพรรณนา - ใช้ การแจกแจงความถี่ ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าที่ได้ แสดงในรู ปแบบร้ อยละ,
ค่าเฉลีย่ ของข้ อมูล รวมไปถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม,ข้ อมูลพฤติกรรมการใช้
Grab Application,กลยุทธ์พนั ธมิตรธุรกิจที่ Grab นามาใช้ และการตัดสินใจใช้ Grab Application
2 สถิติเชิงอนุมาน – ใช้ การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย ในการทดสอบสมมติฐานการส่งผลของตัวแปรต้ น
(กลยุทธ์พนั ธมิตรธุรกิจ) ต่อตัวแปรตาม (การตัดสินใจใช้ Grab Application ) และใช้ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ด้ วยวิธี Enter กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการทดสอบสมมติฐานการส่งผลของปั จจัยย่อยของตัวแปร
ต้ น ซึ่งได้ แก่ กลยุทธ์ ด้านความร่ วมมือเชิง กลยุทธ์ ,กลยุทธ์ ด้านความร่ วมมือในการผลิตและดาเนินงาน,กลยุทธ์
ด้ านความร่วมมือทางการตลาด และกลยุทธ์ด้านความร่วมมือในการวิจยั พัฒนา
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ผลการวิจัย
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เ ป็ นผู้ห ญิ ง มี อ ายุร ะหว่ า ง 21 - 30 ปี มี ก ารศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
มีสถานภาพโสด ทางานในบริ ษัทเอกชน มีรายรับเฉลีย่ 20,001-30,000 บาท/เดือน ประเภทที่อยูอ่ าศัยเป็ น บ้ านเดี่ยว
หรื อทาวน์โฮม และอยูใ่ นครอบครัวที่มีสมาชิกเกินกว่า 4 คนขึ ้นไป
ข้ อมูลพฤติกรรมการใช้ Grab Application ส่วนใหญ่นิยมใช้ Grab Food ถัดมาคือ Grab Taxi ใช้ เฉลีย่ 13 ครั ง้ ต่อเดือน ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในแต่ละครั ง้ ที่ใช้ ไม่เกิ น 200 บาท วัน เสาร์ คือวันที่คนในนิยมใช้ Grab มากที่สุด
รองลงมาคื อ วัน ศุก ร์ แ ละวัน อาทิ ต ย์ โดยเวลา 18.01 น. – 21.00 น.เป็ นช่ ว งเวลาที่ ค นนิ ย มใช้ Grab มากที่ สุด
นอกจากนันบ้
้ านเป็ นสถานที่ที่คนนิยมใช้ Grab มากที่สดุ และนิยมใช้ Grab คนเดียว ส่วนอินเตอร์ เน็ตเป็ นช่องทางที่
ทาให้ คนรู้จกั Grab มากที่สดุ เหตุผลที่เลือกใช้ Grab เพราะสะดวก แอพพลิเคชัน่ ใช้ งานง่าย ซึ่งโดยรวมแล้ วคนที่เคย
ใช้ Grab ส่วนมากรู้สกึ พอใจ, มีความตังใจจะใช้
้
อีก และจะแนะนาให้ กบั คนอื่นมาใช้ ด้วย
ความคิดเห็น เกี่ ยวกับกลยุทธ์ พันธมิตรธุ รกิ จที่ Grab นามาใช้ ส่วนใหญ่ ผ้ ูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นโดยรวมต่อกลยุทธ์ นี ้ ในระดับเห็นด้ วยมาก โดยพบว่าส่วนใหญ่เห็นด้ วยมากกับกลยุทธ์ พนั ธมิตรธุรกิจด้ าน
ความร่ วมมือทางการตลาด ถัดมาคือกลยุทธ์ พนั ธมิตรธุรกิจด้ านความร่ วมมือในการผลิตและดาเนินงาน,กลยุทธ์
พันธมิตรธุรกิจด้ านความร่วมมือทรัพยากร เชิงกลยุทธ์ และอันดับสุดท้ ายกลยุทธ์พนั ธมิตรธุรกิจทางด้ านความร่วมมือ
ในการวิจยั และพัฒนา ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ความคิดเห็นที่มีตอ่ กลยุทธ์พนั ธมิตรธุรกิจทัง้ 4 ด้ าน
กลยุทธ์พนั ธมิตรธุรกิจ
1.กลยุทธ์พนั ธมิตรธุรกิจด้ านความร่วมมือทรัพยากร เชิงกลยุทธ์
2.กลยุทธ์พนั ธมิตรธุรกิจด้ านความร่วมมือในการผลิตดาเนินงาน
3.กลยุทธ์พนั ธมิตรธุรกิจด้ านความร่วมมือทางการตลาด
4.กลยุทธ์พนั ธมิตรธุรกิจด้ านความร่วมมือในการวิจยั และพัฒนา

ค่าเฉลีย่
3.99
4.11
4.12
4.01

S.D
0.600
0.618
0.650
0.663

การแปลค่า
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก

ข้ อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ Grab Application ส่วนใหญ่ผ้ ตู อบแบบสอบถามหลังจากรวบรวมข้ อมูล
และประเมินทางเลือก เช่น ราคา โปรโมชัน่ เปรี ยบเทียบระหว่าง Grab กับ Application อื่นๆ แล้ ว ไม่ลงั เลใจเลยที่จะ
ใช้ บริ การจาก Grab ซึง่ หลังจากใช้ แล้ วส่วนใหญ่ร้ ูสกึ ประทับใจและจะกลับมาใช้ Grab อีกแน่นอนรวมถึงจะแนะนาให้
ผู้อื่นมาใช้ ด้วย
ผลจากการศึกษาสมมติฐานหลัก กลยุทธ์ พนั มิตรธุรกิจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ Grab Application
ของผู้ที่ใช้ ในกรุ งเทพมหานคร ถือว่าสอดคล้ องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2: ความมีอิทธิพลระหว่างกลยุทธ์พนั มิตรธุรกิจกับการตัดสินใช้ Grab Application
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
t
(Constant)
0.867
5.407
กลยุทธ์พนั มิตรทางธุรกิจ
0.773
0.711
19.744

Sig
0.000
0.000

R2 = 0.505 , Adjust R2 = 0.504 , F = 389.821, p < 0.05
และผลจากการศึกษาสมมติฐานย่อยพบว่า ปั จจัยย่อยที่สอดคล้ องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 คือ กลยุทธ์พนั ธมิตรธุรกิจด้ านความร่ วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ ,พันธมิตรธุรกิจด้ านความร่ วมมือ
ทางการตลาด พันธมิตรธุรกิจด้ านความร่ วมมือในการวิจัยพัฒนา ส่วนผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ กลยุทธ์ พนั ธมิตรธุรกิจด้ านความร่ วมมือในการผลิตและดาเนินงาน ดัง
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3: ความมีอิทธิพลระหว่างกลยุทธ์พนั มิตรธุรกิจกับการตัดสินใช้ Grab Application
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
t
(Constant)
0.854
5.334
ด้ านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์
0.364
0.354
6.039
ด้ านความร่วมมือในการผลิตและการดาเนินงาน
0.050
0.050
0.795
ด้ านความร่วมมือทางการตลาด
0.177
0.186
2.827
ด้ านความร่วมมือในการวิจยั และพัฒนา
0.190
0.205
3.299
R2 = 0.518, Adjust R2 = 0.513, F = 101.693, p < 0.05

Sig
0.000
0.000
0.427
0.005
0.001

บทสรุป
จากการศึกษางานวิ จัย เรื่ อ ง กลยุทธ์ พัน ธมิ ตรธุรกิ จ มีอิ ทธิ พ ลต่อการตัดสินใจใช้ Grab Application
ของผู้ที่ใช้ ในกรุงเทพมหานคร สามารถนามาสรุปและอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
กลยุทธ์ พนั ธมิตรธุรกิจที่ Grab ได้ นามาใช้ ในการดาเนินธุรกิจโดยการร่ วมมือกับพันธมิตรที่เป็ นผู้นาของ
แต่ละอุตสาหกรรม เช่น เซ็นทรัล ธ.กสิกรไทย ถือว่าเป็ นกลยุทธ์ ที่มีความเหมาะสมและเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ Grab
ประสบความสาเร็ จแบบก้ าวกระโดด โดยปั จจุบนั Grab ถือเป็ นซูเปอร์ แอพพลิเคชันที่สามารถตอบโจทย์ตอ่ ไลฟ์ สไตล์
ของผู้ใช้ งานได้ ครบในทุกมิติ (ปณชัย อารี เพิ่มพร, 2562) เหตุผลเนื่องจากว่ากลยุทธ์พนั ธมิตรธุรกิจนันเป็
้ นกลยุทธ์ ที่
ช่วยสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันให้ กับคู่พันธมิต ร เพราะกลยุทธ์ พันธมิตรธุรกิ จทาให้ เกิ ดการผนึกกาลัง
(Synergy) เกิดการร่วมมือกันทางาน ร่วมลงทุน ตลอดจนแลกเปลีย่ นความรู้ ร่วมแบ่งปั นทรัพยากรระหว่างธุรกิจ ช่วย
เติมเต็มความสามารถในส่วนที่อีกองค์กรหนึ่งไม่มี ซึ่งทาให้ ธุรกิจของคู่พนั ธมิตรมีสมรรถนะ อีกทังยั
้ งช่วยเพิ่มโอกาส
ในการขยายตลาดใหม่ ทาให้ บริ ษัทมีสว่ นแบ่งตลาดเพิ่มขึ ้น มีต้นทุนที่ลดลง และยังช่วยลดความเสีย่ งของธุรกิจได้ ดี
อีกด้ วย
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ในส่วนของปั จจัยย่อยของกลยุทธ์ของกลยุทธ์พนั ธมิตรธุรกิจทางด้ านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ ที่
Grab นามาใช้ นนั ้ ช่วยทาให้ Grab เป็ น Application ที่เข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของผู้บริ โภค เพราะการ
ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียง อย่างเช่น เซ็นทรัล ,ธ.กสิกรไทย ช่วยทาให้ แบรนด์ของ Grab ดูน่าเชื่อถือ รวมถึงการ
ร่ วมมือกับพันธมิตรที่ความมัน่ คงทางด้ านการเงินอย่าง กองทุน Softbank Vision Fund หรื อ SVF ช่วยทาให้ Grab
มีเงินทุนเพียงพอในการนาไปลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีในทุกแพลตฟอร์ มบริ การของ Grab ( “Grab ตังเป
้ ้ าก้ าวสู่ Super
App แห่งอาเซียน” , 2562) เพราะกลยุทธ์ พนั ธมิตรธุรกิจด้ านความร่ วมมือเชิงกลยุทธ์ นนั ้ จะมีการแลกเปลี่ยนทักษะ
ต่า งๆระหว่างกัน ไม่ว่า จะเป็ นทักษะการบริ ห ารงาน,ทัก ษะการท างาน รวมไปถึ งทรั พ ย์ สินทางปั ญญา การเงิ น
การลงทุน ซึง่ ช่วยทาให้ องค์กรมีอานาจต่อรองในตลาดการแข่งขันมากขึ ้น
ในส่วนของกลยุทธ์ พนั ธมิตรธุรกิจด้ านความร่ วมมือในการผลิตและการดาเนินงาน ที่ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัด สิน ใจใช้ Grab Application ของผู้ที่ ใ ช้ ใ นกรุ ง เทพมหานคร ที่ ร ะดับ นัย สาคัญ ที่ 0.05 แสดงให้ เ ห็ น ว่า กลยุท ธ์
พันธมิตรธุรกิจด้ านความร่วมมือในการผลิตและดาเนินงานของ Grab ณ ตอนที่ทาวิจยั เก็บข้ อมูล ผลงานหรื อรูปแบบ
การบริ การที่เกิดจากความร่ วมมือในการดาเนินงาน ระหว่าง Grab และคู่พนั ธมิตรยังไม่ปรากฏให้ เห็นอย่างเด่นชัด
เนื่องจากการร่วมมือในการดาเนินงานบางอย่างยังอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้ นของการพัฒนาระบบประกอบกับบางบริ การต้ อง
ได้ รับการอนุญาตทางด้ านกฏหมายก่อนถึงจะทาได้ ซึ่งต้ องใช้ เวลารอพอสมควร ยกตัวอย่างเช่น การร่ วมมือกับ
Kbank ในการพัฒนาให้ แอปพลิเคชัน Kplus และ Grab ใช้ งานร่วมกันได้ ณ ตอนนี ้ยังอยูใ่ นช่วงการพัฒนาระบบ หรื อ
แม้ กระทัง้ การท าแกร็ บ เพย์ บาย เคแบงก์ (GrabPay by KBank) กระเป๋ าเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ นสมาร์ ท โฟน
(Mobile Wallet) กว่าที่จะสามารถเปิ ดใช้ งานได้ เมื่อ ไตรมาส 3/2562 ที่ผ่านมา ( “GrabPay เปิ ดให้ บริ การแล้ ว ” ,
2562) ก็ต้องใช้ เวลาพอสมควรในการรอการอนุมตั ิจากทางแบงค์ชาติ จึงทาให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามไม่เห็นถึงผลงาน
ของความร่ วมมือทางด้ านนี ้ นอกจากนัน้ บางบริ การในแพลตฟอร์ มของ Grab ยังติด ขัดและมีข้อจากัดทางด้ า น
กฏหมาย เช่น Grab Car ที่ถือว่ายังไม่ถูกต้ องตามกฏหมายประเทศไทย 100% จึงทาให้ Grab และคู่พันธมิตรไม่
สามารถแสดงศักยภาพความร่ วมมือของทังคู
้ ่ออกมาได้ อย่างเต็มที่ เพราะการจะร่ วมมือกันพัฒนาการดาเนินงาน
ทางด้ านนี ้จะต้ องพิจารณาถึงผลกระทบทางด้ านกฏหมายประกอบด้ วย (ปณชัย อารี เพิ่มพร, 2562)
ในส่วนของกลยุทธ์พนั ธมิตรธุรกิจด้ านความร่วมมือทางการตลาด ที่ Grab ได้ นามาใช้ โดยการจับมือกับ
พาร์ ทเนอร์ ร้ านค้ าชัน้ น าเพื่อ ร่ ว มกันทากิ จ กรรมทางการตลาด ไม่ว่า จะเป็ นการให้ แ คมเปญส่ว นลดหรื อ การจัด
โปรโมชัน่ ต่างๆ ซึง่ ความร่วมมือทางการตลาดเหล่านี ้มีอิทธิพลเป็ นอย่างมากในการดึงดูดความสนใจของผู้บริ โภคให้
หันมาใช้ บริ การจาก Grab เพราะกลยุทธ์ พนั ธมิตรทางด้ านความร่ วมมือทางการตลาด จะใช้ ชื่อเสียงทางด้ านตรา
สินค้ าหรื อแบรนด์ ของคู่พนั ธมิตร ช่วยกระตุ้นความสนใจของลูกค้ าให้ ตัดสินใจมาใช้ บริ การ ซึ่งทาให้ คู่พันธมิตร
สามารถขยายฐานลูกค้ าได้ มากขึ ้น โดยกลยุทธ์นี ้ทาให้ มีช่องทางการตลาดใหม่เกิดขึ ้นสามารถนาสินค้ า แทรกเข้ าไปใน
ตลาดที่ต้องการได้ ง่ายและเร็ วขึ ้น
นอกจากนัน้ กลยุท ธ์ พัน ธมิ ต รธุ ร กิ จ ด้ า นความร่ ว มมื อ ในการวิ จัย และพัฒ นา ที่ Grab ได้ ร่ ว มมื อ กับ
มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง เช่น นิด้า ,มหาวิทยาลัยแห่งชาติสงิ คโปร์ ในการวิจยั และพัฒนาแพลตฟอร์ มรูปแบบบริ การ
ใหม่ๆ ของ Grab รวมไปถึงการร่วมมือกับ Microsoft ในการวิจยั และพัฒนา บิ๊กดาต้ า, AI และแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ธรธ
วัตน์ ทองนาบ, 2561) ถือว่าเป็ นกลยุทธ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การจาก Grab เพราะพวกเขาคาดหวังว่าจะ
ได้ เห็นและสัมผัสกับนวัตกรรมใหม่ๆ หรื อเทคโนโลยีอจั ฉริ ยะต่างๆ ที่จ ะมีส่วนช่วยทาให้ ชีวิตของพวกเขาง่ายขึน้
สะดวกขึ ้น เนื่องจากกลยุทธ์ พนั ธมิตรธุรกิจด้ านการวิจยั และพัฒนานัน้ เป็ นการนาความรู้ นาความสามารถเฉพาะ
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ด้ านรวมถึง ความชานาญของแต่ละฝ่ ายมาประยุกต์ใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ ซึ่งความร่ วมมือนีจ้ ะทาให้ ทงสององค์
ั้
กร
ช่วยกันสรรสร้ างผลิต ภัณฑ์และบริ การใหม่ๆทางการตลาด รวมถึงสร้ างมาตรฐานการบริ การหรื อการผลิตให้ สงู ขึ ้น
นอกจากนันการร่
้
วมมือกันเพื่อทาการวิจยั ยังช่วยให้ บริ ษัทลดเงินลงทุนที่จะต้ องใช้ สาหรับการทาวิจยั และพัฒนารวม
ไปถึงลดความเสีย่ งในการคิดค้ นหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ เป็ นอย่างดี

ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลปปใช้
Grab ควรนาผลการวิจยั ทางด้ านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้ บริ การของผู้บริ โภค มากาหนด
กลยุทธ์ และกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้ สมั พันธ์ กบั กลุม่ เป้าหมาย และตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ เพราะ
ถ้ าสามารถกาหนดกลุม่ เป้าหมายได้ ถกู ต้ องและจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ าแล้ ว จะเป็ นการ
ช่วยเพิ่มความถี่ในการใช้ บริ การ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าหรื อยอดการใช้ ในแต่ละครัง้ ให้ สงู ขึ ้น ซึ่งจะเป็ นผลทาให้
รายได้ ของบริ ษัทสูงขึ ้น
กลยุทธ์ พนั ธมิตรทางธุรกิจทัง้ 3 ด้ านคือ ด้ านความร่ วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ ,ด้ านความร่ วมมือทาง
การตลาด และด้ านความร่ วมมือในการวิจยั พัฒนา เป็ นกลยุทธ์ ที่ Grab ควรให้ ความสาคัญ เพราะมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจใช้ บริ การของผู้บริ โภค ดังนัน้ Grab ควรเลือกพันธมิตรที่มีศกั ยภาพและมีวิสยั ทัศน์ที่เหมือนกันกับ Grab เพื่อ
จะได้ มาช่วยส่งเสริ มทาให้ ธุรกิจของ Grab แข็งแกร่งขึ ้น และยัง่ ยืนในระยะยาวได้ รวมไปถึงควรร่วมมือกับพันธมิตรใน
การจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดแคมเปญให้ สว่ นลดต่างๆ หรื อมีโปรโมชัน่ ร่วมกับร้ านค้ าพันธมิตร
เพื่อดึงดูดให้ ลกู ค้ าสนใจมาใช้ บริ การ

ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อปป
งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณและเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างที่อยูใ่ นกรุงเทพเท่านัน้ ดังนันค
้ าแนะนา
สาหรับทาวิจัยครั ง้ ต่อไป ควรจะเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เช่น สัมภาษณ์ คนที่มีประสบการณ์ เคยใช้ Grab
Application เพื่อจะได้ ข้อมูลในเชิงลึกและมีความละเอียดมากยิ่งขึ ้น นอกจากนันควรท
้
าการศึกษาปั จจัยอื่นของ
กลยุทธ์ พัน ธมิตรธุร กิ จเพิ่มเติม เนื่อ งจากอาจจะมีปัจจัยด้ านอื่น ๆ ของกลยุทธ์ พันธมิตรธุรกิ จที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจใช้ Grab Application จะได้ เป็ นประโยชน์ ต่อ Grab ในการวางแผนกลยุทธ์ ใช้ ในการแข่งขันได้ ต่อไป และ
ควรทาการวิจยั ในพื ้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม เพราะอาจจะได้ ผลการวิจยั ออกมาอีกแบบหนึ่ง ในการนาไปเปรี ยบเทียบเพื่อ
เป็ นประโยชน์ตอ่ การขยายผลการศึกษาได้ ตอ่ ไป
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การตลาดแบบเนือ้ หา (Content Marketing) ที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจของผู้ ใช้ บริ การ TISCO
Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร
Content Marketing Factors Affecting Satisfaction of Users of TISCO Mobile Banking in
Bangkok
ณัฐนวียา จารุอคั รพัฒน์1 และ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี2
Natnaveeya Jaruakkarapat1 and Asst.Prof.Ph.D Sasiprapa Phanthanasaewee2

บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการตลาด
แบบเนื อ้ หา ( Content Marketing) ที่ ส่ ง ผลต่ อ คว ามพึ ง พอใจของ ผู้ ใช้ บริ การ TISCO Mobile Banking
ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ ผู้ใช้ บริ การ TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็บ รวบรวมข้ อมูลจานวน 390 ชุด เลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยสุม่ แบบเฉพาะเจาะจง
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยั
พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุ ร ะหว่ า ง 30 – 39 ปี การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี อาชี พ
พนั ก งานเอกชน โสด และรายได้ ต่ อ เดื อ น 20,001 – 30,000 บาท ผู้ ใช้ บริ การ TISCO Mobile Banking
มี ค วามพึง พอใจในการท าการตลาดแบบเนื อ้ หาผ่า นสื่อ ประเภทบทความและรู ป ภาพ/Infographics ในระดับ
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง สื่อประเภทวิดีโอในระดับเห็นด้ วย การทดสอบสมมติฐาน พบว่าการตลาดแบบเนื ้อหาโดยใช้ สื่อ
ประเภทบทความ (β = 0.455) รู ปภาพ/Infographics (β = 0.131) และวีดีโอ (β = 0.323) ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บริ การ TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 R2 = 0.722
คาสาคัญ : การตลาดแบบเนื ้อหา, บทความ, รูปภาพ, อินโฟกราฟิ กส์, วิดีโอ, ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ

Abstract
This research is quantitative research. The aim of this study is to investigate the impact of content
marketing factors affecting satisfaction of users of TISCO mobile banking in Bangkok. The samples were
users of TISCO mobile banking. The data were collected through questionnaires with samples of 390
people who lived in Bangkok. The purposive sampling were used in this research and tested via stepwise
multiple regression analysis. The result of study showed that most of participants
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are single women in the aged 30 – 39 who are employees in the private sector. Their average incomes
are between 20,001 – 30,000 Baht/month. The users satisfy the content marketing in a form of articles
image/infographics as the highest level, in a form of video as the high level. Regarding the hypothesis
testing content marketing in a form of articles (β = 0.455) image/infographics (β = 0.131) and video
(β = 0.323) affect satisfaction of users of TISCO mobile banking in Bangkok with statistical significant
level 0.05 R2 = 0.722
Keywords : Content Marketing, Articles, Image, Infographics, Video, Satisfaction of Users

บทนา
ปั จจุบนั ธนาคารพาณิชย์ได้ พฒ
ั นารูปแบบการให้ บริ การเพื่อให้ เข้ ากับยุค Digital Banking โดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่ วยในการพัฒ นาธุ รกิ จ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารท าธุ ร กรรมทางการเงิ นผ่า นโทรศัพ ท์ สมาร์ ท โฟน ซึ่ง แต่ละ
ธนาคารพาณิ ชย์ ได้ มีก ารใช้ กลยุท ธ์ เ พื่อ ให้ บริ การลูกค้ าที่ร วดเร็ วและเกิ ดความสะดวกสบายในการท าธุ รกรรม
การคิดค้ นพัฒนาบริ การของธนาคารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศนันได้
้ พฒ
ั นาเป็ น Mobile Application ให้ สามารถ
ดาวน์โหลดผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตได้ ตลอดเวลา และเป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้ กับ
กลุม่ ลูกค้ า โดยสามารถทาธุรกรรมได้ ด้วยตนเอง เช่น การโอนเงิน สอบถามยอดในบัญชี ตรวจสอบรายการเดินบัญชี
ชาระสินค้ าบริ การ ทังยั
้ งเป็ นการสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันที่ยงั่ ยืน ธนาคารพาณิชย์ต่างให้ ความสนใจและ
หันมาแข่งขันกันพัฒนาเพื่อให้ ตอบสนองกับลูกค้ า ซึง่ สอดคล้ องกับทิศทางโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนก็มีผ้ ใู ช้ บริ การมากขึ ้น
เช่นกัน
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ที่มีระบบการใช้ งานทางด้ าน Mobile Application
โดยมีชื่อเรี ยกว่า “TISCO Mobile Banking” เริ่ มให้ บริ การเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2560 ใช้ กลยุทธ์การตลาดแบบเนื ้อหา
(Content Marketing) ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ Website: www.tisco.co.th, Facebook Fanpage,
Youtube ช่อง TISCO รวมถึงใน Application TISCO Mobile Banking ซึ่ง ให้ บริ การเนื ้อหาที่สาคัญกับผู้ใช้ บริ การ
ว่าจะสามารถใช้ บริ การทางการเงิ นผ่าน Application ได้ อย่างไร รวมถึงแจ้ งขัน้ ตอนการเข้ าใช้ บริ การด้ านต่าง ๆ
มีก ารแจ้ งโปรโมชั่นหรื อ สิท ธิ พิเ ศษของทางธนาคาร และอัพ เดทระบบให้ มี ค วามทัน สมัยอยู่เ สอ ในทุก ช่อ งทาง
การท าการตลาดแบบเนื อ้ หานัน้ จะแสดงเนื อ้ หาข้ อมู ล ของการใช้ บริ ก ารเหมื อ นกั น ทัง้ หมด เพื่ อ ให้ ลูก ค้ า
เกิ ด ความเข้ า ใจในการใช้ บริ ก ารเหมื อ นกัน ในทุ ก ช่ อ งทาง ซึ่ ง ทัง้ หมดล้ ว นเป็ นเหตุ ผ ลส าคัญ ที่ ท าให้ บริ ก าร
“TISCO Mobile Banking” ของธนาคารทิสโก้ เป็ นที่ยอมรับและมีลกู ค้ าสมัครใช้ บริ การอย่างต่อเนื่อง ณ สิ ้นปี 2561
มีผ้ ดู าวน์โหลดเพื่อใช้ บริ การแล้ วทังหมด
้
จานวน 14,477 คน (ธนาคารทิสโก้ , 2561)
งานวิ จัย ที่ ผ่า นมาในอดี ต นัน้ พบว่ า มี ง านวิ จัย ที่ เ กี่ ย วกับ การใช้ บ ริ ก าร Application Mobile Banking
จานวนมากกับหลาย ๆ ปั จจัยทางการตลาด เช่น การศึกษาของ นราทิพย์ ณ ระนอง (2557) ศึกษาการเปิ ดรับข่าวสาร
การรั บ รู้ ความเสี่ย ง และความตัง้ ใจใช้ บ ริ ก ารธนาคารผ่า นแอพพลิเ คชั่น บนโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ของผู้บ ริ โภค และ
การศึกษาของ คุณิตา เทพวงศ์ (2558) ที่ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ แอพพลิเคชัน่ Bualuang mBanking
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ของลูกค้ าธนาคารกรุ งเทพ ในเขตจังหวัดชลบุรี ณัฐณี คุรุกิจวาณิ ชย์ (2558) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้ บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ ของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 วรรณพร หวลมานพ ( 2558)
ได้ ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้ แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์ กิง้ พลัสของธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร และของภัคญดา ธี รชัยชาญ (2559) ศึกษาปั จจัยทางการตลาดผ่าน Mobile
Marketing ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจ ดาวน์ โ หลด Application SCB UP2ME ของ
ผู้ใช้ บริ การธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
จากที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ น ยั ง ไม่ มี ง านวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การตลาดแบบเนื อ้ หา ( Content Marketing)
ของการให้ บริ การการเงินของธนาคาร จึงมีความสนใจศึกษาในเรื่ องของ การตลาดแบบเนื ้อหา (Content Marketing)
ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บริ การ Application TISCO Mobile Banking ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ว่า มี ก ารเข้ า ถึ ง ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารและจะเพิ่ ม จ านวนผู้ใ ช้ บ ริ ก ารได้ รวมถึ ง การพัฒ นาเนื อ้ หาให้ ต รงกับ ความพึง พอใจ
ของผู้ใช้ บริ การ Application TISCO Mobile Banking ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการตลาดแบบเนือ้ หา (Content Marketing) ของผู้ใช้ บริ การ Application
TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ Application TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาการตลาดแบบเนื อ้ หา (Content Marketing) ที่ ส่ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู้ใ ช้ บริ ก าร
Application TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ ในก ารศึ ก ษาวิ จั ย ครั ้ง นี ้ ได้ แก่ ผู้ ใช้ บริ การ Application TISCO Mobile Banking
ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 14,477 คน (ธนาคารทิ ส โก้ , 2561)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย โดยใช้ สตู รของ Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2555) ที่ระดับความเชื่ อมั่น
ร้ อยละ 95 และยอมให้ เกิดค่าความคลาดเคลือ่ นที่ระดับร้ อยละ 5
n =
N
1+ N (e)2
n
= ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N
= จานวนประชากรทังหมด
้
e
= ความคลาดเคลือ่ นที่กาหนดไว้ วา่ จะเป็ นกาหนดไว้ ที่ 0.05
ผลการคานวณหาจานวนประชากรที่ต้องการสุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
N
=
14,477
1+ (14,477)(0.05)2
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n
=
389.24
ดังนัน้ จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ 390 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้ วิธีส่มุ แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผู้ใช้ บริ การ Application
TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ทังหมดจ
้
านวน 27 สาขา
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research Method) ในครัง้ นี ้ คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ ยวกับข้ อ มูลทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ มาตรวัด นามบัญญัติ ( Nominal)
และ ม า ต รวั ด จั ด ล า ดั บ ( Ordinal) ผู้ ต อ บแ บบสอ บถ า ม จ ะเ ลื อ ก ค า ต อ บที่ ต รง กั บ ค วา ม เ ป็ นตั ว ต น
ของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สดุ มีจานวนทังหมด
้
6 ข้ อ
ส่วนที่ 2 คาถามพฤติกรรมการใช้ บริ การ Application TISCO Mobile Banking โดยใช้ มาตรวัดนามบัญญัติ
(Nominal) และมาตรวัด จั ด ล าดับ (Ordinal) ผู้ ตอบแบบสอบถามจะเลื อ กค าตอบที่ ต รงกับ ความเป็ นตัว ตน
ของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สดุ มีจานวนทังหมด
้
9 ข้ อ
ส่ ว นที่ 3 ค าถามเกี่ ย วกั บ การตลาดแบบเนื อ้ หา (Content Marketing) ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจ
ของผู้ ใช้ บริ ก าร Application TISCO Mobile Banking ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เป็ นการวัด แบบ Likert Scale
มี 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ซึง่ มีจานวนทังหมด
้
21 ข้ อ
ส่ ว นที่ 4 ค าถามเกี่ ยวกั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บริ การ Application TISCO Mobile Banking
ในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้ วย
และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ซึง่ มีจานวนทังหมด
้
8 ข้ อ
ส่ว นที่ 5 ข้ อ เสนอแนะและอื่ น ๆ โดยให้ ผ้ ูที่ ต อบแบบสอบถามสามารถเขี ย นเพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น
ที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ Application TISCO Mobile Banking
ความเชื่อมั่นและความตรงของเนือ้ หา
1. การตรวจสอบความถูกต้ อง (Validity) ผู้วิจยั ได้ นาเสนอแบบสอบถามที่ได้ สร้ างขึ ้นต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
เพื่ อ ตรวจสอบความครบถ้ วนและความสอดคล้ องของเนื อ้ หา และเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขให้ แบบสอบถาม
มีความเหมาะสมก่อนที่จะนาไปทดลองแจก
2. การตรวจสอบความเชื่ อมั่ น ( Reliability) ด้ วยวิ ธี การหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ครอนบั ค อั ล ฟ่ า
(Cronbach's Alpha Coefficient) (กัลยา วินิชย์บญ
ั ชา, 2552) ค่าอัลฟ่ าที่ได้ จะแสดงค่าความคงที่ของแบบสอบถาม
โดยจะมี ค่ า ระหว่ า ง 0 ≤ ≤ α ≤ ≤ 1 ค่ า ที่ ใ กล้ เคี ย ง 1 มาก แสดงว่ า มี ค วามเชื่ อ มั่ น สู ง ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
ของแบบสอบถาม (Reliability) ที่ยอมรับ จะต้ องมีคา่ มากกว่า 0.70 ขึ ้นไป
สถิติและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistic) อธิ บ ายข้ อ มูล ทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม โดยแสดง
เป็ นค่าร้ อยละ(Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) สาหรับการตลาดแบบเนื ้อหา (Content Marketing) และ
ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ ใช้ คา่ เฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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2. สถิ ติ เชิ ง อนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ โปรแกรมสาเร็ จ รู ปทางสถิ ติ ประกอบด้ ว ย การวิเ คราะห์
ถดถอยอย่ า งง่ า ย ( Simple Regression Analysis) ใช้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ของการตลาดแบบเนื อ้ หา
( Content Marketing) ที่ ส่ ง ผล ต่ อ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร Application TISCO Mobile Banking
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ ศึกษาความสัมพันธ์
ของการตลาดแบบเนื ้อหา (Content Marketing) โดยการใช้ สื่อประเภท (1) บทความ (2) รู ปภาพ/Infographics (3)
วิดีโอ ที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ Application TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัย
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน สถานภาพโสด และมีรายได้ ตอ่ เดือน 20,001 – 30,000 บาท
ข้ อ มูลพฤติ ก รรมผู้ใ ช้ บ ริ ก าร ส่ว นใหญ่ ใ ช้ บ ริ ก ารเงิ น ฝากออมทรั พ ย์ เป็ นลูก ค้ า ธนาคารทิ สโก้ 1 – 5 ปี
มีระยะเวลาที่ใช้ บริ การ TISCO Mobile Banking 1 – 2 ปี โดยรู้ จัก TISCO Mobile Banking จากพนักงานแนะนา
ให้ ใช้ เหตุผลที่เลือกใช้ บริ การ TISCO Mobile Banking เพราะไม่มีค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรม มีการใช้ บริ การ
TISCO Mobile Banking เฉลีย่ 1 – 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ วันที่เข้ าใช้ บริ การ TISCO Mobile Banking คือ วันอาทิตย์ และ
ใช้ บริ การ TISCO Mobile Banking เพื่อทาธุรกรรมจ่ายบิล
ข้ อมูลความคิดเห็นการตลาดแบบเนื ้อหา (Content Marketing) ทัง้ 3 ด้ าน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วย
อย่างยิ่ง ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ เห็นด้ วยอย่างยิ่งกับบทความ รองลงมาคือ รู ปภาพ/Infographics และความคิดเห็น
ในระดับเห็นด้ วย คือ วิดีโอ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นการตลาดแบบเนื ้อหา (Content Marketing)
การตลาดแบบเนือ้ หา
S.D.
x̅

แปลผล

บทความ
รูปภาพ/Infographics
วิดีโอ

4.35
4.34
4.20

0.501
0.484
0.505

เห็นด้ วยอย่างยิง่
เห็นด้ วยอย่างยิง่
เห็นด้ วย

รวม

4.29

0.463

เห็นด้ วยอย่างยิง่

ข้ อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ Application TISCO Mobile Banking โดยรวมมีความพึงพอใจทีไ่ ด้ รับ
สิทธิฟรี คา่ ธรรมเนียมในการทาทุกธุรกรรม ตอบโจทย์ความต้ องการของผู้ใช้ บริ การที่ไม่อยากออกไปทาธุรกรรมทีส่ าขา
ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความสะดวกสบายและครอบคลุมการทาธุรกรรมที่หลากหลาย
ผลจากการศึกษาสมมติฐานหลักการตลาดแบบเนื ้อหา (Content Marketing) ที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บริ การ Application TISCO Mobile Banking ในเขตกรุ งเทพมหานคร ถื อว่าสอดคล้ องกับสมมติฐานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2: ความสัมพันธ์การตลาดแบบเนื ้อหา (Content Marketing) ที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ
Application TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
t
Sig.
ค่าคงที่ (Constant)
0.255
1.903
0.058
การตลาดแบบเนื ้อหา (Content Marketing)
0.969
0.846
31.271
0.000
R2 = 0.716, Adjust R2 = 0.715, F = 977.868, P<0.05
ผลจากการศึกษาสมมติฐานย่อย พบว่า บทความ รู ปภาพ/Infographics และวิดีโอ มีความสอดคล้ อง
กับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3: การตลาดแบบเนื ้อหา (Content Marketing) แต่ละด้ านที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ
Application TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
t
Sig.
ค่าคงที่ (Constant)
0.275
2.061
0.040
1.บทความ
0.482
0.455
8.473
0.000
2.รูปภาพ/Infographics
0.143
0.131
2.418
0.016
3.วิดีโอ
0.339
0.323
7.144
0.000
R2 = 0.722, Adjust R2 = 0.720, F = 334.080, P<0.05

บทสรุป
การตลาดแบบเนื ้อหา (Content Marketing) โดยใช้ สื่อประเภทบทความ พบว่า บทความที่นาเสนอมีการใช้
ภาษาที่ถกู ต้ อง ภาษาที่อา่ นง่ายและสามารถเข้ าใจบทความที่นาเสนอ ทาให้ สามารถใช้ งาน Application ได้ ง่ายขึ ้น
มีเนื ้อหาที่ตรงกับความต้ องการ และไม่ทาให้ เกิดความเบื่อหน่าย
การตลาดแบบเนื ้อหา (Content Marketing) โดยใช้ สอื่ ประเภทรูปภาพ/Infographics พบว่า มีการออกแบบ
ให้ เข้ าใจง่ า ยและใช้ งานได้ จริ ง มี ข้ อมู ล ที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อนท าให้ ท่ า นสามารถเข้ าใจได้ อย่ า งรวดเร็ ว และ
ข้ อ มูล ในรู ป ภาพ/Infographics มี ค วามถูก ต้ อ งชัด เจน ใช้ ค าพูด ที่ ก ระชับ และข้ อ มูล ในรู ป ภาพ/Infographics
สามารถดึงดูดให้ อยากเข้ ามาอ่านหรื อดูได้
การตลาดแบบเนื ้อหา (Content Marketing) โดยใช้ สื่อประเภทวิดีโอ พบว่า คุณภาพของภาพและเสียง
ในวิ ดี โอมี ค วามคมชัด และละเอี ย ดสูง มี ก ารใช้ ภ าษาที่ ถู ก ต้ อ งเข้ า ใจง่ า ย และวิ ดี โอมี ภาพตัว อย่ า งที่ สามารถ
ดึงดูดความสนใจของท่านให้ อยากรับชม มีเนื ้อหาที่เป็ นประโยชน์ ให้ คณ
ุ ค่า เหมาะสมและตรงต่อความต้ องการ วิดีโอ
มีประเด็นให้ อยากมีสว่ นร่วม คุยต่อ บอกต่อ แบ่งปั นและแชร์ ให้ กบั บุคคลอื่น และสุดท้ ายมีความรู้สกึ ร่วมเมื่อได้ รับชม
วิดีโอ
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ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ Application TISCO Mobile Banking พบว่า มีความรู้ สึกพึงพอใจที่ได้ รับ
สิทธิฟรี ค่าธรรมเนียมในการทาทุกธุรกรรม หากงดให้ บริ การหรื อปรับปรุ งพัฒนาระบบจะมีการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
รู้ สึ ก พึ ง พอใจที่ ต อบโจทย์ ค วามต้ องการของผู้ ใช้ บริ ก ารที่ ไ ม่ อ ยากออกไปท าธุ ร กรรมที่ ส าขาธนาคาร และ
มีความพึงพอใจต่อการใช้ บริ การ Application TISCO Mobile Banking ที่ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความสะดวกสบาย
ครอบคลุมการทาธุรกรรมที่หลากหลาย การเข้ าใช้ บริ การผ่านช่องทาง Application TISCO Mobile Banking สามารถ
ใช้ บริ การได้ ตลอดเวลา โดยไม่เกิดการขัดข้ องของระบบ และสามารถติดต่อขอข้ อมูลการให้ บริ การและสมัครใช้ บริ การ
รวมถึงซักถามข้ อสงสัยในการทาธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Application TISCO Mobile Banking ที่สาขาธนาคาร
หรื อ Call Center ได้ อย่างสะดวก
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัยและการนาผลวิจัยไปใช้
จากการศึกษาจะเห็นว่าการตลาดแบบเนื ้อหาส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ Application TISCO
Mobile Banking ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนัน้ ธนาคารทิสโก้ และธนาคารพาณิ ชย์ อื่น ๆ รวมถึงอุตสาหกรรม
ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การท า Application Mobile Banking สามารถน าข้ อมู ล นี ไ้ ปใช้ ในการวางแผนและก าหนด
กลุ่ม เป้ าหมายของกิ จ การ เพิ่ ม ฟี เจอร์ ห รื อ ฟั ง ก์ ชัน สิท ธิ ป ระโยชน์ ที่ จ ะได้ รับ จากการสมัค รใช้ ง าน เพิ่ ม ธุ ร กรรม
ให้ มีความหลากหลาย จะทาให้ ผ้ สู มัครใช้ บริ การที่เป็ นฐานลูกค้ ารายใหม่มากยิ่งขึ ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
ควรขยายขอบเขตงานวิ จัย ให้ ก ว้ า งขึ น้ ครอบคลุม ไปยัง ผู้ใ ช้ บริ ก ารที่ อ ยู่น อกพื น้ ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
เพื่ อ จะได้ ศึ ก ษาว่ า มี ค วามเหมื อ นหรื อ แตกต่ า งกัน กับ กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ในงานวิ จัย ครั ง้ นี ้ และท าการศึ ก ษา
ในลักษณะเดียวกันนี ้กับ Application Mobile Banking อื่น ๆ เพื่อเปรี ยบเทียบผลที่ได้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้
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กลยุทธ์ ก ารประชาสั ม พัน ธ์ เพื่ อการตลาดที่มี ผลต่ อการตัด สิน ใจซื อ้ สินค้ าผ่ านเว็ บ ไซต์ JD
Central ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
Marketing Public Relations that Affects Decision to Purchase Products via JD Central of
Consumers in Bangkok
ชัญญกัลย์ เลอ วอง ฮวน1 และ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี 2
Chanyakan Le Van Huynh1 and Asst.Prof. Ph.D Sasiprapa Phanthanasaewee2

บทคัดย่ อ
การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจ
ซื ้อสินค้ าผ่านเว็บไซต์ JD Central ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลกับกลุม่ ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ซื ้อสินค้ าผ่านทางเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัล
จานวน 400 คน โดยสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นคือ สถิติเชิงพรรณนา ซึง่ ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ร้ อยละ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติเชิงอ้ างอิงที่ใช้ ในการทดสอบสมมุติฐานคือการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้ ูจกั เว็บไซต์จากเพื่อน / คนรู้จกั โดยใช้ Smartphone บ่อยสุด
เข้ าเว็บไซต์ รวมถึงภาพลักษณ์และชื่อเสียงของแบรนด์ เป็ นเหตุผลที่เลือกซื ้อสินค้ าผ่านบนเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัล
(JD Central) ดังนันกลยุ
้
ทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านทางเว็บไซต์
เจดี เซ็นทรัล ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาปั จจัยรายด้ ายด้ านพบว่า การจัดเหตุการณ์หรื อ
กิจกรรมพิเศษ, การนาเสนอข่าวสาร, การใช้ สอื่ เฉพาะที่สามารถแสดงถึงความมีเอกลักษณ์ขององค์กร, กิจกรรมที่มี
ลักษณะความพยายามในการโน้ มน้ าวใจ และกิจกรรมหรื อการกระทาที่แสดงให้ เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัลของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญในระดับ 0.05
คาสาคัญ : กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด, การตัดสินใจซื ้อ, เว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัล

Abstract
This research aims to studies marketing public relations that affects decision to purchase
products via JD Central of consumers in Bangkok. Which used questionnaires as a tool for data collection
with consumer groups in Bangkok who have experience in purchasing via JD Central website 400
people. The statistics used in the initial data analysis were descriptive statistics such as mean,
percentage, standard deviation. And the reference statistics used in the hypothesis testing was the
multiple regression analysis. The studies found that, most respondents knew the website from friends /
acquaintances by the smartphone most often using. And including the brand image and reputation was
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the reason for product purchasing via JD Central website. Therefore, marketing public relations that
affects decision to purchase products via JD Central of consumers in Bangkok. When aspect considering
found that events arranging or special activities, tidings presentation, specialized media use to
organization uniqueness demonstrate, persuasive attempts activities, and social & environmental
responsibility activities or actions demonstrate. That affects decision to purchase products via JD Central
of consumers in Bangkok with significantly at the level of 0.05.

Keyword : Public Relations for Marketing, Purchase Decision, JD Central website
บทนา
เมื่อโลกเข้ าสูย่ คุ ดิจิทลั พฤติกรรมการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตปี 2561 เพิ่มขึ ้นต่อเนื่องเมือ่ ดูการเปลีย่ นแปลง
ของการใช้ ชีวติ ประจาวันที่จะเห็นได้ วา่ 5 อันดับแรกมีผ้ ใู ช้ อินเทอร์ เน็ตสาหรับกิจกรรมออนไลน์มากกว่าแบบเดิม คือ
ใช้ สง่ ข้ อความ 94.5% การสารองที่พกั 89.2% การสารอง/ซื ้อตัว๋ โดยสาร 87.0% ใช้ ชาระเงินและบริ การ 82.8% และ
เพื่อความบันเทิง 78.5% ตามลาดับ (ข้ อมูลจาก ETDA, 2019) เลยส่งผลให้ ธุรกิจค้ าปลีกเริ่มเกิดการเปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิม ผู้บริ โภคปั จจุบนั ให้ ความสาคัญกับการบริ การทางออนไลน์ ทาให้ การค้ าปลีกออนไลน์หรื อพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce: E-commerce) เข้ ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมค้ าปลีกทัว่ โลกและปั จจุบนั
การซื ้อสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ รับความนิยมเพราะสามารถประหยัดเวลา
ความสะดวกด้ านการจ่ายเงิน
การจัดส่งสินค้ า แถมมีบริ การเก็บเงินปลายทางอีกด้ วย ทาให้ การค้ าปลีกออนไลน์ หรื อ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce: E-commerce) มีการเติบโตอย่างรวดเร็ วและสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
ด้ วยเหตุนี ้เองทาให้ เกิดความร่วมมือของบริ ษัทค้ าปลีกขนาดใหญ่อย่าง เซ็นทรัลกรุ๊ป จากัด และ
เจดีดอทคอม ที่เป็ นบริ ษัทค้ าปลีกใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีนได้ เปิ ดตัว เจดี เซ็นทรัล อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่
18 มิถนุ ายน 2018 โดยการเน้ นการประชาสัมพันธ์วา่ เป็ นสินค้ าของแท้ 100% และความมุง่ มัน่ ในการรวบรวม
หลากหลายแบรนด์คณ
ุ ภาพ เพือ่ สร้ างความความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ า ดังนันกลยุ
้
ทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
จึงกาลังเป็ นที่นยิ มอย่างมากในปั จจุบนั ที่เป็ นยุคแห่งการสือ่ สารไร้ พรมแดนหรื อโลกาภิวตั น์ (Globalization) เนื่องจาก
การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดตังแต่
้ เดือนกรกฎาคมจนถึงปั จจุบนั ทาให้ เจดี เซ็นทรัล เกิดการเติบโตถึง 34 เท่า
คิดเป็ น 3200 % จากการประกาศเปิ ดตัวครัง้ แรกมีจานวนผู้เข้ าชมเว็บไซร์ 80,000 คน และไตรมาสที่สองมีจานวน
ผู้เข้ าชม 2,700,000 คน ส่งผลให้ เว็บไซต์ JD Central ปรับขึ ้นเป็ นอันดับที่ 6 โดยจากเดิมเป็ นอันดับที่ 37
(Map Of Ecommerce) (ข้ อมูลจาก iPrice, 2561)
จากการที่ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ างานวิจยั ต่าง ๆ กาญจนา คนจริง (2559) พบว่าการประชาสัมพันธ์เพือ่ การตลาด
ด้ านการประกาศส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สรี พร โพธิ์งาม (2558) พบว่า
ด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ ามีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีตอ่ ลาซาด้ าของลูกค้ า ชานน จิตรตะโสภะโน (2560) พบว่า
องค์ประกอบของเว็บไซต์ ทาให้ ตรงตามความต้ องการเฉพาะของลูกค้ าด้ านการติดต่อสือ่ สาร ด้ านการเชื่อมโยง และ
การค้ าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ ามือสองทางออนไลน์ Kaidee.com นัน้ ณิชารี ย์ ทวีพฒ
ั นะพงศ์ (2560) พบว่า
ด้ านภาพลักษณ์ของบริษัท LAZADA มีความน่าเชื่อถือภาพรวมในระดับมาก ในส่วนประสมการตลาดออนไลน์
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ของบริ การซื ้อสินค้ าผ่านเว็บไซต์ Lazada มีความน่าเชื่อถือโดยรวมในระดับมาก และอรอนงค์ ทองกระจ่าง
(2561)ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านทางแอปพลิเคชัน่ Shopee
จากข้ อมู ล ดั ง กล่ า วท าให้ ผู้ วิ จั ย สนใจศึ ก ษาเรื่ อ งกลยุ ท ธ์ ก ารประชาสัม พั น ธ์ เพื่ อ การตลาด ส่ ง ผล
ต่อ การตัด สิน ใจซื อ้ สิ น ค้ า ผ่ านช่ อ งทางพานิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ เจดี เซ็ น ทรั ล ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ธุรกิ จค้ าปลีก ออนไลน์ รายใหม่ที่มุ่งสู่การเป็ นอัน ดับหนึ่งในธุรกิ จออนไลน์ และมุ่งเป็ นแบรนด์ ที่
น่าเชื่อถือที่สดุ ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1.ศึกษาความคิดเห็นผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ เพื่อการตลาดที่เจดี
เซ็นทรัลนามาใช้
2.ศึกษาการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัล ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3.ศึกษาอิทธิ พ ลกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ เพื่อการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้ าบนเว็บไซต์ เจดี
เซ็นทรัล ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ศึกษา คือ กลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครที่เป็ นผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตจานวน
6,064,929 คน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) โดยใช้ สตู รของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973:727-728) โดยมี
ขนาดตัวอย่างของประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับความคลาดเคลื่ อน ±5% ดังนันได้
้ กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ผู้วิจยั ได้ ทาการสุม่ ตัวอย่างหลายขันตอน
้
(Multi-stage Sampling) ดังต่อไปนี ้
ขัน้ ที่ 1 ผู้วิจัย สุ่ม กลุ่ม ประชากรตัว อย่างด้ วยแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เลือ กสุ่ม กลุ่ม ตัวอย่า ง
เป็ นกลุม่ ผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต และใช้ งานบนสังคมออนไลน์จานวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขันที
้ ่ 2 ใช้ วิธีสมุ่ กลุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งโควต้ า (Quota Sampling) ของผู้ใช้ งานในเขตกรุงเทพมหานคร ตามจานวน
ผู้ใช้ platform โดยใช้ 2 แพลตฟอร์ ม เนื่องจากเฟซบุ๊กมีการใช้ ม ากที่สุดและ Line รองลงมา (ข้ อมูลจาก Market
Oops!, 2019) โดยแบ่งดังนี ้
- กลุ่ม Facebook ที่เป็ นผู้บ ริ โภคที่ อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 250 คน โดยฝากกูเกิ ลฟอร์ มในเพจ
ของกลุม่ ธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- กลุ่ม Line ที่เป็ นผู้บริ โภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 150 คน โดยฝากกูเกิลฟอร์ มกับกลุ่มร้ านค้ า
ออนไลน์ที่สามารถติดต่อผู้บริ โภคผ่ทางไลน์
เครื่องมือใช้ ในการวิจัย
สร้ างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นโดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไป ได้ แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และ รายได้ เฉลีย่
ต่อเดือน ซึง่ จะใช้ มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal) และมาตรวัดจัดลาดับ (Ordinal)
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ส่ว นที่ 2 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการซื อ้ สิ น ค้ า บนเว็ บ ไซต์ เจดี เซ็ น ทรั ล ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ จะใช้ มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal) และมาตรวัดจัดลาดับ (Ordinal) มีทงหมด
ั้
9 ข้ อ
ส่ว นที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารประชาสัม พั น ธ์ เพื่ อ การตลาดของเว็ บ ไซต์ เจดี เซ็ น ทรั ล
(JD Central) จะมีระดับของการให้ คะแนนตัง้ แต่ 1 คือค่าที่น้อยที่สดุ จนถึง 5 คือค่าที่ม ากที่สดุ ซึ่งจะใช้ มาตรวัด
แบบอันตรภาค (Interval Scale) มีทงหมด
ั้
24 ข้ อ
ส่ว นที่ 4 ค าถามการตัด สิน ใจซื อ้ สิน ค้ าบนเว็บ ไซต์ เจดี เซ็น ทรัล จะมี ระดับ การให้ ค ะแนนตัง้ แต่ 1 คื อ
ค่าที่น้อยที่สดุ จนถึงระดับ 5 คือค่าที่มากที่สดุ ซึง่ จะใช้ มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval Scale) มีทงหมด
ั้
7 ข้ อ
ส่วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นไปให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Validity)
และน ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไข และน าไปทดลองใช้ (Try Out) จ านวน 40 ชุ ด และน าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ มาค านวณ
หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ในแต่ละ่ ส่วนของแบบสอบถาม ข้ อมูลที่ได้ เป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินความเที่ยง
สัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค ค่าที่ได้ ดงั นี ้ ด้ านการประกาศ 0.798 ด้ านการจัดเหตุการณ์ หรื อกิจกรรมพิเศษ
0.835 ด้ านการนาเสนอข่าวสาร 0.827 ด้ านการใช้ สื่อเฉพาะที่สามารถสะท้ อนถึงความเป็ นเอกลักษณ์ ขององค์กร
0.890 ด้ านกิ จกรรมที่มีลกั ษณะความพยายามในการโน้ มน้ าวใจ 0.871 และด้ านกิ จกรรมหรื อการกระทาที่แสดง
ให้ เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม 0.900 โดยแต่ละปั จจัย ค่ามากกว่า 0.7 ถื อว่ามีความเชื่อมั่น
(ลัดดา ห้ าหาบ, 2553) อ้ างอิงใน สุพิณญา โมสิกานนท์ (2559)
สถิติและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1 สถิ ติ เชิ งพรรณนา ซึ่งได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ ค่าส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เป็ นข้ อมูลทั่วไปของผู้ต อบ
แบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพและรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
2 สถิ ติ เ ชิ ง อ้ างอิ ง ใช้ โปรแกรม ส าเร็ จรู ป ทางสถิ ติ ป ระกอบด้ วย การวิ เ คราะห์ ถดถอยเชิ ง พหุ
(Multiple Regression Analysis) ศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ ข องเครื่ อ งมื อ ในการประชาสัม พั น ธ์ เพื่ อ การตลาดกั บ
การตัดสินใจซือ้ โดยใช้ ปัจจัยด้ านการประกาศ ปั จจัยด้ านการจัดเหตุการณ์ หรื อการจัดกิจกรรมพิเศษ ปั จจัยด้ าน
การนาเสนอข่าวสาร ปั จจัยด้ านการใช้ สื่อพิเศษเฉพาะที่สามารถสะท้ อนถึงความเป็ นเอกลักษณ์ ขององค์กร ปั จจัย
ด้ านกิ จ กรรมที่ มี ลัก ษณะความพยายามในการโน้ มน้ าวใจ ปั จจั ย ด้ านกิ จ กรรมหรื อการกระท าที่ แ สดงถึ ง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมและสิ ง สิ่ งแวดล้ อ ม และใช้ การวิเคราะห์ ก ารถดถอยอย่า งง่า ย (Simple Regression
Analysis) ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาพรวมของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านช่องทาง
พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัล (JD Central) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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การประชาสัมพันธ์ เพื่อการตลาด: MPR
1) การประกาศ (P=Publication)
2) การจัดเหตุการณ์หรื อการจัดกิจกรรมพิเศษ (E=Events)
3) การนาเสนอข่าวสาร (N=News)
4) การใช้ สอื่ พิเศษเฉพาะที่สามารถสะท้ อนถึงความเป็ น
เอกลักษณ์ขององค์กร (I=Identity Media)
5) กิจกรรมทีม่ ีลกั ษณะความพยายามในการโน้ มน้ าวใจ
(L=Lobbying Activity)
6) กิจกรรมหรื อการกระทาที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้ อม (S=Social Responsibility)

การตัดสินใจซื ้อ

กรอบแนวคิดแสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการประชาสัมพันธ์ เพื่อการตลาดและการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
ภายใต้ แนวความคิดเรื่ องการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด (Marketing Public Relations: MPR) ของ (Philip Kotler,
1999 อ้ า งถึ งใน ศศิ ป ระภา ชัย ประสิท ธิ์ , ม.ป.ป.) และแนวคิ ด เรื่ อ งการตัด สิน ใจซื อ้ ของ Schiffman และ Kanuk
(1994) อ้ างอิงในสุพิณญา โมสิกานนท์ (2559)

ผลการวิจัย
ข้ อ มูลทั่วไปจากกลุ่ม ตัว อย่า ง พบว่าส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่า ง 30 - 39 ปี การศึก ษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี สถานภาพโสด มี อาชี พ เป็ นพนักงานบริ ษั ท เอกชน มี รายได้ ต่อเดื อน 30,001 - 40,000 บาท จานวน
สมาชิกในครอบครัวมี 4 คน
ข้ อมูลพฤติกรรมผู้ซื ้อเจดี เซ็นทรัล ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่ซื ้อสินค้ าเฉลี่ยน้ อยกว่า 1 ครัง้ ต่อ
เดือน โดยรู้ จัก ผ่านเพื่อน / คนรู้ จัก เข้ าเว็บไซต์ โดยใช้ Smartphone บ่อยสุด ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของแบรนด์
เป็ นเหตุผลที่ เลือกซื อ้ สิน ค้ า ที่ ซื อ้ เป็ นสิน ค้ า ประเภทแฟชั่น ผู้ห ญิ ง /ชาย โดยราคาเฉลี่ย ของสิน ค้ าต่อ บิ ล ต่ อครั ง้
1,001 – 2,000 บาท ช่วงเวลาที่เข้ าเว็บเพื่อซื ้อสินค้ า มากที่สดุ คือ 20.01 – 24.00 น. โดยมีระยะเวลาการเป็ นลูกค้ า
เจดี เซ็นทรัล 1 เดือน - 6 เดือน และใช้ รูปแบบการชาระเงินใช้ แบบผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
ข้ อมู ล ความคิ ด เห็ น ด้ านกลยุ ท ธ์ ก ารประชาสัม พั น ธ์ เพื่ อ การตลาด ส่ ว นใหญ่ ผ้ ู ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยส่วนใหญ่ เห็นด้ วยมากกับด้ านการใช้ สื่อเฉพาะที่สามารถ
สะท้ อนถึงความเป็ นเอกลักษณ์ ขององค์ กร ลาดับต่อมาด้ านการประกาศ และการนาเสนอข่าวสาร ลาดับต่อมา
ด้ า นการจัด เหตุก ารณ์ ห รื อ กิ จ กรรมพิ เศษ ลาดับ ต่อมา ด้ านกิ จกรรมหรื อ การกระท าที่ แ สดงถึ งความรั บ ผิ ดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม และลาดับสึดท้ ายคือ ด้ านกิจกรรมที่มีลกั ษณะความพยายามในการโน้ มน้ าวใจ
ข้ อมูลการตัดสินใจซื ้อสินค้ าเว็บไซต์เจดี เซ็นทรัล ส่วนใหญ่ผ้ ตู อบแบบสอบถามค้ นหาข้ อมูลหรื อคาวิจารณ์
ของสินค้ าจากอินเทอร์ เน็ตเพื่อช่วยในการ มีความพึงพอใจในการซื ้อผ่านเจดี เซ็นทรัล ทาให้ เกิดการซื ้ออีกในอนาคต
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มีการเปรี ยบเทียบข้ อมูลสินค้ า ด้ านคุณสมบัติ ราคา และโปรโมชัน่ เพื่อความคุ้มค่าที่สดุ และจะแนะนาผู้อื่นให้ มาซื ้อ
เพราะสินค้ าหลากหลายตอบโจทย์ความต้ องการและมีความสะดวกสบาย
ผลจากการศึกษาสมมติฐานหลัก โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Simple Regression Analysis)
ค่า Sig. = .000 ซึ่งต่ากว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta)
พบว่ามีคา่ เท่ากับ 0.870 กล่าวคือหากกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด (Marketing Public Relations: MPR)
มีผลเพิ่มขึ ้น 1 หน่วยจะมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคเพิ่มขึ ้น 0.870 ดังนันจึ
้ งถือว่ากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
เพื่อการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัลถือว่าสอดคล้ องกับสมมติฐานอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ความสัมพันธ์ของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดกับการตัดสินใจซื ้อผ่าน เจดี เซ็นทรัล
ตัวแปรอิสระ
ค่าคงที่ (Constant)
การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
(Marketing Public Relations: MPR)

B
0.289
0.937

Beta
-

t
2.494

Sig.
0.013

0.870

35.163

0.000

R2 = 0.756, Adjust R2 = 0.756, F = 1236.466, P<0.05
และผลจากการศึก ษาสมมติฐานย่อยพบว่า ด้ านที่สอดคล้ องกับสมมติฐานอย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 คือ ด้ านการจัดเหตุการณ์หรื อกิจกรรมพิเศษ, ด้ านการนาเสนอข่าวสาร, ด้ านการใช้ สอื่ เฉพาะที่สามารถ
สะท้ อนถึ ง ความเป็ นเอกลั ก ษณ์ ขององค์ ก ร,ด้ านกิ จ กรรมที่ มี ลั ก ษณะความพยายามในการโน้ มน้ าวใจ
และด้ านกิจกรรมหรื อการกระทาที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม ส่วนผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้ อง
กับสมมติฐาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้ านการประกาศ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: การประชาสัมพันธ์เพือ่ การตลาดแต่ละด้ านที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าบนเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัล
การตั ด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ าผ่ า นช่ อ งทางพานิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ นเว็ บ ไซต์ เจดี ซ็ น ทรั ล (JD
การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
Central) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
B

Beta

t

Sig.

ค่าคงที่ (Constant)

0.368

-

3.009

0.003

ด้ านการประกาศ

0.069

0.065

1.851

0.065

ด้ านการจัดเหตุการณ์หรื อกิจกรรมพิเศษ

0.098

0.106

2.434

0.015

การนาเสนอข่าวสาร

0.140

0.142

2.738

0.006

ด้ านการใช้ สื่ อ เฉพาะที่ ส ามารถสะท้ อนถึ ง ความ เป็ น 0.230

0.242

5.729

0.000

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H24

เอกลักษณ์ขององค์กร
ด้ านกิจกรรมที่มีลกั ษณะความพยายามในการโน้ มน้ าวใจ

0.159

0.180

3.653

0.000

ด้ านกิจกรรมหรื อการกระทาที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อ 0.222
สังคมและสิง่ แวดล้ อม

0.249

5.285

0.000

R2 = 0.766, Adjust R2= 0.762, F = 214.457, P<0.05

บทสรุป
จากผลการศึกษากลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ เพื่อการตลาด (Marketing Public Relations: MPR) โดยรวม
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ สิน ค้ า ผ่ า นช่ อ งทางพานิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ นเว็ บ ไซต์ เจดี เซ็ น ทรั ล (JD Central)
ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แสดงให้ เห็ นว่าเครื่ องมือการประชาสัมพันธ์ เพื่อการตลาดทัง้ 6 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านการประกาศ ด้ านการจัดเหตุการณ์หรื อกิจกรรมพิเศษ ด้ านการนาเสนอข่าวสาร ด้ านการใช้ สอื่ เฉพาะที่สามารถ
สะท้ อนถึงความเป็ นเอกลักษณ์ ขององค์กร ด้ านกิจกรรมที่มีลกั ษณะความพยายามในการโน้ มน้ าวใจ และสุดท้ าย
ด้ านกิจกรรมหรื อการกระทาที่แสดงให้ เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมล้ วนเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสินใจซื ้อ โดยอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดการตลาดของเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัล (JD Central) ได้ แก่ ด้ านการประกาศ
โดยบอกกล่าวข้ อมูลในรู ปแบบต่างๆเพื่อการสร้ างความมัน่ ใจให้ ผ้ บู ริ โภค ด้ านการจัดเหตุการณ์ หรื อกิจกรรมพิเศษ
เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ มีสว่ นร่ วมและเกิดการตอบสนองกับองค์กร ด้ านการนาเสนอข่าวสารโดยการนาเสนอการเติบโต
ทางธุรกิจและข่าวสารด้ านการเป็ นผู้นาการค้ าปลีกสมัยใหม่ที่ใช้ เทคโนโลยีในกรขับเคลือ่ น รวมถึงดึงดูดความสนใจ
ด้ ว ยการน าเสนอข่า วสารด้ า นโปรโมชั่น ใหม่ ๆ ด้ านการใช้ สื่อ เฉพาะที่ สามารถสะท้ อ นถึ งความเป็ นเอกลัก ษณ์
ขององค์กร ด้ วยความเป็ นเอกลักษณ์ ของชื่อเว็บไซร์ ที่มาจากชื่อ 2 บริ ษัทใหญ่ที่ร่วมทุนกัน เพื่อสร้ างความไว้ วางใจ
ให้ กับลูกค้ า ด้ านกิจกรรมที่มีลกั ษณะความพยายามในการโน้ มน้ าวใจในการออกกฎหมายที่เกิ ดผลดีต่อองค์ กร
รวมไปถึงการยับยังกฎหมายที
้
่ขดั ต่อผลประโยชน์ต่อองค์กร และสุดท้ ายด้ านกิจกรรมหรื อการกระทาที่แสดงให้ เห็น
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยการจัดกิจกรรมมอบเงินบริ จาคมูลนิธิ และการร่ วมมือกับรัฐบาล
ในการผลักดันเศรษฐกิจทาให้ ทา่ นรู้สกึ ว่าองค์กรช่วยพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ เพื่อการตลาดด้ านการจัดเหตุการณ์ หรื อกิจกรรมพิเศษ เป็ นการกระตุ้นให้ ลกู ค้ า
มีสว่ มร่วมโดยจัดกิจกรรมร่ วมตอบคาถามลุ้นรับคูปองทาง Facebook กิจกรรมร่ วมเทศกาล 618 ที่นาสินค้ าคุณภาพ
มาลดสูงสุดถึง 90% เพื่อดึงดูดใจลูกค้ า การสร้ างความสุขในการช้ อปปิ ง้ ออนไลน์ด้วยกิจกรรมช่วยให้ ครู่ ักได้ ของขวัญ
ตรงใจโดยไม่ต้อ งบอกตรงๆ และกิ จกรรมเนื่ องในวันสตรี สากล ท าให้ ผ้ ูบ ริ โภคได้ เข้ ามามี มีส่วนร่ วมและเกิ ดการ
ตอบสนองกับองค์กรเป็ นการส่งเสริ มการตลาด
กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ เพื่ อการตลาดด้ านการนาเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และสิ่งที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณ ฑ์ บริ ษัท หรื อองค์ กร โดยการนาเสนอข่าวสารการเติบโตทางธุรกิจ ข่าวสารด้ านการเป็ นผู้นา
การค้ าปลีกสมัยใหม่ที่ใช้ เทคโนโลยีขบั เคลื่อนในการทาการตลาด ส่งเสริ มการขาย ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data
เช่ น ปั ญญาประดิ ษ ฐ์ (AI), คลาวด์ แ ละแชทบอท เป็ นการต่ อ ยอดในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ แ ละ
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ระบบจ่ายเงิ นต่าง ๆ (บริ การฟิ นเทค) เพื่ อให้ ต อบโจทย์ ลูกค้ าได้ ดียิ่งขึน้ การมี คลังสิน ค้ าและแผนการขยายเพิ่ ม
คลังสินค้ า เพื่อสามารถรองรับจัดส่งสินค้ าได้ ภายในวันเดียวและอีกทังยั
้ งดึงดูดความสนใจผู้บริ โภคด้ วยการนาเสนอ
ข่าวสารด้ านโปรโมชัน่ ใหม่ๆ ล้ วนทาให้ ลกู ค้ าเกิดความสนใจ
กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ เพื่อการตลาดด้ านการใช้ สื่อเฉพาะที่สามารถสะท้ อนถึงความเป็ นเอกลักษณ์
ขององค์กร ด้ วยการใช้ ชื่อเว็บไซร์ ที่มาจากชื่อ 2 บริ ษัทใหญ่ที่ร่วมทุนกัน ทาให้ ลกู ค้ าจดจาชื่อแบรนด์ เจดี เซ็นทรัล
(JD Central) ได้ ง่าย ด้ วยการเน้ นการประชาสัมพันธ์ ด้านสินค้ าของแท้ 100% ทาให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในตัวสินค้ า อีกทัง้
การจัดแคมเปญช้ อ ปแหลก 618 ลดราคาพิ เศษช่ วงครึ่ งปี ที่ สะท้ อ นถึงความเป็ นเอกลักษณ์ ข ององค์ ก ร ซึ่งเป็ น
เทศกาลช้ อ ปปิ ้งออนไลน์ ที่ ใหญ่ ที่ สุด ซึ่งจัด ขึน้ เป็ นประจ าทุกปี ของเจดี ดอทคอม มาพร้ อมกับ ส่วนลดและคูป อง
เป็ นจานวนมาก และการส่งเสริ มการขายผ่านทาง Facebook/Website ทาให้ ผ้ บู ริ โภคสนใจ เข้ ามามีสว่ นร่วมกิจกรรม
โดยสรุปได้ วา่ การใช้ สอื่ เฉพาะที่สามารถสะท้ อนถึงความเป็ นเอกลักษณ์ จะทาให้ ลกู ค้ าจดจาองค์กรได้ ง่าย
กลยุท ธ์ ก ารประชาสัม พัน ธ์ เพื่ อ การตลาดด้ า นกิ จ กรรมที่ มี ลัก ษณะความพยายามในการโน้ ม น้ า วใจ
ด้ วยการควบคุมทิศทางการรายงานข่าวกับสื่อมวลชนต่างๆ ว่าได้ สนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการกระตุ้นภาวะ
ทางเศรษฐกิจ โดยการผลักดันให้ เป็ นศูนย์กลางอีคอมเมิร์ซที่สาคัญของอาเซียน การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ
การสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ การสร้ างความสัมพันธ์กบั หน่วยงานราชการ ข้ อมูลที่สอื่ สารออกไปโน้ มน้ าวจูงให้ เ กิด
ภาพลักษณ์ ที่ดีแก่องค์ กรทาให้ ผ้ ูบริ โภครู้ สึกว่าองค์ กรทาคุณ ประโยชน์ ให้ กับประเทศ ทาให้ บริ โภคเป้าหมายและ
ประชาชนทัว่ ไปเกิดการยอมรับและอยากมีสว่ นร่วมกับ
กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ เพื่อการตลาดด้ านกิจกรรมหรื อการกระทาที่แสดงให้ เห็นถึงความรับผิดชอบต่อ
สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มมี ด้ วยการจัด กิ จ กรรมมอบเงิ น บริ จ าคมู ล นิ ธิ การจัด กิ จ กรรมเพื่ อ กระตุ้น ธุ ร กิ จ ช่ ว ยให้
ผู้ประกอบการไทยจาหน่ายสินค้ าไปยังผู้บริ โภคต่างประเทศ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมช่วยรักษาโลกร้ อน
เช่น ลดให้ ถงุ พลาสติก ปลูกต้ นไม้ รอบศูนย์การค้ า ฟื น้ ฟูผืนป่ า และร่วมมือกับรัฐบาลในการผลักดันเศรษฐกิจ โดยการ
นาเสนอจุดเด่นหรื อกิจกรรมทางด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมสิง่ แวดล้ อมและไม่เอาเปรี ยบผู้บริ โภค แสดงให้ เห็นว่า
องค์ กรไม่ได้ คานึงถึงผลสาเร็ จในด้ านตัวเงินเพียงอย่างเดียวทัง้ นีเ้ ป็ นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม ทาให้ สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้
จากการศึกษาจะเห็นได้ ว่ากลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่าน
ช่องทางพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัล ( JD Central) ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนัน้
บริ ษั ท เจดี เซ็นทรัล รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับช่องทางพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ควรให้ ความสาคัญกับ
กิจกรรมต่างๆที่ให้ ลกู ค้ าได้ มีส่วนร่ วม การนาเสนอความเคลื่อนไหว และข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวผลิตภัณ ฑ์
บริ ษัท รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้ อมเพื่อสร้ างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ที่ดีให้ กับองค์กร
โดยสามารถนากลยุทธ์ ไปใช้ วางแผนทางธุรกิจ เพื่อเป็ นจุดได้ เปรี ยบคู่แข่ง ทาให้ องค์กรมีความน่าสนใจ จนทาให้
ผู้บริ โภคเกิดการยอมรับและอยากมีสว่ นร่วมกับองค์กรนามาสูก่ ารตัดสินใจซื ้อ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
เพื่อให้ การวิจัยในครัง้ ต่อไปได้ ผลการศึกษาที่เป็ นประโยชน์มากยิ่งขึ น้ ดังนันควรขยายขอบเขตการศึ
้
กษา
เป็ นกลุม่ ผู้บริ โภคจากจังหวัดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของกลุม่ ตัวอย่าง นอกจากนันควรเก็
้
บข้ อมูลในลักษณะ
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเช่ น การสัม ภาษณ์ กลุ่ ม ผู้ ซื อ้ สิ น ค้ าผ่ า นเว็ บ ไซต์ เจดี เซ็ น ทรั ล เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อมู ล เชิ ง ลึ ก
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สุดท้ ายควรศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ของการประชาสัมพันธ์ เพื่อการตลาด เช่น การประชาสัมพันธ์ เพื่อการตลาดเชิ งรุ ก
(Proactive Marketing Public Relation: PMPR) เพื่ อ สร้ างภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ท าให้ ผู้ บริ โ ภค เพิ่ ม ค วามเชื่ อ มั่ น
ต่อตัวธุรกิจ สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการซื ้อมากขึ ้น
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การสร้ างคุณค่ าตราสินค้ าผ่ านสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ อาหาร
เสริม Blackmores ของผู้บริโภคในกรุ งเทพมหานคร
Enhancing Brand Equity via Social Media Affecting Consumers Purchasing Decisions of
Food Supplements Products Blackmores in Bangkok
กนกวรรณ ราโชกาญจน์1 และ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี 2
Kanokwan Rachokan1 and Asst.Prof. Ph.D Sasiprapa Phanthanasaewee2

บทคัดย่ อ
การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงการสร้ างคุณค่าตราสินค้ าผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ที่สง่ ผล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม Blackmores ของผู้ บริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร 2) เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง
การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร Blackmores ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และ 3)เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อการสร้ างคุณค่าตราสินค้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
Blackmores ซึ่งใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล โดยแบบสอบถามได้ ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ ย งตรงของเนื อ้ หาและความเชื่ อ มั่น ด้ วยวิธีค อนบาร์ ค กับ กลุ่ม ตัวอย่างทดลองจ านวน 40 คน ได้ ระดับ
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.964 และใช้ แจกจริ งกับกลุ่มผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
Blackmores จานวน 400 คน ซึ่งสถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ นคือ สถิ ติเชิ งพรรณนา ซึ่งได้ แก่ ค่าเฉลี่ย
ร้ อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้ างอิงที่ใช้ ในการทดสอบสมมุติฐานคือการวิเคราะห์การถดถอย
เชิ ง พหุ ผลการศึ ก ษาพบว่ า การสร้ างคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ าผ่ า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ และ การเชื่ อ มโยงตราสิ น ค้ า
ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmores ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านการตระหนักถึงตราสินค้ า ด้ านการรับรู้ คุณ ภาพ
ของสินค้ า และ ด้ านการเชื่อมโยงตราสินค้ าอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การสร้ างคุณค่าตราสินค้ าผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ , การตัดสินใจซื ้อ, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmores
Abstract
The purpose of this study. 1) To study the Enhancing Brand Equity via Social Media Affecting
Consumers Purchasing Decisions of Food Supplements Products Blackmores in Bangkok. 2) To study
the Purchasing Decisions of Food Supplements Products Blackmores in Bangkok. 3) To study the
consumers opinions in Bangkok towards brand equity creation through the social media of Blackmores
dietary supplement product. Which used questionnaires as a tool for data collection. By the questionnaire
has been validated for content validity and confidence by the Cronbach’s alpha coefficient method with a
sample of 40 people. Has a confidence level equal to 0.964. And actually distributed with consumers in
Bangkok who ever purchased Blackmores dietary supplement product 400 people. The statistics used in
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the initial data analysis were the descriptive statistics which were mean, percentage, standard deviation.
And the reference statistics used in the hypothesis testing are the multiple regression analysis. The
studies found that, brand equity creation through the social media and the brands connecting through
the social media influencing purchase decision with Blackmores dietary supplement product of
consumers in Bangkok. Significantly at the level of 0.05 when considering each aspect found that Brand
awareness In the aspect of product quality perception and brand association significantly at the level of
0.05
Keyword: Brand Equity Perception Via Social Media, Customer’s Decision, Blackmores Dietary
Supplement Product
บทนา
จากจ านวนรายได้ ของประชากรที่ เพิ่ ม มากขึน้ ในทุกๆปี ก่ อ ให้ เกิ ด การตัด สิน ใจในการซื อ้ ของผู้บ ริ โภค
ซึ่งมีความหลากหลายปี 2556 มีรายได้ ที่ 25,194 บาท/เดือน ปี 2558 มีรายได้ ที่ 26,915 บาท/เดือน และปี 2560
มีรายได้ เพิ่มขึ ้นเป็ น 26,946 บาท/เดือน (ระบบฐานข้ อมูลด้ านสังคมและคุณภาพชีวิต , 18 กันยายน 2561) ซึง่ รายได้
ของผู้บริ โภคเพิ่มขึ ้นทุกปี และการขยายของเมืองที่มากขึ ้นในปั จจุบนั และการขยายของตัวเมืองในกรุงเทพมหานครนี ้
ส่งผลให้ มี รายได้ ที่ สูง เช่ น กัน เพราะมี แ รงงานเข้ า มาในกรุ ง เทพมหานครมากยิ่ งขึน้ ท าให้ มี ก าลังใ นการซื อ้ เพิ่ ม
แม้ ผ้ บู ริ โภคในตัวเมืองกรุ งเทพมหานครมีรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นก็จริ งแต่ด้านสุขภาพก็ เสื่อมโทรมเช่นกัน ภายในปี 2564
ประเทศไทยจะเข้ าสู่สงั คมสูงวัยเต็มรู ปแบบทาให้ สดั ส่วนวัยแรงงานลดน้ อยลง ทางานหนักขึ ้นปั ญหาที่ตามมาคือ
โรคภัยไข้ เจ็บ จึงเห็นได้ ได้ วา่ ผู้บริ โภคเริ่ มหันมาใส่ใจในเรื่ องการสุขภาพเพิ่มขึ ้นด้ วย (สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล:วปส.), 2561)
การแข่งขันทางธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มในไทย เห็นได้ วา่ เป็ นธุรกิจที่สามารถโตขึ ้นต่อเนื่อง ทังยั
้ งทากาไร
ได้ คอ่ นข้ างดีโดยในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ซึง่ เฉลีย่ ของการอยูท่ ี่ 10% ต่อปี โดยข้ อมูลบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจอาหารเสริ มใน
ไทยได้ จดทะเบียนกับทางกระทรวงพาณิชย์ปี 2560 เห็นได้ ว่ารายได้ รวมนันอยู
้ ท่ ี่ 8.7 หมื่นล้ านบาท และจานวนกว่า
6,300 รายที่เป็ นผู้ประกอบการแต่ผ้ ไู ด้ เป็ นเจ้ าตลาดรายใหญ่มีเพียง 10 ราย ที่มีส่ วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สดุ อยู่ที่
60% (ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี , 11 พ.ค. 2561) ซึ่งในอนาคต คนเอเชียจะป่ วยเป็ นโรคเรื อ้ รังต่างๆ มากขึ ้น
ด้ วยโรคมะเร็ ง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมไปถึงโรคเบาหวาน และภายในปี 2025 ราว 80% ของการเสียชี วิต
ของคนในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วในเอเชียจะเกิดจากโรคไม่ติดต่อในภาพรวมของผู้บริ โภคคนไทยต้ องการคุณภาพชีวิต
และสุขภาพที่ดีขึ ้น ด้ วยอาหารที่คุณ ภาพ เช่น วัตถุดิบที่เป็ นธรรมชาติ หลีกเลี่ยงเนื ้อแดง ไขมัน นา้ ตาล หรื อเกลือ
ที่มากเกินไป (SMMAG ON, 18 พ.ย. 2561) อาหารเสริ มจากธรรมชาติ จึงเป็ นตัวเลือกที่ดีของผู้บริ โภคในปั จจุบัน
หากนึกถึ งเรื่ องของอาหารเสริ ม หรื อวิต ามิน Blackmores มักเป็ นชื่ อ แรกๆ ทีท าให้ คนไทยนึกถึ ง ที่มี จุด มุ่งหมาย
ที่ต้องการจะพัฒนาระบบสุขภาพโดยยึดหลักการรักษาตามธรรมชาติ สร้ างจากสมุนไพรและแร่ธาตุ มีคแู่ ข่งมากมาย
ซึ่ ง มี คู่ แ ข่ ง หลั ก คื อ Mega We Care และ Vistra ถื อ ว่ า Blackmores ยั ง คงเป็ นผู้ น าอยู่ Blackmores นั น้ เน้ น
กลยุทธ์หลักคือสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการดูแลตัวเองด้ วยวิถีธรรมชาติ เนื่องจากผู้บริ โภคเริ่ มให้ ความสาคัญ
กับตัวเองมากขึ ้น ดังนันการตระหนั
้
กถึ งตราสินค้ า การรับรู้ คุณภาพของสินค้ า การเชื่อมโยงตราสินค้ า จะส่งผลกับ
การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณ ฑ์ อาหารเสริ ม Blackmores ได้ เนื่องจากได้ มีการแสดงให้ เห็นตัวสินค้ า ที่ทาให้ ได้ ยินชื่ อ
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ตราสินค้ าหรื อแม้ แต่สร้ างความมั่นใจมั่นใจในตราสินค้ า การประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ ูบริ โภคได้ ร้ ู จักในสินค้ า
ไม่ว่าจากคนที่ร้ ู จกั การรี วิวที่ผา่ นสือ่ สังคมออนไลน์ เพราะในปั จจุบนั ไม่มีใครไม่เคยใช้ อินเตอร์ เน็ต ทุกคนต่างก็เข้ าถึง
สือ่ ออนไลน์ได้ ง่าย Blackmores เองก็ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการโฆษณาเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ น Website, Facebook,
Line หรื อ Instragram
จะเห็นได้ ว่ามีการศึกษาค้ นคว้ างานวิจัย ที่มีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ นวนิตกิตติศิริสวัสดิ์ (2558)
กล่าวว่าผู้ใช้ ส่วนใหญ่ นนั ้ เคยใช้ ผลิตภัณ ฑ์ อาหารเสริ มผ่านอินเตอร์ เน็ตมาแล้ ว 1 ครัง้ สาเหตุที่ซื ้อเพราะเข้ าถึงได้
สะดวกเลือกซื ้อโดยมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์เป็ นหลักโดยใช้ ข้อมูลจากเว็บไซต์ประกอบการตัดสินใจซื ้องานวิจยั ของ
ชนิดาภา หิรัญสุรงค์ (2558) สรุ ปว่ารู ปแบบของการใช้ ชีวิตในส่วนผู้บริ โภค มักมีความหลากหลาย ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ในอดีตลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนสภาพแวดล้ อมที่ต่างๆกัน ส่งผลต่อการตังใจที
้ ่จะซื ้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ ม จากผู้สนใจดูแลสุขภาพได้ งานวิจัยของ หทัยทิพย์ แดงปทิว (2560) กล่าวว่าผู้บริ โภคให้ ความสาคัญ
ในด้ านราคามากกว่าด้ านอื่นๆ งานวิจัยของ พิมพรรณ ศรี ผล (2560) กล่าวว่าคุณค่าตราสินค้ าทาให้ จาหรื อนึกถึง
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มนันในทั
้ นที ตราสินค้ าที่ดีจะช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความคุ้นเคยเป็ นอย่างมาก และส่วนสาคัญของ
การตัด สิน ใจซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม ในส่ว นทางด้ า นสื่อ ออนไลน์ ส่ง ผลต่อ การตัด สิน ใจซือ้ มากน้ อ ยเช่ น กัน
จะเกิดความสอดคล้ องกับงานวิจยั วิชญ์ชยา ฐิ ติจิรวิชญ์ (2561) กล่าวว่าส่วนใหญ่จะใช้ การตัดสินใจซื ้อจากภาพรี วิว
ของบุคคลหรื อตัวอย่างที่เคยใช้ ผลิตภัณฑ์บนสื่อสังคมออนไลน์ สรุ ปได้ ว่าแม้ รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นของประชากร แต่ยงั ไง
คนไทยก็ เริ่ มก้ าวเข้ าสู่สงั คมผู้สูงอายุ ปั ญ หาที่ ตามมาคงไม่พ้ นเรื่ องโรคภัย ไข้ เจ็ บ อาหารที่ดี จึงเป็ นสิ่ งที่ผ้ ูบ ริ โภค
ในปั จ จุบัน ให้ ค วามสาคัญ Blackmores จึ งเป็ นหนึ่งทางเลือ กนัน้ และเนื่ องด้ ว ยสื่อ สังคมออนไลน์ มี ส่วนสาคัญ
อย่างมากในปั จจุบัน การเข้ าถึ งก็ ง่าย ผู้บริ โภค ผู้ที่ สนใจ หรื อ แม้ แ ต่ผ้ ู ที่ท าธุรกิ จ เกี่ ย วกับ ผลิตภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม
หากได้ ทราบถึงปั จจัยที่จะนาไปสูก่ ารการตัดสินใจซื ้อ โดยผ่านการสร้ างคุณค่าตราสินค้ า และอาจนาไปสูก่ ารพัฒนา
กลยุทธ์ทางด้ านการตลาด หรื อดาเนินการในส่วนต่างๆเพื่อตอบสนองผู้บริ โภคให้ ได้ มากที่สดุ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงการสร้ างคุณ ค่าตราสินค้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณ ฑ์
อาหารเสริ ม Blackmores ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร Blackmoresของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีต่อการสร้ างคุณค่าตราสินค้ าผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmores
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชาการที่ใช้ ในการวิจยั คือ ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครซึง่ ส่วนใหญ่ที่ใช้ Facebook, Twitter, Website,
Instagram จากจ านวน 6,351,558 คน (สานัก งานสถิ ติ แ ห่งชาติ 2561, หน้ า 46) ผู้วิ จัย ได้ น าสูต รค านวณของ
Yamane (1973) ที่ความเชื่อมัน่ 95% มีความคลาดเคลือ่ นที่ร้อยละ ±5 จึงได้ กลุม่ ตัวอย่างที่นา่ เชื่อถือ 400 ตัวอย่าง

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H30

การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ขันที
้ ่ 1 ใช้ วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มผู้ใช้ งาน Internet และใช้ งานเครื อข่าย
บนสือ่ ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 ตัวอย่าง
ขันที
้ ่ 2 ใช้ วิธีสมุ่ ตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) ใช้ กระจายแบบสอบถามผ่าน
ทางออนไลน์ ซึ่ ง เริ่ ม ตัง้ แต่ เดื อ นกัน ยายน 2562 ถึ ง เดื อ นธั น วาคม 2562 จนได้ ข้ อ มูล ที่ ค รบถ้ วนสมบู รณ์ จ าก
แบบสอบถามจานวน 400 ชุด จากผู้ที่มีประสบการณ์เคยซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmores หรื อเคยเข้ าชมเพจ
ของ Blackmores โดยการเลือกจากกลุ่มผู้ที่มี ความสนใจในผลิตภัณ ฑ์ อาหารเสริ มที่ มากด Like กด Share หรื อ
ผู้ที่มา Comment เพจ Facebook, Twitter, Website, Instagram ของ Blackmores ซึ่งการเลือกเก็ บข้ อมูล ใช้ ผ่าน
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยการส่ง Link แบบสอบถามออนไลน์เป็ น Google Form ที่ผ้ วู ิจยั
สร้ างขึ ้น ส่งไปยังกลุม่ ตัวอย่าง
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การศึ ก ษาในครั ง้ นี ้ คื อ แบบสอบถาม โดยแบ่ ง ออกเป็ น 5 ส่ว น โดยใช้ มาตรา
นามบัญญัติ ( Nominal Scales ) สถิติที่ใช้ กบั มาตรวัดนี ้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไป เป็ นลักษณะคาถามปลายปิ ดแบบให้ เลือกคาตอบจานวน 7 ข้ อได้ แก่ เพศ,
อายุ, อาชีพ, รายได้ ตอ่ เดือน, การศึกษา, สถานะภาพ และจาวนวนสมาชิกในครอบครัว
ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อเป็ นลักษณะคาถามปลายปิ ดแบบให้ เลือกคาตอบจานวน 10 ข้ อ
ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการสร้ างคุณค่าตราสินค้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คาถามเป็ นลักษณะแบบประเมินผล
จานวน 3 ตอน แยกเป็ น 12 ข้ อ โดยมีระดับแสดงความคิดเห็นเป็ นในระดับ 1-5
ส่ว นที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจซื อ้ เป็ นค าถามลัก ษณะแบบประเมิ น ผล จ านวน 7 ข้ อ
โดยมีระดับแสดงความคิดเห็นเป็ นในระดับ 1-5
ส่วนที่ 5 เกี่ยวกับข้ อเสนอแนะอื่นๆ
การตรวจสอบเครื่องมือ
ผู้วิจัยทาการทดสอบถึงความเที่ยงตรงทางด้ านเนื ้อหา (Content Validity) โดยนาไปส่งอาจารย์เพื่อตรวจ
คุณภาพเครื่ องมือ และผู้วิจยั ได้ นาไปแก้ ไขปรับปรุ ง ให้ มีความชัดเจนความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ ต่อจากนัน้
สามารถนาไปเก็บจริ งได้ แล้ วนาไปทดสอบค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยการนาแบบสอบถาม ทังหมดไปใช้
้
กบั
กลุม่ นอก เพื่อทดสอบหาความเชื่อถือได้ ให้ ทดสอบตอบแบบสอบถามที่สร้ างนาไปทดลองเก็บจากผู้บริ โภคที่ 40 คน
เพื่อดูความความชัดเจนความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ ไปวิเคราะห์ความเชื่อมั่น ใช้ สถิ ติและพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคมีคา่ ที่ 0.964 ซึง่ มีความเชื่อมัน่ สูงกว่า 0.7 ถือว่ามีความเชื่อมัน่ ได้ (สุดารักษ์ วงษ์ เจริ ญ
, 2557) จากนันน
้ าแบบสอบถามที่ทดลองแล้ วไปเก็บจริ งได้ โดยใช้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามทังหมด
้
400 ตัวอย่าง
สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์ผลข้ อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ใช้ เพื่อนามาอธิบาย
ข้ อ มู ล เบื อ้ งต้ นเกี่ ยวกั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เช่ น การแจกแจงค วาม ถี่ , การหาค่ า ร้ อย , ค่ า ค ะแน นเฉลี่ ย ,
การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ประกอบด้ วยการการคาดการณ์ช่วงของ
เชื่อมัน่ และใช้ ทดสอบสมมติฐาน เพื่อเลือกใช้ สถิติในการทดสอบผลให้ มีความเหมาะสม อาจจะพิจารณาที่รูปแบบ
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ของข้ อมูล วัตถุประสงค์ ห รื อ สมมติฐาน ในการวิเคราะห์ ตัวแปรต้ น คื อ การตระหนัก ถึงตราสิ น ค้ าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์, การตระหนักถึงตราสินค้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการเชื่อมโยงตราสินค้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อใช้
ในการตัดสินใจซื ้อ ซึง่ ใช้ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยกาหนดนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในการทดสอบสมมติฐาน
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การสร้ างคุณ ค่ า ตราสิน ค้ า ผ่ า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ ที่ ส่ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม
Blackmores ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

กรอบแนวคิดการวิจยั นี ้แสดงถึงการสร้ างคุณค่าตราสินค้ าผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ในด้ านของการตระหนักถึง
ตราสินค้ าผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ (Brand Awareness Perception Via Social Media) ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพของ
สินค้ าผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ (Perceived Quality Perception Via Social Media) และด้ านการเชื่อมโยงตราสินค้ า
ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ (Brand Associations Perception Via Social Media) Aaker (1991, 1996 อ้ างใน ผณินทร
สุทธิสารากร, 2559, หน้ า 21) และการตัดสินใจซื ้อของ Kotler (2016, อ้ างใน วิชญ์ชยา ฐิ ติจิรวิชญ์ , 2561, หน้ า 29)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับ ข้ อมู ลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่
เป็ นเพศชาย อายุ 31 - 40 อาชี พพนักงานเอกชน/ลูก จ้ างทั่วไป รายได้ 20,001 – 30,000 บาท การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี สถานภาพโสด และมีจานวนสมาชิกในครอบครัว 4 - 5 คน
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 ตัวอย่าง ในช่วง
6 เดือนที่ผ่านมาผู้ตอบแบบสอบถามซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmores เฉลี่ย 1-2 ครัง้ /เดือน ค่าใช้ จ่ายในการ
ซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmores แต่ละครัง้ 301 - 600 บาทขนาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmores 30 เม็ด
ปริ ม าณในการซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม Blackmores ต่ อ ต่ อ ครั ง้ 2-3 กระปุ ก ซื อ้ ทาง Facebook สาเหตุ
ในการเลือกซื ้อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmores คือ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmores มีบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ ดูดี มี ค วามรู้ สึก ปลอดภัย ส่ว นใหญ่ รั บ รู้ ข่ า วสารของผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม Blackmores จาก อิ น เตอร์ เน็ ต
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กลุ่ม เพื่ อ น/คนรู้ จั ก มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การซื อ้ มากที่ สุด ยี่ ห้ อ Blackmore และเหตุ ผ ลในการรั บ ประทานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารเสริ ม Blackmores คือ ต้ องการรักษาสุขภาพ
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้ า งคุณค่าตราสินค้ าผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 400 ตัวอย่าง สรุปมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากด้ านการตระหนักถึงตราสินค้ า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้ านการเชื่อมโยงตราสินค้ า มีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก และลาดับสุดท้ ายคือ ด้ านการรับรู้
คุณภาพของสินค้ า มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. สมมติฐานหลัก ผลของค่าความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยการสร้ างคุณค่าตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ ม Blackmores กับ การตัด สิน ใจซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม Blackmores จากจ านวน 400 ตัว อย่า ง ผลจาก
การศึกษาสมมติฐาน หลักการสร้ างคุณค่าตราสินค้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณ ฑ์
อาหารเสริ ม Blackmores ของ ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร (จากตารางที่1)
ตารางที่ 1 :
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
t
Sig
Constant
1.122
13.044
0.000*
การสร้ างคุณค่าตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
0.749 0.871 35.376
0.000*
Blackmores
R2 = 0.759, F = 1251.471, p < 0.05
ค่า Sig. มี ค่า เท่ากับ 0.000 ซึ่งต่ า กว่าค่า ระดับ นัย สาคัญ 0.05 ดังนัน้ จึง ยอมรั บ สมมติ ฐานที่ 1 สรุ ป ว่า
การสร้ างคุณค่าตราสินค้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ ในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta)
การสร้ างคุณ ค่ า ตราสิน ค้ า ของผลิต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม Blackmores พบว่า มี ค่า เท่า กับ 0.749 หมายความว่า
การสร้ างคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ าผ่ า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ (Brand Equity Perception Via Social Media) ส่ ง ผลต่ อ
การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmores ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร
2. สมมติ ฐานย่อ ย ผลของค่าความสัม พันธ์ ระหว่างปั จจัย ด้ านการตระหนัก ถึงตราสินค้ า ด้ านการรั บ รู้
คุณภาพของสินค้ า และ ด้ านการเชื่อมโยงตราสินค้ ากับการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ อาหารเสริ ม Blackmores จาก
จานวน 400 คน ผลจากการศึกษาสมมติฐานย่อยการตระหนักถึงตราสินค้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การรับรู้คณ
ุ ภาพ
ของสินค้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการเชื่ อมโยงตราสินค้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่ ส่งผลต่อการตัดสิน ใจซื อ้
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmores ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร (จากตารางที่2)
ตารางที่ 2 :
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
t
Sig
Constant
1.181
13.876
0.000*
ด้ านการตระหนักถึงตราสินค้ า
0.158 0.199 4.662
0.000*
ด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพของสินค้ า
0.400 0.519 11.775
0.000*
ด้ านการเชื่อมโยงตราสินค้ า
0.183 0.229 5.990
0.000*
R2 = 0.771, F = 443.266, p < 0.05
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ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งต่ากว่าค่าระดับ นัยสาคัญ 0.05 ดังนัน้ จึงยอมรับ สมมติ ฐานที่ 2 สรุ ป ว่า
ด้ านการตระหนักถึงตราสินค้ า เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) ของ ด้ านการตระหนัก
ถึ ง ตราสิ น ค้ าพบว่ า มี ค่ า เท่ า กั บ 0.199, ด้ านการรั บ รู้ คุ ณ ภาพของสิ น ค้ าพบว่ า มี ค่ า เท่ า กั บ 0.519 และ
ด้ านการเชื่อมโยงตราสินค้ า พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.229 หมายความว่า ด้ านการตระหนักถึงตราสินค้ า , ด้ านการรับรู้
คุณภาพของสินค้ า และด้ านการเชื่อมโยงตราสินค้ า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmores
ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร
บทสรุ ป
การศึก ษางานวิจัย เรื่ อ ง การสร้ างคุณ ค่า ตราสิน ค้ า ผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ ที่ ส่งผลต่อ การตัด สิน ใจซื อ้
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmores ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
ผลการวิเคราะห์ด้านการสร้ างคุณค่าตราสินค้ าผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ ม Blackmores ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จากผลวิจัย พบว่า ผู้บริ โภคจดจาสิน ค้ าจากการรี วิว
ที่แสดงให้ เห็นถึงตัวสินค้ า ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการจดจาตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmores ได้ รวมถึง
การเผยแพร่ ตราสินค้ า ให้ เห็ นผ่าน Website, Facebook, Line หรื อ Instagram ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะว่า การแสดง
ให้ เห็นถึงผลิตภัณ ฑ์ นนต้
ั ้ องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องก่อน ถึงจะทาให้ ผ้ ูบริ โภคเกิ ดการ
ตัดสินใจซื ้อได้ ซึ่งอาจนาผลที่ได้ ไปประกอบอาชีพใหม่คือการรับรี วิว เพิ่มรายได้ และเพิ่มการมองเห็นของผู้บริ โภค
ทีม่ ีความสอดคล้ องกับแนวคิดของ พิมพรรณ ศรี ผล (2560, หน้ าที่ 36) ที่กล่าวว่า ตราสินค้ าที่ดีควรทาให้ ผ้ บู ริ โภคนัน้
จดจา ระลึกถึงได้ ในทันที ทาให้ เกิด ความคุ้นเคยเป็ นอย่างดีและอาหารเสริ มที่ ดีควรมีสิทธิ บตั รคุ้มครองเพื่อแสดง
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์นนๆ
ั้
ผลการวิเคราะห์ด้านการตระหนักถึงตราสินค้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ ม Blackmores ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร จากผลวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคนันมี
้ การตระหนักถึงผลิตภัณฑ์
Blackmores ผ่ า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ โดยการจดจ าสิ น ค้ า จากการโฆษณาบน Website, Facebook, Line หรื อ
Instagram ที่มีการนาเสนออยู่บ่อยครัง้ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า การนาเสนออยู่บ่อยครัง้ หรื อมากจนทาให้ สามารถ
จดจารูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ได้ ผลที่ได้ อาจทาให้ เกิดประโยชน์กบั ผู้ประกอบการรายเล็กหรื อรายใหญ่ ในการขยาย
สายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มให้ ครอบคลุม หรื อเพิ่มกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายได้ ซึง่ มีความสอดคล้ องกับแนวคิดของ Aaker
(1991, 1996 ผณิ น ทร สุท ธิ สารากร, 2559, หน้ า 90) ที่ ก ล่า วว่า ผู้บ ริ โภคสามารถรั บ รู้ ตราสิน ค้ า ด้ วยการเห็ น
ทังตั
้ วอักษร สีของตราสินค้ า และความโดดเด่นเรื่ องรูปลักษณ์ ของตราสินค้ าสามารถแยกแยะออกจากสินค้ าอื่นได้
ผลการวิ เคราะห์ ด้ านการรั บ รู้ คุณ ภาพของตราสิน ค้ า ผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ ส่งผลต่อ การตัด สิน ใจซื อ้
ผลิต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม Blackmores ของผู้บ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จากผลวิจัยพบว่า ผู้บ ริ โภคส่วนใหญ่ นัน้
มีการรับรู้คณ
ุ ภาพของผลิตภัณฑ์ Blackmores จาก สือ่ สังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ เช่น Website, Facebook, Line
หรื อ Instagram ทาให้ มั่น ใจได้ ว่าเมื่ อรับ ประทานเข้ าไปจะไม่มีสารพิ ษตกค้ างในร่ างกาย ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะว่า
ในตัวผลิตภัณฑ์ที่เน้ นจุดเด่นทางด้ านวัตถุดิบจากธรรมชาติ ช่วยสร้ างความมัน่ ใจให้ ผลิตภัณฑ์เป็ นอาหารเสริ มที่ดี
ต่อสุขภาพ รวมทังมี
้ การรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เช่น อย. ทีอ่ าจจะนาไปกาหนด
ประเภทวัตถุดิบที่ใช้ ผลิตให้ มีความทันสมัย เช่น ผลิตจากสมุนไพร ผัก ผลไม้ หรื อเคมีชนิดใด มีการเพิ่มเติมมาวัตถุดิบ
เดิ ม ใช้ ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพ หากเกิ ด ปั ญหาหรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้บ ริ โภค สามารถตรวจสอบย้ อ นกลับ
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ไปยังบริ ษั ท ได้ ซึ่ง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ สุด ารั กษ์ วงษ์ เจริ ญ (2557, หน้ า ที่ 62) ที่ กล่าวว่า มี ข้ อมูล
ฉลากอาหาร โดยเฉพาะ วัน/เดือน/ปี หมดอายุระบุชัดเจน ทาให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถรับรู้ ในคุณ สมบัติของสินค้ าและ
เกิดความมัน่ ใจในตัวสินค้ า
ผลการวิเคราะห์ ด้านการเชื่ อมโยงตราสินค้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณ ฑ์
อาหารเสริ ม Blackmores ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จากผลวิจัยพบว่า ผู้บ ริ โภคส่วนใหญ่ มี การเชื่ อมโยง
ตราสิ น ค้ า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ Blackmores จาก Website, Facebook, Line หรื อ Instagram ท าให้ ท ราบถึ ง วัต ถุดิ บ
ในการผลิตที่ มาจากธรรมชาติ ท าให้ สุข ภาพร่ างกายแข็งแรง รวมทัง้ ทราบถึงแหล่งจัดจาหน่ายของอาหารเสริ ม
ที่ ห ลากหลาย อี ก ทัง้ การเชื่ อ มโยงเกี่ ย วกับ ตราสิน ค้ า ใช้ บ อกสิ่งรู้ สึก ความคิ ด ของผู้ซื อ้ ที่ เชื่ อ มโยงสิ่ งต่า งๆกับ
ตราสินค้ าซึ่งอาจจะเป็ นสิ่งที่ร้ ูสกึ ด้ านดีหรื อด้ านไม่ดีก็ได้ ขึ ้นอยู่กบั การที่เคยใช้ สินค้ าที่ได้ รับจากแบรนด์ว่าน่าเชื่อถือ
เพียงไร (Credible) น่าจดจาเพียงไร (Memorable) รวมถึง ความคงเส้ นคงวา (Consistency) ในการสื่อสารของ
แบรนด์ หากพูดถึงสินค้ านันต้
้ องรู้ว่าเป็ นสินค้ าอะไร ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่สามารถใช้ การเชื่อมโยง
ตราสินค้ ากับแหล่งจัดจาหน่าย เช่น Website, Facebook, Line, Instagram หรื อร้ านขายยา ฯลฯ ทาให้ ร้ ู ว่ามีแหล่ง
จาหน่ายอาหารเสริ มมากมายหลากหลายที่สามารถหาซื ้อได้ ง่ายและส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อเพิ่มขึ ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ นี/้ การนาไปใช้
1. ผู้ผลิตสินค้ าหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องควรนาผลการวิจัยด้ านการรับรู้ คุณภาพของสินค้ า นาไปแสดงให้ ผ้ บู ริ โภค
เห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmores ได้ รับมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผู้บริ โภครวมทัง้ มี การประชาสัมพันธ์ ถึงคุณ สมบัติ ของผลิตภัณ ฑ์ อาหารเสริ ม ซึ่งแตกต่างจาก
ยารักษาโรค
2. ผู้ผลิตสินค้ าหรื อผู้ที่ เกี่ ยวข้ องควรน าผลการวิจัยด้ านการเชื่ อมโยงตราสินค้ า ไปพัฒ นาทางการตลาด
ให้ มีความสามารถในการหาแหล่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmores ที่หลากหลายนอกเหนือจากร้ านขาย
ยา อาทิเช่น ร้ านสะดวกซื ้อ 7-11 หรื อ Family Mart เป็ นต้ น ซึ่งสร้ างความสะดวกและตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริ โภคได้ ดียิ่งขึ ้น
3. ผู้ผลิตสินค้ าหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องควรนาผลการวิจัยด้ านการตระหนักถึงตราสินค้ าไปสร้ างภาพลักษณ์ ของ
ตราสิ น ค้ า ผ่ านสื่ อ อื่ น นอกจากที่ ก ล่าวมาแล้ วข้ างต้ น เช่ น การประชาสัม พัน ธ์ ผ่ านโทรทัศ น์ วิ ท ยุ นิ ต ยสาร หรื อ
ป้ายประกาศ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคทุกกลุม่ เป้าหมายทราบถึงคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม Blackmores
และทาให้ เกิดแรงจูงใจในการอยากซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม มากยิ่งขึ ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
งานวิ จัย ครั ง้ นี เ้ กิ ด ข้ อ จ ากัด เรื่ อ งของเวลา ท าให้ ข องขนาดกลุ่ม ตัว อย่ า งมี ไม่ ม าก จึ ง ควรขยายพื น้ ที่
เพื่อทาการวิจัย ให้ เข้ าถึงกลุ่มผู้ใช้ ให้ ได้ มากกลุ่ม เนื่องจากสินค้ านันใช้
้ การจาหน่ายแบบออนไลน์และตามร้ านค้ า
ทั่วไปจึงเสนอให้ ใช้ การท าแบบสอบถามประเภทออนไลน์ เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงกลุ่ม ผู้ใช้ ได้ มากยิ่งขึน้ รวมไปถึ ง
การไปสัมภาษณ์ กลุม่ ต่างๆ ในเรื่ องความต้ องการแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล เพื่อนามาขยายต่อยอดงานวิจยั ว่า
ปั จจั ย ที่ ส าคัญ ใดบ้ าง ท าให้ กลุ่ม ผู้ บริ โภคตัด สิ น ใจซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม Blackmores เพราะงานวิ จั ย นี ้
ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างจากการสร้ างแบบสอบถามขึ ้นมา ทาให้ ผลที่ออกมาอาจจะได้ รับการคลาดเคลือ่ นจากระยะเวลา
ที่จากัดไป ในการตอบคาถามจึงเสนอให้ มีการสัมภาษณ์ ที่กล่าวไปเพื่อได้ มาซึง่ ผลการวิจยั ที่แม่นยามากยิ่งขึ ้น
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การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่ านสื่อเครื อข่ ายสังคม ที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจใช้
บริการร้ านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
Integrated Marketing Communication via Social Media Affecting Decision to Choose Food
Truck Services in Bangkok, Thailand
ฐิ ตาภรณ์ วังตาล1 และ ศศิประภา พันธนาเสวี2
Titaporn Wangtan1 and Sasiprapa Phanthanasaewee 2

บทคัดย่ อ
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครื อข่าย
สังคม (Integrated Marketing Communication via Social Media) ทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านขายอาหาร
เคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้ใช้ บริ การร้ านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน สถิ ติในการวิเคราะห์
ข้ อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าร้ อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การ
วิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยการโฆษณาผ่านสื่อสังคมเครื อข่าย การส่งเสริ ม การ
ขายผ่านสื่อสังคมเครื อข่าย การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อเครื อข่าย การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อ
เครื อ ข่ า ยสัง คม ส่ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ บริ ก ารร้ านขายอาหารเคลื่ อ นที่ ( Food Truck) ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครในทิ ศทางเดี ยวกัน อย่า งมีนัย สาคัญทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่งผลวิจัย ดัง กล่า วสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เข้ าถึงผู้บริ โภคให้ มากขึ ้น
คาสาคัญ : การสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการ, การตลาดผ่านสือ่ เครื อข่ายสังคม, ร้ านขายอาหารเคลือ่ นที่

Abstract
The study aims to investigate Integrated Marketing Communication via social media affecting to
decision of customers in Bangkok for using the services of food truck. Questionnaire was adopted. The
samples were 400 customers of food truck services in Bangkok. This research used statistical tools for
analysis, as follows. Descriptive statistics are distributed in the form of frequency, percentage, mean,
standard deviation, and inferential statistic by finding the relation of determined variable so as to explain
the analytical data. Statistics used in this research are Multiple Regression Analysis and Complex
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Regression Equation in linear relationship. The results of the factors of advertising, promotion, public
relations on social media effect to decision of customer using the services of food truck in statistically
significant at the 0.05 level. The results can be applied to reach more customers.
Keywords: Integrated Marketing Communication, Social Media Social Marketing, Food Truck Services

บทนา
ธุรกิจร้ านอาหารเป็ นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีแนวโน้ ม การขยายตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ จากข้ อมูล
การจดทะเบี ย นจั ด ตัง้ ธุ ร กิ จ ภัต ตาคาร/ร้ านอาหาร ในเดื อ นมี น าคม 2560 ซึ่ ง อยู่ ใ นอัน ดับ ที่ 3 จากจ านวน
การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจทังหมด
้
จานวน 175 ราย เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่มี จานวน 56 ราย
คิดเป็ น 47% และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี ก่อน (มีนาคม 2559) มีจานวนมากกว่า 10 ราย คิดเป็ น 6%
(กองข้ อมูลธุรกิ จ , 2560) ในแต่ละปี มีร้านอาหารเปิ ดใหม่เกิ ด ขึน้ มากมาย แต่ ไม่สามารถดาเนินกิ จ การได้ นาน
สาเหตุหลักเกิดมาจากการที่ไม่สามารถประคับประคองธุรกิจต่อไปได้ อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ และรายได้
ไม่ เ ป็ นไปตามที่ ตัง้ เป้ าหมายไว้ ท าให้ เกิ ด การขาดทุ น และปิ ดกิ จ การไปในที่ สุด ในการแก้ ปั ญ หา ดัง กล่ า ว
ต้ องปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ วิธีการขาย รวมทังมี
้ การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ในการทาธุรกิจร้ านอาหาร สิ่งหนึ่งที่ควรคานึงถึง คือ “สิ่งที่ต้องการจะขาย คืออะไร?” ดังนันต้
้ องสารวจ
ความนิยมและความต้ องการของลูกค้ า เมื่อได้ สิ่งที่ต้องการขายแล้ ว ทีส่ าคัญที่สดุ คือ การสร้ าง “จุดเด่น” ของตนเอง
เพื่อให้ แตกต่างจากร้ านอาหารอื่น ๆ ที่มีอยู่มากมาย นอกจากนันยั
้ งมีเรื่ องของการทาการตลาด การประชาสัมพันธ์
การเข้ าถึงผู้บริ โภค เป็ นต้ น ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ล้ วนต้ องอาศัยระยะเวลาเป็ นเครื่ องพิสจู น์ แต่ถึงอย่างไรก็ตามมาตรฐาน
ก็เป็ นสิง่ จาเป็ นที่สดุ สาหรับการประกอบธุรกิจร้ านอาหาร (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2560) เพื่อให้ เกิดความแตกต่างและ
ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริ โภค ผู้ประกอบการจึง เกิ ดแนวคิดปรับเปลี่ยนการบริ หารธุรกิจแบบใหม่ ก่อให้ เกิ ด
ร้ านอาหารเคลือ่ นที่ (Food Truck) อาหารตามสัง่ ฟูดคอร์ ทในห้ างสรรพสินค้ า และร้ านอาหารสาเร็ จรูป ส่งผลให้ ธุรกิจ
ร้ านขายอาหารเคลื่อนที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึน้ ในช่วงระยะเวลา 2–3 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่ามีร้านขายอาหาร
เคลื่อนที่กระจายอยู่ทวั่ ประเทศมากกว่า 1,500 ร้ าน โดยอยู่ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลประมาณร้ อยละ 70
(“ธุรกิจฟูดทรัคเติบโตต่อเนื่อง”, 2562)
จากการศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมาของนักวิชาการหลายท่าน ได้ แก่ Reitzen (2007); Wertime & Fenwick
(2008); เกียรติรัตน์ จินดามณี (2560); ดวงใจ ธรรมนิภานนท์ (2557) และบุญฑริ กา ตังอุ
้ ดมสิริ (2560) กล่าวถึง
กลยุทธ์ การทารู ปแบบเนื ้อหาของร้ านอาหารเคลื่อนที่บนสื่อดิจิทลั ไว้ ว่า ผู้ประกอบการควรมีการนาเสนอเนื ้อหาที่มี
ความหลากหลาย ทังบทความและรู
้
ปภาพ นอกจากนี ้ ยังพบว่าผู้บริ โภคส่วนใหญ่ต้องการรับรู้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ไม่วา่ จะเป็ นความรู้ด้านอาหารหรื อด้ านโภชนาการ ซึ่งการเพิ่มเนื ้อหาที่เป็ นประโยชน์สามารถเพิ่มความหลากหลาย
ให้ กับเนือ้ หาได้ อย่างน่าสนใจ อีกทังสามารถดึ
้
งดูดผู้บริ โภคให้ เข้ ามาเป็ นเพื่อนและติดตามข่าวสารโดยไม่ต้องใช้
งบประมาณในการทาโฆษณา ดังนันผู
้ ้ ศึกษาจึงมีความสนใจเรื่ อง การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อ
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เครื อ ข่า ยสังคมออนไลน์ ที่ ส่ง ผลต่อ การตัดสินใจใช้ บริ การร้ านอาหารเคลื่อนที่ Food Truck ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งข้ อมูลที่ได้ สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ ด้ านพฤติกรรมของผู้บริ โภคและกลยุทธ์
การจัดการด้ านการตลาดของธุรกิจร้ านขายอาหารเคลือ่ นที่ เพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
เพื่ อ วิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลการสื่ อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการผ่ า นสื่ อ เครื อ ข่ า ยสั ง คม ที่ ส่ ง ผล
ต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านขายอาหารเคลือ่ นที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ กลุม่ Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 5 ล้ านคน (เทอร์ ร่า บีเคเค, 2562)
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ลูกค้ าร้ าน 19 Burger ร้ าน 4 WHEEL BBQ และ ร้ าน Answer Cheeze (แอนเซอร์ ชีส)
ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 18-37 ปี (เกิด พ.ศ. 2523-2542) จานวน 400 คน โดยใช้ สตู รของ Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2555)
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 เลือกกลุม่ ตัวอย่างด้ วยวิธีสมุ่ แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสอบถามปี ที่
เกิดก่อนแจกแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล คือ แบบสอบถามแบบปลายปิ ด แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน โดยส่วน
ที่ 1 เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับการสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสือ่ เครื อข่ายสังคม และ
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ บริ การของผู้บริ โภค ระดับคะแนนมี 5 ระดับ คือ คะแนน 5 หมายถึง มาก
ที่สดุ คะแนน 4 หมายถึงมาก คะแนน 3 หมายถึงปานกลาง คะแนน 2 หมายถึงน้ อย และคะแนน 1 หมายถึง น้ อย
ที่สดุ
การทดสอบความเชื่อมั่น
ผู้วิจยั นาแบบสอบถามทดสอบกับประชาการ (Tryout) ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ จานวน 40
คน จากนัน้ นาข้ อมูลที่ได้ ไปคานวณหาความเชื่ อมั่น ได้ ค่าความเชื่ อมั่นที่ .818 โดย ตัว แปรต้ น การสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการผ่านสือ่ เครื อข่ายสังคม ด้ านการโฆษณาผ่านสื่อสังคมเครื อข่าย 0.805 การส่งเสริ มการขาย
ผ่านสื่อสังคมเครื อข่าย 0.773 แล การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อเครื อข่าย 0.718 สาหรั บตัวแปรตาม การตัดสินใจ
ใช้ บริ การของผู้บริ โภค ได้ 0.878
สถิติและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบายข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ ค่าร้ อยละ
(Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่ า เฉลี่ ย (Mean) สาหรั บ การสื่ อ สารทางการตลาด
แบบบูรณาการผ่านสือ่ เครื อข่ายสังคม และความพึงพอใจใช้ สว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division)
2. ส ถิ ติ เ ชิ ง อ นุ ม า น ( Inferential Statistics) ปร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า รวิ เ ค ร า ะ ห์ ถ ด ถ อ ย อ ย่ า ง ง่ า ย
(Simple Regression Analysis) ใช้ ศึกษาความสัมพันธ์ ของการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม ที่สง่ ผล
ต่อ การตัด สิ น ใจใช้ บริ ก ารร้ านขายอาหารเคลื่ อ นที่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร และการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุคูณ
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(Multiple Regression Analysis) ใช้ ศึกษาความสัมพันธ์ของการตลาดแบบบูรณาการผ่านสือ่ เครื อข่ายสังคม ของตัว
แปร 1) การโฆษณา 2) การส่งเสริ มการขาย 3) การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ เครื อข่าย
กรอบแนวคิดวิจัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่าน
สือ่ เครื อข่ายสังคม (Social Media
Integrated Marketing Communication)
1) การโฆษณาผ่านสือ่ สังคมเครื อข่าย
(Social Media Advertising)
2) การส่งเสริ มการขายผ่านสือ่ สังคม
เครื อข่าย (Social Media Sales Promotion)
3) การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ เครื อข่าย
(Social Media Public Relation)

ปั จจัยด้ านการตัดสินใจใช้ บริ การของ
ผู้บริ โภค
- การตระหนักรู้ถงึ ปั ญหา
- การค้ นหาข้ อมูล
- การประเมินทางเลือก
- การซื ้อสินค้ า
- การประเมินหลังการซื ้อสินค้ า

จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั อธิบายได้ ดงั นี ้
ตัว แปรอิ ส ระ คื อ การสื่ อ สารทางการตลาดแบบบูร ณาการผ่ า นสื่ อ เครื อ ข่ า ยสัง คม (Social Media
Integrated Marketing Communication (ธันยวิช วิเชียรพันธ์ , 2557; เสรี วงษ์ มณฑา, 2540; อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล,
2554 และ Wertime & Fenwick, 2008) ประกอบด้ วย
1) การโฆษณาผ่านสือ่ สังคมเครื อข่าย (Social Media Advertising)
2) การส่งเสริ มการขายผ่านสือ่ สังคมเครื อข่าย (Social Media Sales Promotion)
3) การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ เครื อข่าย (Social Media Public Relation)
ตัวแปรตาม คือ ปั จจัยด้ านการตัดสินใจใช้ บริ การของผู้บริ โภค (Consumer Buying Process) (Kotler,
2000) ประกอบด้ วย
1) การตระหนักรู้ถึงปั ญหา
2) การค้ นหาข้ อมูล
3) การประเมินทางเลือก
4) การซื ้อสินค้ า
5) การประเมินหลังการซื ้อสินค้ า

ผลการวิจัย
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี ระดับการศึกษา
น้ อยกว่าปริ ญญาตรี สถานภาพโสด มีรายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท และส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา
ข้ อมูลเกี่ยวกับการสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสือ่ เครื อข่ายสังคม ทัง้ 3 ด้ าน อยูใ่ นระดับมาก
จาแนกเป็ นรายด้ า นพบว่า ระดับ ความคิด เห็ นด้ านมากเป็ นอัน ดับ แรก คือ การโฆษณาผ่านสื่อ สัง คมเครื อ ข่า ย
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(x̅ = 4.14; S.D. = 0.73) รองลงมา คื อ การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ เครื อข่ า ย (x̅ = 4.01; S.D. = 0.83) และ
การส่งเสริ มการขายผ่านสือ่ สังคมเครื อข่าย (x̅ = 3.92; S.D. = 0.82) ตามลาดับ
ผู้ใ ช้ บริ ก ารร้ านอาหารเคลื่ อ นที่ ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การตัด สิ น ใจตามล าดับ ดัง นี ้ 1) เมื่ อ ผู้ บริ โ ภค
มี ค วามประทั บ ใจร้ านอาหารเคลื่ อ นที่ (Food Truck) ร้ านใดร้ านหนึ่ ง จะแนะน าต่ อ ให้ กั บ คนอื่ น อยู่ เ สมอ
2) เมื่อผู้บริ โภคอยากได้ อาหารที่มีความแปลกใหม่สะดวกรวดเร็ วเหมาะกับ Life Style จะนึกถึงร้ านอาหารเคลื่อนที่
(Food Truck) 3) เมื่อผู้บริ โภคมีความชื่นชอบร้ านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) จะกลับไปใช้ บริ การอยู่เสมอ
4) เมื่อผู้บริ โภคนึกถึงร้ านที่มีความสะดวกสบาย ร้ านอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) จะเป็ นหนึ่งในทางเลือกในใจ
เสมอ 5) เมื่อผู้บริ โภคหิว ร้ านอาหารเคลือ่ นที่ Food Truck จะเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ที่เลือกรับประทาน 6) เมื่อผู้บริ โภค
มี ข้ อ มูลครบถ้ ว นเกี่ ย วกับ ร้ านอาหารเคลื่ อ นที่ (Food Truck) จะมี ค วามมั่น ใจและไม่ ลัง เลใจที่ จ ะไปใช้ บ ริ ก าร
7) ผู้บ ริ โภคเป็ นผู้ห นึ่ง ที่ มัก จะเปรี ย บเที ย บในเรื่ อ งของคุณ ภาพและราคาของร้ าน ก่ อ นที่ จ ะตัด สิน ใจใช้ บ ริ ก าร
8) ผู้บ ริ โ ภคเป็ นผู้ หนึ่ ง ที่ ช อบค้ น หาข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ ร้ านอาหารเคลื่ อ นที่ ( Food Truck) ผ่ า นทาง Social Media
9) ผู้บ ริ โภคมัก จะถามคนใกล้ ชิ ด หรื อ คนรอบตัว ก่ อ นที่ จ ะตัด สิ น ใจเลื อ กซื อ้ อาหาร และ 10) ทุก ครั ง้ ที่ ผ้ ูบ ริ โภค
ไปใช้ บริ การร้ านอาหารเคลือ่ นที่ (Food Truck) ทาให้ ร้ ูสกึ ถึงแปลกใหม่อยูเ่ สมอ
ผลการศึ ก ษาสมมติ ฐ านการสื่ อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการผ่ า นสื่ อ เครื อ ข่ า ยสัง คม ส่ง ผลต่ อ
ในการทานายการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: การวิเคราะห์ความถดถอดพหุคณ
ู แบบปกติของตัวแปร ปั จจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ผ่ า นสื่ อ เครื อข่ า ยสัง คม (Social Media Integrated Marketing Communication) ที่ ใ ช้ ท านายการ
ตัดสินใจใช้ บริ การร้ านขายอาหารเคลือ่ นที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจใช้ บริ การร้ านขายอาหารเคลือ่ นที่
ตัวแปรทานาย
B
SE (b)
B
t
p-value
ค่าคงที่
0.958
0.186
5.152 0.000
การโฆษณาผ่านสือ่ สังคมเครื อข่าย
0.140
0.022
0.267
6.819 0.000
การส่งเสริ มการขายผ่านสือ่ สังคมเครื อข่าย
0.279
0.043
0.296
6.497 0.000
การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ เครื อข่าย
0.461
0.046
0.464
10.116 0.000
2
2
r = 0.710a, R = 0.504, Adjusted R = 0.5, F = 133.961, p-value = 0.000
จากตารางที่ 2 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริ การร้ านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความสอดคล้ องกับสมมติฐาน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี ้
H0: การโฆษณาผ่ า นสื่ อ เครื อ ข่ า ย (Social Media Advertising) ไม่ที่ ส่ง ผลต่อ การตัด สิน ใจใช้ บ ริ ก าร
ร้ านขายอาหารเคลือ่ นที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
H1: การโฆษณาผ่ า นสื่ อ เครื อ ข่ า ย (Social Media Advertising) ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ บริ ก าร
ร้ านขายอาหารเคลือ่ นที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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ผลการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1.1 พบว่า ค่าคงที่ มีค่า P-value เท่ากับ 0 น้ อยกว่า 0.05 ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ยอมสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความว่าค่าคงที่มีอิทธิ พลกับการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านขายอาหาร
เคลือ่ นที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การโฆษณาผ่านสือ่ สังคมเครื อข่าย มีคา่ p-value เท่ากับ 0 น้ อยกว่า 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอม
สมมติ ฐ านรอง (H1) แสดงว่ า การโฆษณาผ่ า นสื่ อ สัง คมเครื อ ข่ า ยที่ มี อิ ท ธิ พ ลกั บ การตั ด สิ น ใจใช้ บริ ก าร
ร้ านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและค่า Beta เท่ากับ 0.267 จากสมการ
จะเห็นว่า การโฆษณาผ่านสื่อสังคมเครื อข่ายมีอิทธิ พลกับการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านขายอาหารเคลื่อนที่ ( Food
Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 0.267
สรุ ปจากผลการทดสอบสมมติฐานได้ ว่า มีความสอดคล้ องกับสมมติฐานบางส่วนโดยมีสมั ประสิทธิ์ การ
ทานายได้ ร้อยละ 50 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถการทานายการตัดสินใจใช้
บริ การร้ านขายอาหารเคลือ่ นที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมได้ อีกร้ อยละ 50
การส่งเสริ มการขายผ่านสื่อเครื อข่าย (Social Media Sales Promotion) ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การ
ร้ านขายอาหารเคลือ่ นที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
H0: การส่งเสริ มการขายผ่านสื่อเครื อข่าย (Social Media Sales Promotion) ไม่ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้
บริ การร้ านขายอาหารเคลือ่ นที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
H1: การส่งเสริ มการขายผ่านสื่อเครื อข่าย (Social Media Sales Promotion) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริ การร้ านขายอาหารเคลือ่ นที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ค่า คงที่ มี ค่า p-value เท่า กับ 0 น้ อ ยกว่า 0.05 ปฏิ เ สธสมมติ ฐานหลัก (H0) ยอมสมมติฐ านรอง (H1)
แสดงว่า ค่า คงที่มี อิ ทธิ พ ลกับการตัด สิน ใจใช้ บ ริ การร้ านขายอาหารเคลื่อ นที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
การส่งเสริ มการขายผ่านสือ่ สังคมเครื อข่าย มีคา่ p-value เท่ากับ 0 น้ อยกว่า 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) ยอมสมมติ ฐานรอง (H1) แสดงว่าการส่งเสริ มการขายผ่านสื่อสังคมเครื อ ข่ายที่มี อิทธิ พลกับการตัดสินใจ
ใช้ บริ การร้ านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และค่า Beta เท่ากับ 0.296
จะเห็นว่า การส่งเสริ มการขายผ่านสื่อสังคมเครื อข่ายมีอิทธิ พลกับการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านขายอาหารเคลื่อนที่
(Food Truck)ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 0.296
สรุ ปได้ ว่า มีความสอดคล้ องกับสมมติฐานบางส่วน โดยมีสมั ประสิทธิ์ การทานายได้ ร้อยละ 50 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีปัจจัยอื่น ที่สามารถการทานายการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านขายอาหารเคลื่อนที่
(Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมได้ อีกร้ อยละ 50
การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ เครื อข่าย (Social Media Public Relation) ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ าน
ขายอาหารเคลือ่ นที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
H0: การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อเครื อข่าย (Social media Public Relation) ไม่ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริ การร้ านขายอาหารเคลือ่ นที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
H1: การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ เครื อข่าย (Social media Public Relation) ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การ
ร้ านขายอาหารเคลือ่ นที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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ค่าคงที่ มีคา่ p-value เท่ากับ 0 น้ อยกว่า 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมสมมติฐานรอง (H1) ซึง่
หมายความวื่ค่าคงที่มีอิทธิ พลกับการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อเครื อข่าย มีค่า p-value เท่ากับ 0 น้ อยกว่า 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
ยอมสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อเครื อข่ายที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจใช้ บริ การ
ร้ านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck)ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและค่า Beta เท่ากับ 0.464 จะเห็นว่า
การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อเครื อข่าย มีอิทธิ พลกับการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านขายอาหารเคลื่อนที่ ( Food Truck)
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 0.464 ในทิศทางเดียวกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานมีความสอดคล้ องกับสมมติฐานบางส่วน โดยมีสมั ประสิทธิ์การทานายร้ อยละ 50
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีปัจจัยอื่นที่สามารถการทานายการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านขายอาหาร
เคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมได้ อีกร้ อยละ 50 คือ การโฆษณาผ่านสื่อสังคม
เครื อข่าย (p = 0, β= 0.267) การส่งเสริ มการขายผ่านสื่อสังคมเครื อข่าย (p = 0, β= 0.296) การประชาสัมพันธ์
ผ่ า นสื่ อ เครื อ ข่ า ย (p = 0, β= 0.464) ส่ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ บริ ก ารร้ านขายอาหารเคลื่ อ นที่ ( Food Truck)
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมการความถดถอดของคะแนนมาตรฐาน ดังนี ้
การตัดสินใจใช้ บริ การร้ านขายอาหารเคลือ่ นที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร = 0.958
ค่าคงที่ของสัมประสิทธิ์ถดถอย +0.14 การโฆษณาผ่านสือ่ สังคมเครื อข่าย +0.279 การส่งเสริ มการขายผ่านสื่อสังคม
เครื อข่าย +0.461 การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ เครื อข่าย
Adjusted R2 = 0.5, r = 0.710, F = 133.961, p-value = 0.000
จากสมการจะเห็นว่า ปั จจัยการโฆษณาผ่านสื่อสังคมเครื อข่าย การส่งเสริ มการขายผ่านสือ่ สังคมเครื อข่าย
การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อเครื อข่าย และการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม ส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในทิศทาง
เดียวกัน
ตารางที่ 2: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม (Social Media
Integrated Marketing Communication) ส่งผลต่อในการทานายการตัดสินใจใช้
บริ การร้ านขายอาหารเคลือ่ นที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การโฆษณาผ่านสือ่ เครื อข่าย (Social Media Advertising)
ยอมรับสมมติฐาน
ที่ส่ง ผลต่อ การตัดสิน ใจใช้ บ ริ ก ารร้ านขายอาหารเคลื่อ นที่ (Food Truck) ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การส่งเสริ มการขายผ่า นสื่อ เครื อข่า ย (Social Media Sales Promotion) ที่ ยอมรับสมมติฐาน
ส่ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ บริ ก ารร้ านขายอาหารเคลื่ อ นที่ (Food Truck) ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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การประชาสัม พัน ธ์ ผ่ า นสื่ อ เครื อ ข่ า ย (Social Media Public Relation) ที่ ยอมรับสมมติฐาน
ส่ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ บริ ก ารร้ านขายอาหารเคลื่ อ นที่ (Food Truck) ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร

อภิปรายผล
1. การสื่อ สารทางการตลาดแบบบูร ณาการผ่านสื่อ เครื อ ข่า ยสังคม ส่ง ผลต่อ การตัด สินใจใช้ บ ริ ก าร
ร้ านขายอาหารเคลื่ อ นที่ (Food Truck) ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยการโฆษณา การส่ ง เสริ ม
การขายผ่านสื่อสังคมเครื อข่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภค
เนื่องจากการสื่อสารกับลูกค้ าแต่ละคนในแต่ละครัง้ ถือเป็ นการเรี ยนรู้ ร่วมกัน อันจะเป็ นประโยชน์กับลูกค้ าต่อเนื่อง
ซึง่ นักการตลาดสามารถนาข้ อมูลและความคิดเห็นแบบเรี ยลไทม์จากลูกค้ ามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมสินค้ า
และบริ การเพื่อเข้ าถึงผู้บริ โภคในเวลาที่รวดเร็ ว ตรงกับความต้ องการ มีความเป็ นส่วนตัว และใช้ ต้นทุนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้ องงานของ นิทศั ทองคา (2557) ที่พบว่า การนาข้ อมูลร้ านอาหารบนออนไลน์ไปใช้ ประโยชน์
โดยรวมอยู่ในระดับสูง แบ่งเป็ นรายด้ าน คือ ด้ านการผ่อนคลาย อยู่ในระดับสูง รองลงมา ได้ แก่ ด้ านข้ อมูลข่าวสาร
ด้ านการเชื่อมโยงระหว่างข้ อมูลเกี่ยวกับสังคม และด้ านดารงเอกลักษณ์ของบุคคล เกณฑ์การใช้ ประโยชน์อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริ โภคมีพฤติกรรมการค้ นหาร้ านอาหารบนออนไลน์จากกูเกิลไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การนาข้ อมูลในการค้ นหาร้ านอาหารบนออนไลน์ไปใช้ ประโยชน์
2. การโฆษณาผ่านสือ่ สังคมเครื อข่ายส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านขายอาหารเคลือ่ นที่
(Food
Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากทาให้ รับรู้ ตัวสินค้ าได้ ง่าย สามารถจูงใจและโน้ มน้ าวความ
สนใจจนเกิ ด ความต้ อ งการซื อ้ สิ น ค้ า ซึ่ ง มี ค วามสะดวกและรวดเร็ ว ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล ช่ อ งทางการโฆษณา
ผ่านสื่อสังคมเครื อข่าย ได้ แก่ Line, Facebook, Email มีการให้ ดารา หรื อเน็ตไอดอลมารี วิวร้ านขายอาหารเคลื่อนที่
(Food Truck) ทาให้ ผ้ ูบริ โภครู้ สึก ต้ องการที่จะไปใช้ บริ การ เรี ยกว่า วิธีการบอกต่อปากต่อปากผ่านทางออนไลน์
ซึ่งสอดคล้ องกับ มุซาภร โยธะวงษ์ (2557) ที่พบว่า เมื่อใช้ บริ การร้ านอาหารญี่ ปนแล้
ุ่ วมีการบอกต่อไปยังบุคคลอื่น
ด้ วยวิธีการปากต่อปากผ่านทางออนไลน์อยูใ่ นระดับมาก ในขณะที่การรับรู้ ตราสินค้ า ร้ านอาหารญี่ปนโดยรวมอยู
ุ่
ใ่ น
ระดับ มาก และการตัดสิน ใจรั บประทานอาหารที่ ร้ านอาหารญี่ ปุ่ นอยู่ใน ระดับ มาก ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน
พบว่า อิทธิพลของการสือ่ สารด้ วยวิธีปากต่อปากผ่านทางออนไลน์ ส่งผลต่อการรับรู้ ตราสินค้ าร้ านอาหารญี่ปนแต่
ุ่ ละ
ด้ าน ในขณะที่อิทธิพลของการสื่อสารด้ วยวิธีปากต่อปากผ่านทางออนไลน์ ส่งผลต่อการรับรู้ ตราสินค้ า ร้ านอาหาร
ญี่ ปุ่นแต่ละด้ านแตกต่างกัน และส่งผลต่อการตัดสินใจรั บประทานอาหารที่ร้านอาหารญี่ ปุ่นของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. การส่งเสริ มการขายผ่านสื่อสังคมเครื อข่าย ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านขายอาหารเคลื่อนที่
(Food Truck) ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยที่ การจัด กิ จ กรรมทางการตลาดผ่า นสื่อ สัง คมออนไลน์
สามารถดึงดูดความสนใจกระตุ้นให้ ท่านเลือกซื ้อสินค้ าเร็ วขึ ้นและมากขึ ้น นอกจากนี ้การมีโปรโมชัน ลด แลก แจก
แถม ใน Social Media สามารถกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคอยากไปทดลอง สามารถทาให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อสินค้ าในอนาคต
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ นิทศั ทองคา (2557) ที่พบว่า ผู้บริ โภคมีพฤติกรรมการค้ นหาร้ านอาหารออนไลน์จาก
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กูเกิล มีความสัมพันธ์ กบั การนาข้ อมูลการค้ นหาร้ านอาหารบนออนไลน์ไปใช้ ประโยชน์ ในด้ านส่งเสริ มการขายผ่าน
สือ่ สังคมเครื อข่าย โดยเฉพาะการการมีโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม
4. การประชาสัม พัน ธ์ ผ่ า นสื่ อ เครื อ ข่ า ยที่ ส่ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ บริ ก ารร้ านขายอาหารเคลื่ อ นที่
(Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าการให้ ข่าวและประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น
สมาคม Food truck Club ประชาสัมพัน ธ์ ผ่า น Facebook การเปิ ดบูทในสถานที่ต่าง ๆ เกี่ ยวกับ ร้ านขายอาหาร
เคลื่อ นที่ (Food Truck) ท าให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคเกิ ด ความมั่น ใจ เกิ ด ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ขึ น้ การใช้ บุค คลที่ มี ชื่ อ เสีย งท าให้
ผู้ใช้ บริ การสนใจในสินค้ ามากขึ ้น การประชาสัมพันธ์ขา่ วสารผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ทาให้ ได้ รับข่าวสารอย่างสม่าเสมอ
และเข้ าใจในสินค้ า เกิดความมัน่ ใจในคุณภาพของสินค้ ามากขึ ้น และข่าวจากกระดานความคิดเห็น ส่งผลต่อทัศนคติ
ของผู้บริ โภค ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รัตพล มนต์เสรี วงศ์ (2556) ทีพ่ บว่า ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การร้ านกาแฟ ได้ แก่ คุณภาพในการบริ การด้ านการใส่ใจลูกค้ า และการสร้ างคุณค่าของตราสินค้ า ด้ านการรับรู้ตรา
สินค้ าและด้ านการรับรู้ถึงคุณภาพ
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัยและการนาผลวิจัยไปใช้
1. การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ เครื อข่ายควรประชาสัมพันธ์ผา่ น Facebook และควรมีการเปิ ดบูท
ใน
สถานที่ตา่ ง ๆ ควรวิดีโอแนะนาร้ าน การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่ายและทา
ให้ เกิดความรู้สกึ เชื่อมัน่ ในร้ านขายอาหารเคลือ่ นที่ (Food Truck)
2. การส่งเสริ มการขายผ่านสื่อสังคมเครื อข่าย ควรมี การส่งเสริ มการตลาด เช่น ลดราคา แจกคูปองและ
แถมสินค้ า เป็ นต้ น เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคทดลองใช้ ควรจัดกิจกรรมการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย ซึง่ สามารถกระตุ้น
ให้ ผ้ บู ริ โภคมาใช้ บริ การร้ านขายอาหารเคลือ่ นที่ (Food Truck) ได้
3. การโฆษณาผ่านสื่อสังคมเครื อข่าย ควรมีดาราหรื อเน็ตไอดอลมาเป็ นผู้รีวิวร้ านขายอาหารเคลื่อนที่
(Food Truck) ซึ่งจาทาให้ ผ้ บู ริ โภคเห็นภาพอาหารที่นาเสนอหรื อภาพบรรยากาศของร้ าน ซึ่งสามารถจูงใจผู้บริ โภค
ในการใช้ บริ การร้ านอาหารเคลือ่ นที่ (Food Truck)ได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
ควรศึกษาถึงการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม (Social Media Integrated
Marketing Communication) ทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริ โภค
ในจังหวัดอื่น ๆ โดยอาจจะศึกษาเป็ นภาค แล้ วนามาเปรี ยบเทียบกัน เพราะปั จจัยทางด้ านภูมิศาสตร์ ก็มีสว่ นที่ทาให้
การสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสือ่ เครื อข่ายสังคมแตกต่างกันได้
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นวัตกรรมการดาเนินธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้ านสะดวกซือ้
Modern Retail Business Innovation Convenience store Case
ภิราภรณ์ ก้ อนคา1 และ จุลชาติ ตันเจริ ญ1
Piraporn Konkhum1 and Junrachart Tuncharoen1

บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษานวัต กรรมการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ ค้ าปลี ก สมัย ใหม่ ป ระเภท
ร้ านสะดวกซื ้อ การศึกษาในครัง้ นี ้ใช้ วิธีการทบทวนวรรณกรรม โดยใช้ ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ ทาการศึกษาค้ นคว้ า
จากเอกสารและผลงานที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ แนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ประเภท
ร้ านสะดวกซื ้อ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องนวัตกรรมทางธุรกิจ ใช้ แบบวิเคราะห์เอกสารเป็ นเครื่ องมือวิจยั และรายงานผล
ด้ วยการพรรณาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษา จากแนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ คือ เริ่ มต้ นจากการค้ นพบ สิ่ งใหม่ ทดลอง
ปฏิบตั ิ ปรับปรุ ง พัฒนา วิธีการใหม่ ขยายผล ซึ่งนาไปสูก่ ารพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจ ด้ วยการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ด้ า นผลิต ภัณ ฑ์ การบริ ก าร กระบวนการ การมี ระบบสารสนเทศ และการพัฒนารู ป แบบใหม่ๆ เพื่อ ให้ ลูก ค้ า
มี ค วามพึ ง พอใจ ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ข อง Joseph Schumpeter และผลจากการวิ จั ย นี ส้ ามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ เป็ นรูปแบบแนวทางในการคิดค้ นพัฒนาเพื่อการสร้ างนวัตกรรมในธุรกิจค้ าปลีกประเภทร้ านสะดวกซื ้อ
และเพื่ อ ยกระดั บ การให้ บริ ก ารให้ เป็ น ร้ านค้ าปลี ก สมัย ใหม่ ภายใต้ ทรั พ ย ากรที่ มี อ ยู่ อี ก ทั ง้ สามารถสร้ าง
ความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันในตลาดได้
คาสาคัญ : นวัตกรรมทางธุรกิจ, ค้ าปลีกสมัยใหม่ , ร้ านสะดวกซื ้อ

Abstract
The objective of this study is to study a modern retail business innovation convenience store case.
This study uses literature review methods. By using data from secondary sources, we investigate from
relevant document and works, in particular a business innovation concept. The concept of modern retail
businesses in convenience stores together with researches related to business innovation is used to analyze
the document form as a research tool and report with analytically descriptive results. The study demonstrates
that based on the concept of business innovation, we start from finding new things, experiment, perform,
improve, develop new methods and expand results, leading to innovation in the business. Creating new
product, service, process, information system, the development of new formats makes customers satisfied
according to Joseph Schumpeter theory. The results of this research can be employed as a guideline for
development in order to create innovations in the convenience store retail business. Additionally, the results
show that we can upgrade the service as modern retail stores under existing resources and create a
competitive advantage in the market.
Keywords: Business Innovation, Modern Retail, Convenience Store
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บทนา
ปั จจุบนั ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมค้ าส่งค้ าปลีกซึ่งมีมลู ค่า 2.6 ล้ าน
ล้ านบาทในปี 2561 เพิ่ ม ขึ น้ 8.5% จากปี 2560 และมี สั ด ส่ ว น 15.9% ของ GDP สู ง เป็ นอั น ดั บ สองรอง
จากภาคอุต สาหกรรมการผลิตที่ มี สัด ส่วน 26.8% ที่ มาจากKrungsri Research(2562-2564) และจากศูน ย์ วิ จัย
เศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จ และเศรษฐกิ จ ฐานราก ธนาคารออมสิ น ปี 2562 คาดว่ า ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก สมัย ใหม่ จ ะเติ บ โตอยู่ที่
ร้ อยละ 3.0-3.1 (%) ซึ่งค่อนข้ างทรงตัวเมื่อเทียบกับ ปี 2561 ที่ ณ สิ ้นปี ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.1
จากการชะลอตัวเล็กน้ อยในช่วงไตรมาสที่ 3-4 โดยเฉพาะสินค้ า อุปโภคบริ โภคยังขยายตัวในอัต ราที่ต่า โดยยอดขาย
ส่วนใหญ่มาจาก กลุม่ ลูกค้ าที่มีกาลังซื ้อสูงและผู้มีรายได้ ประจา
การแข่งขันของธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้ านสะดวกซื ้อ (Convenience Store) จากศูนย์วิจยั เศรษฐกิจ
ธุ ร กิ จ และเศรษฐกิ จ ฐานราก ธนาคารออมสิน ปี 2562 ได้ วิ เ คราะห์ ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ประเภทร้ านสะดวกซื อ้ ดัง นี ้
คาดยอดขายจะเติ บ โตค่ อ นข้ า งดี โ ดยมี ปั จ จัย สนับ สนุน จากพฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภคที่ ช อบความสะดวกสบาย
ในการจับ จ่ า ยใช้ ส อยสิน ค้ า อุป โภคบริ โภคใกล้ บ้ า นมากขึ น้ จึ ง ท าให้ ผ้ ูป ระกอบการมี แ ผนการขยายสาขาใหม่
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ครอบคลุ ม พื น้ ที่ ใ กล้ แหล่ ง ชุ ม ชน เช่ น สถานศึ ก ษา, ตลาด และที่ พั ก อาศัย ตามแนวรถไฟฟ้ า
โดยร้ านสะดวกซื อ้ ที่ เ ป็ นเจ้ า ของแฟรนไชส์ ยัง สามารถท าก าไรได้ ต่อ เนื่ อ ง อย่า งไรก็ ต าม ธุ ร กิ จ ค้ า ปลีก ประเภท
ร้ านสะดวกซื ้อยังต้ องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึน้ ทังจากการเปิ
้
ดสาขาของคูแ่ ข่งในพื ้นที่เดียวกันทีก่ ระจุกตัวขึ ้น
และคู่แข่งทางอ้ อมอย่างผู้ประกอบการรายใหญ่จากธุรกิจค้ าปลีกประเภทอื่นๆ เช่น Lotus Express และ Mini Big C
เป็ นต้ น ซึง่ ทาให้ รายได้ ของร้ านสะดวกซื ้อต่อสาขาในอนาคตอาจเติบโตไม่สงู มากนัก 7-eleven มีรายได้ ขยายตัวเพิ่มขึ ้น
จากการเปิ ดสาขาใหม่จานวน 311 สาขา ทาให้ มีจานวนร้ านสาขาของ 7-eleven ณ สิ ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2562 อยู่ที่
11,299 สาขา
นวัตกรรมทางธุรกิ จ ในอดีต ธุรกิจค้ าปลีกในไทยเป็ นร้ านขายของชาขนาดเล็กที่จัดหาสินค้ ามาจาหน่าย
โดยผ่านตัวกลาง (ผู้ค้าส่ง) แต่ปัจจุบันรู ปแบบร้ านค้ าปลีกเปลี่ยนแปลงไปเป็ นร้ านค้ าทันสมัย ลดการพึ่งพาผู้ค้าส่ง
เนื่องจากผู้ประกอบการมักเป็ นนายทุนรายใหญ่ที่มีเครื อข่ายสาขาจานวนมากหรื อเป็ นผู้ซื ้อรายใหญ่จึงมีอานาจต่อรอง
เหนือผู้ผลิตหรื อตัวแทนจาหน่ายสินค้ า มีการบริ หารจัดการร้ านค้ าอย่างเป็ นระบบ กล่าวคือมีการจัดการสต็อกสินค้ า
ระบบการจั ด การขนส่ ง และศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ตลอดจนน าเทคโนโลยี ด้ านปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ มาใช้
เพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบด้ านการตลาด
การสร้ างธุ ร กิ จแห่ง นวัตกรรมปั จ จุบัน มีค วามสาคัญ อย่างมากต่อการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เนื่ องจากถ้ า องค์ ก ร
ไม่ ส ามารถพั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลงตั ว เองด้ วยสิ่ ง ใหม่ ๆ แล้ ว ย่ อ มเป็ นการยากที่ จ ะท าให้ องค์ ก รนั น้ ๆ
ประสบความสาเร็ จในระยะยาว จากเหตุผลดังกล่าวมาผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา นวัตกรรมการดาเนินธุรกิจค้ าปลีก
สมัยใหม่ ประเภทร้ านสะดวกซื ้อ

วัตถุประสงค์
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษานวัตกรรมการดาเนินธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้ านสะดวกซื ้อ
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึก ษาในครั ง้ นี ใ้ ช้ วิ ธีก ารทบทวนวรรณกรรม โดยใช้ ข้ อ มูลจากแหล่งทุติ ยภูมิ ท าการศึก ษาค้ นคว้ า
จากเอกสารและผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ หนังสืองานวิจยั เอกสารเผยแพร่ ทงในประเทศ
ั้
และต่างประเทศ และ
สืบ ค้ น ข้ อ มูลผ่า นอิ น เตอร์ เ น็ ต โดยใช้ ค าสาคัญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการสืบ ค้ น และวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หา ตามกรอบแนวคิ ด
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้ อง ใช้ แบบวิเคราะห์เอกสารเป็ นเครื่ องมือวิจัย และรายงานผลด้ วยการพรรณนา
เชิงวิเคราะห์ ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ศึกษาเอกสารและ ผลงานที่ เกี่ยวข้ อง โดยมีขอบเขตการศึกษา ได้ แก่ แนวคิด
นวัตกรรมทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้ านสะดวกซื ้อ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องนวัตกรรม
ทางธุรกิจ และอยูภ่ ายใต้ สมมุติฐาน คือด้ านผลิตภัณฑ์ การบริ การ กระบวนการ และด้ าน ระบบสารสนเทศ ดังนี ้
1.แนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ
แนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ มีนกั วิชาการได้ ให้ ความหมายของนวัตกรรม และมีการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี
ด้ านนวัตกรรมทางธุรกิจ ดังนี ้
ความหมายของนวัต กรรม คื อ ส่ว นสาคัญ ของกระบวนการทางธุ ร กิ จ (Innovation as a Core Business
Process) เปรี ยบเสมือนหัวใจของกระบวนการทางธุรกิจ ที่แสดงถึงความคิดริ เริ่ มประกอบกับการนาความคิดริ เริ่ ม
เหล่านันมาใช้
้
ให้ เกิดประโยชน์ ซึ่งกระบวนการทางนวัตกรรมนี ้เอง จะเป็ นส่วน สาคัญที่ทาให้ องค์กรสามารถดารงอยู่
และเจริ ญ เติบ โตต่อ ไปได้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย ที่เ กี่ ยวข้ อง ได้ มี ผ้ ูใ ห้ ค วามหมายหรื อ นิย ามศัพ ท์
นวัตกรรมไว้ หลากหลาย เช่น ราชบัณฑิตยสถาน (2538 : 322) ได้ ให้ ความหมายไว้ วา่ นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง
สิ่ ง ที่ ท าขึ น้ ใหม่ ห รื อแปลกจากเดิ ม ซึ่ ง อาจเป็ นความคิ ด วิ ธี ก ารหรื ออุ ป กรณ์ วี ร ภา ด าสนิ ท (2551: 6)
อ้ างในวารุ ณี กุลรัตนาวิจิตรา(2560:15)ได้ ให้ ความหมายไว้ วา่ นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่
ไม่วา่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์ กระบวนการทางาน รูปแบบธุรกิจที่สามารถใช้ ประโยชน์ ซึง่ สิง่ ใหม่อาจยังไม่เคยมีใครทามาก่อน
หรื อเป็ นสิ่งใหม่ที่มีการทาแล้ ว แต่องค์กรยังไม่เคยทาโดยใช้ ความรู้ ความคิดสร้ างสรรค์ เทคโนโลยี และการจัดการ
มาผนวกกับการส่งเสริ มวัฒนธรรม นวัตกรรม เพื่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงที่สมั ฤทธิ์ผลและเป็ นประโยชน์
วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ (2557: 125-128) ได้ อ้างถึงทฤษฎี ของ Joseph Schumpeter โดยให้ ความเห็นเกี่ยวกับ
นวัตกรรมว่า นวัตกรรมเป็ นสิ่งที่องค์ กรควรให้ ความสาคัญใน 5 เรื่ อง ด้ วยกันคือ 1) การปรั บปรุ งผลิตภัณฑ์ ใหม่
โดยการแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อ ปรับเปลีย่ นคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีอยูแ่ ล้ ว 2) การสร้ างหรื อแนะนากระบวนการใหม่
ให้ เกิ ด ขึน้ ในอุตสาหกรรม 3) การสร้ างตลาดใหม่ หรื อ การเปิ ดตลาดใหม่ 4) การพัฒ นาอุป ทานของตลาดใหม่
โดยการดาเนินการด้ านการจัดหาวัตถุดิบ หรื อปั จจัย การผลิตอื่น ๆ และ 5) การปรับโครงสร้ างหรื อการพัฒนาองค์กร
ทฤษฎี น วัต กรรม ของ Schumpeter ได้ รั บ ความสนใจจากนัก วิ ช าการหลายท่านในการน ามาประยุก ต์ เ พื่ อ ใช้ ใ น
การศึก ษาด้ า นนวัต กรรม ธงชัย สันติ วงษ์ (2553: 41) ได้ ให้ ค วามหมายไว้ ว่า นวัต กรรม ( Innovation) หมายถึ ง
การสร้ างสินค้ าและบริ การให้ มีความโดดเด่นที่มีความแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่ในท้ องตลาดด้ วย การผสมผสานกัน
ของสิ่ ง สองสิ่ ง คื อ จุ ด แข็ ง ของสิ น ค้ าและบริ ก ารกับ ความเข้ าใจในช่ อ งว่ า งทาง การตลาดที่ ยัง ไม่ มี ใ ครค้ นพบ
วารุ ณี กุลรัตนาวิจิตรา (2560:16) ธุรกิจแห่งนวัตกรรม หมายถึง รู ปแบบธุรกิจที่สนับสนุนด้ วย เทคโนโลยีที่โดดเด่น
มีศัก ยภาพสูง ในการบริ ห ารจัดการองค์ กรที่ดี การคุ้ม ครองทรั พย์ สินทางปั ญญา และการก่ อให้ เกิ ด กระแสตื่ นตัว
ด้ านนวัตกรรม ช่วยให้ การดาเนินการไปสูค่ วามสาเร็ จตามจุดประสงค์ และเป้าหมายได้ โดยใช้ เวลาและทรัพยากรน้ อย
ที่สดุ
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แนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิ จ ในการศึกษาครั ง้ นี ้ คือ การค้ นพบ สิ่งใหม่ ทดลองปฏิบัติ ปรั บ ปรุ ง พัฒนา
วิธีการใหม่ ขยายผล ซึง่ นาไปสูก่ ารพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจ ที่สง่ ผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม
2. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้ านสะดวกซือ้
แนวคิดเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้ านสะดวกซื ้อมีนกั วิชาการหลายท่านได้ มกี ารศึกษา
ไว้ ดงั นี ้
จิ รารั ตน์ จันทวัชรากร(2561: 81)ธุร กิ จการค้ าสมัยใหม่( Modern Trade) เป็ นแนวโน้ มของธุ รกิ จค้ า ปลีก
ที่เกิดขึ ้นทัว่ โลก เพราะเป็ นระบบการค้ าที่มีประสิทธิภาพสูง มีต้นทุนต่าเนื่องจากมีการประหยัดจากขนาด ซึง่ มีลกั ษณะ
เด่น ของธุ ร กิ จ การค้ า สมัย ใหม่น อกจากจะเป็ นธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามหลากหลายของสิน ค้ า แล้ ว ยัง มี ก ารน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ดาเนินงานเพื่อให้ เกิดความรวดเร็ วในการบริ การเป้าหมายการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในธุรกิจ
ค้ าปลีกได้ แก่ 1)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน เช่น การสัง่ สินค้ า การรับสินค้ า การจัดเก็บสินค้ า และการขายสินค้ า
2)เพิ่มผลผลิต โดยสามารถใช้ ในการจัดสรรพื ้นที่การวางสินค้ าให้ เหมาะสมกับการขาย หรื อเรี ยกว่าแพลนโนแกรม
3)เพิ่ ม คุ ณ ภาพในการให้ บริ ก ารลูก ค้ า เช่ น การใช้ (POS) ในการขายสิ น ค้ าท าให้ ลูก ค้ าไม่ ต้ อ งรอคิ ว นาน หรื อ
การรั บ ช าระบิ ล ผ่ า นระบบออนไลน์ ท าให้ ลู ก ค้ าสะดวกขึ น้ 4)สร้ างความได้ เปรี ย บในเชิ ง การแข่ ง ขั น คื อ
การบริ หารจัดการด้ วยต้ นทุนที่ต่า
คนื ง นิจ ต์ หนูเ ช็ ก (2561:147) อ้ า งถึ ง Levy and Weitz, ที่ ได้ ก ล่าวถึ ง ความสาคัญของการจัด การสิน ค้ า
ในธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ ว่าธุรกิจจะต้ องมีการจัดการสินค้ าที่สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าด้ วยการนาเสนอ
สินค้ าคุณภาพ ที่ถูกต้ อง การจัดวาง การออกแบบสถานที่ที่ถูกต้ อง ในเวลาที่ถูกต้ อง และอ้ างถึง ข้ อเสนอแนะของ
Asuquo and Igbongidi ที่กล่าวถึงกระบวนการวางแผนการจัดประเภทสินค้ าสาหรับร้ านค้ าเพื่อรองรับความต้ องการ
ของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ด้ วยการบริ หารจัดการสินค้ าและบริ การให้ เหมาะสมกับลักษณะและขนาดของธุรกิจ รวมถึง
ความหลากหลายของสินค้ าที่ต้องคานึงถึงพื ้นที่การจัดวาง และบรรยากาศการตกแต่งร้ านค้ า เพื่อการจูงใจลูกค้ าและ
ความสะดวกของลูกค้ า เป็ นต้ น
จิ ร ารั ต น์ จั น ทวั ช รากร( 2561:12) ร้ านค้ าปลี ก ประเภทร้ านสะดวกซื อ้ ( Convenience Store ) และ
ร้ านมินิซุปเปอร์ มาร์ เก็ต(Mini Supermarket) ที่จาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคซึง่ มีลกั ษณะเป็ นร้ านลูกโซ่ (Chain Store)
ดาเนินการในรู ปแบบบริ ษัททังของธุ
้
รกิจไทยและต่างชาติ โดยมีแบรนด์เป็ นที่ร้ ู จกั โดยทัว่ ไปในทุกภูมิภาคของประเทศ
หรื อระดับท้ องถิ่นในแต่ละภูมิภาค ซึ่งมีสาขาของร้ านเปิ ดกระจายทัว่ ไป ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ดาเนินธุรกิจ
โดยบริ ษั ท ที่ เ ป็ นเจ้ าของลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นแบรนด์ ร้ านค้ านั น้ ๆ เอง หรื อในลัก ษณะร้ านแฟรนไซส์ ( Franchise) อทิ
ร้ า นเ ซเ ว่ น อี เ ลฟเ ว่ น ( Seven Eleven)ร้ า นแฟมิ ลี่ ม า ร์ ท ( Family Mart ) ร้ า นเทสโก้ โลตั ส เ อ็ กซ์ เ พลส
(Tesco Lotus Express) ร้ านมินิบิ๊กซี(Mini Big C) ร้ านลอว์สนั 108(Lawson 108) และร้ านท็อปส์ เดลี(่ Tops Daily)
ภาวิณี กาญจนาภา)2554) พบว่า ผู้ประกอบการค้ าปลีกที่ประสบความสาเร็ จจะมีการใช้ กลยุทธ์ การตลาด
ที่ใ ห้ ค วามใส่ใจเรื่ อ งการดูแ ลสิน ค้ า ในร้ านค้ า การบริ ห ารจัดวาง การจัด แสดงสิน ค้ าอย่า งสม่ าเสมอ การอ านวย
ความสะดวกให้ กับ ลูก ค้ า และท าเลที่ ตัง้ เป็ นต้ น นอกจากนี ก้ ารศึ ก ษาวิ จัย พบว่า ปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อ พฤติ ก รรม
การซื อ้ สิ น ค้ า ผู้บ ริ โภคจะสัม พัน ธ์ กับ ชนิ ด ของสิ น ค้ า และบริ ก าร การจัด วางแผนผัง ร้ านค้ า การออกแบบร้ านค้ า
การจัดแสดงสินค้ าภายในร้ านค้ า และความสะดวกของทาเลที่ตงั ้
นอกจากนี ้ ได้ ทาการศึกษาการดาเนินงานของธุรกิ จ ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้ านสะดวกซื ้อ บริ ษัท
ซีพี ออลล์ จากัด(มหาชน) และบริ ษัท แฟมิลมี่ าร์ ท จากัด ดังนี ้
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จากการศึกษาด้ านการบริ หารจัดการนวัตกรรม ของ บริ ษัท ซีพี ออลล์ จากัด(มหาชน) ดาเนินธุรกิจ 7-Eleven
ซึง่ เป็ นร้ านสะดวกซื ้อที่มีสาขากระจายมากที่สดุ ในประเทศ มีการกาหนดนโยบายในการบริ หารจัดการนวัตกรรมที่เป็ น
รู ป ธรรม คือ นวัตกรรมสร้ างปั ญญา เพิ่ ม “นวัต กรรมสร้ างปั ญ ญา เพิ่ มมูลค่าทางธุ รกิ จ ” เพิ่ ม มูลค่า นวัต กรรม
ด้ านผลิตภัณฑ์ การบริ การ และกระบวนการร้ อยละ 50 เทียบกับปี ฐาน 2559 ซึ่งปี 2563มีมูลค่า 6,821 ล้ านบาท
มีการสนับสนุนให้ เกิดการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและสร้ างสรรค์นวัตกรรม ที่ครอบคลุมทุกด้ านของการดาเนินงาน
ให้ เกิดขึ ้นตลอดเวลา ทังในด้
้ านการกากับกิจการ สิ่งแวดล้ อมและสังคม การส่งเสริ มวัฒนธรรมนวัตกรรมของบริ ษัท
เพื่อให้ องค์กรมีความก้ าวหน้ าและเจริ ญเติบโตได้ อย่างมัน่ คง สามารถเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ให้ กบั ประเทศ “เพราะการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทังด้
้ านสินค้ า บริ การ และการดาเนินธุรกิจ คือหัวใจหลักที่ทาให้ บริ ษัท
ค้ นพบ และตอบสนองความต้ องการของตลาดรวมถึ ง การพัฒ นารู ป แบบใหม่ ๆ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ทั น
ต่อการเปลีย่ นแปลงของลูกค้ าและตลาดอยูต่ ลอดเวลา สืบค้ นจาก ( www.cpall.co.th)
จากการศึกษา นโยบาย ของ Family Mart ได้ กาหนดปรั ชญาองค์ กร” เราจะมอบความพึงพอใจให้ ลูกค้ า
ผ่านการสร้ างสรรค์สิ่งที่ดีเคียงข้ างคุณและเติบโตร่ วมกันตลอดไป ” นโยบายของบริ ษัทคือ 1)การสร้ างความพึงพอใจ
สูง สุด ให้ แก่ ลูก ค้ าที่ เ ข้ ามาใช้ บริ ก ารในร้ านแฟมิ ลี่ ม าร์ ท 2)มุ่ ง มั่น สนับ สนุ น ร้ านแฟรนไชส์ ใ ห้ ได้ รั บ ก าไรสูง สุ ด
จากการประกอบการร้ านสะดวกซื ้อแฟมิลี่มาร์ ท 3)บริ ษัทฯมุ่งหวังให้ เกิด “การเติบโตร่ วมกัน” ด้ วยการสร้ างผลกาไร
และความเจริ ญร่ วมกับคนในชุมชน ลูกค้ า พันธมิตร ทางธุรกิจ และพนักงานของบริ ษัทฯ และสร้ างความพึงพอใจให้
ลูกค้ าด้ วย 'S&QC' S = Service เน้ นการบริ การที่ดีเพื่อให้ ลกู ค้ าประทับใจ โดยเน้ นการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึง การตรวจสอบการบริ การและให้ คาแนะนาแก่ สาขาทุก สาขา Q = Quality
เน้ นการจาหน่ายสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ และยังมีการตรวจสอบสินค้ าที่หมดอายุ รวมถึงตรวจสอบความพร้ อมของอุปกรณ์
ต่างๆภายในร้ าน เพื่อให้ สินค้ าสดใหม่อยู่เสมอ C = Cleanliness เน้ นความสะอาดภายในร้ านและนอกร้ าน รวมทัง้
ความสะอาดของสินค้ าทุกชิ ้น เพื่อให้ ร้านแฟมิลมี่ าร์ ท เป็ นร้ านที่สะอาดที่สดุ ,สืบค้ นจาก ( www. familymart.co.th)
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการดาเนินธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้ านสะดวกซื ้อ ในการศึกษานี ้
คือ การสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้ านผลิตภัณฑ์ การบริ การ กระบวนการ และการมีระบบสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนา
รู ปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ ลกู ค้ ามีความพึงพอใจ ทาให้ เพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมให้ กับประเทศ และ
ตอบสนองความต้ องการของตลาด
3.งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องนวัตกรรมทางธุรกิจ
จากการศึก ษาทบทวนงานวิ จัย ที่เ กี่ ยวข้ องด้ า นนวัต กรรมทางธุ รกิ จ มีนักวิ ช าการหลายท่า นได้ ท าการ
การศึกษา ไว้ ดงั นี ้
วารุ ณี กุลรัตนาวิจิตรา(2560) จากผลการศึกษา พบว่า นวัตกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาด ย่อม ประเภทบริ การ ทางด้ านภาวะผู้นามีผลต่อการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าผู้บริ หาร
ควรมี ก ารศึ ก ษาข้ อ มูลอย่า งลึก ซึ ง้ รอบคอบ โดยเรี ย นรู้ ทัง้ จากองค์ ค วามรู้ และประสบการณ์ ที่ สั่ง สมมา เพื่ อ ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นนวัตกรรมที่สร้ างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มผู้บริ หารมี การเฝ้ าสังเกต แนวโน้ มใหม่ๆที่เกิดขึ ้นใน
สังคมอยู่ตลอดเวลา เพื่อ ปรั บเปลี่ยนกลยุทธ์ และแนวทางการดาเนินงานให้ ทันต่ อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมทัง้
ผู้บริ หารควรมีการสร้ างบรรยากาศให้ เกิ ดการคิดเชิ งนวัตกรรม (Innovative Thinking) มากกว่าที่จะคิดเพื่อบริ หาร
จัด การนวัต กรรม (Management of Innovation) อีก ทัง้ ควรสนับ สนุน ให้ บุคลากรลองน าวิ ธี การหรื อแนวคิ ด ใหม่ๆ
ประยุกต์ ใ ช้ ใ นปฏิ บัติ งาน อย่า งต่อ เนื่ อง โดยการสร้ างสรรค์ นวัต กรรมอย่า งเป็ นที ม โดยบูร ณาการความร่ วมมื อ
จากหลายฝ่ าย เพื่อให้ เกิดผลสาเร็ จที่ดีเพิ่มขึ ้น และธัณย์ชยา ภิรักษ์ จิรบูรณ์(2562) ได้ ทาการศึกษามีผลการวิจัยคือ
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นวัตกรรมผลิตภัณฑ์(Product innovation) ซึ่งเป็ นการสร้ างการยอมรับในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์( Position innovation)
ผลิตภัณ ฑ์ ( Paradigm innovation) การคิดค้ น สร้ างสรรค์ ในส่วนองค์ ประกอบการพัฒ นานวัต กรรมทางธุร กิ จของ
มูร่าห์ฟาร์ มประกอบด้ วย ด้ านภาวะผู้นา ด้ านกระบวนการ ด้ านการวางแผน ด้ านคน ด้ านสารสนเทศ และ ปั ญหาและ
อุ ป สรรคของ การน านวั ต กรรมเข้ ามา ประยุ ก ต์ คว ามรู้ และผลการศึ ก ษาด้ านนวั ต ก รรม อ้ างใ น
(ธัณย์ชยา ภิรักษ์ จิรบูรณ์:2562) ได้ อ้างถึง Agarwal และ Parasad ที่ได้ กาหนดปั จจัยส่วนบุคคลกับนวัตกรรมอันเป็ น
ผลแห่ง ความเต็ม ใจ ของแต่ละบุคคลที่ จะลองใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆสามารถจัด การได้ ว่า นวัตกรรมกับ
ปั จจัยส่วนบุคคลมี อิทธิ พลต่อการั บรู้ ประโยชน์ และอ้ างถึง Lu, et al, ที่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดผลลัพธ์ กลวิธี
กระบวนการและโครงสร้ างภายในองค์ ก ร ซึ่ง อาจน าไปสู่น วัต กรรมด้ า นการบริ ห าร ซึ่ ง จาก มุม มองทางทฤษฎี
ในการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี จะพบว่ามีกระบวนการหรื อขันตอนต่
้
างๆที่กาหนดแผนการที่แตกต่างกัน
เกี่ยวกับการตัดสินใจที่ถูกเชื่ อมโยงให้ เทคโนโลยีบรรลุผลสาเร็ จได้ และอ้ างถึงRogersด้ วยเหตุนีเ้ ทคโนโลยีจึงต้ อง
เริ่ มต้ นจากการพัฒนาและนาเทคโนโลยีใหม่เป้าประสงค์ วารุ ณี กุลรัตนาวิจิตรา(2560:60) การนานวัตกรรมต่างๆ
มาประยุกต์ ใช้ กับการบริ หารงานด้ านต่างๆ ให้ มีประสิทธิ ภาพเพิ่มขึ ้นในขณะที่ก ารลงทุนยังเท่าเดิมมีความสาคัญ
อย่างยิ่ง การนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ ามาใช้ เพื่อผลประกอบการที่ดีขึ ้นจึงเป็ นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ทาให้ องค์กร
ต่างๆต้ องการปรับเปลี่ยนองค์กรของตนให้ เข้ าสูก่ ารเป็ นธุรกิจแห่งนวัตกรรมซึ่งสอดคล้ องกับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม(2551: เว็บไซต์) ที่ระบุว่า ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสง่ ผลให้ นวัตกรรมได้ ถกู พัฒนาขึ ้นอย่างรวดเร็ วและ
ต่อเนื่อ งจุดประสงค์ หลักเพื่ อตอบสนองความต้ องการและรสนิยมของผู้บ ริ โภคที่ เปลี่ย นไป การแข่งขันโดยอาศัย
ความได้ เ ปรี ย บจากการใช้ ทรั พ ยากรการผลิ ต ด าเนิ น การได้ ภ ายในวงจ ากั ด ธุ ร กิ จ ต้ อ งหัน มาหากลยุท ธ์ และ
แนวทางใหม่ๆ ที่จะสร้ างให้ เกิดความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมนี ้ นวัตกรรมทางธุรกิจ คือ ความคิดสร้ างสรรค์ โดยการบูรณาการศักยภาพ
การบริ ห ารจัด การขององค์ ก ร กระบวนการพัฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารใหม่ หรื อ กิ จ กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้ องการอันหลากหลายของลูกค้ าที่สอดคล้ องกับความต้ องการ รวมถึงการสร้ างความพึง่ พอใจและปฏิสมั พันธ์ กบั
ลูกค้ าเพื่อก่อให้ เกิดการสร้ างคุณค่าของการบริ การ และผลตอบแทนทางธุรกิจ

ผลและวิจารณ์
การศึ ก ษาค้ นคว้ า เอกสารและการทบทวนวรรณกรรมได้ ผ ลการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกับ วัต ถุป ระสงค์
ที่ต้องการศึกษาดังนี ้ แนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมการดาเนินธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ประเภท
ร้ านสะดวกซือ้ คือ การสร้ างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ ด้ านผลิตภัณฑ์ การบริ การ กระบวนการ และการมีระบบสารสนเทศ
โดยการบูรณาการศักยภาพการบริ หารจัดการขององค์กร กระบวนการพัฒนาสินค้ า และบริ การใหม่ หรื อกิจกรรมใหม่ๆ
เพื่อตอบสนองความต้ องการอันหลากหลายของลูกค้ าที่สอดคล้ องกับความต้ องการรวมถึงการสร้ างความพึง่ พอใจและ
ปฏิสมั พันธ์ กับลูกค้ าเพื่อก่อให้ เกิ ดการสร้ างคุณค่าของการบริ การ และผลตอบแทนทางธุรกิจ มีความสอดคล้ องกับ
ทฤษฏี ข อง Joseph Schumpeter เช่ น การบริ ห ารจั ด การนวั ต กรรม ของ บริ ษั ท ซี พี ออลล์ จ ากั ด (มหาชน)
“นวัตกรรมสร้ างปั ญญา เพิ่มมูลค่าทางธุรกิ จ ” เพิ่มมูลค่านวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์ การบริ การ และกระบวนการ
ร้ อยละ 50 เทียบกับปี ฐาน 2559 ซึ่งปี 2563มีมูลค่า 6,821 ล้ านบาท มีการสนับสนุนให้ เกิ ดการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและสร้ างสรรค์นวัตกรรม ที่ครอบคลุมทุกด้ านของการดาเนินงานให้ เกิดขึ ้นตลอดเวลา เป็ นต้ น
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สรุป
บทความนีไ้ ด้ ทาการศึกษานวัตกรรมการดาเนิน ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้ านสะดวกซื ้อ โดยอาศัย
ทฤษฏี ข อง Joseph Schumpeter เพื่ อ สามารถอธิ บ ายถึ ง แนวคิ ด นวั ต กรรมทางธุ ร กิ จ ได้ เป็ นอย่ า งดี ได้ แก่
ด้ านผลิตภัณฑ์ การบริ การ กระบวนการ และด้ าน ระบบสารสนเทศ ผลจากการวิจยั นี ้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ เป็ น
รู ปแบบแนวทางในการคิดค้ นพัฒนาเพื่อการสร้ างนวัตกรรมในธุรกิจค้ าปลีกประเภทร้ านสะดวกซื ้อ และเพื่อยกระดับ
การให้ บริ การ ให้ เป็ น ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ ภายใต้ ทรัพยากรที่มีอยู่ อีกทังสามารถสร้
้
างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
ในตลาดได้
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แรงจูงใจในการทางานที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมที่ดีในการทางานของบุคลากรกรมพลศึกษา
The Work Motivation Related to Good Behaviors of the Work of Personnel at Department
of Physical Education.
อรรคพงษ์ ไมตรีจิตต์ , 1ผศ.ดร.ปทัญทิญา สิงห์คราม ,2 ดร.อัศวิน จันทรสระสม
Arkapong Maitrichitt, 1Asst.Prof.Patantiya Singcram , 2Ph.D.Assawin Chanthonsarasom

บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการท างานที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมที่ ดี
ในการทางานของบุคลากรกรมพลศึกษา 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอ่ แรงจูงใจในการทางาน ของ
บุค ลากรกรมพลศึก ษา 3) เพื่ อ ศึก ษาพฤติ ก รรมที่ ดี ใ นการท างานของบุค ลากรกรมพลศึก ษา 4) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับพฤติกรรมที่ดีในการทางานของบุคลากรกรมพลศึกษา ผู้วิจยั ใช้
รู ปแบบในการวิจยั โดยการศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative Research Approach) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ได้ แก่ บุคลากรกรมพลศึกษา จานวน 108 คน ผู้วิจยั กาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างตามสูตรของ Yamane (1976)
ได้ กลุ่มตัวอย่าง 85 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูลเชิ งปริ มาณครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ สร้ างแบบสอบถาม
(Questionnaire) ขึ น้ จากท าการศึก ษาความมุ่ง หมายของการวิ จัย (Objectives) และกรอบแนวคิ ด การวิ จัย
(Conception Framework) รวมทัง้ จากเอกสารงานวิ จัย ที่เ กี่ ยวข้ องมาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
โดยน าข้ อมู ล มาวิ เ คราะห์ ห าค่ า สถิ ติ ร้ อยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Diviation) และวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับ
พฤติกรรมที่ดีในการทางานของบุคลากรกรมพลศึกษา โดยใช้ สถิติไคสแควร์ (Chi Square)
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 85 คน แบ่งออกเป็ นเพศชาย 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.7 และ
เพศหญิ ง จ านวน 47 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 55.3 ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 31 – 40 ปี
จานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.8 มีจานวนมากที่สดุ ด้ านสถานภาพการสมรส โสด จานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ
58.8 ด้ า นจ านวนปี ที่ ท างานอยู่ใ นกรมพลศึก ษา พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี อ ายุก ารท างาน 6 – 10 ปี
จานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.2 มีจานวนมากที่สดุ ด้ านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ระดับปริ ญญาตรี จานวน
43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.6 มีจานวนมากที่ สดุ ด้ านจาแนกตามตาแหน่งงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระดับ
ปฏิบตั ิการ จานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.6 มีจานวนมากที่สดุ
ค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ด้ านปั จจั ยแรงจู งใจในการท างานของบุ คลากรกรมพลศึ กษา
̅) รวม = 3.024 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.615 ปั จจัยแรงจูงใจที่มีค่าเฉลี่ย (𝐗
̅)
พบว่า มีค่าเฉลี่ย (𝐗
̅) สู ง สุ ด = 3.505 และ
สู ง สุ ด ในเรื่ องท่ า นรู้ สึ ก ภู มิ ใ จที่ เ ป็ นบุ ค ลากรกรม พลศึ ก ษา มี ค่ า เ ฉลี่ ย (𝐗
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.526 ด้ านความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรกรมพลศึกษา พบว่า มี
̅) รวม = 3.122 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.646 ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ย (𝐗
̅) สูงสุดใน
ค่าเฉลี่ย (𝐗
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̅)
เรื่ อ งท่ า นยิ น ดี ที่ จ ะท างานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ บัง คับ บัญ ชาอย่ า งเต็ ม ความสามารถ มี ค่ า เฉลี่ ย (𝐗
สูง สุด = 3.458 และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.501 ด้ า นพฤติ ก รรมที่ ดี ใ นการท างานของบุค ลากร
̅) รวม = 3.486 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.522 พฤติกรรมที่ดี
กรมพลศึกษา พบว่า มีค่าเฉลี่ย (𝐗
̅) สูง สุด ในเรื่ อ งท่ า นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเต็ ม ที่ ต่ อ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ในการท างานที่ มี ค่ า เฉลี่ ย (𝐗
̅) สูงสุด = 3.635 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.553
มีคา่ เฉลีย่ (𝐗
̅)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในแต่ละปั จจัยของการทางานของบุคลากรกรมพลศึกษา พบว่า มีค่าเฉลี่ย (𝐗
̅)
รวม = 3.148 และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.601 ปั จจั ย แรงจู ง ใจในการท างาน มี ค่ า เฉลี่ ย (𝐗
̅)
รวม = 3.024 และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.646 และพฤติ ก รรมที่ ดี ใ นการท างาน มี ค่า เฉลี่ย (𝐗
รวม = 3.486 และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.522 ผลการศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งแรงจู ง ใจ
ในการทางานมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรกรมพลศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .00 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการทางานมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมที่ดีในการทางานของบุคลากร
กรมพลศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .00
คำสำคัญ : แรงจูงใจในการทางานที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมที่ดีในการทางาน, บุคลากรกรมพลศึกษา

ABSTRACT
The purpose of this research were to 1) study about the work motivation that related to
good behaviors of personnel at Department of Physical Education. 2) Study reviews of personnel
about the work motivation that related to good behaviors of the work of personnel at Department
of Physical Education. 3) To study about good behaviors of the work of personnel at Department of
Physical Education. 4) To study about relations between the work motivation and good behaviors of
personnel at Department of Physical Education. The researcher used research article format based
on quantitative research approach. The population and sample group included personnel at
Department of Physical Education 108 persons. The researcher determined the size of sample group
based on Yamane Formula (1976). This sample group were 85 persons. The equipment that used for
collecting quantitative data this time. The researcher has made the questionnaire from study the
objective of this research and conception framework included from the research for creating the
questionnaire by bring the data analysis to find the percentage, mean, standard deviation and draw
a comparison between for test a relations between the motivation of the work and good behaviors
of the work of personnel at Department of Physical Education by used chisquare analysis.
The research result found that the sample group 85 persons. Split up into male 38 persons
(44.7%) and female 47 persons (55%). The most of them are age between 31-40 years old 27 persons
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(31.8%). In part of marital status. The most of them are single 50 persons (58.8%). In part of years’
experience at found that the sample group with years’ experience. The most of them have 6-10
years’ experience 24 persons (28.2%). In part of education found that the most of them educated
with Bachelor’s Degree 43 persons (50.6%). In case of officials positions found that the most of them
are in practitioner 32 persons (37.6%).
The mean average and standard deviation about the work motivation of the work personnel at
̅) total = 3.024 (S.D = 0.615). The motivation
Department of Physical Education found that the mean (𝐗
̅) is about “I’m proud to be a part of Department of Physical
that have the highest average mean (𝐗
Education.” The mean was equal to 3.505 (S.D = 0.526). In part of satisfaction about working at
̅) total = 3.122 (S.D = 0.646). The satisfaction
Department of Physical Education found that the mean (𝐗
̅) is about “I’m glad to working on assignment from director
that have the highest average mean (𝐗
̅) was equal to 3.458 (S.D = 0.501). In part of the good behavior of
with substantially.” The mean (𝐗
̅) total = 3.486
the work of personnel at Department of Physical Education found that the mean (𝐗
(S.D = 0.522). The good behavior of the work of personnel at Department of Physical Education that
̅) is about “I have full responsibility in my assignment.” The mean (𝐗
̅) was
have the highest average mean (𝐗
equal to 3.635 (S.D = 0.553).
The research result of factors that related to work behavior of personnel at Department of
̅) equal to 3.148 (S.D. = 0.60*). The factors that related
Physical Education found that totally mean (𝐗
to work behavior have the average mean (X) equal to 3.024 (S.D = 0.646). And good behaviour of the
̅) = 3.486 (S.D = 0.522). The result of study research about relations
work have the average mean (𝐗
between the motivation and the satisfaction of personnel at Department of Physical Education. Have
the statistical significance at level .00. The result of study research about relations between the
satisfaction and the good behavior of personnel at Department of Physical Education. Have the
statistical significance at level .00.
Key Words: The Work Motivation Related to Good Behaviors of the Work, Personnel of
Department of Physical Education

บทนำ
การที่องค์กรจะประสบความสาเร็ จและดาเนินงานไปในทิศทางหรื อนโยบายที่วางไว้ นอกจากผู้บริ หาร
จะมีความเป็ นผู้นา มีความสามารถและทักษะในการบริ หาร สิ่งสาคัญ คือ ปั จจัยพื ้นฐานทางด้ านจิตใจ กล่าวคือ
บุคลากรมีความจงรั กภักดีและมีความผูกพันต่อองค์กรของตนเอง โดยการแสดงออกทังในด้
้ านพฤติกรรมและ
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ด้ านจิตใจ เช่น พร้ อมที่จะเสียสละเวลาและอุทิศกาย-ใจ เพื่อความสาเร็ จในงานที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อองค์กร
โดยไม่ต้องมีผ้ ใู ดมาบังคับ มีความยึดมัน่ และพยายามจะทาทุกอย่างเพื่อความยัง่ ยืน เป็ นความคาดหวังในชีวิต
ที่ ต้ องการประสบความส าเร็ จในหน้ าที่ ก ารงาน ถ้ าหากบุ ค ลากรได้ รั บ การตอบสนองจากองค์ ก ร
จะส่งผลให้ ปฏิบตั ิงานด้ วยความเต็มใจ มีความสุขในการทางานสร้ างความภาคภูมิใจในอาชีพของตน มี ทศั นคติที่ดี
ต่อ งานและต่อองค์ ก รไม่คิ ด จะย้ า ยงาน เปลี่ยนงาน หรื อ ลาออกจากงาน ในทางตรงกัน ข้ า มหากบรรยากาศ
สภาพแวดล้ อมการทางานโดยทัว่ ไปไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง เช่น ในเรื่ องของค่าตอบแทน บรรยากาศการทางานไม่
อบอุ่น ผู้ร่วมงานมีความสัมพันธ์ ต่อกันน้ อย ขาดความมัน่ คงและโอกาสในความก้ าวหน้ า ไม่มีส่วนร่ วมในการ
บริ หารนโยบายไม่ชดั เจน การพิจารณาตาแหน่งและการมอบหมายงานไม่มีความเป็ นธรรม อาจเป็ นปั จจัยที่ทาให้
เกิดทัศนคติที่ไม่ดี ต่อเพื่อนร่ วมงานและองค์กร ส่งผลให้ เกิดความท้ อแท้ เบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจในการทางานเป็ น
ผลทาให้ ประสิทธิภาพในการทางานลดลง เกิดการมาทางานสาย ขาดงาน ละทิ ้งหน้ าที่ความรับผิดชอบซึ่งส่งผล
เสียหายต่อองค์กรนาไปสูก่ ารลาออกจากงาน มีผลกระทบต่อองค์กรโดยตรง ดังนันจึ
้ งเป็ นหน้ าที่ของทุกหน่วยงาน
และผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรในการบริ หารจัดการให้ การดูแลรักษาบุคลากรให้ อยู่กบั องค์กรต่อไปให้ นานที่สดุ
(วิโรจน์ สว่างเดือน, 2552 อ้ างถึงใน คนิษฐา พันธุ์มวานิช, 2551)

วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทางานที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมที่ดใี นการทางานของบุคลากรกรมพลศึกษา
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอ่ แรงจูงใจในการทางานของบุคลากรกรมพลศึกษา
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่ดีในการทางานของบุคลากรกรมพลศึกษา
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับพฤติกรรมที่ดีในการทางานของบุคลากร
กรมพลศึกษา

วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการทางานที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมที่ดีในการทางานของบุคลากรกรมพลศึกษา ผู้วิจยั
ใช้ รูปแบบการวิจัย โดยการศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative Research Approach) เป็ นการเก็ บรวบรวมข้ อมูล
แรงจูงใจในการทางานที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมที่ดีในการทางานของบุคลากรกรมพลศึกษา จากกลุม่ มีผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย
จานวนทังสิ
้ ้น 85 คน เพื่อหาคาอธิบายแรงจูงใจในการทางานที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมที่ดีในการทางานของบุคลากร
กรมพลศึกษา สาหรับขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร
ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ มีทงสิ
ั ้ ้น จานวน 108 คน คือ บุคลากรสังกัดกรมพลศึกษา
กลุ่มตัวอย่ ำง
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ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยในครัง้ นี ้ คือ บุคลากรสังกัดกรมพลศึกษา จานวน 85 คน ทาการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่ าง โดยวิ ธี การการสุ่มกลุ่มตัวอย่ างอย่ างง่ าย (Simple Random Sampling) ด้ วยวิ ธี ก าร
จับฉลาก (LOTTERY METHOD) เป็ นการสุม่ ที่ทกุ หน่วยของประชากร โดยมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
ในการวิ จัย ครั ง้ นีจ้ ะทาการศึก ษาวิจัย ในกลุ่ม บุคคลากรของกรมพลศึกษาที่ ทางานอยู่ใ นปี
พ.ศ. 2561 โดยมี 3 กลุ่ม ดัง ต่ อ ไปนี ้ คื อ ระดับ ปฏิ บัติ ก าร จ านวน 41 คน ระดับ ช านาญการ
จานวน 39 คน ระดับ ชานาญการพิเศษ จานวน 28 คน และได้ ทาการสุ่มตัวอย่างจากประชากร
ทังหมด
้
108 คน โดยทาการเปิ ดตารางของ (R.V.KREJCIE และ D.W.MORGAN) พบว่าต้ องใช้ กลุม่
ตัว อย่ า งจ านวน 85 คน โดยแบ่ ง เป็ นระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร จ านวน 32 คน ระดั บ ช านาญการ
จ านวน 31 คน และระดับ ช านาญการพิ เ ศษ จ านวน 22 คน ตามสัด ส่ว นของประชากรและ
สุม่ กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ วิธีการสุ่มแบบง่าย (SIMPLE RANDOM SAMPLING) ด้ วยวิธีการจับฉลาก
(LOTTERY METHOD)
ตำรำงแสดงจำนวนกลุ่มตัวอย่ ำงโดยทำกำรเปิ ดตำรำงของ (R.V.KREJCIE และ D.W.MORGAN)
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
รวม
ประชากร

41

39

28

108

กลุม่ ตัวอย่าง

32

31

22

85

สูตรในการคานวณกลุม่ ตัวอย่างจากประชากรจานวน 108 คน จากการเปิ ดตารางจานวนประชากร110
คน จะได้ กลุม่ ตัวอย่าง 86 คน
86 x 108
110
= 85
2. วิธีกำรสร้ ำงเครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบสอบถาม (Questionnaire) ขึ ้นจากทาการศึกษาความมุ่งหมายของการวิจยั
(Objectives) และกรอบแนวคิดการวิจัย (Conception Framework) รวมทัง้ จากเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้ องมาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถามแบบปลายปิ ดและปลายเปิ ดโดยแบ่งคาถาม
ออกเป็ น 3 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้ แก่เพศอายุระดับการศึกษา
สถานภาพทางครอบครัวและประสบการณ์ทางาน
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยการจู งใจในการทางาน ความพึงพอใจในการทางาน
ของบุคลากรกรมพลศึกษา และพฤติ ก รรมที่ ดี ใ นการท างานของบุค ลากรกรมพลศึ ก ษาผู้วิ จัย
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ได้ ด าเนิ น การตามลัก ษณะของข้ อ ค าถามที่ สร้ างขึน้ เป็ นแบบมาตราส่ว นประมาณค่า 4 ระดับ
(Rating Scale) (บุญชม ศรี สะอาด, 2546, หน้ า 162) ให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เกณฑ์ที่ใช้ ในการแปรผล ดังนี ้
1 หมายถึง ระดับแรงจูงใจน้ อยทีส่ ดุ
2 หมายถึง ระดับแรงจูงใจน้ อย
3 หมายถึง ระดับแรงจูงใจมาก
4 หมายถึง ระดับแรงจูงใจมากทีส่ ดุ
ส่วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ดและจากระดับ
ค่าคะแนนทัง้ 4 ระดับผู้วิจัยนามากาหนดเป็ นระดับสภาพจริ งของแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผล
ต่อ พฤติ ก รรมที่ ดี ใ นการท างานของบุค ลากรกรมพลศึก ษา พิ จ ารณารายปั จ จัย โดยแบ่ง ระดับ
สภาพจริ งเป็ น 4 ระดับ คือ ระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง ระดับเห็นด้ วย ระดับไม่เห็นด้ วย และระดับไม่เห็น
ด้ วยอย่างยิ่ง โดยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ (บุญชม ศรี สะอาด, 2546, หน้ า 162)
ดังนี ้
สูตรการคานวณหาอันตรภาคชัน้
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้
=
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด

จำนวนอันตรภำคชั้น
=
=

4−1
4

0.75

จากนัน้ นาอันตรภาคชันที
้ ่คานวณได้ มาเป็ นเกณฑ์กาหนดระดับ ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 3.26-4.00 แรงจูงใจระดับมากที่สดุ ,ความพึงพอใจระดับมากที่สดุ และพฤติกรรมที่ดี
ในการทางานระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.25 แรงจูงใจระดับมาก, ความพึงพอใจระดับมากและพฤติกรรมที่ดีในการ
ทางานระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 1.76-2.50 แรงจูงใจระดับน้ อย,ความพึงพอใจระดับน้ อยและพฤติกรรมที่ดีในการ
ทางานระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.75 แรงจูงใจระดับน้ อยที่สดุ ,ความพึงพอใจระดับน้ อยที่สดุ และพฤติกรรมที่ดี
ในการทางานระดับน้ อยที่สดุ
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ที่ ส าคั ญ ผู้ วิ จั ย ท าการทดสอบคุ ณ ภาพของแบบสอบถามจากการหาความตรงเชิ งเนื อ้ หา
(Content Validity) และความน่ า เชื่ อถื อ (Reliability) โดยการทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื อ้ หา
(Content Validity) นั น้ ท าการหาค่ า IOC (Items of Congruence) จากผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 3ท่ า น
ได้ ค่าIOC = .91 และนาแบบสอบถามดังกล่าวไปทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ด้ วยการทดลอง
แจกแบบสอบถาม (Try Out) ในกลุ่มผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสีย ของการท างานของบุค ลากรกรมพลศึก ษา
จ านวน 30 คน ได้ ค่ า Cronbach’s Alpha = .89 แสดงให้ เห็ น ว่ า แบบสอบถามที่ ผ้ ู วิ จั ย พั ฒ นาขึ น้
มีความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือสูง
3. ขัน้ ตอนกำรวิจัย
ผู้วิจยั ดาเนินขันตอนการเก็
้
บข้ อมูล ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 กาหนดกรอบแนวคิดจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อนาสาระสาคัญเป็ นข้ อมูล
ขันตอนที
้
่ 2 สารวจสภาพแรงจูงใจ,ความพึงพอใจและพฤติกรรมที่ดีในการทางานของบุคลากร
กรมพลศึกษา การสร้ างเครื่ องมือและทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ โดยนาเครื่ องมือไปสารวจ
ขันตอนที
้
่ 3 ผู้วิจยั นาผลจากการสารวจแรงจูงใจ,ความพึงพอใจและพฤติกรรมที่ดใี นการทางาน
ของบุคลากรกรมพลศึกษาไปวิเคราะห์ข้อมูล
4. กำรใช้ สถิติในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพรรณนาสภาพจริ งของกลุม่ ตัวอย่าง
และวิเคราะห์แรงจูงใจในการทางานที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมที่ดีในการทางานของบุคลากรกรมพลศึกษา
1. หาค่าความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ (Varidity) โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบจานวน 3 คน
2. น าแบบทดสอบที่ ไ ด้ จากผู้เ ชี่ ย วชาญไปหาค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) กับ กลุ่ม ตัว อย่ า ง
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับกลุ่มประชากรที่ใช้ ในการทาวิจัยครัง้ นี ้ จานวน 30 คน เพื่อหาค่า
Cronbach’s Alpha = .89 แสดงให้ เห็นว่า แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นมามีความเที่ยงตรงและ
ความน่าเชื่อถือสูง
3. นาแบบสอบถามไปใช้ กับประชากรจริ งและนาข้ อมูลมาวิเคราะห์หาค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation)
4. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับพฤติกรรมที่ดี
ในการทางานของบุคลากรกรมพลศึกษา โดยใช้ สถิติไคสแควร์ (Chi Square)
5. การวิจยั ครัง้ นี ้กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ใช้ สถิตใิ นวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีคา่ ทางสถิติดงั นี ้
5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายลักษณะ
ของตัวแปร ใช้ สตู รคานวณ ดังนี ้
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5.1.1 ค่าร้ อยละ เพื่อดูการกระจายของข้ อมูล และเพื่อบรรยายลักษณะทัว่ ไปของประชากร ดัง
สูตรนี ้
ค่าร้ อยละ =

ความถี่ของข้ อมูล
ความถี่รวม X 100

5.1.2 ค่า เฉลี่ย คื อ ค่า ที่ ใ ช้ เ ป็ นตัว แทนข้ อ มูล หรื อ ค่า ที่ แ สดงว่า ส่ว นใหญ่ แ ล้ ว ข้ อ มูลมี ค่า
เป็ นเท่า ใดใช้ กับ ตัวแปรที่ มีมาตรวัดอันตรภาค และอัตราส่วน โดยจะนาผลรวมของข้ อมูล
ที่เก็บได้ ทงหมดหารด้
ั้
วยจานวนตัวอย่างตามสูตร ดังนี ้

เมื่อ

x

=

x

i

n

แทน

ค่าเฉลีย่

x

แทน

ผลรวมของคะแนนทังหมด
้

N

แทน

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

x
i

5.1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงลักษณะการกระจายของข้ อมูล ตามสูตรดังนี ้
n xi2  ( xi ) 2

S.D. =
เมื่อ

n(n  1)

S.D.

คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

x
( x )

คือ ผลรวมทังหมดของคะแนนแต่
้
ละตัว

i

i

N

2

คือ ผลรวมของคะแนนทังหมดแต่
้
ละตัว ยกกาลังสอง
คือ จานวนข้ อมูลในกลุม่ ตัวอย่าง

5.1.4 การใช้ สถิ ติ Chi-Square ในการเปรี ยบเทียบหาค่าความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจ และ
ความพึงพอใจในการทางานกับพฤติกรรมที่ดีในการทางานของบุคลากรกรมพลศึกษา
5.1.5 สถิติเชิงอนุมาน ที่ใช้ ทดสอบสมติฐาน คือ
- แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทางาน มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมที่ดีในการ
ทางานของบุคลากรกรมพลศึกษาไม่แตกต่างกัน
H0 : µ1 = µ2
H1 : µ1 ≠ µ2
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ผลกำรวิจัย
1. ปั จจัยจูงใจในกำรทำงำนของบุคลำกรกรมพลศึกษำ
บุคลากรกรมพลศึกษารู้ สึกมีความภาคภูมิใจที่เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร สามารถเข้ ากับเพื่อน
ร่วมงานเป็ นอย่างดี ส่งผลให้ บคุ ลากรมีความกระตือรื อร้ นอยากปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ เพราะความก้ าวหน้ า
ขึ ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลและผู้บงั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรเสนอแนวทางและวิธีแก้ ไข
เพื่อปรับปรุงการทางานได้ ตลอดเวลา
2. ความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรกรมพลศึกษา
บุ ค ลากรกรมพลศึ ก ษามี ค วามห่ ว งใยอย่ า งจริ งจั ง ในความเป็ นไปและความอยู่ ร อด
ของกรมพลศึกษา มีความพยายามโน้ มน้ าวเพื่อนๆ ทางานให้ เต็มที่เพื่อความก้ าวหน้ าขององค์กร
3. พฤติกรรมที่ดีในการทางานของบุคลากรกรมพลศึกษา คือ
บุคลากรกรมพลศึกษามีความคิดว่ามีความสามารถในการจัดการความเครี ยดระหว่างปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดี สามารถร่วมภารกิจกับบุคคลอื่นเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของงาน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยจูงใจในการทางานกับพฤติกรรมที่ดใี นการทางาน
ความสาเร็ จขององค์กรขึ ้นอยู่กับบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้ วยความกระตือรื อร้ น มีความภักดีต่อ
องค์กร มีความสามัคคีภายในหน่วยงานและมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความสาเร็ จ ส่งผลให้
บุคลากรกรมพลศึกษามีพฤติกรรมที่ดีในการทางานเพื่อนาพาองค์กรสูค่ วามสาเร็ จและบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย

บทสรุป
บุคลากรภายในองค์กรมีปัจจัยจูงใจในการทางานและมีความพึงพอใจในการทางาน ย่อมส่งผล
ผลักดันให้ บคุ ลากรภายในองค์กร ทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถมีความมุ่งมัน่ และมีความสุขในการทางาน
สร้ างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เกิ ดความรั ก ความศรัทธาในอาชี พ เกิ ดความภาคภูมิใจและมัน่ ใจ
ในตนเอง มีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงานรู้ สึกว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร เกิดการกระตุ้นให้ บุคลากร
ภายในองค์กรปฏิบตั ิภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์อนั นามาซึง่ ความสาเร็ จได้ เป็ นอย่างดี
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรี ยน
โดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กิจกรรม
บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ กลุม่ ตัวอย่างคือ ผู้เรี ยนที่เรี ยนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ของสถาบันสอนภาษาเมืองไทย จานวน 20 คน ดาเนินการทดลองด้ วยวิธีการจัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) ขันก่
้ อนกิจกรรมบทบาทสมมติ 2) ขันกิ
้ จกรรมบทบาทสมมติ และ
3) ขันหลั
้ งกิจกรรมบทบาทสมมติ ใช้ เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 2 ชัว่ โมง รวม 8 ชั่วโมง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย 1) แบบฝึ กเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ กิจกรรม
บทบาทสมมติ 2) แผนการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ กิจกรรม
บทบาทสมมติ จานวน 4 แผน 3) แบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้ กิจกรรม
บทบาทสมมติ 4) แบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ 5) แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ
พื น้ ฐาน ได้ แ ก่ ค่า เฉลี่ย ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ ท ดสอบ t แบบไม่เ ป็ นอิ สระต่ อ กัน ผลการวิ จัย พบว่ า
1) ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรี ยนโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติสงู ขึ ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ
เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: กิจกรรมบทบาทสมมติ/ การพูดภาษาอังกฤษ/ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
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Abstract
The purposes of this research were to 1) compare English speaking abilities before and after using
Role-Play activities, and 2) investigate the learners’ satisfaction toward learning and teaching management
using Role-Play activities to develop English speaking abilities. The sample of this research were twenty
learners of English for communication course at Muangthai Language Center. The research was
proceeded by using the three steps of Role-Play activities which were: 1) Pre Role Play 2) During Role Play
and 3) After Role Play. The tools of this research were 1) Workbook to enhance speaking abilities using
Role-Play activities 2) four lesson plans of learning and teaching management using Role-Play activities 3)
English speaking abilities pretest and posttest using Role-Play activities 4) The assessment of English
speaking abilities using Role-Play activities and 5) a questionnaire to measure learners’ satisfaction toward
the learning and teaching management using Role-Play activities. Statistics used in the research were
mean, standard deviation, and t-test Dependent. The results of this research were 1) The English speaking
abilities after using Role-Play activities were significantly higher than before at .05 level and 2) The learners’
satisfaction toward Role-Play activities to develop English speaking abilities was at the high level.
Keywords: Role Play/ Teaching English speaking/ English for communication

บทนา
ปั จจุบนั ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลที่มีความสาคัญมากที่หลายๆ คนไม่สามารถปฏิเสธได้ เป็ นภาษา
ที่ใช้ ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวันและในทางธุรกิจ นอกจากนันยั
้ งเป็ นภาษากลางในการแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ข่ า วสารทางด้ านสั ง คมและการเมื อ งระหว่ า งกลุ่ ม คนที่ ใ ช้ ภาษาที่ แ ตกต่ า งกั น หรื อใช้ เป็ นภาษาที่ ส อง
(Harmer, 2008: 13) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการพูด ซึ่งถ้ าหากผู้เรี ยนสามารถใช้ ภาษาในการสื่อสารได้
ด้ วยการพูด ก็จะถือว่าได้ ประโยชน์จากการเรี ยนภาษาอย่างแท้ จริ ง แต่ปัญหาที่ทาให้ เรี ยนภาษาอังกฤษไม่ประสบ
ความสาเร็ จโดยเฉพาะความสามารถในการพูด เนื่องมาจากวิธีการสอนแบบเน้ นไวยากรณ์ ไม่ได้ เน้ นสอนให้ มีการฝึ ก
พูด ไม่มีสื่อและวิธีการสอนที่จูงใจที่จะทาให้ การพูดภาษาอังกฤษเกิ ดขึ ้นอย่างเป็ นธรรมชาติ (เกศรา อินทะนนท์ ,
2556: 1) นอกจากนันปั
้ ญหาที่ทาให้ การเรี ยนภาษาที่สองไม่ประสบความสาเร็ จเนื่องจากสาเหตุที่ไม่ร้ ู จะพูดอย่างไร
กลัวพูดผิดและกลัวเสียหน้ า (Brown, 2001) จากปั ญหาและความสาคัญของการพูดภาษาอังกฤษ จึงจาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้ องมีวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกพูดภาษาอังกฤษผ่านวิธีการที่นา่ สนใจ สนุกสนาน จูงใจ
และสามารถช่ ว ยพัฒ นาความสามารถในการพูด ได้ อย่ า งแท้ จริ ง การสอนภาษาอัง กฤษที่ เ กิ ด ค าถามและ
ข้ อปฏิเสธมากมายในการสอนแบบดังเดิ
้ มหรื อการสอนไวยากรณ์ การแปล และการท่องจา มาเป็ นการเพิ่มโอกาส
ให้ ผ้ ูเรี ยนฝึ กพูดภาษาอังกฤษมากขึ ้นผ่านวิธีการสอนหลากหลายรู ปแบบ รวมถึงกิจกรรมที่ใช้ ในการจัดการเรี ยน
การสอนที่สามารถนาไปสู่การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้ อย่างเป็ นธรรมชาติ เช่น การสนทนา
การอภิ ป ราย การโต้ ว าที และกิ จ กรรมบทบาทสมมติ (Richards and Rodgers, 1986) จากแนวคิ ด ดัง กล่ า ว
ทาให้ เห็น ว่ามีกิจกรรมที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษมากมาย
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ซึ่ง หนึ่งในกิ จกรรมที่ นามาใช้ อย่างแพร่ หลายก็ คือ กิ จกรรมบทบาทสมมติ ซึ่ง เป็ นกิ จกรรมที่ช่วยผู้เรี ยนได้ ฝึกพูด
ภาษาอังกฤษอย่างแท้ จริ ง อีกทังยั
้ งเป็ นกิจกรรมที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย มีความคิดสร้ างสรรค์
และมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มชั น้ เรี ย น กิ จ กรรมบทบาทสมมติ เ ป็ นรู ป แบบการเรี ย นที่ ไ ม่ เ ป็ นทางการและ
ไม่มีโครงสร้ างที่จะทาให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ สึกว่าเป็ นกฎที่ตายตัวเหมือนกับการเรี ยนรู ปแบบบรรยาย และให้ โอกาสผู้เรี ยน
ในการแสดงออก (Adam and Mabusela, 2013: 489) นอกจากนัน้ Harmer (1991); Krish (2001) ได้ กล่า วถึ ง
ความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ คือการสอนอย่างเป็ นขันตอน
้
โดยการเริ่ มจาก
การเตรี ยมความพร้ อมให้ ผ้ ูเรี ยนก่อนการแสดง เมื่อ ผู้เรี ยนมีความพร้ อมก็จะเกิดความมัน่ ใจทัง้ ในด้ านการใช้ ภาษา
และการแสดง หลังจากนันขั
้ นท้
้ ายสุดของกิจกรรมบทบาทสมมติ ควรจะมีการอภิปรายร่วมกันเพื่อพูดถึงปั ญหาต่าง ๆ
ร่วมแสดงความเห็นและให้ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงในกิจกรรมครัง้ ต่อไป
สถาบันสอนภาษาเมืองไทย เป็ นสถาบันที่เปิ ดสอนภาษาอังกฤษทัง้ ฟั ง พู ด อ่าน เขียน สาหรับเด็กและ
ผู้ใหญ่ ทุกสาขาอาชี พ ผู้ม าสมัครเรี ยนมี ความต้ องการเรี ย นเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอัง กฤษ
เพื่อนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน ผู้เรี ยนจะมีปัญหาหลักในการเรี ยนภาษาอังกฤษในห้ องเรี ยนที่เคยได้ เรี ยนมาคล้ าย ๆ
กันคื อ การเรี ย นไม่ได้ เน้ นการพูด ภาษาอัง กฤษในบริ บทที่เ ป็ นธรรมชาติ ถึ งแม้ บ างครั ง้ รู้ ค าศัพท์ และไวยากรณ์
แต่ไม่สามารถพูดสื่อสารได้ จากปั ญหาในการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรี ยนและประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมบทบาท
สมมติ จึงทาให้ ผ้ วู ิจัยมีความสนใจที่นากิ จกรรมดังกล่าวมาใช้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
ของผู้เรี ยน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ
2. เพื่ อ ศึก ษาความพึง พอใจของผู้เ รี ย นที่ มี ต่อ การจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้ กิ จ กรรมบทบาทสมมติ
เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้ น ได้ แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่
2.1 ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
2.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี อ่ การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้ แก่ผ้ เู รี ยนที่เรี ยนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของสถาบันสอนภาษาเมืองไทย
3 ห้ องเรี ยน จานวน 45 คน
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กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ผ้ เู รี ยนที่เรี ยนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของสถาบันสอนภาษาเมืองไทย
จานวน 20 คน ซึง่ ได้ มาจากการสุม่ อย่างง่าย โดยใช้ ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุม่

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เพื่ อ ให้ ก ารวิ จัย เป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ ผู้ วิ จัย ได้ ด าเนิ น การสร้ างและตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ อ งมื อ
เพื่อนามาใช้ ในการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. แบบฝึ กเพื่ อ พัฒ นาความสามารถในการพูด ภาษาอัง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมบทบาทสมมติ ที่ ผ้ ูวิ จัย
ได้ สร้ างขึ ้นจากการศึกษากรอบความสามารถทางด้ านภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (CEFR) เพื่อกาหนดขอบเขต
ของเนื ้อหาความสามารถในการพูดของกลุม่ ผู้ใช้ ภาษาขันพื
้ ้นฐาน ระดับ A1-A2 ทาให้ ได้ หวั ข้ อที่ใช้ ในการทาแบบฝึ ก
จ านวน 4 หั ว ข้ อคื อ 1) Getting to know you 2) Talking about family 3) Leaving a message 4) Looking for a
present
2. แผนการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ กิจกรรมบทบาท
สมมติ ที่ ส ร้ างขึ น้ ตามหลัก ทฤษฎี แ ละขัน้ ตอนการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ กิ จ กรรมบทบาทสมมติ ข อง
Harmer (1991); Krish (2001) จานวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง ตามเนื ้อหาในแบบฝึ ก เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 4 หัวข้ อ
3. แบบทดสอบความสามารถในการพูด ภาษาอัง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมบทบาทสมมติ จ านวน 1 ชุ ด
เพื่ อใช้ ท ดสอบก่ อ นและหลัง เรี ยน ผู้เ รี ย นจับ สลากเพื่ อ จับคู่ เลือ กหัว ข้ อ และบทบาทของตนเอง และผู้เ รี ย นท า
การแสดงบทบาทตามสถานการณ์ ที่ได้ เพื่อเป็ นการทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) หลังจากการจัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้ กิ จ กรรมบทบาทสมมติ ทัง้ 4 บทเรี ย น (4 แผน) ผู้เ รี ย นทดสอบหลัง เรี ย น (Posttest) โดยวิ ธี ก ารเดี ย วกัน
กับแบบทดสอบก่อนเรี ยน
4. แบบประเมินความสามรถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ ซึ่งเป็ นการประเมิน
แบบแยกส่วนด้ านความสามารถในการพูด ผู้วิจัยได้ สร้ างขึ ้นจากการศึกษาและวิเคราะห์หวั ข้ อที่ใช้ ในการประเมิน
การพูด ที่ นัก วิ ชาการส่ว นใหญ่ ก าหนดเป็ นหัว ข้ อ ที่ใ ช้ ในการประเมิ นการพูด หลัง จากนัน้ ผู้วิ จัย ด าเนิ นการสร้ าง
แบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ เป็ นเกณฑ์การประเมิน 4 ด้ าน คือ
ด้ านไวยากรณ์และคาศัพท์ (Grammar and Vocabulary) ด้ านการออกเสียง (Pronunciation) ด้ านความคล่องแคล่ว
(Fluency) และด้ านปฏิสมั พันธ์ ในการสนทนา (Interactive Communication) แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ ระดับ 5 4 3 2
และ 1 คะแนน
5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ
ตามแนวคิดทฤษฎีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert (1961) โดยมีรายละเอียดการประเมิน 3 ด้ านคือ 1)
ด้ านเนื ้อหา 2) ด้ านกิจกรรมบทบาทสมมติ และ 3) ด้ านความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ

การเก็บและรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ได้ ดาเนินการดังนี ้
1. นาแบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติไปทดสอบก่อนเรี ยน
กับกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ เป็ นผู้เรี ยนที่เรี ยนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร โดยให้ ผ้ เู รี ยนจับสลากหัวข้ อจาก 3 หัวข้ อ
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และแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ ที่ตนเองได้ รับเป็ นคู่ โดยใช้ เกณฑ์การประเมินความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติในการให้ คะแนนเป็ นรายบุคคล โดยกรรมการจานวน 3 คน นาคะแนน
ของกรรมการทัง้ 3 คน มาหาค่าเฉลีย่ เพื่อเป็ นคะแนนสอบก่อนเรี ยน และบันทึกคะแนนของแต่ละคนไว้
2. ดาเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ ซึ่งใช้ ระยะเวลา
4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมง รวม 8 ชัว่ โมง โดยมีขนตอนการจั
ั้
ดการเรี ยนการสอนในแต่ละแผน 3 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 Pre Role Play เป็ นขัน้ ตอนที่ มีค วามสาคัญเป็ นอย่า งมาก เป็ นการน าเข้ า ข้ อมูลไม่ว่า
จะเป็ นตัวอย่างสถานการณ์ บทบาท คาศัพท์ ไวยากรณ์ แบบฝึ กหัด รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ผ้ ูเรี ยนจะสามารถ
ฝึ กฝนการใช้ ภาษาอย่างเป็ นขันตอน
้
ซึง่ กิจกรรมจะมีทงแบบเดี
ั้
่ยว คู่ กลุม่ และชันเรี
้ ยน ดังนี ้
Warm up – น าผู้เ รี ย นเข้ า สู่บ ทเรี ย นโดยการถามค าถาม หรื อ สร้ างสถานการณ์ ที่ สอดคล้ อ ง
กับบทเรี ยน เช่น การนาเสนอรู ปภาพหรื อเล่าเรื่ อง เพื่อเป็ นการดึงดูดความสนในของผู้เรี ยนและเป็ นการตรวจสอบ
ความรู้พื ้นฐานในเรื่ องที่กาลังจะเรี ยน
Objectives and situations – แนะนาบทเรี ยนและวัตถุประสงค์ เริ่ มบทเรี ยน โดยใช้ Pre Video
เพื่อเป็ นการให้ สถานการณ์ มีการถามคาถามหรื ออภิปรายเกี่ยวกับวีดิโอเพื่อตรวจสอบความเข้ าใจในสถานการณ์
ของผู้เรี ยน
Dialogue – ในบทสนทนาตัวอย่างจะมีการพูดคุยเกี่ ยวกับบริ บทที่สอดคล้ องกับบทเรี ยน เช่ น
ถาม-ตอบ หรื อ อภิปรายเกี่ ยวกับ รู ปภาพในบทสนทนา ในแต่ละบทสนทนาจะมี การให้ ผ้ ูเรี ยนฝึ กฟั งและฝึ กอ่า น
เพื่อสร้ างความคุ้นเคยกับสถานการณ์ คาศัพท์ และรูปประโยคในเบื ้องต้ น
Vocabulary and Language Preparation - ในขัน้ ตอนนี จ้ ะมี ก ารแนะน าค าศัพ ท์ และภาษา
ที่สอดคล้ องกับบทเรี ยน ผู้เรี ยนจะได้ ฝึกการใช้ คาศัพท์และภาษาผ่านการทาแบบฝึ กหัด เช่น การเติมคา ตอบคาถาม
สร้ างประโยค เป็ นต้ น
Role Play Preparation – กิ จ กรรมที่ห ลากหลายที่ ใ ช้ ใ นการเตรี ย มตัวก่ อ นการแสดงกิ จ กรรม
บทบาทสมมติจะถูกรวบรวมไว้ ในขันตอนนี
้
้ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะของกิจกรรมย่อยของบทบาทสมมติ
เพื่ อ ให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ ค้ ุน เคยกับ การแสดงบทบาทจากกิ จ กรรมอย่ า งเป็ นขัน้ ตอน ตัว อย่ า งกิ จ กรรมเช่ น การ์ ด เกม
การ์ ดบทบาท การสัมภาษณ์ อธิบายสิง่ ต่างๆ และเรี ยบเรี ยงสถานการณ์ เป็ นต้ น
ขันตอนที
้
่ 2 During Role Play ในขันตอนนี
้
้ผู้เรี ยนจะได้ ทากิจกรรมบทบาทสมมติ โดยใช้ ความรู้
ที่ ไ ด้ ฝึ กจากขัน้ ตอนก่ อ นหน้ านี ม้ าใช้ สร้ างบทบาทในสถานการณ์ ที่ ก าหนดให้ ผู้เ รี ย นสามารถคิ ด สร้ างสรรค์
สถานการณ์และบทบาทที่แสดงออกมาให้ ดงึ ดูดความสนใจได้ ด้วยตนเอง
ขันตอนที
้
่ 3 After Role Play ในขัน้ ตอนนี จ้ ะเป็ นขั น้ ตอนของการสรุ ป กิ จ กรรมบทบาทสมมติ
ที่ เ พิ่ ง เสร็ จ สิน้ ไป โดยผู้สอนจะมี ก ารให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ กิ จ กรรมและ ตัว ผู้แ สดง สอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เรี ยนเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคระหว่างทากิจกรรม รวมถึงข้ อเสนอแนะจากตัวผู้เรี ยนเองเกี่ยวกับ
กิจกรรม และนาสิง่ เหล่านี ้ไปเป็ นแนวทางในการทากิจกรรม ในครัง้ ต่อไป
3. ผู้เ รี ย นสอบหลัง เรี ย นโดยใช้ วิ ธี ก ารเดี ย วกับ การทดสอบก่ อ นเรี ย น โดยให้ ผ้ ูเ รี ย น จับ สลากหัว ข้ อ
จาก 3 หัว ข้ อ และแสดงบทบาทสมมติต ามสถานการณ์ ที่ตนเองได้ รับ โดยใช้ เกณฑ์ ก ารประเมิ นความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษในการให้ คะแนนเป็ นรายบุคคล
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4. ผู้เรี ยนทาแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กิจกรรรมบทบาทสมมติ
5. นาคะแนนที่ได้ จากการทดสอบความสามารถในการพูด และแบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยวิธีการทางสถิติ
6. รายงานผลการวิจยั และสรุปผล

ผลการศึกษา
1. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรี ยนหลังจากจัดการเรี ยนการสอนโดย
ใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติสงู กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติของผู้เรี ยนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
̅
การทดสอบ คะแนนเต็ม
S.D.
D
t
df
p
X
ก่อนเรี ยน
20
7
7.80
5
-20.90*
18
0.00
หลังเรี ยน
20
12
6.65
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยน
โดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 12 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของคะแนนก่อนเรี ยนโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติที่มีค่าเท่ากับ 7 และคะแนนผลต่างเฉลี่ย (D) ระหว่างก่อนและ
หลังเรี ยนโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติมีคา่ เท่ากับ 5 ค่าทดสอบ t มีคา่ เท่ากับ -20.90 (p<0.0d) จากค่าสถิติดงั กล่าว
แสดงว่า ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติสูงกว่า
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรี ยนโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กิจกรรม
บทบาทสมมติซงึ่ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ดังผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการอนโดยใช้ กิจกรรมบทบาท
สมมติ
1. ด้ านเนือ้ หา
1) ความสอดคล้ องของวัตถุประสงค์
2) ความน่าสนใจและทันสมัย
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̅
X

S.D.

แปลผล

3.95
4.10

0.60
0.55

มาก
มาก
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3) ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
รวม
2. ด้ านกิจกรรมบทบาทสมมติ
4) ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมมีความเหมาะสม
5) สนุกสนาน ผ่อนคลาย กระตุ้นให้ เกิดการอยากเรี ยน
6) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
รวม

3.80
3.95

0.62
0.59

มาก
มาก

4.55
4.80
4.25
4.53

0.51
0.41
0.72
0.55

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มตี อ่ การจัดการเรี ยนการ
สอนโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ (ต่อ)
3. ด้ านความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
7) มีความรู้ ความเข้ าใจ และมัน่ ใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ ้น
8) สามารถนาไปปรับใช้ ในชีวิตประจาวันได้
9) เป็ นแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษด้ วยตนเอง
รวม
สรุ ปโดยรวม

4.65
4.60
4.85
4.70
4.39

0.49
0.60
0.37
0.48
0.54

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุม่ ผู้เรี ยนตัวอย่าง 20 คนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กิจกรรม
บทบาทสมมติ อ ยู่ ใ นระดับ มาก (̅X = 4.39, S.D. = 0.54) ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมติ ฐ านข้ อที่ 2 และเมื่ อ พิ จ ารณา
ความพึงพอใจแยกเป็ นด้ าน พบว่า ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ และมาก โดยเรี ยงลาดับจากมากสุด
ไปหาน้ อ ยสุดได้ ดัง นี ้ ลาดับ ที่ 1 ความพึง พอใจต่อความสามารถในการพูด ภาษาอัง กฤษอยู่ใ นระดับ มากที่ สุด
(X̅ = 4.70, S.D. = 0.48) ล า ดั บ ที่ 2 คว า มพึ ง พอ ใจ ต่ อ กิ จก รรมบทบา ทสม มติ อยู่ ใ นระดั บ มา กที่ สุ ด
(X̅ = 4.53, S.D. = 0.55) และลาดับที่ 3 ความพึงพอใจต่อเนื ้อหาอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.95, S.D. = 0.59)

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่ อง ผลของการใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของผู้เรี ยนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถนามาสรุ ปผลและ
อภิปรายได้ ดงั นี ้
1. ความสามารถในการพู ด ภาษาอัง กฤษหลัง เรี ย นโดยใช้ กิ จ กรรมบทบาทสมมติ สูง กว่ า ก่ อ นเรี ย น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก
1.1 วิธีก ารสอนพูดในขัน้ ตอนของกิ จกรรมบทบาทสมมติที่ผ้ ูวิจัยนามาใช้ ช่วยเตรี ยมความพร้ อม
ในการใช้ ภาษาแก่ผ้ เู รี ยนทังด้
้ านคาศัพท์ การออกเสียง และรูปประโยคที่จาเป็ น ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความมัน่ ใจในการพูด
ก่อ นน าไปใช้ ในกิ จกรรมบทบาทสมมติ นอกจากนัน้ ยังสามารถนาไปปรั บ ใช้ ได้ จ ริ ง ในชี วิต ประจาวัน ได้ อี กด้ ว ย
ซึง่ สอดคล้ องกับ Harmer (1991) ที่ได้ กล่าวถึงขันตอนการสอนพู
้
ดว่า ผู้สอนควรแนะนาและให้ ความรู้ เกี่ยวกับภาษา
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ใหม่ ที่ ผ้ ู เรี ย นไม่ ค้ ุ นเคย ให้ ผ้ ู เรี ย นเข้ า ใจความหมาย รู ป แบบและวิ ธี ใ ช้ เช่ น การฝึ กการออกเสี ย งที่ ถู ก ต้ อง
โดยการให้ ออกเสียงตาม การฝึ กใช้ คาศัพท์และรูปประโยคผ่านกิจกรรมเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กใช้ ภาษาเป็ นต้ น
1.2 กิจกรรมการฝึ กพูดภาษาอังกฤษสามารถกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนฝึ กใช้ ภาษา เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรี ยนอย่างเช่นวิธี drilling ฝึ กถาม-ตอบ ฝึ กรูปประโยค และการถามเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยน
ตอบ ช่ ว ยแก้ ไขการใช้ ภาษาที่ ไ ม่ ถูก ต้ อง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Davies et al (อ้ า งใน Richard and Rogers, 1986)
ที่กล่าวถึงการสอนพูดแบบ Situational Language Teaching ว่า ผู้เรี ยนฝึ กความสามารถในการพูดโดยการออกเสียง
ตามทังแบบรายบุ
้
คคลและแบบกลุ่ม การฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนถามคาถามและตอบคาถามโดยการให้ ตวั อย่างและกระตุ้น
ให้ ผ้ เู รี ยนพูดออกมา รวมถึงมีการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการพูดในขณะฝึ ก เช่น การออกเสียง คาศัพท์ และรู ปประโยค
ให้ แก่ผ้ เู รี ยน
2. ความพึงพอใจของผู้เรี ย นที่ มี ต่อ การจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้ กิจ กรรมบทบาทสมมติ เพื่ อ พัฒ นา
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก
2.1 ขั น้ ตอนการสอนโดยใช้ กิ จ กรรมบทบาทสมมติ ที่ ผ้ ู วิ จั ย ได้ จั ด ท าขึ น้ 3 ขั น้ ตอนได้ แก่
1) ขันก่
้ อนกิจกรรมบทบาทสมมติ 2) ขันกิ
้ จกรรมบทบาทสมมติ และ 3) ขันหลั
้ งกิจกรรมบทบาทสมมติ ช่วยส่งเสริ ม
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกเพื่อเตรี ยมความพร้ อมและเกิดความมัน่ ใจในการใช้ ภาษาอย่างเป็ นขันตอน
้
ซึง่ สอดคล้ องกับ Masson
(2006) ที่ก ล่า วว่า ถ้ า กิ จ กรรมบทบาทสมมติ ถูก น าเนิ น อย่า งถูก ต้ อ งเหมาะสมจะเป็ นกิ จ กรรมที่ มี ป ระสิท ธิ ภาพ
ในการกระตุ้นการเรี ยนรู้และทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความคิดสร้ างสรรค์และใช้ ภาษาอย่างเป็ นธรรมชาติ
2.2 กิจกรรมบทบาทสมมติทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนุกสนานในการแสดงบทบาท และเกิดความร่วมมือ
ในการคิดสร้ างสรรค์บทสนทนาของตอนเองร่วมกัน ซึง่ สอดคล้ องกับ Ments (1989) ที่กล่าวว่ากิจกรรมบทบาทสมมติ
ท าให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ แ สดงออกถึ ง ความรู้ สึก ที่ ซ่อ นอยู่ และเกิ ด ปฏิ สัม พัน ธ์ กัน ในกลุ่ม และ ศัน สนะ มูลทาดี (2558)
ที่กล่าวว่ากิจกรรมบทบาทสมมติทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนุกสนาน เกิดความมัน่ ใจในการใช้ ภาษา ส่งเสริ มให้ เกิด
การเรี ยนรู้และการแก้ ปัญหา และเกิดความสามัคคีในกลุม่ เพื่อร่วมชันเรี
้ ยน
จากข้ อสรุปและการอภิปรายผลการวิจยั ทาให้ เห็นได้ วา่ กิจกรรมบทบาทสมมติสง่ ผลต่อความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียน ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นกลุม่ ผู้ใหญ่วยั ทางนที่มภี าระหน้ าที่จากงาน
แต่ยงั คงมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด นอกจากนันยั
้ งให้ ความร่วมมือในชันเรี
้ ยนและ
ทากิจกรรมระหว่างการจัดการเรียนการสอนอย่างตังใจ
้
อาจเนื่องมาจากกิจกรรมบทบาทสมมติเป็ นกิจกรรมที่
ผ่อนคลาย สนุกสนาน ซึง่ มีความแตกต่างจากการเรี ยนการสอนแบบที่ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนมา และขันตอนการจั
้
ดกิจกรรม
เป็ นไปอย่างมีระบบเพือ่ เตรี ยมความพร้ อมให้ แก่ผ้ เู รี ยนในการใช้ ภาษา จึงทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการพัฒนาความสามารถ
ในการพูดและมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมบทบาทสมมติทเี่ ป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติดงั นี ้
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1. การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
ในบทเรี ยนควรจะมีเวลาในการจัดกิจกรรมมากขึ ้น เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกการใช้ ภาษาได้ อย่างเต็มที่ในขันก่
้ อนกิจกรรม
ซึง่ จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนุกสนานและเกิดความมัน่ ใจมากขึ ้นในขณะทากิจกรรมบทบาทสมมติ
2. กลุ่มผู้เรี ยนขนาดใหญ่ ควรจะมีผ้ ชู ่วยในการจัดกิ จกรรมเพื่อให้ ผ้ ู เรี ยนมีผ้ ูคอยช่วยและให้ คาแนะนา
อย่า งทั่ว ถึ ง โดยเฉพาะกลุ่ม ผู้เ รี ย นที่ ค วามสามารถทางด้ า นภาษาระดับ พื น้ ฐาน เพราะผู้เ รี ย นกลุ่ม นี ต้ ้ อ งการ
ความช่ ว ยเหลือ เป็ นอย่า งมากในการฝึ กกิ จ กรรมต่า งๆ จะท าให้ ผ้ ูเ รี ย นเกิ ด ความพร้ อมในการร่ ว มท ากิ จ กรรม
ในชันเรี
้ ยนมากขึ ้น
3.
ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับการใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติที่ออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนทีบ่ รู ณาการ
ร่วมกับเกมหรื อกิจกรรมการพูดอืน่ ๆ
ทีจ่ ะช่วยทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกภาษาเพื่อเป็ นการเพิม่ ความมัน่ ใจในการใช้ ภาษา
ของผู้เรี ยนมากขึ ้น
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การรั บรู้ ด้านคุณภาพและการบริ การที่มีต่อทัศนคติในการส่ งผลต่ อความภักดีต่อแบรนด์ ของ
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่ งหนึ่งของนักศึกษา Gen Z
Perceived Quality and Service affecting to attitude of Gen Z’s Private University Brand Loyalty
โอฬาร เลิศศักดิ์นรินทร์
บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นี ้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน
แห่งหนึ่ง ของนักศึกษา Gen Z กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาที่กาลังศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาเอกชน จานวน 492 คน โดยวิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้ แก่
สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุใช้ เพื่อทดสอบ
สมมติ ฐ าน ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ น 5,001-10,000 บาท
โดยผู้ป กครองเป็ นผู้ช าระค่า เทอมให้ ส่ว นใหญ่ รู้ จัก มหาวิ ท ยาลัย เอกชนจากสื่อ สัง คมออนไลน์ และเดิ น ทาง
มามหาวิ ท ยาลัย โดยรถส่ ว นตัว ตัว แปรที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาประกอบด้ ว ยตัว แปรอิ ส ระ ได้ แ ก่ การรั บ รู้ คุณ ภาพ
การให้ บริ การ การรับรู้ ด้านความสะดวกสบาย และ ด้ านพื ้นที่ให้ บริ การ ตัวแปรตามได้ แก่ ความภักดีต่อแบรนด์ของ
มหาวิทยาลัยเอกชน โดยมีทศั นคติเป็ นตัวแปรส่งผ่าน ผลการวิจยั สอดคล้ องกับสมมติฐานทุกข้ ออย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
คำสำคัญ: กำรรั บรู้ คุณภำพกำรให้ บริ กำร, กำรรั บรู้ ด้ำนควำมสะดวกสบำย, พื้นที่ให้ บริ กำร, ควำมภักดีต่อ
แบรนด์
Abstract

This research aimed to explore factors affecting Gen Z’s private university brand loyalty. The
questionnaires were distributed to 492 private university students using purposive sampling. The statistical
analyses consisted of descriptive statistics (mean and standard deviation) and multiple regression analysis
was used to test the hypotheses. Most respondents were female, with income between 5,001-10,000 baht
per month, whose parents finance the study, knew the private university from social media and travelled to
the university by private car. The independent variables consisted of perceived quality, perceived
convenience and services cape. The dependent variable was brand loyalty and attitude was the mediator.
The result showed the statistically significant relationships between the variables at .05.
Keywords: Perceived Quality, Perceived Convenience, Servicescape, Brand loyalty
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บทนา
ปั จจุบันมหาวิทยาลัย เอกชนหลากหลายแห่งได้ แข่ง ขันกันมากขึน้ สาเหตุสาคัญประการแรก
มาจากสภาวะที่ประเทศไทยกาลังเริ่ มต้ นเข้ าสู่สงั คมสูงวัย เนื่องจากอัตราการเกิดน้ อยลง ปั จจุบนั มีอตั ราการเกิ ด
ของเด็กอยู่ที่ 600,000-700,000 คน ซึ่งน้ อยกว่าอัตราการเกิดของเด็กเมื่อประมาณ 30 ปี ก่อน ซึ่งมีจานวนเด็กเกิด
เกิ น 1,000,000 คน และสาเหตุประการที่สองคือ นักเรี ยนในปั จจุบนั มีทางเลือกมากมายเช่น ระบบรับตรง หรื อ
โควตาพิเศษจากมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ ซึง่ ส่งผลให้ มหาวิทยาลัยเอกชนหันมาสร้ างจุดเด่นและลงทุนงบประมาณ
ทาสื่อการประชาสัม พันธ์ เพื่อดึงดูดนักเรี ยนให้ เข้ า มาสมัครเรี ยน โดยที่หลายๆมหาวิทยาลัยพยายามสร้ างเรื่ อ ง
Brand Positioning ให้ โดดเด่นแตกต่างจากคูแ่ ข่งรายอื่นๆ (เดอะแมทเทอร์ ดอทซีโอ, 2560)
นัก เรี ย นในปั จจุบัน ที่ สมัค รเข้ า มาเรี ย นในมหาวิ ท ยาลัย เอกชนนัน้ เป็ นกลุ่ม เด็ ก ที่ เ กิ ด ในช่ ว งปี ระหว่า ง
540-2553 หรื อ เรี ย กกัน ว่ า ยุค Gen Z ซึ่ง ปั จ จุบัน กลุ่ม Gen Z ที่ โ ตที่สุด ก็ อ ายุอ ยู่ที่ 22 ปี ซึ่ ง ถื อ ว่ า พร้ อมที่เ ข้ า สู่
ตลาดแรงงานแล้ ว (แบรนด์ บุ ฟ เฟต์ ด อทไอเอนดอทที เ อช , 2561) พฤติ ก รรมของประชากรยุ ค Gen Z นั น้
สามารถรับข่าวสารได้ อย่างรวดเร็ วและนิยมซื ้อสินค้ าผ่านทาง E-commerce เนื่องจากเติบโตมากับเทคโนโลยี และ
เป็ นกลุ่มที่มีอานาจการซื ้อสูง และนิยมซื ้อสินค้ าเพื่อสร้ างความสุขให้ กับตนเอง การทาการตลาดที่แหวกแนวหรื อ
วิธีใหม่ๆจะดึงดูดความสนในให้ ประชากร Gen Z เป็ นอย่างมากด้ วยซึง่ จะส่งผลต่อการสร้ างความผูกพันและการภักดี
ต่อแบรนด์อีกด้ วย (กรุงศรี ดอทคอม, 2561)
นักศึกษากลุม่ Gen Z นี ้จึงเป็ นที่นา่ สนใจและจับตามองจากนักการตลาดรุ่ นใหม่เป็ นอย่างมาก รวมถึงเป็ น
กลุม่ เป้าหมายที่นา่ สนใจของมหาวิทยาลัยด้ วยเช่นกัน (สาระดีดีดอทคอม, 2561)
ความจงรั กภักดีต่อ ตราสินค้ านัน้ สามารถเกิ ด ขึน้ ได้ จากทัศนคติซึ่งส่งผลมาจากหลากหลายปั จจัยเช่ น
คุณภาพการให้ บริ การ ความสะดวกในการเดินทาง และหลักฐานทางกายภาพ เป็ นต้ น โดย ณัฐนนท์ ขวัญทอง
(2562) พบว่ากระบวนการให้ บริ การ และ คุณภาพการให้ บริ การมีผลต่อความจงรักภักดีของผู้เข้ าพักโรงแรม 5 ดาว
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ดังนันในงานวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั จึงสนใจและได้ ศกึ ษาถึงปั จจัยด้ านต่างๆ ได้ แก่ การรับรู้ ในคุณภาพการบริ การ,
ความสะดวกในการเดิ น ทาง และ หลัก ฐานทางกายภาพของมหาวิ ท ยาลัย ซึ่ง ส่ง ผลต่อ ทัศ นคติ ข องนัก ศึก ษา
ยุ ค Gen Z และเกิ ด พฤติ ก รรมความภั ก ดี ต่ อ แบรนด์ ม หาวิ ท ยาลั ย เอกชน แห่ ง หนึ่ ง เพื่ อ เป็ นประโยชน์
ในการทาความเข้ าใจกับ ทัศ นคติข องนัก ศึก ษาต่อการสร้ างความภักดี ต่อ แบรนด์ ข องมหาวิท ยาเอกชน รวมถึ ง
การปรับตัวของมหาวิทยาลัยเอกชนในด้ านต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการที่แท้ จริ งของนักศึกษา

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ ศึก ษาว่า ปั จ จัย ด้ า นการรั บ รู้ คุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ความสะดวกในการเดิ น ทาง และ หลัก ฐาน
ทางกายภาพของมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อทัศนคติของนักศึกษายุค Gen Z และเกิดพฤติกรรมความภักดีต่อแบรนด์
ของมหาวิทยาลัยเอกชน หรื อไม่
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมนัน้ แนวคิดด้ านการรับรู้ คณ
ุ ภาพการให้ บริ การ Klementova, Zavadsky
& Zavadska (2015) ได้ ให้ ความหมายว่า คุณภาพการบริ การ ถื อ ว่าเป็ นสิ่งสาคัญในการวัดความพึงพอใจ และ
การกลับมาซื ้อผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการใช้ บริ การซ ้า ซึง่ คุณภาพการให้ บริ การประกอบด้ วย
1. บุคลากรมีความสนใจและพร้ อมช่วยเหลือ
2. บุคลากรมีความสุภาพต่อผู้รับบริ การ
3. ผู้ให้ บริ การมีความตังใจต่
้ อการให้ บริ การ
4. บุคลากรมีความจูงใจต่อการรับบริ การ
แนวคิ ด ด้ านความสะดวกสบายในการเดิ น ทาง Vuchic (1979) ได้ ศึ ก ษาถึ ง ระบบขนส่ ง มวลชน
ที่ มี ป ระสิท ธิ ภาพว่า พิ จ ารณาถึ ง ความต้ อ งการและการตอบสนองของผู้โดยสารผู้ใ ห้ บ ริ ก าร และชุ ม ชนสัง คม
ด้ า นผู้โดยสารประกอบด้ ว ย1. ความสามารถในการเดิ น ทางของผู้เ ดิ น ทาง (Availability) ได้ แ ก่ ความสามารถ
ในการเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ยของสถานี ข นส่ง 2. ความตรงต่ อ เวลาของผู้เ ดิ น ทาง (Punctuality) ระบบขนส่ ง จะต้ อ งมี
ความตรงต่ อ เวลา มี ต ารางก าหนดเวลาที่ แ น่ น อน ความถี่ ใ นการให้ บริ ก ารความเที่ ย งตรงของการบริ ก าร
3. เว ลาใ นก ารเ ดิ น ทาง (Speed/ Travel Time) เ วลา ในก ารเดิ น ทาง จนถึ ง ปลา ยทา งอย่ า ง สมบู ร ณ์
4. ความสะดวกสบายของยานพาหนะ หมายถึ ง มี ที่ นั่ง มี เ ครื่ อ งปรั บ อากาศสะอาด มี อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสม
มีการบารุงรักษาที่ดีทงของสภาพรถและสถานี
ั้
ผ้ โู ดยสาร
แนวคิ ด ด้ า นพื น้ ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร Bitner (1992) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของพื น้ ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ไว้ ว่า เป็ นการอธิ บ าย
การออกแบบ การตกแต่งและการจัดวางผังต่างๆของสิง่ แวดล้ อมทางกายภาพ และคานึงถึงคุณภาพของการ บริ การ
ให้ เหมาะสมกับความต้ องการของผู้บริ โภคในการประกอบธุรกิ จที่เ กี่ ยวข้ องกับการบริ การ แนวคิดด้ านทัศนคติ
สร้ อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541) ให้ ความหมายของทัศนคติไว้ ว่า ทัศนคติ คือ ผลผสมผสานระหว่าง
ความนึ ก คิ ด ความเชื่ อ ความคิ ด เห็ น ความรู้ และความรู้ สึ ก ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใด คนใด
คนหนึ่ ง สถานการณ์ ใ ดสถานการณ์ ห นึ่ ง ๆ และความรู้ สึ ก เหล่ า นี ม้ ี แ นวโน้ มที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด พฤติ ก รรมใด
พฤติกรรมหนึง่ ขึ ้น
แนวคิดด้ านความภักดี ต่อตราสินค้ า Aker (1996) อธิ บายไว้ ว่าคุณค่าของตราสินค้ านัน้ มีองค์ประกอบ
5 ส่วนด้ วยกัน 1. การรู้ จักชื่ อตราสินค้ า (Brand Name Awareness) เป็ นจุดเริ่ มต้ นพฤติก รรมการซือ้ 2. คุณภาพ
ที่รับรู้ได้ (Perceived Quality) คือ ความรู้สกึ ของผู้บริ โภคที่รับรู้คณ
ุ ภาพโดยรวมหรื อคุณภาพที่เหนือกว่าสินค้ าตราอื่น
ของตราสินค้ า ใดสิน ค้ าหนึ่ง 3. ภาพลัก ษณ์ ก ารเชื่ อ มโยงความสัม พันธ์ กับ ตราสิน ค้ า (Brand Associations) คื อ
ความประทับใจต่อตราสินค้ า โดยเป็ นการรับรู้ที่ไม่ได้ พิจารณาจาก โลโก้ หรื อ บรรจุหีบห่อ เพียงอย่างเดียวแต่มาจาก
การโฆษณา การสื่อสารแบบปากต่อปาก 4. ความภักดีต่อตราสินค้ า (Brand Loyalty) คือ การแสดงต่อการยึดมัน่
ของผู้บริ โภคต่อตราสินค้ า ซึง่ จะช่วยในเรื่ องของการลดต้ นทุนทางการตลาด และ สร้ างอานาจทางการค้ า 5. สินทรัพย์
ประเภทอื่ น ๆของตราสิ น ค้ า (Other Proprietary Brand Assets) เช่ น สิ ท ธิ บัต ร เครื่ อ งหมายการค้ า สิ่ ง เหล่า นี ้
เป็ นสินทรัพย์ที่มีคา่ ซึง่ ช่วยปกป้องตราสินค้ าจากคูแ่ ข่งได้
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Watson IV, Beck, Henderson & Palmatier (2015) ให้ ความหมายเกี่ยวกับความภักดีวา่ ความจงรักภักดี
ของลูกค้ าเป็ นพฤติกรรมซึ่งแสดงให้ เห็นโดยการซือ้ ซา้ และพฤติกรรมอุปถัมภ์ และความจงรั กภักดีทางทัศนคติ
ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการมีสว่ นร่วมทางจิตวิทยาของลูกค้ า
ซึง่ งานวิจยั ชิ ้นนี ้ผู้วิจยั ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานไว้ ดงั นี ้
H1: การรับรู้คณ
ุ ภาพการให้ บริ การส่งผลต่อทัศนคติ โดยอ้ างอิงจากบทความของ นุชทยา เลิศพร (2562) ได้
ศึกษาอิทธิพลการรับรู้ด้านคุณภาพสินค้ า คุณภาพการให้ บริ การ และการรับรู้ คณ
ุ ค่าด้ านราคาที่มีตอ่ ความจงรักภักดี
ของ ลู ก ค้ า ก รณี ศึ ก ษา ร้ า นไก่ ทอด แบรนด์ ต่ า งประ เทศ ในเ ขตรั งสิ ต ปทุ ม ธ านี และ บทค วาม ขอ ง
ณัฐ กานต์ เตีย ววัฒนานนท์ (2562) ได้ ศึกษาการรั บ รู้ คุณค่าตราสิน ค้ า ความไว้ วางใจ และคุณ ภาพการบริ การ
ส่งผลต่อการตังใจซื
้ ้อซ ้าของผู้บริ โภคร้ านอาหารประเภทชาบูในเขตกรุงเทพมหานคร
H2: การรับรู้ ความสะดวกสบายส่งผลต่อทัศคติ โดยอ้ างอิงจากบทความของ ธารธิดา จันทร์ วีนกุ ูล (2562)
ได้ ศึกษาพื ้นที่ให้ บริ การ การรับรู้ ความง่ายในการเดินทางและการรับรู้ ประโยชน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ าชมงาน
แสดงสินค้ า ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยการรับรู้ความง่ายในการเดินทางส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ าชมงานแสดงสินค้ า
H3: พื ้นที่ให้ บริ การส่งผลต่อทัศนคติ โดยอ้ างอิงจากบทความของ อิทธิ เหล่าชูชีพ (2563) ได้ ศกึ ษาคุณภาพ
การบริ การของพนักงาน พื ้นที่ให้ บริ การและทาเลที่ตงส่
ั ้ งผลต่อความตังใจเข้
้
าใช้ ร้านอินเทอร์ เน็ตคาเฟ่ ผลการวิจัย
พบว่ า ปั จจั ย ด้ านพื น้ ที่ ใ ห้ บริ การส่ ง ผลต่ อ ความตั ง้ ใจเข้ าใช้ ร้ านอิ น เทอร์ เน็ ต คาเฟ่ และบทความของ
ธารธิดา จันทร์ วีนกุ ูล (2562) ได้ ศึกษาพื ้นที่ให้ บริ การ การรับรู้ความง่ายในการเดินทางและการรับรู้ประโยชน์ที่สง่ ผล
ต่อการตัดสินใจเข้ าชมงานแสดงสินค้ า ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยการรับรู้ความง่ายในการเดินทางส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้ าชมงานแสดงสินค้ า
H4: ทัศนคติส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์ โดยอ้ างอิงจากบทความของ ศิวพร เทียมกระโทก (2562) ได้
ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการให้ บริ การ ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ และการรับรู้คณ
ุ ค่าที่สง่ ผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้ า :
กรณีศึกษาของร้ านตาหลาย ในเขตปทุมธานี พบว่า คุณภาพการให้ บริ การ ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ และการรับรู้ คุณค่า
ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้ า และบทความของ ศรัณย์กร อัครนนท์จิรเมธ (2558) ได้ ศกึ ษาอิทธิพลของคุณค่า
ที่ รั บ รู้ และคุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารที่ มี ต่อ ความไว้ เ นื อ้ เชื่ อ ใจ ความพึง พอใจ การบอกต่อ และการกลับ ม าใช้ ซ า้
ของผู้ใช้ บริ การ Fitness แห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ เกิดเป็ นกรอบแนวคิดวิจยั ดังนี ้
การรับรู้คณ
ุ ภาพการ

H1
H4

ให้ บริ การ
การรับรู้ความสะดวกสบาย
พื ้นที่ให้ บริ การ

ทัศนคติ

H2

ความภักดีตอ่ แบรนด์

H3

วิธีการดาเนินการวิจัย
งานวิจัยครั ง้ นีเ้ ป็ นงานวิจัยเชิ งสารวจ (survey research) ประชากรที่ใช้ ในการดาเนินการวิจัยครั ง้ นีค้ ือ
กลุม่ นักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึง่ มีอายุระหว่าง 18-20 ปี เป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 ที่มาจาก
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หลากหลายคณะวิชาเนื่องจากเป็ นวิชาพื ้นฐานจึง เป็ นการเรี ยนรวมกัน ซึ่งจัดเป็ นกลุม่ ประชากรที่อยู่ในช่วง Gen Z
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างนันได้
้ ใช้ วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling ) โดยเก็บแบบสอบถาม
จากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุ งเทพผ่านทางระบบ Google Form จานวน 200 คน เพื่อนามาหาค่าความเชื่อมัน่
ทางสถิ ติ ซึ่ ง จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนี ม้ าจากการพิ จ ารณาจ านวนโดยตั ว ผู้ วิ จั ย เอง และเป็ นกลุ่ม ตั ว อย่ า ง
ในขันทดลองเก็
้
บ ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้ องตอบคาถามทุกข้ อในรู ปแบบของมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ
โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้ ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง , ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง
เห็ น ด้ วย , ระดั บ ความคิ ด เห็ น 3 หมายถึ ง ปานกลาง , ระดั บ ความคิ ด เห็ น 2 หมายถึ ง ไม่ เ ห็ น ด้ วย และ
ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ในส่ว นของการทดสอบความเชื่ อ มั่น ผู้วิ จัย น ามาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ ครอนบัค อัล ฟ่ า
(Cronbach’s Alpha) ผลการทดสอบอยู่ในระดับที่ 0.851 ถึง 0.928 ซึ่งเป็ นค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ อ้ างอิงจาก
Maholta (2007)
ตารางที่ 1 จานวนตัวแปรและค่าครอนบัค อัลฟ่ า (Cronbach’s Alpha )
ตัวแปร
ด้ านคุณภาพในการบริการ
1.ท่านคิดว่าบุคลากรมีความสนใจ
และพร้ อมช่วยเหลือท่าน
2.ท่านคิดว่าบุคลากรมีความสุภาพ
ต่อท่าน
3.ท่านคิดว่าอาจารย์ผ้ สู อนให้ ความ
ตังใจกั
้ บการสอน
4.ท่านคิดว่าอาจารย์ผ้ สู อนส่วนใหญ่
จูงใจให้ อยากเรี ยน
ดัดแปลงคาถามจากบทความของ
Bo Meng & Kyuhwan Choi
(2017)
ด้ านความสะดวกสบาย
1.ท่านใช้ เวลาไม่นานในการเดินทาง
ไปมหาวิทยาลัย
2.ท่านกลับที่พกั ได้ ในเวลา
อันรวดเร็วจากมหาวิทยาลัย
3.ท่านไม่จาเป็ นต้ องใช้ เวลาในการ
รอรถนานๆ เพื่อเดินทางไปยัง
มหาวิทยาลัย
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4.ท่านสามารถคานวณเวลาไปกลับ

มหาวิทยาลัยได้ ทาให้ ทา่ นบริ หาร
เวลาได้ ลงตัว
ดัดแปลงคาถามจากบทความของ
Marie-Christine Gahinet &
Gérard Cliquet (2018)
ด้ านหลักฐานทางกายภาพ
1.บรรยากาศในห้ องเรี ยนดูสดใส
2.บรรยากาศของการตกแต่ง
ห้ องเรี ยนดูทนั สมัย
3.สภาพของห้ องเรี ยนดูสะอาด
4.มหาวิทยาลัยมีสงิ่ อานวยความ
สะดวกอย่างเพียบพร้ อม
ดัดแปลงคาถามจากบทความของ
Bo Meng & Kyuhwan Choi
(2017)
ด้ านทัศนคติ
1.ท่านรู้ สกึ ว่าท่านได้ ตดั สินใจอย่าง
ถูกต้ องแล้ วที่เลือกศึกษาใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2.ท่านรู้ สกึ ได้ วา่ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพได้ ให้ สงิ่ ที่ทา่ นต้ องการทุก
อย่างที่ทา่ นคาดหวังว่าจะได้ จากการ
เรี ยนในมหาวิทยาลัย
3.ท่านมีความรู้ สกึ ที่ดต
ี อ่ การที่ได้
ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4.ท่านชอบหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดัดแปลงจากคาถามจากบทความ
ของ Patricia Martínez & Ignacio
Rodríguez del Bosque (2013)
ด้ านความภักดี
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1.ท่านรู้ สกึ ว่าการเลือกเรี ยนที่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็ นการเลือกที่
ฉลาด
2.หากมีบค
ุ คลอื่นมาปรึกษาท่าน
เรื่ องการเลือกสถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาท่านจะแนะนา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3.หากท่านจะเลือกศึกษาต่อใน
ระดับที่สงู ขึ ้น ท่านจะเลือก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็ นอันดับแรก
4.หากเปรี ยบเทียบกับมหาวิทยาลัย
เอกชนอื่นๆ ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัย
กรุงเทพคือมหาวิทยาลัยอันดับหนึง่
เสมอ
5.ท่านคิดว่าการเลือกศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพทาให้ ทา่ นคุ้ม
ค่าเงินและเวลา
ดัดแปลงคาถามจากบทความของ
Bo Meng & Kyuhwan Choi
(2017) และ Patricia Martínez &
Ignacio Rodríguez del Bosque
(2013)

ผลการวิจัย
ส าหรั บ การเก็ บ ข้ อมู ล ปฐมภู มิ นัน้ ทัง้ หมดได้ เก็ บ จากแบบสอบถามที่ ส่ ง ให้ กลุ่ม ตั ว อย่ า งผ่ า นทาง
Google form ทังหมด
้
492 คน กระบวนการเก็บใช้ เวลา 2 เดือน (ตังแต่
้ มิถนุ ายน-สิงหาคม 2561)
จากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 492 คน ส่วนใหญ่ แล้ วเป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้ อยละ 53.9 ส่วนใหญ่
มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นที่ 10,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 49.4 มี วิ ธี ก ารช าระค่ า เทอมโดยผู้ ปกครองเป็ นผู้ช าระให้
คิดเป็ น ร้ อยละ 81.5 ส่วนใหญ่ รู้ จักมหาวิทยาลัยจากสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้ อยละ 56.1 ส่วนใหญ่ เดินทาง
มามหาวิทยาลัยโดยรถส่วนตัว คิดเป็ นร้ อยละ 37.4
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความภักดีต่อแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง
หนึ่งของนักศึกษา Gen Z โดยผู้วิจัยได้ เลือกสถิตนามาใช้ ในการวิเคราะห์ ดงั กล่าวได้ แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุ
(Multiple Regression Analysis) โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติไว้ ที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งของ
นักศึกษา Gen Z
สมมติฐาน
Unstandardized
Standardized
ผลการทดสอบ
Coefficients
Coefficients
สมมติฐาน
t
Sig.
B
Std. Error Beta
H1
.365
.045
.306
8.068
.000
สอดคล้ อง
H2
.066
.026
.088
2.547
.011
สอดคล้ อง
H3
.464
.039
.473
11.941 .000
สอดคล้ อง
H4
.845
.025
.837
33.792 .000
สอดคล้ อง

ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 การรั บ รู้ คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทัศ นคติ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ
บทความวิจัยบทความของ นุชทยา เลิศพร (2562) และบทความของ ณัฐกานต์ เตียววัฒนานนท์ (2562) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2 การรั บ รู้ ความสะดวกสบายมี อิ ท ธิ พ ลต่อ ทัศ คติ มี ค วามสอดคล้ อ งกัน
ซึง่ สอดคล้ องกับบทความวิจยั ของ ธารธิดา จันทร์ วีนกุ ลู (2562) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พืน้ ที่ให้ บริ การมีอิทธิ พลต่อทัศนคติ มีความสอดคล้ องกัน ซึ่ง สอดคล้ อง
กับบทความวิจัยของ อิทธิ เหล่าชูชีพ (2563) และสอดคล้ องกับบทความวิจัยของ ธารธิ ดา จันทร์ วีนุกูล (2562)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ทัศนคติมีอิทธิพลต่อความภักดีตอ่ แบรนด์ ซึง่ สอดคล้ องกับบทความวิจยั ของ
ศิวพร เทียมกระโทก (2562 และสอดคล้ องกับบทความวิจยั ของ ศรัณย์กร อัครนนท์จิรเมธ (2558) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานทังหมดได้
้
ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ที่ต้องการศึกษาปั จจัยด้ านการรับรู้
คุณภาพการให้ บริ การ ความสะดวกในการเดินทาง และ หลักฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลต่อ
ทัศ นคติ ข องนัก ศึ ก ษายุ ค Gen Z และเกิ ด พฤติ ก รรมความภัก ดี ต่ อ แบรนด์ ข องมหาวิ ท ยาลัย เอกชนแห่ ง หนึ่ ง
จากงานวิ จัย พบว่า ค่า R 2 ของ ปั จ จัย ด้ า นการรั บ รู้ คุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ความสะดวกในการเดิ น ทาง และ
หลักฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลัย ซึง่ ส่งผลต่อทัศนคติ มีคา่ ร้ อยละ 55 ซึง่ แสดงให้ เห็นว่ายังมีปัจจัยอื่นๆอีกร้ อย
ละ 45 ที่สง่ ผลต่อทัศนคติ และปั จจัยด้ านทัศนคติที่สง่ ผลต่อความภักดีต่อแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
มีคา่ R 2 ที่ร้อยละ 70 แสดงให้ เห็นว่ายังมีปัจจัยอื่นๆอีกร้ อยละ 30 ที่สง่ ผลต่อความภักดีตอ่ แบรนด์ของมหาวิทยาลัย
เอกชน
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ตารางที่ 3 แสดงค่าR 2 ของ ปั จจัยด้ านการรับรู้ คุณภาพการให้ บริ การ ความสะดวกในการเดินทาง และ หลักฐาน
ทางกายภาพของมหาวิทยาลัย ซึง่ ส่งผลต่อทัศนคติ
Model
R
R Square
1
.745a
.555
ตารางที่ 4 แสดงค่าR 2 ของปั จจัยด้ านทัศนคติที่สง่ ผลต่อความภักดีตอ่ แบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน
Model
1

R
.837a

R Square
.700

บทสรุป
งานวิ จัย นี ไ้ ด้ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ ที่ ต้ อ งการศึ ก ษา และสามารถสรุ ป ได้ ว่า ปั จ จัย ด้ า นการรั บ รู้ คุณ ภาพ
การให้ บริ การ ความสะดวกในการเดินทาง และ หลักฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อทัศนคติของ
นักศึกษายุค Gen Z และเกิดพฤติกรรมความภักดีต่อแบรนด์ ของมหาวิทยาลัยเอกชนจริ ง โดยดูจากผลทดสอบ
สมมติฐานทุกข้ อแสดงให้ เห็นว่า ตัวแปรต้ นมีอิทธิ พลต่อตัวแปรตามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 และสามารถ
นาไปเป็ นประโยชน์ได้ ดงั นี ้
1.จากผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ คณ
ุ ภาพการให้ บริ การมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อแบรนด์ที่สง่ ผ่านจาก
ทัศนคติ ผู้วิจยั เสนอแนะให้ มหาวิทยาลัยเอกชนควรดาเนินการมุ่งเน้ นพัฒนาคุณภาพผู้สอนให้ ดียิ่งขึ ้นรวมถึงทาการ
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนและการจูงใจผู้สอน และส่งเสริ มการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ให้ มากขึ ้น
เพื่อที่จะเกิดการบอกต่อของนักศึกษาหรื อศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทและเอกต่อไป
2.จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ ความสะดวกสบายมีอิทธิ พลต่อความจงรักภักดีต่อแบรนด์ที่สง่ ผ่านจาก
ทัศนคติ ผู้วิจัยเสนอแนะให้ มหาวิทยาลัยเอกชนควรดาเนินการทาการประชาสัมพันธ์ เรื่ องช่องทางในการเดินทาง
มามหาวิ ท ยาลัย ให้ มากขึ น้ เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษาและรวมถึ ง ผู้ ที่ ส นใจจะเข้ ามาศึ ก ษาในอนาคตได้ มองเห็ น ถึ ง
ความสะดวกสบายและความครอบคลุมของการเดินทางโดยการขนส่งของสาธารณะ รวมถึงการคานวณระยะเวลา
ในการเดิ น ทางได้ ซึ่ ง ความสะดวกสบายนี ผ้ ้ ู วิ จัย มองว่ า จะช่ ว ยสร้ างความภัก ดี ต่ อ ผู้ที่ ก าลัง ศึ ก ษาและอยาก
จะศึกษาต่อในอนาคต
3.จากผลการวิจยั พบว่า พื ้นที่ให้ บริ การมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อแบรนด์ที่สง่ ผ่านจากทัศนคติ ผู้วิจยั
เสนอแนะให้ มหาวิทยาลัยเอกชนควรดาเนินการทาการปรับปรุงและพัฒนาห้ องเรี ยนให้ ดทู นั สมัยและบรรยากาศโดย
รอบในมหาวิทยาลัยให้ ดนู ่าเรี ยนมากยิ่งขึ ้น เพราะการสร้ างบรรยากาศและการรักษาความสะอาดจะเป็ นจุดที่สร้ าง
ความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันให้ กบั แบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน และผู้เข้ าศึกษาเมื่อรับรู้ ได้ ถึงความได้ เปรี ยบนี ้
จะเกิดทัศนคติที่ดีและส่งผลต่อความภักดีของแบรนด์ของมหาวิทยาลัย
ในอนาคตผู้ วิ จั ย แนะน าให้ ศึ ก ษาตั ว แปรอื่ น ๆ ที่ อ าจเกี่ ย วข้ องต่ อ ความภั ก ดี ข องแบรนด์ เช่ น
ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ และ การรับรู้คณ
ุ ค่า เนื่องจากปั จจัยที่สง่ ผลความภักดีตอ่ แบรนด์ยงั คงมีอีกหลายปั จจัย ซึง่ จะช่วย
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ให้ เข้ าใจถึ ง ความความภัก ดี ต่ อ แบรนด์ ข องนัก ศึ ก ษา Gen Z มากขึ น้ และจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การวางแผน
ทางการตลาดที่จะสร้ างความยัง่ ยืนให้ ธุรกิจมหาวิทยาลัย
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อิทธิพลของการรั บรู้ ด้านคุณภาพของสินค้ า คุณภาพการให้ บริ การ และการรั บรู้ คุณ ค่ าด้ าน
ราคาที่มีต่อความจงรั กภักดีของลูกค้ า ร้ านอาหารฟาสต์ ฟ้ ูด ในเขตรังสิต ปทุมธานี
The Influences of Perceived Product Quality, Service Quality, and Perceived Value of Price
on Customer Loyalty to a Fast Food Restaurant in Rangsit, Pathum Thani
นุชทยา เลิศพร1 และ คมสัน ตันสกุล2
Nuttaya Lertporn1 and Khomson Tunsakul2

บทคัดย่ อ
ก ารวิ จั ย ใน ค รั ง้ นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษ า อิ ท ธิ พ ล ขอ ง ก ารรั บ รู้ ด้ าน คุ ณ ภ าพ ข อ งสิ น ค้ า
คุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร และการรั บ รู้ คุณ ค่าด้ านราคา ที่ มี ผ ลต่อ ความจงรั ก ภัก ดี ข องลูก ค้ า ร้ านอาหารฟาสต์ ฟ้ ู ด
ในเขตรั ง สิ ต ปทุม ธานี กลุ่ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษา คื อ ลูก ค้ า ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารร้ านไก่ ท อด แบรนด์ ต่ า งประเทศ
ในเขตรังสิตปทุมธานี จานวน 400 คน โดยใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น
คือ สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ที่ใช้ ในการทดสอบสมมติ ฐาน
ผลการทดสอบสมมุติ ฐ าน พบว่า การรั บ รู้ ด้ า นคุณ ภาพของสิน ค้ า คุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร และการรั บ รู้ คุณ ค่ า
ด้ านราคามีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้ า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ : การรับรู้ดา้ นคุณภาพของสิ นค้า, คุณภาพการให้บริ การ, การรับรู้คณ
ุ ค่าด้านราคา, ความจงรักภักดี

Abstract
The objective of this research was to study the influences of perceived product quality, service
quality, and perceived value of price on customer loyalty to a fast food restaurant in Rangsit, Pathum
Thani. The samples of a study were customers who used services of a foreign brand of fried chicken
restaurant in Rangsit, Pathum Thani. 400 respondents were being selected by using purposive sampling.
The data was analyzed and evaluated by descriptive statistics including percentage, mean and standard
deviation. Multiple regression was used to test the hypotheses. The findings revealed that perceived
product quality, service quality, and perceived value of price had a statically significant impact on
customer loyalty at .05.
Keyword: Perceived Product Quality, Service Quality, Perceived Value of Price, Customer Loyalty
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บทนา
อาหารเป็ นปั จจัยสาคัญ ต่อการดารงชี วิต ที่รับประทานเข้ าไปแล้ วมีประโยชน์ ต่อร่ างกาย ทาให้ ร่างกาย
เจริ ญเติบโต และให้ พลังงานแก่ร่างกายช่วยควบคุมอวัยวะต่างๆ ของร่างกายให้ ทางานเป็ นปกติ อาหารจึงเป็ นปั จจัย
ที่ มี ค วามสาคัญ ต่ อ การด ารงชี วิ ต ของคนเรา ซึ่ง ในแต่ล ะวัย ร่ า งกายต้ อ งการอาหารในปริ ม าณและสารอาหาร
ที่ แต ก ต่ างกั น ไป ดั ง นั น้ อ าห ารแล ะโภ ช น าก ารจึ งเป็ น ราก ฐ าน ข อ งม นุ ษ ย์ ตั ง้ แ ต่ วั ย เด็ ก ถึ งวั ย ช รา
(“การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี”, 2560) ซึง่ การบริ โภคอาหารของมนุษย์ก็จะแตกต่างออกไปตามการใช้ ชีวิตประจาวัน
ปั จจุบนั วิถีชีวิตของมนุษย์ของผู้อยู่อาศัยอยู่ในตัวเมืองเปลี่ยนแปลงไป เนื่องด้ วยภาวะที่เร่ งรี บ การแข่งขันด้ านเวลา
ส่ง ผลให้ ผ้ ู คนส่ว นใหญ่ หัน มารั บ ประทานอาหารจานด่ ว น หรื อ อาหารฟาสต์ ฟ้ ู ด (Fast Food) สะท้ อนให้ เห็ น
ถึงความโดดเด่น ของธุรกิ จอาหารฟาสต์ ฟ้ ูดประเภทไก่ทอดเป็ นเซ็กเมนต์ ที่ใหญ่ ที่สุด มีสดั ส่วนถึง 40 เปอร์ เซ็น ต์
โดยคาดว่า มูลค่าตลาดธุรกิจร้ านอาหารในปี 2562 จะอยู่ที่ 411,000-415,000 ล้ านบาท ขยายตัว 4-5 เปอร์ เซ็นต์
(ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2561)
ปั จจุบนั ร้ านอาหารฟาสต์ฟ้ ูดกาลังเผชิญกับความท้ าทายจากหลาย ๆ ด้ าน เช่น การแข่งขันทางการตลาด
จากคู่แ ข่ง ในตลาดอาหารประเภทเดี ย วกัน อี ก ทัง้ ยังต้ อ งเผชิ ญ ความท้ า ทายจากกระแสเทรนด์ ก ารรั ก สุข ภาพ
ที่กาลังมาแรงในขณะนี ้ โดยกระแสการรักสุขภาพส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภคมีความระมัดระวังในการบริ โภคอาหารมากยิ่งขึ ้น
เทรนด์ การรั กสุขภาพเริ่ ม เป็ นที่นิ ยมในกลุ่มคนวัยท างาน ซึ่งเป็ นหนึ่งในกลุ่ม ลูก ค้ าเป้ าหมายหลัก โดยที่ ผ่านมา
อาหารประเภทฟาสต์ฟ้ ดมั
ู กถูกโจมตีในแง่ลบ และส่งผลกระทบต่อร้ าน ไม่ว่าจะเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ เกิดโรคอ้ วน
หรื อความเสีย่ งที่จะทาให้ เกิดโรคต่างๆ ซึง่ การที่ร้าน จะสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด หรื อเพิ่มยอดขายได้ นนั ้
จาเป็ นจะต้ องสร้ างการรับรู้ในแง่บวกด้ านคุณภาพสินค้ า และการบริ การให้ แก่ผ้ บู ริ โภค เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคมีความมัน่ ใจ
ในการบริ โภคสินค้ าและบริ การที่ดี (“ภัยจากอาหารฟาสต์ฟ้ ด”,
ู 2562)
โดยในด้ านการพัฒ นาธุรกิ จ การรั บรู้ คุณ ภาพของสิน ค้ า เพื่ อให้ ผ้ ูบ ริ โภครู้ สึก รับ รู้ เกี่ ย วกับ แบรนด์ นนั ้ ๆ
ในเรื่ องของคุณภาพของสินค้ าหรื อบริ การเป็ นสิ่งสาคัญ เพราะสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นตัวบ่งชีค้ ุณภาพของส่วนผสม
ในร้ านอาหาร ซึ่งรวมถึงความสะอาดสดใหม่ และมีความหลากหลาย (Wang, 2013) และคุณภาพการให้ บริ การ
โดยเน้ นถึงศักยภาพการบริ การเพื่ออธิ บายความจงรักภักดีในภาคต่าง ๆ เช่น ในการต้ อนรับ คุณ ภาพของสินค้ า
ความเป็ นมิ ต ร และการบริ ก าร ที่ มี ใ ห้ แ ก่ ค วามต้ อ งการของลูก ค้ า (Wang, 2010) ซึ่ง การรั บ รู้ คุณ ค่ า ด้ า นราคา
เป็ นสิ่งที่ผ้ ูบริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณ ค่าของผลิตภัณ ฑ์ กับราคาของผลิตภัณ ฑ์ นนั ้ ๆ ถ้ าคุณ ค่า ผลิตภัณ ฑ์
สูงกว่าราคาผู้บริ โภคก็จะตัดสินใจซื ้อ (Wu & Chan, 2001) ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ อนั ดีที่นามาสูก่ ารกลับมาใช้ บริ การ
และก่อให้ เกิดความจงรักภักดีของลูกค้ า (Zakaria, Abdul-Rahman, Othman, Azlina, Dzulkipli & Osman, 2014)
จากเหตุผลที่กล่าวมา จึงเป็ นสาเหตุจูงใจให้ ผ้ ูวิจัยสนใจศึกษา อิทธิ พลการรับรู้ ด้ านคุณ ภาพของสิน ค้ า
คุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร และการรั บ รู้ คุณ ค่ า ด้ า นราคา ที่ มี ต่ อ ความจงรั ก ภัก ดี ข องลูก ค้ า ร้ านอาหารฟาสต์ ฟ้ ู ด
ในเขตรังสิต ปทุมธานี
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วัตถุประสงค์
การศึกษาในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าปั จจัยด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพของสินค้ า คุณภาพการให้ บริ การ
และการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ด้ านราคามี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ต่ อ ความจงรั ก ภัก ดี ข องลูก ค้ าที่ ใ ช้ บริ ก าร
ร้ านอาหารฟาสต์ฟ้ ดู ในเขตรังสิต ปทุมธานี หรื อไม่
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ในส่ว นของการทบทวนวรรณกรรม แนวคิ ด การรั บ รู้ ด้ า นคุณ ภาพของสิน ค้ า Jacoby & Olson (1985)
กล่าวว่า การรั บ รู้ ด้ านคุณ ภาพของสินค้ า ยังให้ คุณ ค่าแก่ ผ้ ูบ ริ โภคในด้ านทัศ นคติ ในการแยกแยะแบรนด์ สิน ค้ า
คุณ ภาพของผลิตภัณ ฑ์ ซึ่งจะทาให้ ลกู ค้ าเกิ ดความไว้ เนือ้ เชื่อใจ อันเป็ นสิ่งสาคัญ สาหรับการสร้ างความสัมพันธ์
ทางธุ ร กิ จ โดยตรง เพราะคุณ ภาพของสิ น ค้ าต้ องสร้ างความเชื่ อ มั่น ความซื่ อ สัต ย์ ให้ แก่ ลูก ค้ า ที่ ม าใช้ บริ ก าร
เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ประกอบการตัดสินใจซื ้อ
แนวคิ ด ด้ านคุ ณ ภาพการให้ บริ การ Parasuraman, Ziethaml & Berry (1985) กล่ า วว่ า คุ ณ ภาพ
การให้ บริ การเป็ นสิง่ ที่ลกู ค้ าคาดหวังที่จะได้ รับจากการบริ การการที่ดี เครื่ องมือการวัดคุณภาพการบริ การเป็ นการวัด
คุณภาพจาก 5 ด้ าน ดังนี ้
1. ด้ านความน่าเชื่อถือ หมายถึง การให้ บริ การแก่ลูกค้ าตรงตามเวลาที่สญ
ั ญาไว้ และการบริ การลูกค้ า
ต้ องมีความถูกต้ องเหมาะสม และมีความสม่าเสมอ มีพนักงานเพียงพอต่อการบริ การ ช่วยเหลือลูกค้ าอย่างเต็มใจ
และเกิดข้ อผิดพลาดให้ น้อยที่สดุ
2. ด้ านการตอบสนองทัน ที หมายถึ ง มี ค วามเต็ ม ใจในการบริ ก ารอย่ า งรวดเร็ ว ไม่ ใ ห้ ลูก ค้ ารอนาน
มีความกระตือรื อร้ นในการช่วยเหลือลูกค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ละเลยในการปฏิบตั ิหน้ าที่
3. ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ หมายถึง พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถในการให้ ข้อมูลลูกค้ า และมีทกั ษะ
ในการท างานบริ ก ารที่ ดี จะสามารถท าให้ ลูก ค้ า เกิ ด ความน่ า เชื่ อ ถื อ และรู้ สึก มั่น ใจได้ ว่า ได้ รับ การบริ ก ารที่ ดี
จากทางร้ าน
4. ด้ านการเอาใจใส่ หมายถึง พนักงานที่ให้ บริ การแก่ลกู ค้ ามีความสนใจดูแลเอาใจใส่อย่างเป็ นกันเอง และ
ให้ ความสาคัญในรายละเอียดความต้ องการของลูกค้ าที่แตกต่างกัน เพื่อสร้ า งความพอใจให้ แก่ลกู ค้ าที่มาใช้ บริ การ
5. ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ หมายถึง มีลกั ษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้ เห็น เช่น การแต่งกาย
ของพนั ก งาน อุ ป กรณ์ เอกสารแผ่ น พั บ ต่ า ง ๆ ท าเลที่ ตั ง้ สภาพแวดล้ อมความสะอาด และการตกแต่ ง
ลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้ ลกู ค้ าเห็นภาพที่ชดั เจน และมีความตังใจอยากใช้
้
บริ การ
แนวคิ ด ด้ านการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ด้ านราคา Chen & Chen (2010) กล่ า วว่ า การรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ด้ านราคา
ส่งผลต่ออิทธิพลความน่าจะเป็ นในการกลับมาใช้ บริ การหรื อกลับมาซื ้อซ ้าของลูกค้ า เพราะถ้ าคุณภาพของสินค้ าดี
มีราคาที่สมเหตุสมผลกับทีต่ งไว้
ั ้ สามารถเป็ นแรงจูงใจให้ ลกู ค้ าจงรักภักดีกบั แบรนด์นนั ้ ๆ
แนวคิ ด ด้ านความจงรั ก ภั ก ดี Samiee, Chabowski & Hult (2015) กล่ า วว่ า การผลัก ดั น พฤติ ก รรม
ความจงรักภักดีของลูกค้ าได้ พฒ
ั นา และทดสอบรู ปแบบแนวคิดโดยใช้ ข้อมูลเชิงลึกจากมุมมองความหลากหลาย
ทางการตลาด เป็ นปั จจัยสาคัญ ในการสร้ างความจงรักภักดี เพราะเกิ ดขึน้ จากข้ อมูลที่ ลูก ค้ า มีต่อตราสินค้ า นัน้
เป็ นทัศนคติเชิ งบวกต่อ ตราสินค้ า และมีความมุ่งมั่นที่จะกลับมาซือ้ ซา้ ซึ่งหากลูกค้ าที่มาใช้ บริ การมีทัศนคติที่ ดี
มีความพึงพอใจของประสิทธิภาพการทางาน การต้ อนรับ คุณภาพของสินค้ า เช่น อาหาร เครื่ องดื่ม การบริ การ และ
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ราคาที่เป็ นเชิงบวก ซึง่ ก่อให้ เกิดความจงรักภักดีของลูกค้ าในที่สดุ โดยทางผู้วิจยั ได้ ยึดตามหลักแนวคิดดังกล่าว และ
ได้ สร้ างกรอบแนวคิดดังนี ้

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดตามทฤษฎี
การรับรู้ด้านคุณภาพ
ของสินค้ า
คุณภาพการให้ บริ การ

ความจงรักภักดีของลูกค้ า

การรับรู้คณ
ุ ค่าด้ านราคา

สมมติฐาน
H1: การรั บ รู้ ด้ านคุ ณ ภาพของสิ น ค้ ามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องลู ก ค้ าร้ านอาหารฟาสต์ ฟ้ ู ด
ในเขตรังสิต ปทุมธานี โดยมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Asshidin, Abidin & Borhan (2016) เรื่ อง การพัฒนา
ตัวชี ้วัดหลายมิติของการรับรู้คณ
ุ ภาพของผลิตภัณฑ์ที่สง่ ผลต่อความภักดี
H2: คุ ณ ภ าพ ก ารให้ บ ริ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ค วาม จ งรั ก ภั ก ดี ข อ งลู ก ค้ า ร้ าน อ าห ารฟ าส ต์ ฟู้ ด
ในเขตรังสิต ปทุมธานี โดยมีความสอดคล้ องกับ งานวิจยั ของ ธนานิษฐ์ สิริวงศ์วชั ระ และศิริรัตน์ รัตนพิทกั ษ์ (2561)
เรื่ อง การศึกษาคุณภาพการให้ บริ การที่สง่ ผลต่อความภักดีในการให้ บริ การของธนาคารออมสิน สาขาเพชรบุรีตดั ใหม่
H3: การรั บรู้ คุณ ค่าด้ านราคามีอิท ธิ พ ลต่อความจงรักภักดีของลูกค้ าร้ านอาหารฟาสต์ ฟ้ ู ด ในเขตรั งสิต
ปทุมธานี โดยมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วรัญญา คงจิตราภา (2560) เรื่ อง การรับรู้คณ
ุ ค่าของปั จจัยด้ านราคา
คุณภาพการบริ การ และความไว้ วางใจที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริ โภคต่อร้ านอาหารริ มทางในย่านเยาวราช

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ศึกษา คือ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การร้ านอาหารฟาสต์ ฟ้ ูด ในเขตรังสิตปทุมธานี
จ านวน 400 คน ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดขนาดตั ว อย่ า งจ านวนดั ง กล่ า วโดยใช้ ตารางของ Yamane (1967) ที่ ร ะดั บ
ความเชื่ อ มั่ น ร้ อยละ 95 และค่ า ความคลาดเคลื่ อ นที่ ร ะดับ ร้ อยละ ±5 ซึ่ ง ตัว อย่ า งที่ ได้ นัน้ ผู้ วิ จัย เลื อ กใช้ วิ ธี
การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้ทาวิจยั ได้ ดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่าง ดังนี ้
หาจานวนของกลุม่ ประชากรทังหมด
้
ซึ่งเป็ นลูกค้ าที่ใช้ บริ การร้ านอาหารฟาสต์ฟ้ ดู เช่น KFC, McDonald’s
ในเขตรั งสิต ปทุม ธานี เนื่ อ งจากผู้วิ จัย ไม่ ท ราบจ านวนประชากรที่ แ ท้ จ ริ งว่ามี จ านวนเท่ า ใด ทางผู้วิจัย จึ งใช้ วิ ธี
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การเลื อ กสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กล่ า วคื อ การเลื อ กแจกแบบสอบถาม
เฉพาะกลุม่ ตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นเขตรังสิตปทุมธานี ที่เคยใช้ บริ การร้ านอาหารฟาสต์ฟ้ ดู
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อนนามาวิเคราะห์ โดยการการแจกแบบสอบถามให้ กลุ่ม ตัวอย่าง
ตังแต่
้ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จนถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาในการเก็บ รวบรวมข้ อมูลทังสิ
้ ้น 2 เดือน

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 207 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.75
มี อ ายุ ระห ว่ า ง 21–30 ปี จ า น วน 136 ค น คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ 34.00 มี ส ถ า น ภ า พ โส ด จ าน ว น 229 ค น
คิดเป็ นร้ อยละ 57.25 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 205 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.25 มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้ าง
บริ ษัทเอกชน จานวน 128 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.00 มีรายได้ สว่ นตัวต่อเดือน 10,001–30,000 บาท จานวน 161 คน
คิ ด เป็ นร้ อยละ 40.25 ปั จจัย การรั บ รู้ ด้ านคุ ณ ภาพของสิ น ค้ ามี ค่ า เฉลี่ ย ในระดับ มากที่ สุด (ค่ า เฉลี่ ย = 4.30,
ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน = 0.37) ปั จจั ย ด้ านคุ ณ ภาพการให้ บริ ก ารมี ค่ า เฉลี่ ย ในระดับ มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 4.17,
ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน = 0.32) ปั จ จัย ด้ า นการรั บ รู้ คุณ ค่า ด้ า นราคามี ค่า เฉลี่ย ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.04,
ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน = 0.45) และปั จ จัย ด้ า นความจงรั ก ภัก ดี มี ค่า เฉลี่ย ในระดับ มากที่ สุด (ค่า เฉลี่ย = 4.31,
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.41)
สมมติฐานจะใช้ สถิ ติทดสอบหาความสัม พันธ์ แบบถดถอยเชิ งพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลการรั บ รู้ ด้ านคุ ณ ภาพของสิ น ค้ า คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร และการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ด้ านราคาที่ มี
ต่อความจงรักภักดีของลูกค้ า ร้ านอาหารฟาสต์ฟ้ ดู ในเขตรังสิต ปทุมธานี
ตารางที่ 1 ค่าอิทธิพลของการรับรู้ ด้านคุณภาพของสินค้ า คุณภาพการให้ บริ การ และการรับรู้ คุณค่าด้ านราคาที่ มี
ต่อความจงรักภักดี ของลูกค้ า ร้ านอาหารฟาสต์ ฟ้ ูด ในเขตรังสิตปทุม ธานี ด้ วยวิธีวิเคราะห์ สมั พันธ์ แบบถดถอย
เชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
t
Sig
การรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้ า
0.112
0.053
2.090
0.037*
คุณภาพการให้ บริ การมีอิทธิพลถึง
0.237
0.067
3.549
0.000*
การรับรู้คณ
ุ ค่าด้ านราคา
0.294
0.045
6.467
0.000*
R² = 0.235, F-Value = 40.658, p-value = 0.000*
จากตารางที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า ค่ า อิ ท ธิ พ ลการรั บ รู้ ด้ านคุ ณ ภาพของสิ น ค้ า คุ ณ ภาพ
การให้ บ ริ ก ารและการรั บ รู้ คุณ ค่าด้ านราคาที่ มี ต่อ ความจงรั ก ภักดี ข องลูก ค้ า ร้ านอาหารฟาสต์ ฟ้ ูด ในเขตรั งสิต
ปทุมธานี เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า การรับรู้ ด้านคุณ ภาพของสินค้ า คุณ ภาพการให้ บริ การและการรับรู้ คุณค่า
ด้ านราคาที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้ า ร้ านอาหารฟาสต์ฟ้ ดู ในเขตรังสิตปทุมธานี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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เมื่อพิจารณาความสาคัญการรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้ า คุณภาพการให้ บริ การ การรับรู้ คณ
ุ ค่าด้ านราคา
ค่าสัมประสิทธิ์ในการพยากรณ์ คือ (R² = 0.235, p-value = 0.000) ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้ า ร้ านอาหาร
ฟาสต์ฟ้ ดู ในเขตรังสิตปทุมธานี สอดคล้ องกับสมมุติฐานที่ตงไว้
ั ้ ด้านการรับรู้ ด้านคุณภาพของสินค้ า (Beta = 0.053)
ด้ านคุณภาพการให้ บริ การ (Beta = 0.067) ด้ านการรับรู้คณ
ุ ค่าด้ านราคา (Beta 0.045) ตามลาดับ

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ด้ านการรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้ า
ด้ านคุณภาพการให้ บริ การ
ด้ านการรับรู้คณ
ุ ค่าด้ านราคา

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สอดคล้ องกับข้ อมูล
สอดคล้ องกับข้ อมูล
สอดคล้ องกับข้ อมูล

ผลการทดสอบสมมติ ฐาน สรุ ป ได้ ว่า ผลการศึกษาสอดคล้ อ งกับ สมมติ ฐาน คื อ การรับ รู้ ด้ านคุณ ภาพ
ของสิน ค้ า คุณ ภาพการให้ บริ การ และการรับ รู้ คุณ ค่าด้ านราคาที่มี ผลต่อความจงรั กภักดี ของลูก ค้ า ร้ านอาหาร
ฟาสต์ฟ้ ดู ในเขตรังสิต ปทุมธานี

บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
งานวิ จัยนี ไ้ ด้ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ ที่ต้ องการศึกษา อิท ธิ พ ลของการรับ รู้ ด้ านคุณ ภาพของสินค้ า คุณ ภาพ
การให้ บริ การ และการรั บรู้ คุณ ค่าด้ านราคา ที่มี ต่อความจงรักภักดีของลูกค้ า ร้ านอาหารฟาสต์ ฟ้ ูด ในเขตรังสิต
ปทุมธานี โดยตังสมมติ
้
ฐานไว้ ดงั นี ้
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 จากการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู้ ด้ านคุณ ภาพของสิน ค้ า ที่ มี ต่ อ ความจงรั ก ภัก ดี
ของลูกค้ า ร้ านอาหารฟาสต์ฟ้ ดู ในเขตรังสิต ปทุมธานี พบว่าอิทธิพลของการรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้ า โดยภาพรวม
อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุด มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ , ศุ ภ ร เสรี รั ต น์ , ปณิ ศ า มี จิ น ดา,
อรทัย เลิศวรรณวิทย์ , ปริ ญลักษิ ตานนท์ , องอาจ ปทะวานิช และจิ ระวัฒ น์ อนุชชานนท์ (2552) โดยอธิ บายไว้ ว่า
การรับรู้ คุณ ภาพของสินค้ าสามารถให้ ผ้ ูบริ โภคสามารถแยกแยะได้ ว่า ผลิตภัณ ฑ์ นีม้ ีประสิทธิ ภาพในการทางาน
และมีความคงทนของผลิตภัณฑ์ เช่น อายุการใช้ งาน ความประหยัด และมีมาตรฐานเป็ นตัวกาหนดชี ้วัดคุณภาพ
ของสิน ค้ า ซึ่ง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ Asshidin, Abidin & Borhan (2016) เรื่ อ ง การพัฒ นาตัว ชี ว้ ัด
หลายมิติของการรับรู้คณ
ุ ภาพของผลิตภัณฑ์ที่สง่ ผลต่อความภักดี ผลพบว่า การพัฒนาตัวชี ้วัดหลายมิติของการรับรู้
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สง่ ผลต่อความภักดี โดยภาพรวมในระดับมาก
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 จากการศึก ษาอิ ท ธิ พ ลของคุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารที่ มี ต่อ ความจงรั ก ภัก ดี ของลูก ค้ า
ร้ านอาหารฟาสต์ฟ้ ูด ในเขตรังสิต ปทุมธานี พบว่าอิทธิ พลของคุณภาพการให้ บริ การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยแบ่งเป็ นด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านการตอบสนองทันที ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ ด้ านการเอาใจใส่
และด้ านความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ ก าร ทัง้ นี ย้ ัง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ เรวดี ศิ ริ น คร (2541)
โดยอธิบายไว้ ว่า คุณภาพการให้ บริ การเป็ นบริ การทังหมดที
้
่ผ้ รู ับบริ การได้ รับและเป็ นไปตามที่คาดหวัง ซึ่งมีลกั ษณะ
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ไปในทิศทางบวก เช่น ความสะดวกรวดเร็ ว ความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัย ผู้ให้ บริ การมีประสบการณ์ และ
มีความสามารถสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ูบริ โภคที่มีต่อสินค้ าหรื อบริ การ ซึ่งมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ธนานิษฐ์ สิริวงศ์วชั ระ และศิริรัตน์ รัตนพิทกั ษ์ (2561) เรื่ อง การศึกษาคุณภาพการให้ บริ การที่สง่ ผลต่ อความภักดีใน
การให้ บริ การของธนาคารออมสิน สาขาเพชรบุรีตดั ใหม่ ผลพบว่า คุณภาพการให้ บริ การในทุกด้ านมีผลต่อความภักดี
ในการให้ บริ การของธนาคารออมสิน โดยภาพรวมในระดับมาก
สมมติฐ านข้ อที่ 3 จากการศึกษาอิท ธิ พ ลของการรั บ รู้ คุณ ค่าด้ านราคามี ต่อ ความจงรั กภัก ดีข องลูก ค้ า
ร้ านอาหารฟาสต์ฟ้ ดู ในเขตรังสิต ปทุมธานี พบว่าอิทธิพลของการรับรู้คณ
ุ ค่าด้ านราคาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทังนี
้ ย้ ังมีความสอดคล้ องกับแนวคิดของ Ralston (1994) โดยอธิ บายไว้ ว่า การรับรู้ คุณ ค่าด้ านราคาเป็ นการเพิ่ม
ความถี่ ในการซื อ้ สิ น ค้ า และการใช้ บ ริ ก ารของผู้บ ริ โภคเพื่ อ เป็ นการพัฒ นาความจงรั ก ภัก ดี และเป็ นการสร้ าง
ความได้ เปรี ย บในด้ านการแข่ ง ขั น ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ วรั ญ ญา คงจิ ต ราภา (2560)
เรื่ อง การรับรู้ คณ
ุ ค่าของปั จจัยด้ านราคา คุณภาพการบริ การ และความไว้ วางใจที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริ โภคต่อ
ร้ านอาหารริ มทางในย่านเยาวราช ผลพบว่า การรับรู้ คณ
ุ ค่าด้ านราคามีผลต่อความภักดีของผู้บริ โภคต่อร้ านอาหาร
ริ มทางในย่านเยาวราช โดยภาพรวมในระดับมาก
จากผลทดสอบสมมติฐานข้ างต้ นจึงสรุปได้ วา่ ตัวแปรต้ นมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดับ .05 และเพื่ อ ให้ ผลการศึ ก ษาครั ง้ นี ส้ ามารถต่ อ ยอดหรื อ ขยายผลต่ อ ไป อัน จะเป็ นประโยชน์ ใ นการ
อธิ บ ายเหตุ ก ารณ์ หรื อ ปั จจั ย ในการส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจ หรื อปั ญ หา อื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั น
โดยผลจากการศึกษามีประโยชน์ที่ได้ รับ และข้ อเสนอแนะต่อผู้ที่สนใจการวิจยั ดังนี ้
ประโยชน์ทางด้ านวิชาการ
1. เพื่ อ เพิ่ ม เติ ม องค์ ค วามรู้ ด้ า นวิช าการที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ ความจงรั ก ภัก ดี ข องลูก ค้ า
แก่ผ้ ทู ี่สนใจ
2. เพือ่ เป็ นประโยชน์ทางด้ านวิชาการ และองค์การต่าง ๆ ในการทาธุรกิจเกี่ยวกับอุสาหกรรมประเภทอาหาร
ต่อไป
ประโยชน์ทางด้ านเชิงปฏิบตั ิ
1. ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องของร้ านอาหารฟาสต์ฟ้ ดู หรื อธุรกิจร้ านอาหาร สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ ในการพัฒนา
ด้ านการรับรู้ ด้ านคุณ ภาพของสินค้ า คุณ ภาพการให้ บริ การ และราคาที่สมเหตุผล อันนาไปสู่การพัฒ นาที่เพิ่มขึน้
ของความจงรักภักดีของลูกค้ าในที่สดุ
2. สามารถนาไปปรับใช้ เพื่อให้ เข้ าใจ และทราบถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้บริ โภคได้ ดีมากยิ่งขึ ้น
ข้ อเสนอแนะ
ผู้วิจยั ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์หรื อคาดว่าส่งผลต่อความจงรักภักดี ของร้ านอาหาร
ฟาสต์ฟ้ ดู เป็ นการขยายขอบเขตงานวิจยั ให้ กว้ างขึ ้น นอกจากนี ้ผู้ประกอบการสามารถนาข้ อมูลไปใช้ ในการวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเป็ นการพัฒนาการบริ การต่อไป และผู้วิจยั ควรศึกษากลุม่ ตัวอย่างให้ เพิ่มมากขึ ้น และ
ศึกษาในเขตพื ้นที่อื่น ๆ เพื่อเห็นถึงข้ อแตกต่าง และนาไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ ในด้ านต่าง ๆ ได้ มีประสิทธิภาพ
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รู ปแบบสั นนิ ษฐาน และการกาหนดอายุ ชิน้ ส่ วนพระพุทธรู ปสาริ ดขนาดใหญ่ ใพิพิธภัณฑ
สถานแห่ งชาติ หริภุญไชย
The Conjectural Reconstruction and Dating on Fragments of Large Bronze Images of Buddha
in the Hariphunchai National Museum
วสุนธรา ยืนยง1
Wasunthara Yuenyong

บทคัดย่ อ
ชิน้ ส่วนที่ไม่ครบองค์ ของพระพุทธรู ปสาริ ดขนาดใหญ่จานวนหนึ่ง ปั จจุบนั เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หริ ภญ
ุ ไชย จังหวัดลาพูน ยังไม่สามารถสืบหาที่มาที่แน่ชดั ได้ บางชิ ้นส่วนยังไม่ได้ รับการศึกษาเท่าที่ควร และ
ไม่สมบูรณ์ จึงนาไปสูข่ ้ อสันนิษฐานต่าง ๆ ทังในประเด็
้
นของที่มา รู ปแบบสันนิษฐาน และการกาหนดอายุ งานวิจยั นี ้
จึงเป็ นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์รูปแบบสันนิษฐาน การกาหนดอายุสมัย รวมถึงการวินิจฉัยข้ อสันนิษฐานเดิมเกี่ยวกับ
เรื่ องนี ้
ผลการศึกษาสามารถสร้ างรูปแบบสันนิษฐาน และกาหนดอายุสมัยของชิ ้นส่วนพระพุทธรูปสาริ ดขนาดใหญ่
ซึง่ มีชิ ้นส่วนต่าง ๆ รวมเข้ าด้ วยกันได้ ทงสิ
ั ้ ้นจานวน 3 องค์ โดยสรุปดังนี ้
1. ชิ ้นส่วนพระพุทธรู ปสาริ ด เลขวัตถุ 147/18, 148/18, 149/18, 150/18 และ 151/18 เป็ นพระพุทธรู ปองค์
เดียวกัน มีขนาดประมาณ 205 เซนติ เมตร กาหนดอายุได้ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 เมื่อพิจารณาขนาดตามที่ได้
สันนิษฐานมีความเป็ นไปได้ ที่จะประดิษฐานในซุ้มจระนาของเจดีย์เชียงยัน วัดพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัย
2. ชิ น้ ส่วนพระพุทธรู ปสาริ ด เลขวัตถุ 283/18, 473/18 และ 474/18 เป็ นชิ น้ ส่วนจากพระพุท ธรู ปองค์
เดียวกัน มีขนาดประมาณ 460 เซนติเมตร โดยสามารถกาหนดอายุได้ ในประมาณต้ นพุทธศตวรรษที่ 21 สันนิษฐาน
ว่าเป็ นพระพุทธรูปจาลองของพระพระอัฏฐารส วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาเพื่อ วินิฉยั ข้ อสันนิษฐาน
เดิมพบว่าเศียรพระแสนแซว่ เมืองลาพูน รวมไปถึงชิน้ ส่วนพระวรกายทัง้ 2 ชิ น้ มิใช่พระพุทธรู ปที่ปรากฏการสร้ าง
ที่กล่าวไว้ ในจารึกวัดพระยืนตามที่ได้ มีผ้ สู นั นิษฐานไว้
3. ชิ น้ ส่ว นพระพุท ธรู ป ส าริ ด เลขวัต ถุ 472/18 มี รู ป แบบสัน นิ ษ ฐานเป็ นพระพุท ธรู ป ปางมารวิ ชัย ใน
ศิลปะล้ านนา แบบอิทธิพลสุโขทัย มีขนาดโดยประมาณ สูง 170 เซนติเมตร หน้ าตักกว้ าง 136 เซนติเมตร กาหนดอายุ
ไว้ ประมาณต้ นพุทธศตวรรษที่ 21
คาสาคัญ : ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปสาริ ด / รูปแบบสันนิษฐาน / พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริ ภญ
ุ ไชย

ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
Department of Art History, Faculty of Archaeology, Bangkok, Silpakorn University 10200 Thailand
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Abstract
The fragments of large bronze Buddha images have been recognized in the collection of the
Hariphunchal National Museum in Lamphun Province. The provenances of the fragments are unknown and
there is not much information about the issue. Therefore, several scholars have got into answering questions
about where the origin place of installation of the images were, and how to date the images. This study was
to propose some hypotheses to explain the conjectural reconstruction on the images 'fragments and how
the images of Buddha can be dated by means of a comparative study of styles, as well as challenges the
previous assumptions about the matter.
The study yielded some significant results which provide relevant information for reconstruction
on the huge bronze statues of Buddha and their periods of consecration. As a result, three images of
Buddha have been theoretically reconstructed as follows:
1. The five pieces Nos. 147/18, 148/18, 149/18, 150/18, and 151/18 are considered to be parts of
an image of Buddha which has a height of 205 centimeters, dating back to the 13th century CE. This statue
was possibly placed at the arched niche of Chiang Yan chedi (stupa) in Wat Phra That Hariphun Chai
Temple.
2. The three pieces Nos. 283/18, 473/18, and 474/18 are regarded as parts of the image of Buddha
which has a height of 460 centimeters. It dates to the late 15th-16th century CE. It might be modelled after
the "Attharasa Buddha" of Wat Chedi Luang in Chiang Mai Province. The two pieces (Nos. 473/18 and
474/18) are undoubtedly fixed with the head one (No. 283/18) known as "Phra Saen Sawae" Buddha,
exhibited in the Hariphunchai National Museum. Consequently, the previous hypotheses that the image
was the same one which was mentioned in the Wat Phra Yuen inscription can be rejected.
3. The piece No. 472/18 is identified with a part of an image of Buddha in the Lan Na style. It has
a height of 170 centimeters, and the lap (from the right knee to the left one) is 136 centimeters wide. It dates
to the late 15th century CE. The Buddha showing the gesture of subduing Mara, the typically style of
Sukhothai image of Buddha, suggests that the Sukhothai Buddhist art was the inspiration for the Lan Na's
image of Buddha.
Keyword: Reconstruction / Haripunchai National Museum / Large Bronze Buddha Fragments

บทนา
กลุ่มชิ น้ ส่วนไม่ครบทัง้ องค์ พระพุทธรู ปสาริ ดขนาดขนาดใหญ่ ปั จจุบันเก็ บรั กษาไว้ ในพิพิธภัณฑสถาน
แห่ ง ชาติ หริ ภุ ญ ไชย จั ง หวั ด ล าพู น มี ลั ก ษณะไม่ ส มบู ร ณ์ และ มี ที่ ม าซึ่ ง ไม่ ท ราบแน่ ชั ด ทราบเพี ย งว่ า
ชิ น้ ส่ว นพระพุท ธรู ป เลขวัต ถุที่ 147/18, 148/18, 149/18, 150/18 และ 151/18 (ต่อ ไปนี ก้ าหนดให้ เ รี ย กเป็ น
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ชิ ้นส่วนพระพุทธรู ปสาริ ดกลุ่มที่ 1) (ภาพที่ 1) ชิน้ ส่วนพระพุทธรู ปสาริ ดเลขวัตถุ 473/18, 474/18 (ภาพที่ 2) และ
472/18 (ภาพที่ 3) นามาจากวัดพระธาตุหริ ภุญชัย และเศียรพระแสนแซว่ เลขวัตถุ 283/18 (ภาพที่ 2) นามาจาก
วัดดอนแก้ ว โดยไม่ทราบที่มาก่อนที่จะถูกนาไปเก็บรักษาไว้ ที่วดั ทัง้ 2 แห่ง และสาหรับในกรณีวดั พระธาตุหริ ภญ
ุ ชัย
นัน้ เดิมเคยเป็ นสถานที่เก็ บรวบรวมโบราณวัตถุ และจัดตัง้ เป็ นพิพิธภัณฑสถานไว้ ในบริ เวณวัดเมื่อปี พ.ศ.2470
ก่อ นจะย้ ายบางส่ว นมาเก็ บ รั กษาไว้ ณ พิ พิธ ภัณ ฑสถานแห่งชาติ หริ ภุญ ไชย ใน พ.ศ.2504 2 ดังนัน้ ข้ อมูลที่ ม า
ของโบราณวัต ถุหลายชิ น้ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริ ภุญไชย จึงมาจากวัดพระธาตุหริ ภุญชัย เป็ นส่วนใหญ่
เมื่ อ ไม่ท ราบถึ ง ที่ ม าที่ แ น่ชัด ของชิ น้ ส่ว นพระพุท ธรู ป รวมไปถึ ง โบราณวัต ถุอื่ น ๆ เนื่ อ งจากมิ ได้ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มูล
อย่างเป็ นระบบในอดีตนัน้ นาไปสูข่ ้ อสันนิษฐานต่าง ๆ บางข้ อสันนิษฐานยังไม่รับการศึกษาเท่าที่ควรเพื่อยืนยันถึง
ความเป็ นไปได้ ของข้ อสันนิษฐานนัน้ ๆ จึงเป็ นที่ม าของการศึกษาในครั ง้ นี ้ ซึ่ง มุ่งเน้ น ไปที่การกาหนดอายุ และ
การสร้ างรูปแบบสันนิษฐานของกลุม่ ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปสาริ ดกลุม่ นี ้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึง ความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบสันนิษฐานของชิ น้ ส่วนพระพุทธรู ปสาริ ดขนาดใหญ่ ในคลัง
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ หริ ภุ ญ ไชย และวิ เ คราะห์ รู ปแบบสั น นิ ษ ฐานและการก าหนดอายุ ส มั ย ของ
ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปสาริ ดขนาดใหญ่ ซึง่ ปั จจุบนั เก็บรักษาไว้ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริ ภญ
ุ ไชย จังหวัดลาพูน
2. เพือ่ วินิจฉัยข้ อสันนิษฐานเดิม
3. เพื่อตังข้
้ อสันนิษฐาน และแก้ ไขประเด็นปั ญหาตามข้ อสันนิษฐานนัน้ ๆ ตามที่พบหลักฐาน เท่าบริ บทรอบ
ข้ างจะเอื ้ออานวย

วิธีดาเนินการวิจัย
เก็ บข้ อมูลภาคสนาม โดยมุ่ง เน้ นไปที่พระพุทธรู ป ซึ่งพบในพืน้ ที่จังหวัดลาพูน กลุ่มพระพุทธรู ปในพืน้ ที่
ภาคกลางของไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-19 ที่มีอิทธิพลของศิลปะเขมรและทวารวดี และพระพุทธรูปในศิลปะล้ านนา
ในเขตเชี ย งใหม่ พระพุท ธรู ป ในศิ ลปะสุโขทัย และจัง หวัด ใกล้ เ คี ย งที่ อ าจเกี่ ย วข้ อ ง น าข้ อ มูลทางด้ า นรู ป แบบ
มาวิเคราะห์ร่วมกับข้ อมูลเอกสารโดยอาศัยข้ อมูลจาก จารึก คัมภีร์ทางศาสนา เอกสารโบราณ ภาพถ่ายเก่า รวมไปถึง
ข้ อสันนิษฐานที่เคยมีผ้ ศู กึ ษาไว้ แล้ ว

ผลการวิจัย
การศึกษาพระพุทธรู ปที่มีสภาพชารุ ด อยู่ในสภาพชิ ้นส่วน มีข้อจากัดในการศึกษาค่อนข้ างมาก เนื่องด้ วย
สภาพที่ไม่สมบูรณ์นนท
ั ้ าให้ สามารถตังข้
้ อสันนิษฐานได้ ในหลายแนวทางด้ วยกัน โดยการศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นเพียงหนึง่
ในการตังข้
้ อสันนิษฐานตามหลักฐาน และบริ บทโดยรอบเท่านัน้ โดยประเด็นหลักที่ได้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้ที่สาคัญ
มีดงั นี ้

อ้ างอิงจากคานา เขียนโดย นายเดโช สวนานนท์ อธิบดีกรมศิลปากร ในหนังสือ พิริยะ ไกรฤกษ์ , ศิลปวัตถุสาคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ หริ
ภุญไชย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2522).
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1. ชิ ้นส่วนพระพุทธรู ปสาริ ดกลุม่ ที่ 1 (เลขวัตถุ 147/18, 148/18, 149/18, 150/18 และ 151/18) (ภาพที่ 4)
มีรูปแบบสันนิษฐานดังนี ้ : เป็ นพระพุทธรู ปยืน เป็ นประติมากรรมนูนสูง รัศมีที่หกั หายไปนัน้ เป็ นรัศมีแบบดอกบัวหรื อ
ทรงกรวยสามเหลี่ยมขนาดเล็ก แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ ขนานกันบริ เวณพระอุระ สามารถกาหนดอายุไว้
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ช่างปั น้ หล่อพระพุทธรู ปน่าจะได้ รับแรงบัลดาลใจสาคัญมาจากศิลปะทวารวดี ที่มีมา
แต่เดิม แล้ วผสมผสานเข้ ากับศิลปะพุกามที่พบหลักฐานความสัมพันธ์ กันอย่างชัดเจนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17
จนเกิดเป็ นลักษณะเฉพาะ เช่น การยกขอบสบงเป็ นสันนูนขึ ้นแล้ วจีบผ้ าด้ านหน้ ายกนูนขึ ้นเป็ นแนวยาวระหว่างพระอุรุ
และการท าเม็ ด พระศกขนาดเล็ก และแหลมสูง มาก ลัก ษณะพระพุท ธรู ป เช่ น นี ส้ ่ง อิ ท ธิ พ ลบางประการให้ กับ
พระพุทธรู ปแบบอูท่ องรุ่นที่ 1 โดยการกาหนดอายุจากการศึกษาในครัง้ นี ้ยังคงสอดคล้ องกับข้ อสันนิษฐานเดิมที่ได้ มี
ผู้สนั นิษฐานไว้ ก่อนหน้ า และยังไม่พบข้ อขัดแย้ งใด
ประเด็นที่มีการเสนอว่าพระพุทธรูปในศิลปะหริ ภญ
ุ ชัยซึง่ ปรากฏพระมัสสุ ถือว่าเป็ นรูปของพระอรหันต์ไม่ใช่
พระพุท ธเจ้ า และส่ว นด้ า นหลัง ซึ่ ง เป็ นแผ่ น เรี ย บแสดงว่ า ประติ ม ากรรนี ป้ ระดิ ษ ฐานโดยยึ ด ติ ด กับ ผนัง ทัง้ สิ น้
ซึง่ เป็ นตาแหน่งการติดตังโดยทั
้
ว่ ไปไม่ได้ อยู่ในตาแหน่งของพระประธาน3 ในการศึกษาครัง้ นี ้ยังไม่สามารถให้ คาตอบ
ต่อประเด็นดังกล่าวได้
ในประเด็ นเกี่ ยวกับพระพุท ธรู ป ที่มีแผ่นหลังเรี ยบว่าเป็ นการประดิษฐานพระพุทธรู ปรู ป เข้ า กับผนังนัน้
ผู้ศึกษามีความเห็นว่าโดยเฉพาะในศิลปะหริ ภญ
ุ ชัยพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ มีข้อจากัดเกี่ยวกับการประดิษฐานอยู่
แล้ ว จึงไม่อาจสรุ ปรวมลงไปได้ ว่าพระพุทธรู ปที่สร้ างในรู ปแบบของประติมากรรมนูนสูงจะต้ องอยู่ภายในซุ้มจระนา
ของเจดีย์เท่านัน้ หากแต่สามารถประดิษฐานเป็ นพระพุทธรูปประธาน ภายในอุโบสถ หรื อวิหารก็ได้ ทังนี
้ ้พิจารณาได้
จากตัวอย่างพระพุทธรูปศิลปะล้ านนาซึง่ มีกรณีของการประดิษฐานพระพุทธรูปยืนที่มีขนาดใหญ่ แม้ การประดิษฐาน
ดังกล่าวจะเกิดจากข้ อจากัดด้ านขนาดที่ใหญ่กว่าพระพุทธรู ปในศิลปะหริ ภญ
ุ ชัยมาก และมีอายุการสร้ างที่ห่างกัน
พอสมควร แต่ก็อาจนับเป็ นตัวอย่างของการประดิษฐานพระพุทธรู ปประธานในบริ บทของพระพุทธรู ปแบบนูนสูงได้
เช่นกัน จึงมิอาจสรุปได้ วา่ พระพุทธรูปนูนสูงทุกองค์ไม่สามารถอยูใ่ นตาแหน่งประธานได้
ส่ ว นประเด็ น ที่ น าเสนอว่ า การประดิ ษ ฐานชิ น้ ส่ ว นพระพุ ท ธรู ป ส าริ ด กลุ่ ม นี ้ อาจเคยประดิ ษ ฐาน
ที่เจดีย์เชียงยันนัน้ จากการศึกษาครัง้ นี ้พบความเป็ นไปได้ ที่ชิ ้นส่วนพระพุทธรู ปสาริ ดกลุม่ ที่ 1 อาจเคยประดิษฐาน
อยู่ภายในซุ้มจระนาของเจดีย์เชียงยัน วัดพระธาตุหริ ภุญชัย กล่าวคือเมื่อพิจารณาจากขนาดของพระพุทธรู ปองค์
นี ้ทีค่ านวณแล้ วว่ามีขนาดโดยประมาณ 205 เซนติเมตร เมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับขนาดช่องจระนาของเจดีย์เชียงยัน
วัดพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัย โดยเปรี ยบเทียบด้ วยขนาดส่วน (Scale) ซุ้มจระนาจากภาพถ่าย พบว่าองค์พระพุทธรูปสามารถ
ประดิษฐานภายในซุ้มจระนาได้ (ภาพที่ 5) แต่อยู่ในลักษณะของสัดส่วนค่อนข้ างเล็กเมื่อเทียบกับกลุม่ พระพุทธรู ป
ในซุ้มจระนาของเจดีย์ก่กู ดุ และของรัตนเจดีย์ ที่องค์พระพุทธรูปจะอยูใ่ นลักษณะที่พอดีกบั ช่องของซุ้มจระนา
อย่างไรก็ตามมีความเป็ นได้ เช่นกันที่พระพุทธรู ปองค์ดงั กล่าวอาจเคยประดิษฐานอยู่ที่ ซ้ ุมจระนาด้ านใด
ด้ า นหนึ่ ง ของเจดี ย์ เ ชี ย งยัน กอปรกั บ รู ป แบบทางด้ านศิ ล ปะที่ สัม พัน ธ์ กั บ ลัก ษณะศิ ล ปะของเจดี ย์ เ ชี ย งยัน

พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์ , หาพระ หาเจ้ า : รวมบทความทางวิชาการเกี่ยวกับความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมของโบราณวัตถุและ
โบราณสถาน (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545), 23-27.
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ข้ อสันนิษฐานนี ้ยังมีข้อจากัดเกี่ยวกับจานวนชิ ้นส่วนที่พบเพียงไม่กี่ชิ ้นเท่านัน้ ยิ่งกว่านันผลจากการศึ
้
กษาโดยเฉพาะ
พระพุทธรูปยืนที่ทาจากสาริ ดทังในศิ
้ ลปะหริ ภญ
ุ ชัย และล้ านนา ยังไม่พบตัวอย่างการประดิษฐานไว้ ภายในซุ้มจระนา
ของเจดีย์กลางแจ้ ง จนอาจกล่าวได้ ว่าการใช้ พระพุทธรู ปสาริ ดมาเป็ นส่วนประดับซุ้มจระนาไม่เป็ นที่นิยม ถึงกระนัน้
ก็พบตัวอย่างการประดิษฐานพระพุทธรูปสาริ ดที่เป็ นพระพุทธรูปยืนภายในวิหารได้ กล่าวคือปรากฏประจักษ์ พยานว่า
ในศิลปะล้ านนานิยมสร้ างวิหารที่มีผนังด้ านหลังอยู่แล้ วซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่สามารถประดิษฐานพระพุทธรู ปแบบนูนสูงได้
และอยู่ในตาแหน่งของพระประธาน ตัวอย่างเช่น พระพุทธรู ปปางประธานอภัย หรื อพระอัฏฐารส วัดเจดีย์หลวง
จังหวัดเชียงใหม่
2. ชิ ้นส่วนพระพุทธรู ปสาริ ด เลขวัตถุ 473/18 และ 474/18 (ภาพที่ 6) มีความสัมพันธ์ กบั เศียรพระแสนแซว่
เมืองลาพูน ข้ อสันนิษฐานนี ้มีความเป็ นได้ สงู มากที่ชิ ้นส่วนเหล่านี ้จะประกอบเข้ ากับเศียรดังกล่าวเป็ นพระพุทธรูปองค์
เดียวกัน และเป็ นพระพุทธรู ป จาลองพระพุทธรู ปยื นปางประทานอภัย หรื อพระอัฏฐารส ในวิหารวัด เจดีย์หลวง
จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ถือเป็ นพระพุทธรูปสาคัญในล้ านนา โดยแสดงให้ เห็นถึงแนวคิดเรื่ องการจาลองพระพุทธรูปสาคัญ
ไว้ ยัง เมื อ งต่า ง ๆ ในสมัย ล้ า นนาได้ เป็ นอย่ า งดี พระพุท ธรู ป จ าลองนี จ้ ึ ง มี อ ายุไ ม่เ ก่ า ไปกว่า พุท ธศัก ราช 1955
ซึ่ ง เป็ นช่ ว งระยะเวลาการสร้ างพระอัฏ ฐารส วัด เจดี ย์ ห ลวง จั ง หวัด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง ก าหนดอายุ ไ ว้ ประมาณ
ต้ นพุทธศตวรรษที่ 21 ผลของการศึกษานี ้จึงสามารถตอบโจทย์เกี่ยวกับเศียรพระแสนแซว่ ภายในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หริ ภุญไชย ซึ่งเคยมีผ้ สู นั นิษฐานว่าอาจเป็ นพระเศียรของพระพุทธรู ปยืนที่สร้ างขึ ้นตามจารึ กวัดพระยืน 4
ซึง่ ตัวจารึ กวัดพระยืนมีศกั ราชระบุไว้ อย่างชัดเจนคือ จารึ กขึ ้นในพุทธศักราช 19135 ดังนันข้
้ อสันนิษฐานดัง่ กล่าวจึง
เป็ นไปไม่ได้ ที่เศียรพระแสนแซว่ รวมไปถึงพระวรกายส่วนบน และล่าง จะเป็ นส่วนของพระพุทธรู ปที่สร้ างขึ ้นตาม
จารึกวัดพระยืน
3. ชิ ้นส่วนพระพุทธรู ปสาริ ด เลขวัตถุ 472/18 (ภาพที่ 7) มีรูปแบบสันนิษฐานเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชัย
ในศิลปะล้ านนา แบบอิทธิ พลสุโขทัย สร้ างขึ ้นประมาณต้ นพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งกาหนดอายุเช่นนีไ้ ด้ จากรู ปแบบ
ของพระพุท ธรู ป ที่ แ สดงลัก ษณะของชายสัง ฆาฎิที่ มี ส่ว นปลายของแผ่น สัง ฆาฏิ แ ผ่นบนเว้ าเข้ า และส่วนปลาย
ของสังฆาฏิแผ่นล่างแยกออก ทาให้ เกิดส่วนที่คล้ ายสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน ลักษณะดังกล่าวนี ้พบร่ วมกับพระพุทธรู ป
สาริ ด ในศิ ลปะล้ า นนาหลายองค์ โดยเฉพาะกลุ่ม พระพุท ธรู ป ล้ า นนาที่ มี อ ายุ ป ระมาณต้ น พุท ธศตวรรษที่ 20 ต้ นพุทธตวรรษที่ 21 ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ชายสังฆาฏิดังกล่าวเสื่อมความนิยมลง การศึกษาในครั ง้ นี ้
ยัง พบว่า รู ปแบบชายสังฆาฏิดังกล่าวปรากฏในพระพุทธรู ปที่พบในบริ เวณเมืองเชี ยงใหม่ , เชี ยงแสน และลาพูน
ซึ่งหากขยายขอบเขตการศึกษาไปพื ้นที่อื่น ก็อาจพบพระพุทธรู ปที่มีลกั ษณะของสังฆาฏิเช่นนีไ้ ด้ อีก ลักษณะชาย
สังฆาฏิดังกล่าวอาจเกี่ ยวข้ องกับศิลปะสุโขทัยด้ วย จึงเป็ นประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติม ต่อไป การศึกษาเกี่ยวกับ
รูปแบบของชายสังฆาฏิของพระพุทธรู ปนี ้ยังอาจนาไปพิจารณาประกอบร่ วมในการกาหนดอายุพระพุทธรูปในศิลปะ
ล้ านนาองค์อื่น ๆ ได้ ในทางหนึง่ ด้ วย

เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ , โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริ ภญ
ุ ไชย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548), 139.
ประเสริ ฐ ณ นคร และคณะ, จารึกล้ านนา ภาค 2 เล่ ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน และแม่ ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,
2551), 360-367.
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บทสรุป
ผลการศึกษาในงานวิจัยนีส้ ามารถสร้ างรู ปแบบสันนิษฐาน และกาหนดอายุสมัยของชิน้ ส่วนพระพุทธรู ป
สาริ ดขนาดใหญ่ โดยสามารถรวมชิ ้นส่วนต่าง ๆ เข้ าด้ วยกันได้ ทงสิ
ั ้ ้น 3 องค์ โดยสรุปคือ
1. ชิ น้ ส่ว นพระพุท ธรู ป ส าริ ด เลขวัต ถุ 147/18, 148/18, 149/18, 150/18 และ 151/18 เป็ นชิ น้ ส่ว น
ของพระพุทธรู ปองค์เดียวกัน พระพุทธรูปมีขนาดโดยประมาณ 205 เซนติเมตร กาหนดอายุได้ ประมาณพุทธศตวรรษ
ที่ 18 จากขนาดดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ วา่ เคยประดิษฐานในซุ้มจระนาของเจดีย์เชียงยัน วัดพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัย
2. ชิ น้ ส่วนพระพุทธรู ปสาริ ด เลขวัตถุ 283/18, 473/18 และ 474/18 เป็ นชิ น้ ส่วนจากพระพุท ธรู ปองค์
เดียวกัน สันนิษฐานว่าเป็ นพระพุทธรู ปจาลองของพระอัฏฐารส วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ มีขนาดโดยประมาณ
460 เซนติเมตร โดยสามารถกาหนดอายุได้ ประมาณต้ นพุทธศตวรรษที่ 21 เมื่อศึกษาเพื่อวินิจฉัยข้ อสันนิษฐานเดิม
พบว่า เศียรพระแสนแซว่ เมืองลาพูน รวมไปถึงชิ ้นส่วนพระวรกายทัง้ 2 ชิ ้น มิใช่พระพุทธรูปที่ปรากฏการสร้ างในจารึก
วัดพระยืนตามที่ได้ มีผ้ สู นั นิษฐานไว้
3. ชิ น้ ส่วนพระพุทธรู ปสาริ ด เลขวัตถุ 472/18 มี รูปแบบสันนิ ษฐานว่า เป็ นพระพุท ธรู ป ปางมารวิชัยใน
ศิลปะล้ านนา แบบอิทธิพลสุโขทัย มีขนาดโดยประมาณ สูง 170 เซนติเมตร หน้ าตักกว้ าง 136 เซนติเมตร กาหนดอายุ
ไว้ ประมาณต้ นพุทธศตวรรษที่ 21

คาขอบคุณ
ขอขอบพระคุณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริ ภญ
ุ ไชย จังหวัดลาพูน ที่เอื ้อเฟื อ้ ข้ อมูลให้ ผ้ ศู ึกษาเป็ นอย่างดี
มา ณ ที่นี ้
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ภาพที่ 1 ชิ ้นส่วนพระพุทธรูป
สาริ ดเลขวัตถุที่ 147/18 148/18
149/18 150/18 และ 151/18

ภาพที่ 2 ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปสาริด
เลขวัตถุ 283/18, 473/18 และ
474/18

ภาพที่ 3 ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปสาริดเลข
วัตถุ 472/18

ภาพที่ 4 รูปแบบสันนิษฐานชิ ้นส่วนพระพุทธรูปสาริ ด เลขวัตถุ 147/18, 148/18, 149/18, 150/18 และ 151/18
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ภาพที่ 5 (ซ้ าย) ภาพสันนิษฐานชิ ้นส่วนพระพุทธรูปสาริ ดกลุม่ ที่ 1 เมื่อประดิษฐานภายในซุ้มจระนาของเจดีย์เชียงยัน
วัดพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัย โดยเปรี ยบเทียบจากขนาดโดยประมาณ
ภาพที่ 6 (ขวา) รูปแบบสันนิษฐานชิ ้นส่วนพระพุทธรูปสาริ ดเลขวัตถุ 283/18, 473/18 และ 474/18

ภาพที่ 7 รูปแบบสันนิษฐาน ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปสาริ ดเลขวัตถุ 472/18
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ผลการใช้ กิจกรรมการอ่ านแบบกว้ างขวางที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้ าใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
Effects of Extensive Reading Activities on the Development English Reading Comprehension
Skills of Grade Seven Students
ศุภิสรา กุมาทะ1 และ สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์2
Supithsara Kumata1 and Soranabordin Prasansaph 2

บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ 1) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทัก ษะการอ่า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจก่ อ นและ
หลังการใช้ กิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวางของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 และ2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยน
ที่มีตอ่ การใช้ กิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวางในการพัฒนาด้ านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดอินทาราม กรุ งเทพมหานคร ที่เรี ยนในรายวิชา อ 21102 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 จานวน 34 คน ที่ได้ มาจากการสุม่ อย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ 1) หนังสืออ่านนอก
เวลา (Graded Readers) จ านวน 95 เล่ม 2) แบบบัน ทึก การอ่ า น 3) แบบทดสอบการอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจ และ
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน ที่มีต่อการใช้ กิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติด้วย t-test แบบจับคู่ ผลการวิจัยพบว่า
1) ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้ กิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง
สูง กว่ า ก่ อ นการใช้ อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 และ2) ความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การใช้ กิ จ กรรม
การอ่านแบบกว้ างขวางในการพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ : การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ/ กิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง

Abstract
The purposes of this research were to 1) compare students’ reading comprehension skills before and
after using extensive reading activities and 2) study the students’ satisfaction towards the extensive reading.
The sample of this research were 34 grade seven students of Fundamental English 1 (Eng. 21102), during the
second semester, academic year 2019, at Wat Intharam School, Bangkok, selected by a simple random
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sampling technique. The research instruments consisted of 1) 95 graded readers books; 2) a reading report;
3) an English reading comprehension test, used as pretest and posttest; and 4) the satisfaction questionnaire
towards the extensive reading activities. Mean and standard deviation of items were used to evaluate the
students’ satisfaction towards the extensive reading activities. The paired-sample t-test was used to analyze
the students’ reading comprehension skills. The results of the research were 1) the students’ reading
comprehension skills after using the extensive reading activities were significantly higher than before using the
extensive reading activities at the .05 level and 2) the students’ satisfaction towards the extensive reading
activities was at a high level.
Keyword: Reading Comprehension, English Reading Skill, Extensive Reading Activities

บทนา
ในปั จจุบนั การเรี ยนการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ พบว่านักเรี ยนไม่ประสบความสาเร็ จในการใช้ ทกั ษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ มีสาเหตุมาจากครู ใช้ วิธีสอนการอ่านที่ไม่เหมาะสม และขาดกิจกรรมการสอน
ที่ช่วยกระตุ้นให้ นกั เรี ยนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สุนีย์ สันหมุด (2552) ได้ กล่าวว่า ครูสอนภาษาอังกฤษบางคนมีวิธีการ
สอนการอ่านภาษาอังกฤษที่ไม่ถกู ต้ อง คือมุง่ เน้ นที่การแปลความความหมาย (เป็ นการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
โดยตรง โดยไม่ได้ อ าศัย กระบวนการคิ ดใดๆ ทัง้ สิ ้น) การจดจ าคาศัพ ท์ และหลัก ไวยากรณ์ ทาให้ นักเรี ย นไม่เข้ าใจ
ในสิ่งที่อ่านและไม่สามารถสรุ ปความเข้ าใจในภาพรวมจากการอ่านได้ ดังนันครู
้ จึงควรจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยนแต่ละคน ตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพด้ านการเรี ยนภาษาอังกฤษ เพราะผู้เรี ยน
แต่ละคนมีความแตกต่างกันในการเรี ยนรู้
ปั ญหาที่พบเกี่ ยวข้ องกับการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจของผู้วิจัย พบว่า นักเรี ย น
ชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นวัด อิ น ทาราม ยัง ขาดความรู้ ความสามารถในการใช้ ทัก ษะการอ่า นภาษาอัง กฤษ
เพื่อความเข้ าใจ และขาดกิ จกรรมที่ช่วยเสริ มสร้ างพัฒนาการด้ านการอ่านอย่างแท้ จริ ง ตลอดจนแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ในการเรี ยน จึงทาให้ นกั เรี ยนไม่ประสบความสาเร็ จในการอ่านเท่าที่ควรและมีทศั นคติที่ไม่ดีตอ่ การเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
จากการศึ ก ษางานวิ จัย เกี่ ย วกับ กิ จ กรรมการอ่ า นแบบกว้ า งขวาง ของ Day and Bamford (2002:1-2)
ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า กิ จกรรมการอ่านแบบกว้ างขวางเป็ นการอ่านที่สนับสนุน นักเรี ยนได้ ดีที่สดุ โดยนักเรี ยนสามารถเลือก
อ่านหนังสือประเภทต่างๆ ตามความสนใจและตามระดับความสามารถของตนเอง เริ่ มอ่านหนังสือจากระดับ ง่า ย
ไปสูร่ ะดับยาก ทาให้ เกิดการพัฒนาในเรื่ องของภาษาและความเข้ าใจในการอ่าน นอกจากนี ้ นักเรี ยนจะมีนิสยั รักการอ่าน
มากขึน้ เพราะนักเรี ย นสามารถเลือกอ่านหนังสือ ตามที่ต นเองสนใจ ไม่จากัดจ านวนหนัง สือ สามารถอ่านได้ ทุก ที่
ทังในห้
้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน หากอ่านแล้ วไม่เกิดความพึงพอใจก็สามารถหยุดอ่านและเปลีย่ นไปอ่านหนังสือเล่มใหม่
ได้ การอ่านแบบวิธีนี ้เป็ นการอ่านที่ให้ อิสระแก่ นกั เรี ยน โดยไม่มีครู มาบังคับ จึงทาให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ เรื่ องคาศัพท์และ
โครงสร้ างของประโยค ตลอดจนพัฒนาตนเองเป็ นนักอ่านที่ดี มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ สอดคล้ องกับผลการวิจยั
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ของ Beniko Mason and Stephen Krashen (2005: 1-5) ที่พบว่ากิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวางช่วยพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนญี่ปนที
ุ่ ่เรี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเรี ยน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า กิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวางช่วยกระตุ้นให้ นกั เรี ยนมีความสนใจและมีความรับผิดชอบ
ในการอ่าน ทาให้ นกั เรี ยนไม่คิดว่าการเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นเรื่ องยากและน่าเบื่ออีกต่อไป ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมีความสนใจ
ที่จะใช้ กิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวางเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยน ซึ่งจะทาให้
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นประโยชน์กบั ครู ผ้ สู อนในการนากิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวางไปใช้ ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้ าใจต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและ
หลัง การใช้ กิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีตอ่ การใช้ กิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวางในการพัฒนา
ความสามารถด้ านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่ม ตัว อย่า งที่ ใช้ ใ นการศึก ษาวิ จัยครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ นัก เรี ย นที่ก าลัง ศึกษาอยู่ใ นระดับชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนวัดอินทาราม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 34 คน ซึง่ ได้ มาจากการสุม่ ห้ องเรี ยนของนักเรี ยน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่
1. หนังสืออ่านนอกเวลา (Graded Readers) จานวน 95 เล่ม ที่มีการจัดประเภทหนังสือและจัดระดับของ
หนังสือให้ เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรี ยน
2. แบบบันทึกการอ่าน (Book Report) ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น เพื่อดูวา่ นักเรี ยนได้ อะไรจากการอ่านในแต่ละ
ครัง้ ซึง่ แบบบันทึกการอ่านได้ คา่ ดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) เท่ากับ 1
3. แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้ าใจ (Reading Comprehension Test) เป็ นข้ อสอบแบบปรนัยชนิด 4
ตัวเลือก มีทงหมด
ั้
50 ข้ อ ที่มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอานาจจาแนก (r) 0.20 -0.75 และมีค่า
ความเชื่อมัน่ อยูท่ ี่ 0.75 และแบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้ าใจ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องเท่ากับ 0.81
4. แบบสอบถามความคิดเห็น เป็ นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) กาหนดไว้ ทงหมด
ั้
5 ระดับ ตาม
แนวคิดของ Likert (1932) มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) เท่ากับ 1
ขัน้ ตอนดาเนินการวิจัย
ขันที
้ ่ 1 ขันเตรี
้ ยมก่อนการใช้ กิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง ผู้วิจยั มีการดาเนินการดังนี ้
1.1ผู้วิจัยดาเนินการสร้ างเครื่ องมือ ได้ แก่ แบบบันทึกการอ่าน แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้ าใจ และ
แบบสอบถามความคิดเห็น
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1.2 ผู้วิจยั ขอความร่วมมือจากนักเรี ยนในการดาเนินการวิจยั และเก็บข้ อมูล เริ่ มจากให้ นกั เรี ยนทาแบบทดสอบ
การอ่านเพื่อความเข้ าใจก่อนเรี ยน (Pre-Test) จานวน 50 ข้ อ
1.3 ผู้วิจยั สร้ างความคุ้นเคยกับนักเรี ยน และแนะนากิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง รวมทังสอนวิ
้
ธีการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจและทักษะย่อยของการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ พร้ อมกับยกตัวอย่างหนังสือ
ที่นา่ สนใจและสอนวิธีการเขียนบันทึกหลังการอ่านโดยทาให้ นกั เรี ยนดูเป็ นตัวอย่าง
ขันที
้ ่ 2 ขันด
้ าเนินการจัดกิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง
ผู้วิจยั นาหนังสืออ่านนอกเวลาและแบบบันทึกการอ่านไปใช้ กับกลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 1/1 โรงเรี ยนวัดอินทาราม จานวน 34 คน ผู้วิจยั จะมีหน้ าที่เหมือนกับบรรณษรักษ์ ห้องสมุดในการอานวยความสะดวก
ในการยืม-คืนหนังสืออ่านนอกเวลาให้ กบั นักเรี ยน และเก็บรวบรวมงานที่นกั เรี ยนนามาส่ง
ขันที
้ ่ 3 ขันหลั
้ งการใช้ กิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง
3.1 ผู้วิจยั ดาเนินการทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนโดยให้ นกั เรี ยนทาแบบทดสอบการอ่าน
เพื่อความเข้ าใจหลังการใช้ กิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง (Post-Test) จานวน 50 ข้ อ จากนันน
้ าคะแนนที่ได้ มาทา
การวิเคราะห์ผล
3.2 ให้ นกั เรี ยนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ กิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง แล้ วนามาวิเคราะห์
ข้ อมูลความคิดเห็นเพื่อหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
1. ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจก่อนและหลัง การใช้ กิจกรรมการอ่าน
แบบกว้ างขวางของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่าทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนหลังเรี ยน
ด้ วยกิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวางสูงกว่าก่อนเรี ยน
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจก่อนและหลัง เรี ยนด้ วยกิจกรรมการอ่าน
แบบกว้ างขวางของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
คะแนน
เต็ม

̅
𝐷

S.D

t

df

P- value

̅
S.D.
̅)
𝐗
(𝐷
n
Pre - test 34
50
17.62
6.47
9.88 6.74 *8.33 32
0.00
Post – test 34
50
27.50
6.34
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจของนัก เรี ย น
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 34 คน หลัง เรี ยนด้ วยกิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง เท่ากับ 27.50 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของคะแนนทัก ษะการอ่า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจก่ อ นเรี ย นด้ ว ยกิ จ กรรมการอ่ า นแบบกว้ า งขวาง ซึ่ง มี ค่ า
เท่ากับ 17.62 คะแนนเฉลี่ยผลต่าง (𝐷̅) เท่ากับ 9.88 ค่าทดสอบ t เท่ากับ 8.33 (P< 0.05) จากค่าสถิติดงั กล่าว แสดงว่า
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ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ หลัง เรี ยนด้ วยกิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวางของกลุม่ ตัวอย่างสูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการศึก ษาความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นที่ มี ต่อ การใช้ กิ จ กรรมการอ่า นแบบกว้ า งขวางในการพัฒ นา
ความสามารถด้ านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ ปรากฏผล ดังนี ้
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อกิ จกรรมการอ่านแบบกว้ างขวางในการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี ่ อกิจกรรมการอ่ านแบบ
ลาดับ
̅
S.D.
แปลผล
𝐗
กว้ างขวาง
ที่
ด้ านครูผ้ สู อน
4.60
0.54
มากที่สดุ
1
ด้ านหนังสืออ่านนอกเวลา
4.33
0.68
มาก
3
ด้ านกิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง
4.32
0.68
มาก
4
ด้ านการวัดและประเมินผล
4.39
0.69
มาก
2
รวม
4.41
0.65
มาก
จากตารางที่ 2 แสดงให้ เ ห็ นว่า โดยรวมนักเรี ยนกลุ่มตัว อย่า งมี ค วามพึงพอใจต่อ กิ จ กรรมกา รอ่านแบบ
กว้ างขวางในการพัฒ นาทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้ าใจ อยู่ ใ นระดับ มาก 𝑥̅ = 4.41, S.D. = 0.65
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 4 ด้ าน เรี ยงตามลาดับจากมากสุดไปหาน้ อยสุดได้ ดงั นี ้ 1) ด้ านครูผ้ สู อน
2) ด้ านการวัดและประเมินผล 3) ด้ านหนังสือจัดระดับ และ 4) ด้ านกิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่ องผลการใช้ กิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวางที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 สามารถอภิปรายผลได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนด้ วยกิจกรรม
การอ่านแบบกว้ างขวางสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจาก
1.1 กิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง เป็ นกิจกรรมที่ต้องคานึงถึงผู้เรี ยนเป็ นหลัก และอาศัยความรู้
ความเข้ าใจเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะนักเรี ยนแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถด้ านการอ่านภาษาอังกฤษ
ที่ไม่เท่ากัน การที่ครู สอนอ่านภาษาอังกฤษเรื่ องเดียวกันกับนักเรี ยนทังห้
้ อง อาจจะทาให้ นกั เรี ยนบางคนได้ รับการส่งเสริ ม
ที่ไม่เหมาะสมกับระดับความรู้ และความสามารถของตนเอง การอ่า นแบบกว้ า งขวางจึง เป็ นทางเลือ กที่ เ หมาะสม
กับนักเรี ยนทุกคนในการพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ เพราะนักเรี ยนได้ เลือกอ่านหนังสือ
นอกเวลาตามความสนใจและตามระดับความสามารถของตนเอง สอดคล้ องกับแนวคิดของ สุชาดา ชัยวิวฒ
ั น์ (2544)
Krishnan and others (2009:107-111) He (2014:16-25) และBell (1998) ที่ได้ กล่าวถึงกิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง
ว่าเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดการพัฒนาตนเองในหลายๆด้ าน เช่น เพิ่มพูนทักษะการอ่านและความรู้ คาศัพท์ ช่วยให้ อ่าน
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ภาษาอังกฤษได้ เร็ วและคล่องแคล่วมากขึ ้น เกิดการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองเป็ นนักอ่านที่ดีและ
มีนสิ ยั รักการอ่าน ตลอดจนมีเจตคติที่ดีกบั วิชาภาษาอังกฤษมากขึ ้น
1.2 หนัง สื อ อ่ า นนอกเวลา ที่ ผ้ ูวิ จัย จัด เตรี ย มจากแหล่ง การเรี ย นรู้ ออนไลน์ เ พื่ อ การศึ ก ษา
ที่มีคณ
ุ ภาพและชื่อเสียงอย่าง British Council และ MightyBook มีรูปแบบเนื ้อหาที่นา่ สนใจ เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
และมีเนื ้อหาที่หลากหลาย เช่น นิทานอีสป นิทานที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลสาคัญทางประวัติศาสตร์ นิทานที่เกี่ยวข้ องกับ
การใช้ ชีวิตประจาวัน นิทานที่มีข้อคิดสอนใจ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ จดั ระดับความยากง่ายทางไวยากรณ์และคาศัพท์
ให้ เหมาะสมกับความสามารถของนักเรี ยน จึงทาให้ นกั เรี ยนรู้ สึกอ่านได้ เร็ วและเพลิดเพลิน จนพัฒนาเป็ นนักอ่านที่ดี
ในที่สดุ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Waring (2003) ที่ได้ กล่าวไว้ วา่ Graded Readers เป็ นหนังสือที่เขียนขึ ้นมาเพื่อผู้เรี ยน
ภาษา ทาให้ ผ้ เู รี ยนอ่านหนังสือได้ เป็ นระบบ โดยเริ่ มจากระดับง่ายไปสู่ระดับที่ยาก โดยจะมีการจัดระดับจากความยาก
ง่ายของคาศัพท์ ความซับซ้ อนของหลักไวยากรณ์ รวมถึงจานวนคาศัพท์
2. ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีตอ่ กิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวางในการพัฒนาความสามารถด้ านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านครู ผ้ สู อน รองลงมา
คือด้ านการวัดและประเมินผล ด้ านหนังสือจัดระดับ และด้ านกิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง ตามลาดับ การที่นกั เรี ยน
มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวางในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก
2.1 ด้ านครู ผ้ สู อน เป็ นด้ านที่นกั เรี ยนมีความคิดเห็นต่อการใช้ กิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง
ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ ที่มีค่าคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก
ตลอดการดาเนินกิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวางผู้วิจัยได้ ดแู ล เอาใจใส่ และอานวยความสะดวกในการยืมคืนหนังสือ
ซึง่ นักเรี ยนสามารถมาหาผู้วิจยั เพื่อขอคาปรึกษาและความช่วยเหลือได้ ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี ้ทาให้ นกั เรี ยนรู้สกึ อุน่ ใจ และ
คิดว่าผู้วิจัยไม่ได้ ทอดทิง้ ให้ นักเรี ยนทากิ จกรรมการอ่านแบบกว้ างขวางเพียงลาพัง ในช่วงต้ นของการทดลองพบว่า
นักเรี ยนไม่ค่อยให้ ความร่ วมมือในการส่งแบบบันทึกการอ่าน เพราะคิดว่าสิ่งที่ผ้ วู ิจัยให้ ทาเป็ นการเพิ่มภาระงาน และ
ไม่ค่อยยืมหนังสืออ่านนอกเวลาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงต้ องอาศัยวิธีการกระตุ้นและการเสริ มแรงเชิงบวก ตามทฤษฎี
การเสริ ม แรง ของ Skinner (1971) โดยการ ให้ ค ะแนนเสริ ม และรางวัลเล็ก น้ อ ยส าหรั บ นัก เรี ย นที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ
ในการทดลอง และรางวัลใหญ่สาหรั บผู้ที่ยืมหนังสืออ่านนอกเวลามากที่สดุ ภายหลังพบว่าวิธีการดังกล่าวสามารถ
เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพในการยื ม หนัง สื อ อ่ า นนอกเวลาของนัก เรี ย นได้ เ ป็ นอย่ า งดี ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ Day and Bamford
(2002: 136-141) ที่ได้ เสนอแนวคิดว่าครู เป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการกระตุ้นและให้ กาลังใจกับผู้เรี ยนในการอ่านให้ มาก
และเร็ ว ที่ สุด เพื่ อ ที่ ผ้ ูเ รี ย นจะสามารถพัฒ นาทัก ษะการอ่า น เสริ ม สร้ างนิ สัย รั ก การอ่า น และมี ทัศ นคติ ที่ ดี กับ วิ ช า
ภาษาอังกฤษในที่สดุ
2.2 ด้ านการวัดและประเมินผล เป็ นด้ านที่นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการใช้ กิจกรรมการอ่าน
แบบกว้ า งขวางในการพัฒ นาทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจ ที่ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก
ทัง้ นี อ้ าจเนื่ อ งมาจากกิ จ กรรมการอ่า นแบบกว้ า งขวางมี ก ารวัด และประเมิ น ผลที่ ไม่ซับ ซ้ อ นและสร้ างความกดดัน
ให้ กับ นัก เรี ย น ไม่มี ก ารสอบเก็ บ คะแนนทุก ครั ง้ หลัง จากที่อ่า นหนัง สือ นอกเวลา ต่า งจากการเรี ย นการสอนปกติ ที่
จะมีการสอบเก็บคะแนนทุกครัง้ หลังจบบทเรี ยน ซึ่งจะทาให้ นกั เรี ยนรู้ สกึ เครี ยดและวิตกกังวลกับการวัดและประเมินผล
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สอดคล้ องกับ Extensive Reading Foundation (2011:9) ที่กล่าวไว้ ว่า ครู เป็ นผู้ประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่ อ ความเข้ าใจของนัก เรี ย นทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมอ้ อม ส าหรั บ การประเมิ น ผลทางตรง ครู จ ะดู ผ ลคะแนน
จากการให้ นกั เรี ยนทาแบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ ส่วนการประเมินทางอ้ อมครูจะอาศัยการสังเกต
จากผลงานนักเรี ยน เช่น สมุดจดบันทึก จานวนหน้ าที่นกั เรี ยนอ่าน ปริ มาณหนังสือที่อ่าน การเข้ าร่ วมกิจกรรมการอ่าน
แบบกว้ างขวาง เป็ นต้ น
2.3 ด้ านหนังสือ อ่านนอกเวลา เป็ นด้ า นที่นัก เรี ยนมีความคิดเห็นต่อ การใช้ กิจกรรมการอ่า น
แบบกว้ า งขวางในการพัฒ นาทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจ ที่ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก
ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจยั จัดเตรี ยมหนังสืออ่านนอกเวลาได้ ตรงกับความต้ องการของนักเรี ยน เพราะผู้วิจยั คานึงถึงเรื่ อง
ความแตกต่า งระหว่า งบุค คล โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในด้ า นสติ ปั ญ ญาและความสนใจ จึ ง ท าให้ นัก เรี ย นอ่า นหนัง สื อ
ได้ อย่างเพลิดเพลิน สอดคล้ องกับแนวคิดของ ไชยยศ เรื องสุวรรณ (2544) ที่กล่าวไว้ ว่าครู สามารถนาชุดกิจกรรมไปใช้
ในการฝึ กทักษะทางภาษา ท าให้ นักเรี ยนเกิ ด การเรี ยนรู้ ด้ ว ยตนเอง เป็ นการกระตุ้นความสนใจและสร้ างแรงจูง ใจ
ให้ กบั นักเรี ยน เพราะชุดกิจกรรมถูกจัดทาขึ ้นมา โดยคานึงถึงความสามารถ ความสนใจ และความต้ องการของนักเรี ยน
เป็ นสาคัญ นอกจากนี ้ชุดกิจกรรมยังมีการแบ่ง ระดับความสามารถในการใช้ ภาษา แบบเป็ นขันตอน
้
จึงทาให้ นกั เรี ยน
ประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนรู้มากยิ่งขึ ้น
2.4 ด้ านกิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง เป็ นด้ านที่นกั เรี ยนมีความคิดเห็นต่อการใช้ กิจกรรม
การอ่านแบบกว้ างขวางในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ ที่มีคา่ คะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นลาดับสุดท้ าย
ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากนักเรี ยนส่วนมากรู้ สกึ ไม่ค้ นุ เคยกับกิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวางที่ต้องใช้ วิธีการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
และขาดการฝึ กฝนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ เพราะการสอนอ่านภาษาอังกฤษทัว่ ไป ครู จะเป็ นผู้ให้ ความรู้
ด้ านคาศัพท์ แปลความหมายของบทความและสรุ ปความเข้ าใจให้ กับนักเรี ยน จึงทาให้ นกั เรี ยนหลายคนคิดวิเคราะห์
หรื อสรุปใจความสาคัญจากเรื่ องที่อ่านไม่ได้ ส่งผลให้ นกั เรี ยนไม่สามารถอ่านหนังสือนอกเวลาด้ วยตนเองได้ อย่างราบรื่ น
และไม่ประสบความสาเร็ จในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจเท่าที่ควร สอดคล้ องกับ (สุนีย์ สันหมุด , 2552)
ที่ ไ ด้ ก ล่า วว่ า ครู ส อนภาษาอัง กฤษบางคนมี วิ ธี ก ารสอนการอ่ า นภาษาอัง กฤษที่ ไ ม่ ถูก ต้ อ ง คื อ มุ่ง เน้ น ที่ ก ารแปล
ความความหมาย การจดจ าค าศัพ ท์ และหลัก ไวยากรณ์ ท าให้ นัก เรี ย นไม่ เ ข้ าใจในสิ่ ง ที่ อ่ า นและไม่ ส ามารถ
สรุปความเข้ าใจในภาพรวมจากการอ่านได้

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ อง ผลการใช้ กิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวางที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ทางผู้วิจยั ได้ สรุ ปแนวคิดและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี ้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้ ในห้ องเรี ยน
1. การใช้ กิ จกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง เป็ นกิ จกรรมที่ นักเรี ยนจะต้ องลงมื อปฏิ บัติ จริ ง ในทุกขัน้ ตอน
ด้ วยตนเอง ตังแต่
้ การเลือกยืมหนังสืออ่านนอกเวลา ซึ่งอาจจะต้ องใช้ เวลาในการตัดสินใจค่อนข้ างนาน ดังนัน้ ผู้สอน
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ควรจัดสรรกิจกรรมนี ้ลงในคาบเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เช่น วิชาอ่าน-เขียน เป็ นต้ น เพราะหากใช้ ในคาบเรี ยน
รายวิชาภาษาอังกฤษพื ้นฐาน จะเกิดการรบกวนเวลาเรี ยนปกติได้ ทาให้ เกิดปั ญหาสอนเนื ้อหาไม่ทนั ได้
2. การใช้ กิ จ กรรมการอ่า นแบบกว้ า งขวาง ครู ผ้ ูส อนจะต้ อ งมี บ ทบาทอย่ า งมากในการสนับ สนุน และ
เป็ นกาลังใจสาคัญให้ กบั นักเรี ยน เพราะปั ญหาหลักที่ผ้ วู ิจยั พบคือนักเรี ยนจานวนมากไม่มีความรับผิดชอบในการเขียน
แบบบันทึกการอ่าน จึงส่งผลให้ การอ่านหนังสือนอกเวลาของนักเรี ยนไม่ราบรื่ นเท่าที่ควร ดังนันครู
้ ผ้ สู อนจะต้ องดูแล
เอาใจใส่ เป็ นที่ปรึ กษา พร้ อมเสริ มแรงทางบวกให้ กบั นักเรี ยนอยู่เสมอ เช่น การให้ คาชมเชยเมื่อพบว่านักเรี ยนตังใจและ
้
พยายามอ่านหนังสือนอกเวลาด้ วยตนเอง การให้ คะแนนเพิ่มเติมสาหรับทุกคนที่เข้ าร่ วมกิจกรรม การให้ ของรางวัลแก่
ผู้เรี ยนที่อา่ นมากที่สดุ เป็ นต้ น
3. การทากิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง ควรมีกิจกรรมหลากหลายรู ปแบบ เช่น กิจกรรมชุมนุมหนังสือ
ที่ให้ นกั เรี ยนได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนหนังสือนอกเวลาที่ตนเองอ่านกับเพื่อน หรื อกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ครู ให้ นกั เรี ยน
ทางานกันเป็ นคู่ (เด็กเก่งคูเ่ ด็กอ่อน) เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนช่วยเหลือซึง่ กันและกัน โดยการแบ่งปั นการเรี ยนรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกัน ทาให้ เด็กนักเรี ยนไม่ร้ ูสกึ โดดเดี่ยวและมีความมัน่ ใจในการทางานมากขึ ้น
4. การทากิ จกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง ช่วยให้ นักเรี ยนเกิด คลังคาศัพท์ ในสมองจากการอ่านหนังสือ
นอกเวลาหลายๆเล่ม ดังนันครู
้ ผ้ สู อนควรพัฒนารู ปแบบความรู้ ด้ านคาศัพท์ของนักเรี ยนให้ เป็ นกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น
บัตรคาศัพท์รวมเล่มขนาดพกพา สมุดบันทึกคาศัพท์ เป็ นต้ น เพื่อให้ นกั เรี ยนรู้ สึกสนุกสนานกับการตกแต่งบัตรคาศัพท์
หรื อสมุดบันทึกคาศัพท์และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยด้ วยการจัดกิ จกรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง ร่ วมกับรู ปแบบอื่น เช่นเปรี ยบเทียบ
ระหว่างผลการใช้ ระหว่าง Extensive Reading VS Intensive Reading เป็ นต้ น เพื่อช่วยกันพัฒนาและส่งเสริ มการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจให้ ดียิ่งขึ ้น
2. ควรมีการนาวิจัย เรื่ อง เรื่ อง ผลการใช้ กิจกรรมการอ่านแบบกว้ างขวางที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจของนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ไปทดลองใช้ กั บ กลุ่ม ตัว อย่ า งในระดับ อื่ น เช่ น
ชันประถมตอนปลาย
้
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย เป็ นต้ น
3. ควรมีก ารจัด กิ จกรรมฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจที่โรงเรี ย นก่อน โดยครู ผ้ ูสอนสามารถ
ใช้ กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ แบบ Intensive Reading ก่ อ นการใช้ รู ป แบบกิ จ กรรมการอ่ า นแบบ Extensive Reading
โดยครู ผ้ ูสอนจะต้ องทาให้ ดูเป็ นตัวอย่างก่อน เพราะกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบ Intensive Reading จะช่วยเตรี ยมทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจให้ กับนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า ก่อนที่นกั เรี ยนจะเข้ าร่ วมกิจกรรม
การอ่านแบบกว้ างขวาง (Extensive Reading) ด้ วยตนเองต่อไป

เอกสารอ้ างอิง
ไชยยศ เรื องสุวรรณ. (2544). เทคโนโลยีการศึกษา ทฤษฎีและการวิจัย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ .
มาเรียม นิลพันธุ์. (2557). วิธีวิจยั ทางการศึกษา. พิมพ์ครัง้ ที่ 8. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ศิลปากร.
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 01

H111

สุชาดา ชัยวิวฒ
ั น์ตระกูล. (2544). การใช้ กิจกรรมการอ่ านแบบกว้ างขวางเพื่อเพิ่มพูน ความสามารถทางการอ่ านเขียนภาษาอังกฤษ และนิสัยรักการอ่ านของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4. เชียงใหม่ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุนีย์ สันหมุด. (2552). “ปั ญหาด้ านการอ่ าน” (ออนไลน์). สืบค้ นจาก:http://www.gotoknow.org/
(เข้ าถึงเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563)
Bell, T. (1998). Extensive Reading: Why? and How?. The Internet TESL Journal, 5.
Day, R. R. and Bamford, J. (2002). Top Ten Principles for Teaching Extensive Reading. Reading in a Foreign
Language, 14(2), 136-141.
Extensive Reading Foundation. (2011). Evaluating Extensive Reading. The Extensive Reading Foundation’s
Guide to Extensive Reading. The Extensive Reading Foundation.
He, M. (2014). Does Extensive Reading Promote Reading Speed?. The Reading Matrix, 14, 16-25.
Krishnan, G., Rahim, R. A., Marimuthu, R., Abdullah, R. B., Mohamad, F. (2009). The Language Learning
Benefits of Extensive Reading: Teachers Should Be Good Role Models. English Language Teaching
2 (4), 107-116.
Likert, R. (1932). A Technique for Measurement of Attitudes. Archives of Psychology. New York: The Science
Press. 140, 5-55.
Mason, B., & Krashen, S. D. (1997). Can extensive reading help unmotivated students of EFL improve?.
ITL- International Journal of Applied Linguistics, 117(1), 79-84.
Skinner, B.F. (1973). Beyond Freedom and Dignity. Pelican Books, the U.S.A.
Waring, R. (2003). Getting an Extensive Reading Program going. Notre Dame Seishin University, Okayama
Japan, 1-5.

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 01

H112

การพัฒนาชุดทดลองฟิ สิกส์ เรื่อง แรงเสียดทาน สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4

ศิวกร กตัญญูนสุ รณ์1 และ ศรี สมร พุม่ สะอาด2
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บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั ง้ นี ร้ ู ป แบบเป็ นการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development) มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
1) สร้ างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เปรี ยบเทียบ
ผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ ชดุ ทดลองเรื่ องแรงเสียดทานกับเกณฑ์ระดับผลการเรี ยนของโรงเรี ยนที่กาหนด
คือ ร้ อยละ 70 ดาเนินการตาม 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้ ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานและความต้ องการในการพัฒ นา
ชุดทดลอง กลุ่ม ตัวอย่าง ได้ แก่ ครู ผ้ ูสอนฟิ สิกส์ จานวน 3 คน และ นัก เรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 40 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เป็ นแบบสัม ภาษณ์ จ านวน 1 ฉบับ และแบบสอบถาม 1 ฉบับ ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒ นาชุ ด ทดลอง
โดยออกแบบและพัฒ นาชุด ทดลองจากนัน้ ทดสอบประสิท ธิ ภ าพทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องชุด ทดลอง ขัน้ ตอนที่ 3
นาชุดทดลองไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ห้ องเรี ยนวิทยาศาสตร์ –
คณิ ตศาสตร์ จานวนนักเรี ยน 40 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ 2) ชุดทดลองเรื่ อง
แรงเสียดทาน 3) คู่มือและใบกิจกรรมการทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน 4) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ หลังเรี ยนเรื่ อง
แรงเสียดทาน เก็บข้ อมูลโดยผู้วิจยั และวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการหาค่าร้ อยละ ขันตอนที
้
่ 4 ปรับปรุ งพัฒนาชุดทดลอง
โดยศึกษาปั ญหาการใช้ และข้ อบกพร่องจากการใช้ งานจริ งและทาการปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่อง
ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้ ชุดทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน มีลกั ษณะมีรูปร่ างเหมาะสม ใช้ งานง่ายและรู ปร่ าง
แปลกใหม่ ประสิทธิ ภาพของชุดทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน E1/E2 เท่ากับ 92.00/84.00 สูงกว่าเกณฑ์ ที่ตงั ้ ไว้ คื อ
80/80 2) ผลการเรี ยนรู้ หลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ ชุดทดลอง สูงกว่าเกณฑ์ ระดับผลการเรี ยนของโรงเรี ยน
ร้ อยละ 70
คาสาคัญ : ชุดทดลอง, แรงเสียดทาน, ฟิ สิกส์

Abstract
The objectives of this study were 1) to develop experimental set and get 80/80 of efficiency and
2) to compare learning outcomes of the students in a group of using friction experimental set, with 70
percent of school’s criteria for learning assessment. Research methodologies were conducted in 4 steps.
1) Basic information and requirements for friction experimental set were studied by using an interview and
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a questionnaire. The sample groups were 3 Physics teachers and 40 of grade 10 students in Science and
Mathematics program. 2) The experimental set was developed and tested the scientific efficiency by
finding the error value. 3) The experimental set was implemented in Physics classroom. The sample
group were 40 of grade 10 students in Science and Mathematics program. The research instruments
were 1) lesson plans, 2) the Physics experimental set on friction, 3) an experimental manual and
experimental recorded sheet, and 4) the post-test. 4) The experimental set was developed basing on
problems found.
The findings were 1) the experimental set on friction was used effectively in class, 2) the
efficiency of the experimental set on friction was 92.00/84.00, higher than 80/80, and 3) students’ learning
outcomes were higher than 70% which was the school’s criteria for learning assessment.
Keyword : Experiment set, Friction, Physic

บทนา
สาระฟิ สกิ ส์เป็ นศาสตร์ แขนงหนึง่ ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ความรู้ พื น้ ฐาน มุ่ ง เน้ นให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความรู้ ความ เข้ าใจ และสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในชี วิ ต ประจ าวัน
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และเป็ นพืน้ ฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ หลายสาขา ผู้วิจัยเป็ นครู ผ้ สู อนฟิ สิกส์อยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ วดั ผลการเรี ยนรู้ นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 พบว่านักเรี ยนส่วนมากเรี ยนฟิ สิกส์ไม่เข้ าใจ
ผู้วิจัยจึงได้ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับฟิ สิกส์เพื่อค้ นหาแนวทางยกระดับคุณ ภาพผลการเรี ยนรู้ ดังกล่าว พบว่า
มี ผ้ ูได้ ท าวิ จัย เกี่ ย วกับ การใช้ ชุด ทดลองเพื่ อ เพิ่ ม ผลการเรี ย นรู้ ฟิ สิก ส์ ในระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย พ บว่า
ชุดทดลองสามารถทาให้ นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนรู้สงู ขึ ้นกว่าก่อนเรี ยนโดยใช้ ชุดทดลอง (ศุภชัย ทองเข็ม , 2557: น.69)
กล่าวได้ ว่าในการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนฟิ สิกส์จึงควรมีการนา สื่อ นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเข้ ามาช่วย
ในการเรี ยนการสอน เพื่อช่วยดึง ดูดความสนใจและสร้ างความกระตือรื อร้ นของนักเรี ยนซึ่งสื่อการเรี ยนการสอน
ในปั จจุ บั น มี ม ากมายหลายชนิ ด และชุ ด ทดลองก็ เป็ นสื่ อ นวัต กรรมที่ เหมาะสมอย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ น ามาใช้
ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนฟิ สิ ก ส์ เพราะชุ ด ทดลองช่ ว ยให้ การเรี ย นการสอนในห้ องเรี ย นน่ า สนใจ
กระตุ้นผู้เรี ยนให้ อยากเรี ยนรู้ โดยการใช้ สื่อหลายชนิดให้ เหมาะกับแต่ละวัตถุประสงค์ทาให้ ผ้ เู รี ยนมองเห็นว่าเนื ้อหา
ที่เรี ยนเป็ นเรื่ องใกล้ ตัวและไม่ได้ เป็ นนามธรรม เช่นเดียวกับ Fisher และ คณะ (1998, P.353) ได้ อธิ บายเกี่ ยวกับ
การทาการทดลองในห้ องปฏิบตั ิการว่าเป็ นสิง่ สาคัญในการเรี ยนรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ ในขณะที่ Tobin (2003 P,17)
ได้ อธิ บายเกี่ ยวกับการจัดกิจกรรมการทดลองปฏิบัติการไว้ ว่าการจัดกิ จกรรมการทดลอง ปฏิบัติการเป็ นแนวทาง
ที่ ท าให้ ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ และเข้ าใจในเนื อ้ หาภาคทฤษฎี ม ากขึ น้ และในขณะเดี ย วกั น ยัง เกิ ด องค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ
จากการจัดกิจกรรมการทดลองปฏิบตั ิทางด้ านวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาชุดทดลองเพื่อใช้ เป็ น
เครื่ องมือช่วยให้ นกั เรี ยน เรี ยนรู้ฟิสิกส์ได้ อย่างเข้ าใจมากขึ ้น โดยพัฒนาชุดทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน ซึง่ เป็ นเรื่ องที่มี
ความสาคัญ มากและเป็ นพื น้ ฐานในการศึกษาเรื่ องอื่ นๆ เช่น งานและก าลัง เป็ นต้ น ดังนัน้ หากผู้เรี ยนไม่เข้ าใจ
เรื่ อง แรง อย่างถ่องแท้ ก็จะเป็ นผลต่อการเรี ยนรู้เรื่ องอื่นๆ ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้ างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ ชุดทดลองเรื่ องแรงเสียดทานกับเกณฑ์
ระดับผลการเรี ยนของโรงเรี ยนที่กาหนดคือ ร้ อยละ 70

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่ องนีใ้ ช้ รูป แบบการวิจัยและพัฒ นา (Research and Development) ซึ่ง ดาเนิน การตามกรอบ
แนวคิดที่กาหนดไว้ 4 ขันตอน
้
คือ
1. ศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานและความต้ องการในการพัฒนาชุดทดลอง (Research)
2. การพัฒนาชุดทดลอง (Development)
3. ทดลองนาชุดทดลองไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ (Research)
4. ปรับปรุงพัฒนาชุดทดลอง (Development)
ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานและความต้ องการในการพัฒนาชุดทดลอง (Research)
การดาเนินงานในขันตอนนี
้
้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมข้ อมูลพื ้นฐานและความต้ องการของนักเรี ยนและ
ผู้เกี่ยวข้ อง เกี่ยวกับชุดทดลองที่ผ้ วู ิจยั จะพัฒนาขึ ้น โดยดาเนินการ ดังนี ้
1) กลุม่ ตัวอย่างผู้ให้ ข้อมูล เป็ นครูผ้ สู อนฟิ สกิ ส์และนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
1.1) ครู ผ้ สู อนสาระฟิ สิกส์กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี
จานวน 3 คน
1.2) นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนแห่งหนึง่ ในจังหวัด ปทุมธานี จานวน 40 คน
2) เครื่ องมือ เป็ นแบบสัมภาษณ์ครู จานวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามนักเรี ยน 1 ฉบับ
2.1) แบบสัม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็น ของครู ผ้ ูสอนสาระฟิ สิกส์ ก ลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์
ลัก ษณะเป็ นค าถามปลายปิ ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ว ไปและปลายเปิ ด เกี่ ย วกับ ความจ าเป็ นในการใช้ ชุ ด ทดลอง
ในการจัดการเรี ยนรู้ ความเพียงพอของชุดทดลองที่ใช้ ในโรงเรี ยน และรูปแบบของชุดทดลองที่ต้องการใช้
2.2) แบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 เป็ นคาถามปลายปิ ดเกี่ยวกับ
ข้ อมูลทัว่ ไปและปลายเปิ ด เกี่ยวกับความจาเป็ นในการใช้ ชดุ ทดลองในการเรี ยนฟิ สิกส์ ความเพียงพอของชุดทดลอง
ที่ใช้ ในโรงเรี ยน และรูปแบบของชุดทดลองที่ต้องการใช้
3) การเก็บรวบรวมข้ อมูล ดาเนินการดังนี ้
3.1) ผู้วิจัยสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของครู ผ้ ูสอนสาระฟิ สิกส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
ด้ วยตนเอง
3.2) ผู้วิ จัย แจกแบบสอบถามให้ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 แล้ ว เก็ บ แบบสอบถามกลับ
ด้ วยตนเอง
4) การวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการดังนี ้
4.1) วิ เ คราะห์ เ นื อ้ หา (Content Analysis) โดยสรุ ป ความคิ ด เห็ น ของครู เพื่ อ น าผลที่ ไ ด้
มาทาการพัฒนาชุดทดลอง
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4.2) คานวณหาค่าร้ อยละของข้ อมูลจากแบบสอบถามของนักเรี ยน
นาข้ อมูลจากขันตอนที
้
่ 1 ไปดาเนินการในขันตอนที
้
่ 2 ต่อไป
ขันตอนที
้
่ 2 การพัฒนาชุดทดลอง (Development)
ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการพัฒ นาชุด ทดลองเรื่ อ ง แรงเสีย ดทาน โดยใช้ ข้อ มูลพื น้ ฐานและความต้ อ งการที่ ได้ จ ากการ
ทาการศึกษาในขันตอนที
้
่ 1 โดยผู้วิจยั ดาเนินการดังนี ้
1) ศึกษาทฤษฎีแนวคิด เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาชุดทดลองตามหลักการสร้ างอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ ที่ดี
2) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ มาตรฐานและ
ตัวชี ้วัดที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ อง แรงเสียดทาน
3) ศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานและความต้ องการในการพัฒนาชุดทดลอง
4) ดาเนินการพัฒนาชุดทดลอง ดังนี ้
4.1) นาผลการศึกษาในหัวข้ อที่ 1) - 3) มาวางแผนพัฒนาชุดการทดลอง
4.2) ศึกษาขนาดและทิศทางของแรงเสียดทาน ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างแรงเสียดทานกับ
พื ้นผิวและแรงเสียดทานกับมวลของวัตถุตามทฤษฎี
4.3) ออกแบบและสร้ างชุ ด ทดลอง 2 ชุ ด โดยพิ จ ารณ าใช้ วั ส ดุ ที่ มี ค วามคงทน ง่ า ยต่ อ
การบารุงรักษาและมีราคาไม่แพง โดยออกแบบให้ มีขนาด รูปร่าง ที่เหมาะสม ซึง่ ผู้วิจยั สร้ างชุดทดลองที่ประกอบด้ วย
โครงสร้ าง 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ทาจากไม้ โครงและไม้ อดั 2 ชิ ้น ขนาด 30x50 เซนติเมตร ชิ ้นที่ 1 เป็ นส่วนฐาน วางในแนว
ระนาบ ชิน้ ที่ 2 เป็ นส่วนปรับความลาดเอียงได้ ยึดกันด้ วยน็อตหรื อสกรู ทาให้ เกิดจุดหมุนเพื่อสามารถปรับองศาได้
ติดสเกลสาหรับวัดระยะที่ขอบของแผ่นไม้ พื ้นผิวของแผ่นไม้ ชิน้ ที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้ ค่าแรงเสียดทาน
ที่แตกต่างกัน และส่วนที่ 2 คือ กล่องกระดาษด้ านในบรรจุดินน ้ามันใช้ เป็ นมวลที่เคลือ่ นที่

รูปที่ 1 โครงสร้ างไม้ โครงและไม้ อดั

รูปที่ 2 การยึดไม้ ด้วยน็อตหรื อสกรูเพื่อทาให้ เกิดจุดหมุน

รูปที่ 3 สเกลสาหรับวัดระยะ
รูปที่ 4 กล่องกระดาษด้ านในบรรจุดินน ้ามัน
5) พัฒนาคูม่ ือการปฏิบตั ิการทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน
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คู่มือการทดลองพัฒนาขึ ้นเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิการทดลอง ประกอบไปด้ วย จุดประสงค์
การเรี ยนรู้ ชี ้แจงขันตอนการใช้
้
ชดุ ทดลอง ขันตอนการทดลอง
้
ดาเนินการดังนี ้
5.1) ศึกษาจุดประสงค์ของรายวิชาฟิ สกิ ส์ 2 ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง แรงเสียดทาน
5.2) สร้ างคู่มื อ การใช้ ชุด ทดลอง เรื่ อ ง แรงเสี ย ดทาน โดยมี ส่ว นประกอบ ดัง นี ้ ชื่ อ กิ จ กรรม,
วัตถุประสงค์การทากิจกรรม, วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
6) การทดสอบประสิทธิภาพของชุดทดลอง
ผู้วิจยั ทดสอบประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์ ของชุดทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน กาหนดแรงเสียดทานจากทฤษฎีเป็ น
100 120 และ140 โดยผู้วิจัยทาการทดลองจานวน 10 ครัง้ ซึ่งความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ ้นมีค่าไม่เกินค่าที่กาหนดคือ
+ 5 เปอร์ เซ็นต์ โดยพบว่าสิง่ ที่ทาให้ เกิดความคลาดเคลือ่ นมากที่สดุ คือขันตอนการจั
้
บเวลาในการทดลอง
7) นาชุดทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน ไปให้ ค รู ผ้ ูสอนสาระฟิ สิกส์กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ 3 คน
พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องชุ ด ทดลอง ว่ า ควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไขในส่ ว นของขั น้ ตอนการใช้ งานหรื อ ไม่ ซึ่ ง พบว่ า
มี ค วามคลาดเคลื่ อ นเล็ ก น้ อยที่ เกิ ด จากการทดลอง จึ ง มี ข้ อสัง เกตชี แ้ นะเพิ่ ม เติ ม ในการท าการทดลองคื อ
เรื่ องการจับเวลาที่ควรทาให้ แม่นยาที่สดุ
8) นาชุดทดลองมาปรับปรุ งแล้ วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไข
ชุดทดลองเพื่อนาไปใช้ จดั การเรี ยนรู้
ขันตอนที
้
่ 3 ทดลองนาชุดทดลองไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ (Research)
ในขันตอนนี
้
้เป็ นการนาชุดทดลองที่สร้ างขึ ้นและปรับปรุ งให้ เหมาะสมแล้ วไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยดาเนินการ
ดังนี ้ 1) จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้เรื่ อง แรงเสียดทาน จานวน 2 แผน
2) ดาเนินการทดลองจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
2.1) ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ในขันตอนนี
้
้ คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ห้ องเรี ยนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรี ยน
แห่งหนึง่ ในจังหวัดปทุมธานี ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 280 คน จานวน 7 ห้ องเรี ยน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ห้ องเรี ยนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จานวน 1 ห้ อง จานวนนักเรี ยน
40 คน ใช้ วิธีสมุ่ แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลาก 1 ห้ อง จาก 7 ห้ อง
2.2) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
2.2.1) แผนการจัดการเรี ยนรู้เรื่ อง แรงเสียดทาน จานวน 2 แผน
2.2.2) คูม่ ือและใบกิจกรรมการทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน จานวน 1 ฉบับ
2.2.3) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยนเรื่ อง แรงเสียดทาน จานวน 1 ฉบับ
2.3) การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
2.3.1) จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง แรงเสียดทาน จานวน 2 แผน ให้ สอดคล้ องกับ
สาระสาคัญและตัวชี ้วัดที่หลักสูตรกาหนด
2.3.2) สร้ างคูม่ ือและใบกิจกรรม เรื่ อง แรงเสียดทาน มีการดาเนินการดังนี ้
1) สร้ างคู่มือและใบกิจกรรมที่ประกอบด้ วยแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบท้ ายการทดลองโดยสร้ างให้ สอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
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2) นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ คูม่ ือและใบกิจกรรมที่สร้ างขึ ้นที่ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 3 คนเป็ นครูที่มีประสบการณ์สอน
ฟิ สิ ก ส์ ไม่ต่ า กว่า 5 ปี จ านวน 2 คนและนัก วิ จัย และวัด ผลจ านวน 1 คน ประเมิ น เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรง
เชิ ง เนื อ้ หา โดยพิ จ ารณ าจากค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ องระหว่ า งข้ อค าถามและพฤติ ก รรมที่ ต้ องการวั ด
(Index of Congruence: IOC) ซึ่ ง แผนการจัด การเรี ย นรู้ ทัง้ 2 แผน คู่ มื อ และใบกิ จ กรรมมี ค่ า IOC อยู่ร ะหว่ า ง
0.67 - 1.00
2.3.3) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวั ด ผลการเรี ย นรู้ หลัง เรี ย น คื อ แบบวั ด ผลการเรี ย นรู้
ดาเนินการดังนี ้ สร้ างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ หลังเรี ยน เป็ นปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้ อ และอัตนัย 2 ข้ อ
มีขนตอนการด
ั้
าเนินการดังนี ้
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล และวิธีการสร้ างแบบทดสอบ
2) ศึกษาผลการเรี ยนรู้และเนื ้อหาเรื่ อง แรงเสียดทาน
3) สร้ างแบบทดสอบชนิ ด เลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้ อ และอัต นัย 2 ข้ อ โดยสร้ างให้ สอดคล้ องกับ
พฤติกรรมที่ต้องการวัด คือ มีเนือ้ หาเกี่ยวกับเรื่ อง แรงเสียดทาน ในระดับชัน้ มัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โดยสร้ างข้ อสอบ
วัดความเข้ าใจจานวน 15 ข้ อ และการนาไปใช้ จานวน 2 ข้ อ
4) นาแบบทดสอบที่สร้ างขึ ้นให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 3 คน เป็ นครู ที่มีประสบการณ์ สอนฟิ สิกส์ไม่ต่ากว่า 5 ปี จานวน
2 คนและนัก วิ จัย และวัด ผลจ านวน 1 คน ประเมิ น เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หาของแบบทดสอบ
โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามและพฤติกรรมที่ต้องการวัด (Index of Congruence:
IOC) แล้ วคัดเลือกข้ อสอบที่ มีค่าดัชนีค วามสอดคล้ องมากกว่า 0.50 ซึ่งข้ อสอบทุกข้ อมี ผลค่า IOC มากกว่า 0.5
คือเท่ากับ 0.67-1.00
5) นาไปใช้ ทดสอบกับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างในการทดลองที่ได้ เรี ยนเรื่ อง แรงเสียดทาน มาแล้ วจานวน 40 คน
จากนันน
้ าผลการทดสอบมาตรวจให้ คะแนน และวิเคราะห์ข้อสอบรายข้ อเพื่อหาค่าความยาก (p) ซึง่ มีค่าอยูร่ ะหว่าง
0.20 - 0.77 และค่าอานาจจาแนก (r) ที่มีคา่ ระหว่าง 0.53 – 0.76
6) น าแบบทดสอบที่ คัด เลือ กไว้ ทัง้ หมด 10 ข้ อ มาหาค่ า ความเชื่ อ มั่น แบบคูเดอร์ ริช าร์ ด สัน โดยใช้ สูต ร KR-20
(Kuder – Richardson 20) ซึง่ ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบได้ เท่ากับ 0.70
2.4) การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยจัดการเรี ยนรู้ด้วยตนเองที่โรงเรี ยนแห่งหนึง่ ในจังหวัด ปทุมธานี ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ชี ้แจงนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างให้ ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั พร้ อมทัง้ แนะนาชุด
ทดลองที่สร้ างขึ ้น
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง แรงเสียดทาน ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ชุดทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง
และวัดผลในระหว่างนักเรี ยนปฏิบตั ิการทดลองนักเรี ยนทาใบกิจกรรมระหว่างเรี ยน (E1)
3. เมื่อนักเรี ยนเรี ยนเรื่ อง แรงเสียดทานจบแล้ ว นักเรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยน
4. เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์ผลการวิจยั ต่อไป
2.5) การวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบประสิทธิ ภาพของชุดทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน โดยหาค่าร้ อยละของคะแนน
เฉลี่ยระหว่างคะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนด้ วยชุดทดลอง เรื่ อง แรงเสียดทาน กับค่าร้ อยละ
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ของคะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเรื่ อง แรงเสียดทาน จากนันน
้ าผลที่ได้ มาเปรี ยบเทียบและ
หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80 ซึง่ E1/E2 มีคา่ เท่ากับ 92.00/84.00
2) การวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู้ หลังเรี ยนเรื่ อง แรงเสียดทาน โดยคานวณหาค่าร้ อยละเปรี ยบเทียบคะแนน
ผลการเรี ยนรู้กบั เกณฑ์ระดับผลการเรี ยนของโรงเรี ยนร้ อยละ 70
ขันตอนที
้
่ 4 ปรับปรุงพัฒนาชุดทดลอง (Development)
4.1 ศึกษาข้ อบกพร่องต่างๆของชุดทดลองขณะใช้ ชดุ ทดลองแล้ วจดบันทึกไว้
4.2 ศึกษาปั ญหาการใช้ และข้ อบกพร่องจากการสอบถามนักเรี ยน
4.3 นาข้ อมูลข้ อเสนอแนะปั ญหาและข้ อบกพร่ อง เช่น การจับเวลาให้ มีความคลาดเคลือ่ นน้ อยสามารถทาได้ ยาก มา
พิจารณาปรับปรุงแก้ ไขชุดทดลองและคูม่ ือให้ มีคณ
ุ ภาพและนาไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานและความต้ องการในการพัฒนาชุดทดลอง
จากการสัมภาษณ์ครูและนักเรี ยนได้ ผลสอดคล้ องกันว่าสมควรและจาเป็ นทีจ่ ะต้ องสร้ างชุดทดลองเพื่อใช้
ในการจัดการเรี ยนรู้ หากมีการสร้ างชุดทดลองอยากให้ มีรูปร่างเหมาะสม ใช้ งานง่ายและแปลกใหม่
2. ผลการพัฒนาชุดทดลอง
2.1 หลัง จากสร้ างและฝึ กใช้ งานชุ ด ทดลองแล้ ว ผู้ วิ จัย ได้ ท าการหาประสิ ท ธิ ภ าพทางวิ ท ยาศาสตร์
ของชุดทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน พบว่าค่าแรงเสียดทานที่ได้ จากการทดลองมีความคลาดเคลื่อนจากทฤษฎีอยู่
ระหว่าง 0 - 3.44 เปอร์ เซ็นต์ มีความคลาดเคลือ่ นเฉลี่ยเท่ากับ 1.55 เปอร์ เซ็นต์ และมีความคลาดเคลือ่ นอยูใ่ นเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ ไม่เกิน + 5 เปอร์ เซ็นต์ ทุกการทดลอง
2.2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดทดลอง E1/E2 พบว่ามีประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน
เท่ากับ 92.00/84.00
3. ผลการนาชุดทดลองไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้
ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ หลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ ชุดทดลองกับเกณฑ์ระดับผลการเรี ยน
ของโรงเรี ยนร้ อยละ 70 พบว่านักเรี ยนทุกคนมีผลการเรี ยนรู้ หลังเรี ยนเมื่อเรี ยนโดยใช้ ชุดทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน
สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือ ร้ อยละ 70
4. ผลการปรับปรุงพัฒนาชุดทดลอง
หลังจากการนาชุดทดลองไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนแล้ วพบว่าชุดทดลองที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถใช้ งาน
ได้ ดีแต่มีข้อบกพร่องที่ควรพัฒนาต่อไปดังนี ้
1) อาจจะเกิ ด ความคลาดเคลื่อ นเนื่ อ งมาจากการจับ เวลาของนัก เรี ย นแต่ละคนที่ ไม่เท่ากัน ควรท าให้
ตัวเครื่ องสามารถจับเวลาเองได้ ซงึ่ อาจมีความซับซ้ อนเพิ่มขึ ้นควรปรับปรุงในโอกาสถัดไป
2) วัสดุที่ใช้ ค่อนข้ างหนักและไม่สามารถกันน ้าได้ ควรปรับปรุ งให้ เบากว่าเดิมและสามารถกันน ้าได้ ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงวางแผนที่จะปรับปรุง พัฒนา ชุดทดลองให้ ดีขึ ้นก่อนนาไปใช้ จดั การเรี ยนรู้ จริ ง
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สรุป
ผลการดาเนินการวิจยั เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1) ได้ ชดุ ทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน ที่มีคา่ ความคลาดเคลือ่ นเฉลีย่ เท่ากับ 1.09 และมีความคลาดเคลือ่ น
อยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ไม่เกิน + 5 เปอร์ เซ็นต์
2) ประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่อง แรงเสียดทาน E1/E2 เท่ากับ 92/84 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ คือ 80/80
3) ผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรียนโดยใช้ ชดุ ทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
คือ ร้ อยละ 70 โดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ระดับผลการเรี ยนของโรงเรี ยน
4) ชุดทดลองมีข้อบกพร่องเล็กน้ อยหากนาไปปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพในการใช้ มากขึ ้น
สรุปได้ วา่ ชุดทดลองฟิ สกิ ส์เรื่ อง แรงเสียดทาน มีประสิทธิภาพดีสามารถนาไปใช้ จดั การเรี ยนรู้กบั นักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4

อภิปรายผล
1) ได้ ชุดทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 1.09 และมีความคลาดเคลื่อน
อยู่ในเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ไม่เกิน + 5 เปอร์ เซ็นต์ และประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน E1/E2 เท่ากับ
92/84 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ คือ 80/80 ในการทดสอบประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์ ของชุดทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน
พบว่ามีความคลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ไม่เกิน + 5 เปอร์ เซ็นต์ ทุกการทดลองซึ่งผลการทดลองที่ไม่ให้ ผล
ตรงตามทฤษฎี 100 เปอร์ เซ็นต์ อาจมีสาเหตุมาจากหลายปั จจัย เช่น การคลาดเคลื่อนที่มาจากความคลาดเคลื่อน
ของการจับเวลาเนื่องจากระบบจับเวลาใช้ คนในการจับเวลาการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพืน้ ผิวของชุดทดลอง ดังนัน้
การเริ่ มและหยุดเวลาอาจทาให้ เกิดความคลาดเคลือ่ นได้ จึงทาให้ คา่ แรงเสียดทานที่ได้ จากการทดลองคลาดเคลือ่ นไป
จากการคานวณโดยใช้ ทฤษฎีได้ ในการหาประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน อภิปรายได้ ดังนี ้ นักเรี ยน
ที่เรี ยนโดยใช้ ชุดทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน ได้ คะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนและแบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยนโดยรวม ร้ อยละ 92/84 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ 80/80 ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดการสอน
โดยวิธีทดลองซึ่งเป็ นการเรี ยนที่นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการกระทา เป็ นการเรี ยนที่เรี ยกว่า Active Learning ผู้เรี ยน
จะไม่เกิดความเบื่อหน่าย จนเกิดความรู้ ความเข้ าใจ
2) เมื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ ชุดทดลองเรื่ องแรงเสียดทานกับเกณฑ์ ระดับ
ของโรงเรี ยนคือ 70% พบว่าผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ ชดุ ทดลองเรื่ อง แรงเสียดทาน สูงกว่าเกณฑ์ระดับ
ของโรงเรี ย นคื อ 70% อัน เนื่ อ งมาจากเหตุผ ลหลายประการ ดัง นี ้ ประการแรกชุ ด ทดลองเรื่ อ งแรงเสี ย ดทาน
มีประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน + 5 เปอร์ เซ็นต์ ทาให้ ได้ ผลการทดลองที่ถกู ต้ อง
ใช้ อ้ างอิ ง กั บ ทฤษฎี ได้ ประการที่ ส องชุ ด ทดลองเรื่ อ ง แรงเสี ย ดทานเป็ นส่ว นที่ ส ร้ างความสนใจให้ กั บ ผู้ เรี ย น
ซึง่ สอดคล้ องกับ (ทิศนา แขมมณี, 2550, น.333) ซึง่ กล่าวว่าการสอนโดยใช้ การทดลองเป็ นกระบวนการที่ผ้ สู อนใช้ ใน
การช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิด การเรี ยนรู้ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการที่ผ้ สู อน/ผู้เรี ยนกาหนดปั ญ หาและสมมุติฐาน
ในการทดลอง ผู้สอนให้ คาแนะนาแก่ผ้ เู รี ยนและให้ ผ้ เู รี ยนลงมือทดลองปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่กาหนด ใช้ วสั ดุอปุ กรณ์
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ที่จาเป็ น ได้ มีโอกาสใช้ เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ เก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุ ปอภิปรายผลการทดลองและ
สรุปการเรี ยนรู้ที่ได้ จากการทดลอง

ข้ อเสนอแนะ
1) ควรใช้ ชดุ ทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นห้ องเรี ยนแผนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2) ในการทาการทดลองควรใช้ นาฬิกาดิจิตอลหรื อโทรศัพ ท์ มือถื อในการจับเวลาเพื่อความแม่นยาและ
ลดความคลาดเคลือ่ นหรื อพัฒนาชุดทดลองให้ สามารถจับเวลาได้ อย่างอัตโนมัติ
3) ควรพัฒ นาชุด ทดลองเพื่ อใช้ ในการเรี ย นฟิ สิก ส์ในเรื่ องอื่น ๆ เช่น แรงตึงเชื อ ก แรงกิ ริยาแรงปฏิกิ ริย า
การเคลือ่ นที่ เป็ นต้ น
4) ควรมี ก ารทดลองกั บ กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น (เก่ ง ปานกลาง อ่ อ น) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ผลการวิเคราะห์
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การศึ ก ษาผลการสร้ างเครื อ ข่ า ยความร่ วมมื อ ทางการศึ ก ษากั บ สถาบั น อุ ด มการศึ ก ษา
ต่ า งประเทศของของวิ ทยาลั ยนานาชาติ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดลผ่ านการประชุ ม วิ ช าการและ
นิทรรศการการศึกษานานาชาติ ระหว่ างปี พ.ศ. 2560-2562
Content Analysis: Collaborative Model of Mahidol University International College from
APAIE NAFSA and EAIE Conference from 2017-2019
รวีวรรณ ธนูทอง1 และ อัญชิสา กาญจนรุจิวฒ
ุ 1ิ
1
Raweewan Thanuthong and Anchisa Kanjanarujivut1

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้เป็ นการวิเคราะห์ เนื ้อหา (content analysis) จัดทาขึ ้นเพื่อวิเคราะห์ เนื ้อหารายงานการประชุม
เจรจาความร่ วมมือที่ได้ จากการปฏิบตั ิงานในการเจรจาหารื อความร่ วมมือทางการศึกษา ณ งานประชุมวิชาการ
ประจาปี APAIE, NAFSA และ EAIE ของวิทยาลัยนานาชาติ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2559-2562 เป็ นระยะเวลา 3 ปี รวมทังสิ
้ ้น
เป็ นการเข้ าร่ วมงาน 9 งาน สามารถรวบรวมสรุ ปรายงานการประชุมเจรจาความร่ วมมือ จากผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
จากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลให้ เป็ นตัวแทนในการปฏิบตั ิงานได้ ทงสิ
ั ้ ้น 265 การประชุม เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็ บ ข้ อ มูลคื อ แบบฟอร์ ม วิ เคราะห์ การวิเคราะห์ ข้ อ มูลเชิ ง ปริ ม าณใช้ ส ถิ ติ ค วามถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการเจรจาประกอบไปด้ วย
1) การหารื อ เพื่ อ ขยายพัน ธมิ ต รทางการศึ ก ษาใหม่ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ พ บว่ า เป็ นการเจรจาความร่ ว มมื อ
ด้ านการเคลื่ อ นย้ ายนั ก ศึ ก ษา (student mobility) ร้ อยละ 87.15 การเจรจาเกี่ ย วกั บ การสร้ างหลัก สูต รร่ ว ม
(joint academic program) ร้ อยละ 7.14 และด้ าน โอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท ร้ อยละ 5.71
2) การเจรจาขยายความร่ วมมื อเดิม พบว่ามี การเจรจาใน 4 หัวข้ อ คือ 2.1) ด้ านโอกาสใหม่ๆ สาหรั บ
การเคลื่อนย้ ายนัก ศึก ษา เช่น การหาทุน สนับ สนุน สาหรั บ การเคลื่อนย้ ายนัก ศึก ษา การฝึ กงาน การเพิ่ ม โอกาส
ในการเข้ าร่ วม summer หรื อ winter program ณ สถาบันคู่สญ
ั ญา สาหรับ นักศึกษาของวิท ยาลัย ภายใต้ สญ
ั ญา
การแลกเปลีย่ นนักศึกษาปั จจุบนั การเพิ่มคณะหรื อสาขาวิชาที่นกั ศึกษาสามารถร่ วมชันเรี
้ ยนได้ คิดเป็ นร้ อยละ 62.05
2.2) การต่อยอดในการทาหลักสูตรร่ วม คิดเป็ นร้ อยละ 17.25 2.3) การแลกเปลี่ยนบุคคลากรทางการศึกษา 10.35
และ 2.4) ความร่วมมือด้ านวิชาการและการวิจยั ร้ อยละ 10.35
คาสาคัญ : การเจรจาความร่วมมือ รูปแบบความร่วมมือการศึกษา

Abstract
This content analysis aims to identify collaborative model discussed at 9 Conferences and
Exhibitions for International Education namely The Asia Pacific Association for International Education
(APAIE), Association of International Educators (NAFSA) and European Association for International
งานการต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 73000 ประเทศไทย
International Affairs Section, Mahidol University International College, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
1
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Education (EAIE), from 2016 to 2019 (3 years). The researcher collected the data of summary of minutes
of meetings from MUIC representatives of each conference in total of 265 meetings. The analysis tools
used for qualitative data are in-depth interview focus-group and survey. The quantitative data was
analyzed by using frequency, percentage and standard deviation.
The study showed that collaborative discussion took place at the conference consist of
1) Discussion with prospects for possible establishing the collaborative activities. The majority of
discussed topics are discussion of collaboration in student mobility (87.14%), joint academic
development (7.14%), and discussion on continuing education with pathway to master’s degree (5.71%)
2) Discussion in enhancing the ongoing collaborative activities with current partner universities.
The discussed topics were 2.1) (62.05%) discussion in new opportunities for exchange students
(scholarship, internship placement, update academic information etc.) 2.2) (17.25%) exploring the joint
academic development 2.3) (10.35%) discussion in faculty mobility and 2.4) (10.35%) discussion in joint
educational and research collaboration
Keyword: collaborative discussion, type of collaboration in education

บทนา
การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือ ทางการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ เป็ นการนาไปสูก่ ารเพิ่ม
ขีด ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศในเวที ระดับ นานาชาติ สามารถตอบสนองการพัฒ นาได้ ทัง้ ชุม ชน
อุตสาหกรรม และระบบนวัตกรรม มหาวิทยาลัยที่มีศกั ยภาพสามารถผลิตกาลังคนในระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ
อันเป็ นที่ต้องการของประเทศ การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือนันต้
้ องอาศัยการร่ วมกันทางานของบุคคล หน่วยงาน
หรื อองค์กรที่มากกว่าสองบุคคลหรื อสององค์กรขึ ้นไปเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยมีการสร้ างความเข้ าใจกัน
ร่ วมกันดาเนินตามหลักการ ข้ อตกลง หรื อวางแผนการทากิจกรรม เพื่อความสาเร็ จสู่เป้าหมายที่ตกลงกันไว้ อีกทัง้
การสร้ างเครื อ ข่ า ยสามารถช่ ว ยพั ฒ นาการท างานในองค์ ก ร เปิ ดโอกาสให้ บุ ค คลและองค์ ก รได้ แ ลกเปลี่ ย น
ข้ อมูลข่าวสาร มีประสบการณ์ กับบุคคลที่ อยู่นอกหน่วยงานของตน มีโ อกาสช่วยลดความซา้ ซ้ อนในการทางาน
ให้ ความร่ วมมือกันในลักษณะที่ประโยชน์ซึ่งกันและกันเสมือนการเปิ ดประตูส่โู ลกภายนอก (ชัชวาลย์ สิงหาทอง,
2561)
รัฐบาลไทยมีนโยบายในการพัฒนาการอุดมศึกษาโดยให้ มีการจัดตังกระทรวงการอุ
้
ดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็ นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
ด้ านอุดมศึกษาเสนอนโยบายและแผนการอุดมศึกษาที่สอดคล้ องกับการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมและกาหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพด าเนิ น งาน
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพประสิทธิ ผลเน้ นหลักธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการที่ ดีรวมทังส่
้ งเสริ มความร่ วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ (แผนยุทธศาสตร์ สกอ. 2558-2561)
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวั ต กรรม (อว.) ในการผลัก ดั น ให้ เป็ นมหาวิ ท ยาลั ย ต้ นแบบของประเทศที่ ขึ น้ ไปอยู่ ใ นอั น ดั บ 1 ใน 100
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มหาวิ ท ยาลัย โลกเพื่ อ ดึ งคนเก่ งที่ มุ่งเข้ าเรี ย นในมหาวิ ท ยาลัย ที่ ติ ด อัน ดับ โลกมาเรี ย นในประเทศไทย โดย อว.
คาดหวังว่าแนวคิดนี ้จะเป็ นแรงกระตุ้นให้ มหาวิทยาลัยอื่นเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาและมีความเป็ นไปได้ ที่สง่ ผลให้
ประเทศมีพ ลังใน ด้ านการวิจัย พัฒ นาและการลงทุน ในเทคโนโลยีชัน้ สูง โดยเหตุผลสาคัญ ในการมอบนโยบาย
ในครั ง้ นี ค้ ื อ Internationalization หรื อ ความเป็ นสากลของมหาวิท ยาลัยมหิ ดลอัน เป็ นหนึ่งในจุด แข็งที่ ท าให้ อว.
ได้ เล็งเห็นถึงศักยภาพมหาวิทยาลัยในการผลักดันให้ มหิดลก้ าวสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยต้ นแบบในการมอบนโยบาย
ครัง้ นี ้ (จดหมายข่าวกระทรวง อว., 2562) ในด้ านกลยุทธ์ ในการบริ หารนัน้ มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายส่งเสริ ม
ให้ มีความร่วมมือทางวิชาการ การวิจยั และกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆกับสถาบันการศึกษาทัว่ โลก
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลมีสถานะเป็ นวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้ การกากับโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
มีกระบวนการเรี ยนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ภายใต้ พันธกิ จที่มุ่งหวังเป็ นผู้เชี่ ยวชาญในการให้ การศึกษาด้ าน
liberal arts education และสาขาวิ ช าชี พ ที่ ได้ รับ การคัด เลือ กเพื่ อ เตรี ย มพลเมื อ งโลกสาหรับ ศตวรรษที่ 21 และ
ปรับเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน์ ของสังคมผ่านการพัฒ นาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็ นการส่งเสริ มพันธกิ จของวิทยาลัย
ในการเตรี ย มพลโลกส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 นัน้ วิ ท ยาลัย ได้ มุ่ ง เน้ น ให้ มี ก ารจัด ท าแผนกลยุท ธ์ ที่ มี ก ารเน้ นถึ ง
กระบวนการเรี ยนรู้ที่มงุ่ เน้ น self- awareness และ social awareness ที่ตอบสนองความต้ องการของสังคมทังในและ
้
ต่า งประเทศ ผ่า นโครงการแลกเปลี่ย นนัก ศึก ษาซึ่ง ต้ อ งอาศัย ความร่ ว มมื อ จากคู่เครื อ ข่า ยภาคี ท างการศึก ษา
โดยในปั จ จุบัน มี นัก ศึก ษาต่ างชาติ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมโครงการ study abroad program ที่ วิท ยาลัย ฯ เป็ นจ านวน
มากกว่า 400 คนต่อปี โดยในปี การศึกษา 2559-2560 มี นัก ศึก ษาต่างชาติ เข้ า ร่ วมกิ จกรรม ที่วิท ยาลัยฯ ทัง้ สิน้
402 คน โดย 40% ของนั ก ศึ ก ษาจ านวนดัง กล่ า วเป็ นนัก ศึ ก ษาจากทวี ป อเมริ ก าเหนื อ 35% เป็ นนั ก ศึ ก ษา
จากทวีปยุโรป และในปี การศึกษา 2560 - 2561 จานวนนักศึกษาดังกล่าวเพิ่มขึ ้นเป็ น 453 คน จากความหลากหลาย
ในสัญ ชาติ ข องนัก ศึก ษาต่า งชาติ ที่ ม าเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมโครงการ study abroad program ที่ วิท ยาลัย ฯเป็ นหนึ่ ง
ในปั จจัยสาคัญในการสร้ างศักยภาพความเป็ นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล งานการต่างประเทศวิทยาลัยนานาชาติ
ได้ รั บ ม อ บ ห ม าย ต าม ข้ อ ต ก ลงก ารป ฏิ บั ติ งาน (Performance Agreement) จาก ม ห าวิ ท ย าลั ย ม หิ ด ล
ในการเพิ่ ม จ านวนนั ก ศึ ก ษ าต่ า งชาติ ที่ เ ข้ าร่ ว มกิ จ กรรม โครงการ study abroad program ที่ วิ ท ยาลั ย ฯ
และเพิ่มเครื อข่ายความร่ วมมือและรู ปแบบกิจกรรมด้ านการเคลื่อนย้ ายนักศึกษาในการส่งนักศึกษาของวิทยาลัย
ไปเข้ าร่วมกิจกรรมการแลกเปลีย่ นในต่างประเทศ
ฝ่ ายการต่ า งประเทศวิ ท ยาลัย นานาชาติ ม หาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลมี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งาน
ด้ านวิเทศสัมพันธ์ ของวิทยาลัย ทัง้ ในด้ านการขยายเครื อ ข่ายพันธมิ ตรทางการศึกษานานาชาติ การส่งเสริ มและ
สนับสนุน กิจกรรมภายใต้ สญ
ั ญาความร่ วมมือที่วิทยาลัยฯได้ จดั ทาขึ ้นกับสถาบันคู่สญ
ั ญาต่างชาติ ฝ่ ายต่างประเทศ
สนองการตอบรับนโยบายส่งเสริ มให้ มีความร่ วมมือทางการศึกษาโดยกาหนดแผนการทางานเชิงรุ ก (pro-active)
ในการขยายและพัฒ นาเครื อ ข่ายพัน ธมิ ต รทางการศึก ษาผ่า นการเข้ าร่ วมการประชุม วิ ช าการและนิ ท รรศการ
การศึ ก ษานานาชาติ มี รองคณบดี ฝ่ายวิ เทศสัม พัน ธ์ เป็ นผู้ดูแ ลแผนการท างานดังกล่า ว ในปั จ จุ บัน วิ ท ยาลัย ฯ
ได้ ให้ ความสาคัญ ในการเข้ าร่ วมประชุมวิชาการสาหรับการพัฒ นาเครื อข่ายทางการศึ กษากับสถาบันการศึกษา
ตามเขตทวีปกล่าวคือ APAIE (The Asia Pacific Association for International Education) ถือเป็ นการประชุมหลัก
ในเขตเอเซียแปซิฟิค NAFSA (Association of International Educators) เป็ นเวทีสาคัญสาหรับการพัฒนาเครื อข่าย
ความร่ ว มมื อ ในเขตอเมริ ก าเหนื อ และ EAIE (European Association for International Education) ซึ่ ง เป็ น
การประชุมหลักสาหรับการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาในเขตยุโรป
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การเข้ า ร่ ว มงานประชุ ม แต่ ล ะครั ง้ จ าเป็ นต้ อ งใช้ ท รั พ ยากรจ านวนมาก เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพของ
การประชุมในทุกครัง้ ควรมีการจดบันทึกการประชุม จัดทารายงานการประชุม ติดตามผลการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุม
และสมาชิกผู้เข้ าประชุมมีหน้ าที่ศกึ ษาวาระการประชุมว่าจะประชุมเรื่ องอะไร ประเด็นใดบ้ าง เตรี ยมประชุมตามเวลา
ที่ ก าหนดให้ มี ค วามพร้ อมมากที่ สุด ด้ ว ยการแสดงบทบาทตามระเบี ย บว่า มี ห น้ าที่ อ ย่า งไร แสดงความคิ ด เห็ น
ในที่ประชุมพร้ อมยอมรับมติที่ประชุม การมอบหมายงานจากที่ประชุม (สุมาลี ทองดี , 2561) การวิเคราะห์ เนื ้อหา
ที่ได้ จากการประชุม วิช าการ APAIE NAFSA และ EAIE จะสามารถทราบถึงแนวโน้ ม ของลัก ษณะความร่ ว มมื อ
ที่ใหม่ๆ ในเวทีการเจรจาระดับโลกซึ่งเป็ นข้ อมูลสาคัญสาหรับ การเตรี ยมความพร้ อมในการวางแผนการเจรจาและ
เสนอกรอบนโยบาย เพื่อการขยายความร่วมมือต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลการสร้ างเครื อข่ายความร่ มมือ ทางการศึกษากับสถาบันอุดมการศึกษาต่างประเทศของ
ของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านการประชุมวิชาการและนิทรรศการการศึกษานานาชาติ
ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562

กรอบแนวคิด
สรุปการประชุมเจรจาจากการเข้ าร่วมงาน
ประชุมวิชาการ ตังแต่
้ ปี 2560-2562 จากงาน
1. APAIE
2. NAFSA
3. EAIE

1. ประเภทการสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือ
2. กิจกรรม/ประเด็นการเจรจาการสร้ างเครื อข่าย
ความร่วมมือ
3. รูปแบบการสร้ างความร่วมมือ

นิยามศัพท์ เฉพาะ
• APAIE (The Asia Pacific Association for International Education) หรื อสมาคมการศึกษานานาชาติ
แห่งภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก กาหนดจัดงานประชุมวิชาการประจาปี ในในประเทศแถบภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก
ในช่วงเดือนมีนาคม
• NAFSA (The National Association of Foreign Student Advisers) ภายหลังเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็ น Association
of International Educators กาหนดจัดงานประชุมวิชาการประจาปี ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ในช่วงเดือนพฤษภาคม
• EAIE (European Association for International Education) กาหนดจัดงานประชุมวิชาการประจาปี ในทวีปยุโรป
ช่วงเดือนกันยายน
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การสร้ างเครื่ องมือวิเคราะห์สาหรับงานวิเคราะห์เนื ้อหารายงานการประชุมวิชาการเละนิทรรศการการศึกษา
นานาชาติฉบับนีเ้ ป็ นการวิเคราะห์ เนื อ้ หาเชิ งสาระ ผู้ศึกษาได้ สร้ างแบบแบบฟอร์ มวิเคราะห์ เนื อ้ หา หลังจากนัน้
นาแบบฟอร์ มที่ได้ เสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิเทศสัมพันธ์ จานวน 5 ท่าน และรวบรวมข้ อเสนอแนะ
มาปรับปรุ งแก้ ไข จากนันน
้ าแบบฟอร์ มที่ได้ จาแนกเนื ้อหาสรุ ปการประชุมการเจรจาจากรายงานการเข้ าร่ วมประชุม
วิ ช าการและนิ ท รรศการการศึ ก ษานานาชาติ ป ระจ าปี APAIE NAFSA และ EAIE ตั ง้ แต่ ปี พ.ศ. 2560-2562
โดยใช้ Microsoft Excel ในการช่วยหาค่าความถี่และร้ อยละ

ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาเนื อ้ หาเชิ ง สาระที่ เกิ ด ขึ น้ จากการประชุ ม APAIE NAFSA และ EAIE ตั ง้ แต่ ปี 2017
จนถึงปี 2019 รวมเป็ นระยะเวลา 3 ปี รวมเป็ นการเข้ าร่ วมงานจานวน 9 ครัง้ วิทยาลัย ฯ ได้ มอบหมายผู้แทนเข้ าร่ วม
ปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อขยายเครื อข่ายพันธมิตรทางการศึกษา อีกทังท
้ าการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั ในระดับ
นานาชาติ ผู้ศึกษาสามารถรวบรวมสรุปการประชุมเจรจาความร่ วมมือได้ เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 265 ครัง้ เป็ นการเจรจา
กับ สถาบัน คู่สัญ ญา (partner) จานวนทัง้ สิน้ 164 ครั ง้ คิด เป็ นร้ อยละ 61.88 ทาการเจรจากับ สถาบัน เป้าหมาย
(prospects) จานวน 77 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 29.05 และทาการเจรจากับสถาบันที่ ไม่ได้ ทาการนัดหมายล่วงหน้ า
(walk-in) จานวน 24 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 9.05
ตารางที่ 1 จานวนการประชุมหารื อกับคูเ่ จรจาแยกตามงานประชุมวิชาการ
ลาดับที่
งานประชุม
partner
prospect
Walk-in จานวนรวม (สถาบัน)
1.
APAIE 2017
17
8
4
29
2.
APAIE 2018
10
22
1
33
3.
APAIE 2019
20
11
5
36
4.
NAFSA 2017
29
5
10
44
5.
NAFSA 2018
23
4
27
6.
NAFSA 2019
28
8
36
7.
EAIE 2017
10
8
4
22
8.
EAIE 2018
12
3
15
9.
EAIE 2019
15
8
23
รวม (คู่เจรจา)
164
77
24
265
คิดเป็ นร้ อยละ
61.88
29.05
9.05
100
ผู้ศกึ ษาสามารถแบ่งประเภทของคูเ่ จรจาออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1) สถาบั น คู่ สั ญ ญ า (partner) หมายถึ ง สถาบั น ที่ มี สั ญ ญ าความร่ ว มมื อ กั บ วิ ท ยาลั ย ฯอยู่ แ ล้ ว
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ตัวแทนผู้เข้ าร่ วมประชุมของวิทยาลัยจะทาการนัดหมายสถาบันคู่สญ
ั ญาเพื่อขอเจรจา ณ
งานประชุมไว้ ล่วงหน้ ามีการศึกษาถึงประเด็นปั ญหาหรื อหัวข้ อที่ ต้องการเจรจาและหัวข้ อไว้ อย่างชัดเจนแล้ วก่อนวัน
กาหนดการประชุม
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2) สถาบันเป้าหมาย (prospect) หมายถึง คู่เจรจาที่วิทยาลัย ได้ ทาการศึกษาถึงคุณสมบัติ และศักยภาพ
ที่เกี่ยวข้ องเพื่อขอเจรจาถึงความเป็ นไปได้ ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเป็ นหลัก โดยผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ เข้ าร่ วม
งานประชุมจะทาการนัดหมายวันและเวลาการประชุมคูเ่ จรจาจากสถาบันเป้าหมาย ไว้ แล้ วล่วงหน้ าเช่นกัน
3) คู่ เจรจาแบบ walk-in หมายถึ ง สถาบัน ที่ พ บปะกัน ในงานประชุ ม และมี ก ารขอพบเพื่ อ สอบถาม
ความสนใจในการทาความร่วมมือกับวิทยาลัยหรื อแนะนาสถาบันโดยไม่ได้ มีการนัดหมายไว้ ลว่ งหน้ า
ลักษณะหัวข้ อการประชุมกับคู่เจรจา โดยแบ่งตามสถานะของคูเ่ จรจา คือ
1) คูส่ ญ
ั ญาทางการศึกษาปั จจุบนั ของวิทยาลัย (partner) หัวข้ อการเจรจากับพาร์ ทเนอร์ นนั ้ คิดเป็ นร้ อยละ
78 เป็ นการหารื อร่ วมกัน ในการพัฒ นากระบวนการ เคลื่อนย้ ายนักศึกษาภายใต้ โครงการ MUIC study abroad
รองลงมาคือการเจรจาเพื่อขยายความร่วมมือต่อยอดจากกิจกรรมความร่วมมือที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั คิดเป็ นร้ อยละ 17.48
และการเจรจาในการปรับแก้ เนื ้อหาของสัญญาหรื อการเจรจาต่ออายุสญ
ั ญา คิดเป็ นร้ อยละ 10.52 ตามลาดับ
2) สถาบันเป้ าหมาย (prospect) ลักษณะในการแนะน าวิ ทยาลัยฯและหารื อถึ งรู ปแบบและความสนใจ
ในการสร้ างกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนนักศึ กษาระหว่างกัน เป็ นส่วนใหญ่ คิ ด เป็ นร้ อยละ 64.47 รองลงมามี การเจรจา
ความร่ วมมือในการจัดทาโครงการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทสาหรับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ คิดเป็ นร้ อยละ 15.78
มีการเจรจาต่อเนื่องในรายละเอียดสาหรับการทาความร่ วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คิ ดเป็ นร้ อยละ 10.52 และ
มีการเจรจาต่อเนื่องในเนื ้อหาของสัญญาทังกิ
้ จกกรมการแลกเปลีย่ น และการจัดทาโครงการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท
สาหรับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ คิดเป็ นร้ อยละ 9.21 ตามลาดับ
3) คู่เจรจาประเภทสุดท้ ายคือแบบ walk-in มีลกั ษณะหัวข้ อเจรจาในการนาเสนอความร่ วมมือ ต่างๆ เช่น
การทาหลักสูตรร่ วม (joint academic development) หรื อการหารื อเพื่อรู ปแบบความร่ วมมือต่างๆ คิดเป็ นร้ อยละ
86.95 และมี ก ารเจรจาหัว ข้ อ ความเป็ นไปได้ ในการแลกเปลี่ย นนัก ศึ ก ษาคิ ด เป็ นร้ อยละ 10.05 ลัษ ณะหัวข้ อ
ในการเจรจาสามารถสรุปเป็ นตารางได้ ดังนี ้
ตารางที่ 2 จานวนหัวข้ อการประชุมกับคูเ่ จรจาแบ่งตามลักษณะของคูเ่ จรจา
ลาดับที่
หัวข้ อ
partner
prospect
1.
การต่ออายุสญ
ั ญา หรื อการตกลงการทา
6
7
สัญญาความร่วมมือใหม่
2.
การเจรจาขยายความร่วมมือ
30
3.
การหารื อเพื่อความร่วมมือ
49
4.
โครงการเส้ นทางศึกษาต่อปริ ญญาโท
12
5.
ความเป็ นไปได้ ในการแลกเปลีย่ น
8
นักศึกษา
6.
การปรับปรุงพัฒนาการเคลือ่ นย้ าน
130
นักศึกษา
รวมทัง้ สิน้
166
76
คิดเป็ นร้ อยละ
62.88
29.05
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walk-in
-

รวม (ครัง้ )
13

20
3

29
70
12
11

-

130

23
9.05

265
100
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การเจรจาเพื่อขยายความร่ วมมือ (expanding collaboration)
ในหัวข้ อการเจรจานี ้ผู้วิจยั สามารถแบ่งรูปแบบของความร่วมมือได้ วา่ ร้ อยละ 62.07 เป็ นการพูดถึงการขยาย
ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เช่น การขยายสาขาวิชาที่สามารถเข้ าร่ วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน โอกาสการฝึ กงานในต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยการส่งนักศึ กษาของวิทยาลัยฯ
เข้ าร่วมโครงการ summer หรื อ winter school ณ สถาบันคูส่ ญ
ั ญา รวมถึงการขยายเครื อข่ายพันธมิตรทางการศึกษา
เช่ น การเพิ่ ม จานวนคณะหรื อสถาบัน ที่ นัก ศึก ษาแลกเปลี่ย นสามารถเข้ า ร่ ว มได้ ลาดับ ถัด มาคื อ ร้ อยละ 17.24
เป็ นการการเจรจาเพื่อขยายความร่วมมือในด้ านความเป็ นไปได้ ในการเปิ ดหลักสูตรร่วม ร้ อยละ 10.34 เป็ นการเจรจา
ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ และสุดท้ าย ร้ อยละ 10.35 เป็ นการเจรจาขยายความร่วมมือ
ด้ านวิชาการและงานวิจยั
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การเจรจาหัวข้ อการขยายความร่วมมือ (expanding collaboration)
ลาดับที่
1.

2.
3.
4.

รูปแบบความร่ วมมือที่พบในการเจรจาขยาย
ความร่ วมมือ
การขยายสาขาวิชาหรื อคณะในการแลกเปลีย่ น
นักศึกษา, การฝึ กงานในต่างประเทศ, โครงการ
แลกเปลีย่ น summer และ winter program
การทาหลักสูตรร่วม
การแลกเปลีย่ นบุคคลากรทางการศึกษา
ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจยั
รวมทัง้ สิน้

จานวน (ครัง้ ) 29

คิดเป็ นร้ อยละ

18

62.05

5
3
3
29

17.25
10.35
10.35
100

การหารือรูปแบบความร่ วมมือ (exploring type of collaboration)
ผู้ศึกษาพบว่าการเจรจาในหัวข้ อด้ านการเคลื่อนย้ ายนักศึกษา (student mobility) เป็ นหัวข้ อที่พูดถึงมาก
เป็ นลาดับที่ 1 คือ ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 87.15 รองลงมาคือการหารื อถึงเรื่ องการเปิ ดหลักสูตรร่ วมคิดเป็ นร้ อยละ 7.14
และสุดท้ ายการเจรจาเรื่ องโครงการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท คือคิดเป็ น ร้ อยละ 5.71
ตารางที่ 4 รูปแบบความร่วมมือที่ได้ จากการประชุมหารื อ
ลาดับที่ รูปแบบความร่ วมมือ
จานวน (ครัง้ ) 70
1.
การแลกเปลีย่ นนักศึกษา, การฝึ กงานในต่างประเทศ,
61
โครงการแลกเปลีย่ น summer และ winter program และ
การรับนักศึกษาภายใต้ โครงการ study abroad
2.
การเปิ ดหลักสูตรร่วม
5
3.
โครงการศึกษาต่อปริ ญญาโท
4
รวมทัง้ สิน้
70
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

คิดเป็ นร้ อยละ
87.15

7.14
5.71
100
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ผู้ศึกษาได้ ทาการวิเคราะห์ การหารื อรู ปแบบความร่ วมมือเป็ นรายปี เพื่อหาแนวโน้ มของรู ปแบบการเจรจา
ซึ่ง พบว่ า การเจรจาด้ า นการเคลื่ อ นย้ า ยนัก ศึ ก ษาและการเจรจาด้ า นเปิ ดหลัก สูต รร่ ว มมี ก ารพูด ถึ ง หัว ข้ อ นี อ้ ยู่
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการเจรจาในเรื่ องการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทนันพบว่
้
า ได้ มีการเริ่ ม เจรจาในหัวข้ อนีใ้ นปี
พ.ศ.2560 โดยมีสดั ส่วนการเจรจาคิดเป็ นร้ อยละ 2.10 ของจานวนการเจรจาทังหมดของปี
้
2560 แต่ในปี พ.ศ.2561
และ พ.ศ.2562 พบว่ามีการจราจรในหัวข้ อนีเ้ พิ่มขึ ้นอย่างก้ าวกระโดดคิดเป็ นร้ อยละ 13.52 และ 12.36 ตามลาดับ
ของการประชุมที่เกิดขึ ้นในแต่ละปี จากการสัมภาษณ์ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมพบว่า ในปี พ.ศ. 2561 งานการต่างประเทศ
ได้ ตงวาระการประชุ
ั้
มในการเจรจาด้ านการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทเป็ นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการเข้ าร่ วมงาน
ประชุม เพื่อทาความร่วมมือในการขยายโอกาสให้ นกั ศึกษาของวิทยาลัยศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ซึง่ ถือว่าเป็ นหัวข้ อการเจรจารูปแบบใหม่ที่วิทยาลัยให้ ความสนใจเป็ นพิเศษเพิ่มจากการเจรจาในห้ วข้ อการเคลือ่ นย้ าย
นักศึกษาซึง่ ยังเป็ นวาระหลักในการเจรจา การเจรจาด้ านโอกาสการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทจึงมีการพูดถึงขึ ้นมา
อย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2562 วิทยาลัยฯ ประสบความสาเร็ จในการเจรจาความร่ วมมื อด้ านการศึกษาต่อ
ในระดับปริ ญญาโทอย่างเป็ นทางการได้ เป็ นสัญญาแรกเกิดขึ ้นในปี พ.ศ. 2562
การพัฒนาปรับปรุ งการเคลื่อนย้ ายนักศึกษา (student mobility improvement)
จากข้ อมูลการเข้ าร่ วมปฏิบตั ิงานในการประชุมวิชาการและนอทรรษการนานาชาติ ทางการศึกษาใน 3 ปี
ที่ผา่ นมา มีการนัดหมายเจรจาในหัวข้ อดังกล่าวเป็ นจานวน 130 ครัง้ ประกอบไปด้ วยการพูดคุยเพื่อแลกเปลีย่ นข้ อมูล
ที่เป็ นปั จจุบนั อันเป็ นประโยชน์ในการแลกเปลีย่ นนักศึกษา เช่น ขันตอนการสมั
้
ครเข้ าร่วมโครงการรายวิชาที่นกั ศึกษา
สามารถเข้ าร่ วมชัน้ เรี ยนได้ รายละเอียดของบ้ านพัก และข้ อมูลอื่นๆที่เป็ นประโยชน์ในการใช้ ชีวิต ณ มหาวิทยาลัย
เจ้ าภาพมีการพูดถึงมากที่ สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 62.31 รองลงมาคือการเจรจาเพื่อปรับปรุ งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
โดยใช้ ทุนการศึกษาเป็ นตัว ผลักดันให้ เกิดกิจกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 15.38 ถัดไปเป็ นการพูดถึงเรื่ องของการฝึ กงาน
การเพิ่มการเข้ าร่ วม summer หรื อ Winter Program ณ สถาบันพันธมิตรเข้ าเป็ นกิจกรรมภายใต้ สญ
ั ญาความร่วมมือ
ปั จจุบนั และการแลกเปลีย่ นสือ่ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ พบว่ามีจานวนที่ใกล้ เคียงกันคือ 6 เปอร์ เซ็นต์
ตารางที่ 5 ลักษณะความร่วมมือที่พบในการเจรจาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา
ลาดับที่
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ลักษณะความร่ วมมือ
จานวน 130 (ครัง้ )
การให้ ทนุ การศึกษา
20
การให้ ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ในเรื่ อง ขันตอนการรั
้
บสมัคร
81
การเลือกลงรายวิชา ข้ อมูลบ้ านพัก และการใช้ ชีวิต ณ
มหาวิทยาลัยเจ้ าภาพ
การฝึ กงานต่างประเทศ (สาหรับนักศึกษาไทย)
9
โครงการวิจยั ของนักศึกษา
1
โครงการแลกเปลีย่ น summer และ winter program
8
การแลกเปลีย่ นสือ่ ประชาสัมพันธ์โครงการ study
8
abroad
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คิดเป็ นร้ อยละ
15.38

62.31
6.92
0.77
6.15
6.15
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7.

อื่นๆ
รวม

3
130

2.31
100.00

อภิปรายผล
งานการต่างประเทศวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลได้ กาหนดกลยุทธ์ ในการทางานเชิงรุ ก (pro-active)
ในการดาเนินการงานด้ านวิเทศสัมพันธ์ผา่ นการเข้ าร่วมประชุมวิชาการและงานนิทรรศการนานาชาติทางการศึกษา คือ
1. การหารื อ กับ คู่สัญ ญาปั จ จุบัน ของวิท ยาลัย ฯ เกี่ ย วกับ การพัฒ นากิ จกรรมภายใต้ สัญ ญาเพื่ อ แก้ ไข
ข้ อขัด ข้ องในการด าเนิน การหรื อ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการด าเนิน งานให้ มากขึน้ หรื อ เพื่อ หาแนวทางร่ วมกัน
ในการต่อยอดความร่ วมมือที่มีอยู่ในปั จจุบัน วิทยาลัยฯมีเครื อข่ายพันธมิตรทางการศึกษาปั จจุบันมากกว่า 120
สถาบัน โดยวิทยาลัยมีเป้าหมายให้ แต่ละสัญญาเกิดกิจกรรมร่ วมกัน ตามที่สญ
ั ญากาหนดๆไว้ การใช้ เวที ประชุม
วิ ช าการและงานนิ ท รรศการนานาชาติ ใ นการพบปะหารื อ กับ ผู้แ ทนจากสถาบัน คู่สัญ ญาเป็ นกิ จ กรรมส าคัญ
ที่วิทยาลัยฯถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิมาอย่างต่อเนื่อง
2. การเจรจาเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งคู่สัญ ญาความร่ วมมื อใหม่ ที่ มี คุณ สมบัติ เหมาะสม ส าหรั บการท ากิ จกรรม
นักศึ กษาแลกเปลี่ ยน หรื อการพัฒ นาหลักสูตรร่ วม หรื อ การท าโครงการ pathway to graduate degree program
โดยมีแนวทางสอดคล้ องกับประกาศมหาวิทยาลัยเรื่ องหลักเกณฑ์การจัดทาบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึ กษา หน่ วยงาน และองค์ กรในต่ างประเทศ ซึ่ งการพิ จารณาการจัดท าบัน ทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ
ประกอบด้ วยชื่ อเสียงของคู่ภาคี และการยอมรั บในระดับนานาชาติ ความต่ อเนื่ องของกิ จกรรมความร่ วมมื อและ
การกระจายตัวของกิจกรรม
3. การประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยให้ เป็ นที่ร้ ูจกั แก่สถาบันการศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะสาหรับการศึกษาระยะ
สัน้ ในประเทศไทย (study abroad in Thailand) โดยในปั จ จุ บัน วิ ท ยาลัย มี โครงการรองรั บ การศึ ก ษาระยะสัน้
2 ประเภท คือ semester abroad (3 เดือน – 1 ปี ) และ short-term abroad (1-3 สัปดาห์)
การเข้ าร่วมประชุมและนิทรรศการนานาชาติทางการศึกษาเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญสาหรับการขยายและพัฒนา
เครื อข่ายทางการศึกษาระหว่างประเทศของวิทยาลัยฯ เนื่องจากเป็ นโอกาสในการพบปะผู้แทนจากสถาบันการศึกษา
ที่ เข้ า ร่ ว มงานที่ ห ลากหลาย การเตรี ย มการก่ อ นการประชุ ม ที่ ดี แ ละความสามารถของผู้แ ทนของวิ ท ยาลัย ฯ
ในการวิ เคราะห์ แ ละมองหาสถานการณ์ ที เอื อ้ ต่ อ วิ ท ยาลัย ฯในการเจรจาความร่ ว มมื อ หรื อ พั ฒ นากิ จ กรรม
ภายใต้ สญ
ั ญาที่มีอยูห่ รื อหารื อในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันเพื่อกระชับสัมพันธ์ระหว่างกัน ถือเป็ นปั จจัยหลัก
ต่อ ความสาเร็ จของงาน ดังนัน้ การเตรี ย มความพร้ อมในการเข้ าร่ วมการปฏิ บัติ งานจึ งเป็ นขัน้ ตอนแรกที่ สาคัญ
เพื่อให้ กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวตั ถุประสงค์
โดยจากผลการวิเคราะห์ เนื ้อหาการเข้ าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการการศึกษานานาชาติ APAIE
NAFSA และ EAIE ของวิทยาลัยนานาชาติ นี ้สามารถสรุปได้ วา่ การเข้ าร่วมประชุมดังกล่าวมีสว่ นสาคัญในการพัฒนา
และขยายเครื อข่ายภาคีทางการศึกษาโดยเฉพาะด้ านการเคลื่อนย้ ายนักศึกษาและความร่ วมมือ ทางการศึกษา
ด้ านอื่ น ๆ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายด้ านวิ เ ทศสัม พั น ธ์ ข องวิ ท ยาลัย ฯ ตามแนวคิ ด ดั ง กล่ า วการปฏิ บั ติ ง าน
ด้ านวิเทศสัมพันธ์ ผ่านประชุมวิชาการและนิทรรศการการศึกษานานาชาติ จึงเป็ นปั จจัยเสริ มที่สาคัญในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดลในด้ านความเป็ นนานาชาติ
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การสร้ างและพัฒนาเครื อข่ายพันธมิตรทางการศึกษาสามารถดาเนินการผ่านกลยุทธ์ทหี่ ลากหลาย การสร้ าง
เครื อ ข่ า ยผ่ า นการเข้ าร่ ว ม ประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการการศึ ก ษานานาชาติ ถื อ เป็ นกลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รุ ก หนึ่ ง
ที่ฝ่ายการต่างประเทศวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลถือเป็ นแนวปฏิบัติสาคัญ การเข้ าร่ วมงานดังกล่าว
มีสว่ นช่วยให้ การดาเนินงานด้ านวิเทศสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพและเป็ นปั จจุบนั ในระดับสากล สามารถเป็ นที่ยอมรับ
ในการทาความร่ วมมือทางการศึกษาในระดับนานาชาติ ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพให้ เป็ นมหาวิทยาลัยไทย
ก้ าวสูม่ หาวิทยาลัยระดับโลกซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของคาเพชร ภูริปริ ญญา (2550) ที่ได้ ทาการศึกษาปั จจัยที่จะนาหา
วิทยาลัยไทยก้ าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกซึ่งมี หนึ่ งในปั จจัย สาคัญ ที่ จะส่งผลสู่ค าวามสาเร็ จ นัน้ คื อความร่ วมมื อ
ทางวิชาการและการพัฒนาด้ านนานาชาติ คณะผู้ศึกษาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า สรุ ปการวิเคราะห์ การเข้ าร่วมงานประชุม
วิชาการนี ้จะเป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์สาหรับมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันการอุดมศึกษาอื่นๆในประเทศไทยเพื่อนาไป
ปรับใช้ เป็ นแนวทางการสร้ างเครื อข่ายแก่สถาบันของท่านเอง

ข้ อเสนอแนะในการทางานครัง้ ต่ อไป
จากการดาเนินงานด้ านวิเทศสัมพันธ์ ผ่านการเข้ า ร่ วมงานประชุมวิชาการตลอดสามปี ที่ผ่านมาผู้ศึกษา
ยังได้ ค้นพบอีกว่าผู้แทนที่ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในงานประชุมเหล่านีม้ ีความพยายามในการดาเนินหน้ าที่
ให้ มีความสอดคล้ องกับดัชนีชี ้วัดผลงานตามข้ อตกลงการปฏิบตั ิงาน (Performance Agreement) ตามที่มีการประชุม
เตรี ยมการก่อนการเดินทางไปปฏิบตั ิงานในแต่ละการประชุม โดยภาระสาคัญที่งานการต่างประเทศได้ มอบหมายคือ
การสร้ างและพัฒนาเครื อข่ายภาคีทางการศึกษานานาชาติและการเพิ่มจานวนนักศึกษาต่างชาติ การดาเนินการเพื่อ
น ามาซึ่ ง การเกิ ด กิ จ กรรมของสัญ ญาทางการศึ ก ษาปั จจุ บัน ของวิ ท ยาลัย ทัง้ นี ก้ ารศึ ก ษาถึ ง ผลความส าเร็ จ
ที่ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ตามข้ อตกลงการปฏิบตั ิงานจากการเข้ าร่ วมประชุมวิชาการนันเป็
้ นอีกหัวข้ อที่มีความน่าสนใจ
ในดาเนินการศึกษาครัง้ ต่อไป

คาขอบคุณ
คณะผู้จัดทาขอขอบบพระคุณ ผู้ทรงคุณ วุฒิ ด้านวิเทศสัม พันธ์ ทงั ้ 5 ท่าน ที่เสียสละเวลาอันมี ค่าในการ
พิจารณา ความสอดคล้ องของเนื ้อหา (content validity) ของแบบสอบถามและคาแนะนาต่างๆ อันเป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานวิเคราะห์ครัง้ นี ้ ซึง่ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1) รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์, คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2) ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศกั ดิ์ อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3) นางสาว วรลักษณ์ สุธีรวรรธนา, ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4) Dr. Alexander Nanni, รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ , วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
5) นางสาวภั ส ธารี ย์ ศุ ภ ชั ย ศิ ริ กุ ล , Director of International Center for Engineering มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
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การสอนคาศัพท์ ภาษาอังกฤษสาหรั บการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เชิงธุรกิจโดยใช้ วิธีการ
สอนแบบกลวิธีเสริ มต่ อการเรี ยนรู้ สาหรั บนั กศึกษาประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชัน้ สูง ชัน้ ปี ที่ 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
Teaching Vocabulary for Business E-mail Writing by Using the Scaffolding Method to First
Year High Vocational Certificate Students at Nakhon Pathom Vocational College
กัณฐลดา กลิน่ เมือง1 และ บารมี เขียววิชยั 2
Kantalada Klinmaung1 and Baramee Kheovichai2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการเขียน
จดหมายอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์เ ชิ ง ธุร กิ จ ก่ อ นและหลัง เรี ยนโดยใช้ วิ ธีก ารสอนแบบกลวิธี เ สริ ม ต่อ การเรี ย นรู้ 2) ศึก ษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิ จ
โดยใช้ วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชี พชัน้ สูง ชัน้ ปี ที่ 1 ที่กาลังศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิ จและสัง คม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โดยการทาสุม่ ตัวอย่างง่ายมา 1 ห้ องเรี ยน โดยมีกลุม่ ตัวอย่าง 30 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบวัดความสามารถการใช้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษ และ
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูลใช้ ค่า สถิ ติ คื อ ค่า ร้ อยละ ค่า เฉลี่ย ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
สถิติทดสอบกรณีกลุม่ ตัวอย่างสองกลุม่ ไม่เป็ นอิสระจากกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ คาศัพท์
ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชี พชัน้ สูงระดับชัน้ ปี ที่ 1 หลังการเรี ยนโดยใช้ วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการ
เรี ยนรู้สงู กว่าผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้คาศัพท์ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักศึกษามีความคิดเห็น
ที่ดีตอ่ การสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ แบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้
คาสาคัญ : การสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ / การสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้ / ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ / การเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Abstract
The purposes of this research were to: 1) compare the students’ achievement before and after
learning English vocabulary through the scaffolding method and 2) survey the students’ opinion toward the
scaffolding method. The sample consisted of one randomly selected class of 30 the first-year vocational
1

2
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students of Nakhon Pathom Vocational College, during the academic year 2019. The instruments used in
the study included the lesson plans, pre – posttest, and questionnaire. Statistical analyses involved
percentage, mean, standard deviation and dependent sample t-test. The results of the research were as
follows. 1) The post-test scores of the students’ learning English vocabulary through the scaffolding method
were significantly higher than the pre-test scores at the 0.05 significance level. 2) The students have a
positive attitude toward the use of scaffolding method to teach vocabulary for business e-mail writing.
Keywords: Teaching English Vocabulary, Scaffolding Teaching Method, Business English, E-mail Writing

บทนา
การสื่อสารทักษะภาษาอังกฤษประกอบด้ วย 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน
ทักษะที่กล่าวมาข้ างต้ นมีสาคัญในการติด ต่อสื่อสารทัง้ หมด แต่พืน้ ฐานของทักษะเหล่านัน้ ผู้เรี ย น ที่เรี ยนภาษา
ในฐานะภาษาต่างประเทศมีความจาเป็ นต้ องมีความรู้ คาศัพท์มาก (Alqahtani,2015) เนื่องจากการมีความรู้คาศัพท์
ที่จากัดจะเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนภาษา และทาให้ ผ้ ูเรี ยนมีความสนใจในการเรี ยนภาษาลดลง ( Sedita, 2005)
ซึง่ สอดคล้ องกับปั ญหาส่วนใหญ่ของปั ญหาด้ านผู้เรี ยน ที่พบมากที่สดุ คือ นักเรี ยนขาดความมัน่ ใจในการพูดสื่อสาร
ภาษาอัง กฤษ ซึ่ ง มาจากการที่ นัก เรี ย นเขิ น อาย ไม่ ก ล้ า แสดงออก อัน เนื่ อ งมาจากมี ว งค าศัพ ท์ ที่ จ ากัด และ
พื ้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน (ประมาณ อุน่ พิมาย, 2561 และ ณัฏฐ์ นรี ฤทธิรัตน์, 2557 ) นอกจากนี ้ยังส่งผลต่อปั ญหา
ด้ านทักษะการเขียน ซึง่ เป็ นประเด็นที่สาคัญ และท้ าทายความสามารถของครูผ้ สู อน ในการจัดการในชันเรี
้ ยนกระตุ้น
ผู้เรี ยน การใช้ เทคโนโลยี และวิธีการเรี ยนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรี ยนในรายบุคคล (Sheeba,2018)
การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเรี ยนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยน
เข้ าใจความหมาย และการนาคาศัพท์ไปใช้ และมีกิจกรรมที่สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างศักยภาพออกมาได้ ด้วยตนเอง
โดยได้ รับความช่วยเหลือจากเพื่อน และครู คือ วิธีการเรี ยนการสอนโดยใช้ กลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้ (Scaffolding)
เป็ นส่ว นหนึ่ ง ของแนวคิ ด ของ Lev Vygotsky (1978) กล่า วถึ ง แนวคิ ด การพัฒ นาความสามารถในการเรี ย นรู้
(The zone of proximal development) คือ ความแตกต่างระดับพัฒนาการที่แท้ จริ งของเด็กในการแก้ ปัญหาได้ ด้วย
ตนเอง และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพโดยได้ รับการช่วยเหลือจากบุคคลที่มีความสามารถมากกว่า เป็ นแนวคิด
ที่อยู่บนพื ้นฐานทฤษฎีคอนสตรัคติวิซมึ เชิงสังคม (Social constructivism) มีการนาแนวคิด ZPD ไปใช้ ในการศึกษา
โดยเน้ นความสาคัญในส่วนของการพัฒนาความสามารถผู้เรี ยน เมื่อได้ รับการช่วยเหลือจากผู้ที่มีประสบการณ์
มากกว่า ค่อยๆสร้ าง “นัง่ ร้ าน” (scaffolding) ให้ ผ้ ูเรี ยนพัฒนาศักยภาพของตนเองไปเรื่ อย ๆ บนฐานความรู้ เดิม
ที่ตนเองมีอยู่ จนสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ได้ ด้วยตนเอง จากกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบกลวิธี เสริ มต่อการเรี ยนรู้
นัง่ ร้ านหรื อสิง่ ที่ช่วยเหลือผู้เรี ยนนันเป็
้ นเพียงแค่ชวั่ คราว เมื่อผู้เรี ยนสามารถทาได้ ด้วยตนเอง ครูต้องค่อยๆถอดนัง่ ร้ าน
หรื อ ความช่ว ยเหลือออกมา (Djwantoro Hardjito, 2010) ดังนัน้ ผู้วิ จัย จึง มีค วามสนใจในการศึกษาวิ ธีก ารสอน
แบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถในการใช้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรี ยน
ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิ ง
ธุรกิจของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ งระดับชันปี
้ ที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ก่อนและหลัง
เรี ยนโดยใช้ วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอนคาศัพท์ ภาษาอังกฤษสาหรั บการเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้ วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้

วิธีการดาเนินการวิจัย
กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ ได้ แก่ นัก ศึ ก ษาประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั น้ สูง ระดับ ชั น้ ปี ที่ 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 30 คน ซึง่ ได้ มาจากการสุม่ นักศึกษาอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้ แก่
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ การสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิง ธุรกิจ
โดยใช้ วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้ โดยผสมผสานแนวคิดและกระบวนการวิธีการสอน
แบบกลวิ ธี เ สริ ม ต่อ การเรี ย นรู้ (Scaffolding method) ตามแนวคิ ด ของ Walqui (2001), Anghileri
(2006), Moro (2010) และ Sullindra W. (2015)
2. แบบวัดความสามารถการใช้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิง ธุรกิจ
ก่อ นเรี ย นและหลัง เรี ยน โดยใช้ วิธี ก ารแบบเลือ กตอบคาศัพ ท์ แ ละเรี ย งประโยคแบบทดสอบที่ ค่า
ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.40 – 0.77 ค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.12 – 0.59 มีค่าดัชนี
ความสอดคล้ อง เท่ากับ 1
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้ ซึ่งมีลกั ษณะ
เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง เท่ากับ 1
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้ กาหนดขัน้ ตอนดาเนินการวิจัยดังนี ้
1. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง พุทธศักราช 2547 และคาอธิบายรายวิชา 3000 – 1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม ตลอดจนหนังสือแบบเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิ จและสังคม และหนังสือแบบเรี ยนการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิ ง ธุรกิ จ เพื่ อ
กาหนดขอบเขตเนื ้อหา 4 เรื่ อง คือ การเสนอขายสินค้ า การสัง่ ซื ้อสินค้ า การเชิญประชุม และการ
สมัครงาน
2. ศึกษาหลักการและสังเคราะห์ วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้ ของ Walqui (2006), Moro
(2010), Anghileri (2006) และ Sulindra W. (2015) จากนันผู
้ ้ วิจยั กาหนดวิธีการสอนไว้ 6 ขันตอนไว้
้
ดังนี ้
2.1 กาหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ (Purpose clarification) ครูเกริ่ นนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยนโดยการชี ้แจง
วัตถุประสงค์การเรี ยนการสอน
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3.

4.
5.

6.

2.2 การวิเคราะห์รูปแบบ (Analysing the model) ครู ให้ นกั ศึกษาได้ ร้ ู จักรู ปแบบและเนื ้อหาที่ใช้
สอนตามหัวข้ อที่กาหนดตามวัตถุประสงค์ ในการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิง ธุรกิจ โดย
การตังค
้ าถามทัว่ ไป ให้ นกั ศึกษาได้ สแกนเนื ้อหาว่า ใครเป็ นคนเขียน เขียนถึงใคร จุดประสงค์
ของอีเมลคือ มีระบุสถานที่ และเวลาหรื อไม่
2.3 เนื ้อหา (Contextualizing) ครู นาเสนอคาศัพท์ที่ผ้ เู รี ยนสามารถพบเจอในการเขียนอีเมลการ
สัง่ ซื ้อสินค้ า การเสนอขายสินค้ า การสมัครงาน และการเชิญประชุม จานวน 10 – 13 คา และ
สอนคาศัพท์โดยการอธิบายความหมายเป็ นภาษาอังกฤษ และยกตัวอย่างประโยค พร้ อมทัง้
รูปภาพประกอบ และการสรุปความหมายเป็ นภาษาไทยร่วมกันระหว่างครูและนักศึกษา
2.4 การสร้ างโครงความรู้ (Schema building) หลังจากครูสอนคาศัพท์เสร็ จเรี ยบร้ อย ครู ทบทวน
ความรู้ คาศัพท์จากการทากิจกรรมกลุม่ ร่ วมกัน ในการเรี ยงคาตัวอักษรคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
การจับคู่ระหว่างคาศัพท์และความหมายภาษาอังกฤษ และการเรี ยงประโยคภาษาอังกฤษให้
ถูกต้ อง
2.5 ตรวจสอบความถูกต้ องความเข้ าใจของนักเรี ยน (Checking understanding) ครู ให้ นกั ศึกษา
ทาแบบฝึ กหัดทบทวนความรู้ พร้ อมกันทังชั
้ นเรี
้ ยน เพื่อเป็ นการทบทวนความรู้ ของนักศึกษา
เกี่ยวกับคาศัพท์ที่เรี ยนไปต้ นคาบเรี ยน และการเรี ยงลาดับเนื ้อเรื่ องของการเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
2.6 การนาเสนอเนื ้อหา (Text representation) ครู ทดสอบความรู้ หลังเรี ยน โดยการให้ นกั ศึ กษา
นาคาศัพท์ มาเติมในประโยคให้ สมบูรณ์ และเรี ยงลาดับ เนื ้อหาสาหรั บการเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ การสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิง
ธุ ร กิ จ โดยวิ ธี ก ารสอนแบบกลวิ ธี เ สริ ม ต่ อ การเรี ย นรู้ จ านวน 4 แผน ใช้ เวลาในการสอน 8 คาบ
คาบละ 60 นาที ระยะเวลา 4 สัปดาห์ และสร้ างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ คาศัพ ท์
ภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรี ยน
น าแผนการจัด การเรี ย นรู้ และแบบทดสอบวัด ความสามารถในการใช้ ค าศัพ ท์ ไ ปให้ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) และนามาปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ และแบบทดสอบก่อนเรี ยน หลังเรี ยนไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ทดลองที่ไม่ใช่กลุม่
ตัวอย่าง หลังจากนันน
้ าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ นกั ศึกษาทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน และ
สอนตามแผนการจัด การเรี ย นรู้ จ านวน 4 สัป ดาห์ และให้ นัก ศึ ก ษาท าแบบทดสอบหลัง เรี ย น
เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้คาศัพท์ก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้ dependent t-test
เมื่อเสร็ จสิ ้นการใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ และแบบทดสอบหลังเรี ยน ครู ให้ นกั ศึกษาทาแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นที่มีการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ
โดยใช้ วิธี ก ารสอนแบบกลวิ ธีเ สริ ม ต่อการเรี ยนรู้ โดยน าค่า ที่ได้ มาหาค่า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน นาไปแปลความหมายและเพื่อนาข้ อเสนอแนะของนักศึกษาไปปรับใช้ ในการจัดการเรี ยน
การสอนต่อไป
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ผลการดาเนินการวิจัย
ผลการวิจัยครัง้ นี ้ พบว่ า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้คาศัพท์ของนักศึกษา หลังการเรี ยนโดยใช้ วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการ
เรี ยนรู้สงู กว่าผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้คาศัพท์ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิง
ธุรกิจ ก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้ วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้
การทดสอบ คะแนนเต็ม ค่าเฉลีย่ (x̅)
S.D.
t
df
Sig.
ก่อนเรี ยน
40
10.53
3.67
-19.20
29
0.00
หลังเรี ยน
40
27.80
4.69
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 โดยภาพรวมพบว่า คะแนนเฉลีย่ ของการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจของนักศึกษาก่อนเรียน (x̅ = 10.53, S.D. = 3.67) และหลังเรี ยน (x̅ = 27.80, S.D. =
4.69) ผลต่างเฉลีย่ (D̅) ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้ วธิ ีการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรียนรู้ เท่ากับ 17.27
ค่าสถิติ t เท่ากับ -19.20 สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้คาศัพท์ของนักศึกษากลุม่ ตัวอย่าง คะแนนสอบหลังเรี ยน
โดยใช้ วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้สงู กว่าผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้คาศัพท์ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. ผลการวิ เ คราะห์ ค ะแนนความคิ ด เห็ น ของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่อ การสอนค าศัพ ท์ ภาษาอัง กฤษสาหรั บ
การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ โดยใช้ วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้ โดยภาพรวม
นักศึกษาเห็นด้ วยมากกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ การสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิง
ธุรกิจ โดยใช้ วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้
ผลความคิดเห็นของ
แปล
นักเรี ยน
ข้ อ
รายการประเมิน
ลาดับ
ความหมาย
S.D.
x̅
ด้ านเนื ้อหา
1. เนื ้อหามีความเหมาะสมกับระดับของนักศึกษา
4.20
0.76
ดี
2
2. เนื ้อหามีความน่าสนใจ
4.47
0.63
ดี
1
รวมเฉลีย่ ด้ านเนื ้อหา
4.34
0.70
ดี
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
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ข้ อ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายการประเมิน
การเรี ยนการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรี ยนรู้มี
ขันตอนการสอนที
้
่ชดั เจน ทาให้ งา่ ยต่อความเข้ าใจ
จุดประสงค์ในเนื ้อหาภาษาอังกฤษ
นักศึกษารู้สกึ ดีเมื่อมีการจัดกิจกรรมการเรียนสอน
ภาษาอังกฤษแบบกลุม่
เพื่อนสามารถช่วยให้ นกั ศึกษาเรียนรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษได้ ดขี ึ ้นกว่าการศึกษาเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
กิจกรรมทีค่ รูเตรี ยมให้ นกั ศึกษาเป็ นสิง่ ที่ช่วยให้ เรียนรู้
และจดจาคาศัพท์ได้ ดี
การใช้ รูปภาพในการอธิบายช่วยให้ เรี ยนรู้และจดจา
คาศัพท์ได้
การใช้ ตวั อย่างประโยคภาษาอังกฤษในการอธิบาย
ช่วยให้ เรี ยนรู้และจดจาคาศัพท์
การเรี ยนการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรี ยนรู้ชว่ ย
เพิ่มพูนความสามารถในการเรี ยนคาศัพท์ได้ ดี

รวมเฉลีย่ ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน

ผลความคิดเห็นของ
นักเรี ยน
S.D.
x̅

แปล
ความหมาย

ลาดับ

4.33

0.76

ดี

7

4.37

0.72

ดี

6

4.47

0.63

ดี

4

4.63

0.56

ดีมาก

1

4.50

0.63

ดีมาก

3

4.43

0.63

ดี

5

4.57

0.57

ดีมาก

2

4.50

0.64

ดีมาก

ด้ านประโยชน์จากการเรี ยนรู้
นักศึกษาสามารถนาคาศัพท์ที่ได้ ไปใช้ ในการเขียน
10.
4.40
0.67
ดี
2
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจแต่ละประเภทได้
นักศึกษาสามารถนาคาศัพท์ที่ได้ ไปใช้ ในสถานการณ์
11.
4.37
0.76
ดี
3
อื่นได้
หัวข้ อคาศัพท์ที่ใช้ ในการสอนเขียนอีเมลเชิงธุรกิจมี
12.
4.43
0.68
ดี
1
ประโยชน์สาหรับนักเรี ยนในสถานประกอบการ
รวมเฉลีย่ ด้ านประโยชน์จากการเรี ยนรู้
4.40
0.70
ดี
ค่าเฉลีย่ โดยรวม
4.41
0.68
ดี
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้
โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดี (X̅ = 4.41, S.D. = 0.68) เมื่อ พิ จารณาความพึงพอใจของนักศึกษาเป็ นรายด้ า นโดย
เรี ย งล าดั บ จากมากไปหาน้ อย พบว่ า 1) ด้ านการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ( X̅ = 4.50, S.D. = 0.64)
2) ด้ านประโยชน์จากการเรี ยนรู้ (X̅ = 4.40, S.D. = 0.70) และ 3) ด้ านเนื ้อหา (X̅ = 4.34, S.D. = 0.70) ตามลาดับ
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อภิปรายผล
1. จากผลการวิจยั ข้ อที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนในการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจด้ วยวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้สงู กว่าก่อนเรี ยนเป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี ้
1.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้ มีการลาดับขันตอน
้
การสอนที่ชดั เจน ชี ้ให้ นกั เรี ยนเข้ าใจวัตถุประสงค์ในขันเริ
้ ่ มแรก ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Mckenize (2000) และ
Sulindra & Mandala (2015) ที่ว่า การเตรี ยมลาดับขันการสอนที
้
่ชดั เจน ไม่ซบั ซ้ อน ทาให้ นกั ศึกษาเรี ยนรู้ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 การจัดการเรี ยน การสอน มีกระบวนการปฏิสมั พันธ์ การเรี ยนรู้ร่วมกับเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน เมื่อ
นักศึกษาได้ ทากิจกรรมกลุม่ ร่ วมกัน ทาให้ นกั ศึกษามีความมัน่ ใจในการเรี ยนรู้ คาศัพท์และการทากิจกรรมมากยิ่งขึ ้น
เนื่องจากเพื่อนในกลุม่ คอยช่วยชีแ้ นะ และหาแนวทางร่ วมกัน เพื่อให้ ภาระงานที่ได้ รับมอบหมายสาเร็ จลุล่วงไปได้
ด้ วยดี และเกิ ดความเข้ าใจในการใช้ คาศัพท์ ภาษาอังกฤษมายิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Lev Vygotsky
(1978) ที่ว่า ความสามารถของเด็กสามารถพัฒนาได้ ด้วยตนเองนัน้ ต้ องมีการปฏิสมั พันธ์ กับผู้อื่น จนทาให้ เกิ ด
ความคิดรวบยอดเป็ นของตนเอง
2. จากผลการวิจยั ข้ อที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษากลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่ การจัดการเรี ยน การสอน
คาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้ วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรียนรู้
ในภาพรวมมีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน รองลงมา
ด้ านประโยชน์จากการเรี ยนรู้ และด้ านเนื ้อหาตามลาดับ อาจเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี ้
2.1 ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เป็ นหัวข้ อที่นกั ศึกษาที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างเห็นด้ วยมากที่สดุ
ซึ่งในส่วนของขันตอนการสอนมี
้
ความชัดเจน มีการยกอธิ บายตัวอย่างได้ อย่างขัดเจน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ
Rasinski, Padak และ Newton (2010) ที่ว่า ผู้สอนควรมีวิธีการน าเสนอการสอนคาศัพท์ ในรู ปแบบกิ จกรรมหรื อ
เกมส์ที่เน้ นการเรี ยนรู้ คาศัพท์ ทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความสนใจในการรู้ ศัพท์ และมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
แบบกลุม่ ซึง่ เพื่อนในกลุม่ สามารถช่วยให้ การเรี ยนรู้ และจดจาคาศัพท์ได้ ดีขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Van Lier
(1996) และ Aida Walqui (2006) ได้ กล่าวว่า การสร้ างบริ บทการเรี ยนรู้ภายใต้ สงิ่ แวดล้ อมที่ท้าทาย มีการมอบหมาย
ชิ ้นงานให้ ผ้ เู รี ยนร่ วมลงมือทา เป็ นการเอื ้ออานวยการสร้ างความสัมพันธ์ ในการทางานร่ วมกัน จะทาให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุ
เป้าหมายได้
2.2 ด้ านประโยชน์จากการเรี ยนรู้ มีคะแนนความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่
แสดงความคิดเห็นว่าคาศัพท์ที่ใช้ นนมี
ั ้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และสถานประกอบการ เนื่องด้ วยรายวิชาที่สอนนัน้
เป็ นภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ เช่น การสัง่ ซื ้อสินค้ า การขายสินค้ า การสมัครงาน และการเชิญประชุม ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิ ดการเลือ กค าศัพ ท์ ของ Gass และ Mackey (2002) กล่า วว่า ควรเลือ กคาศัพ ท์ ที่ผ้ ูเ รี ยนสามารถน าไปใช้
ในชี วิตประจาวัน เพื่อ กระตุ้น ให้ ผ้ ูเรี ยนสนใจและตระหนักถึ งการเรี ย นคาศัพ ท์ ภาษาอังกฤษที่ สามารถน าไปใช้
ในอนาคต
2.3 ด้ านเนื ้อหา มีคะแนนเฉลีย่ เป็ นอันดับสุดท้ ายของการการแสดงความคิดเห็น เมื่อเปรี ยบเทียบ
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กับสองอันดับแรก แต่คะแนนส่วนใหญ่นกั ศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก คาศัพท์ที่สอนนัน้
สามารถนาไปปรับใช้ ในสถานประกอบการและในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถนาไปใช้ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในอนาคต เช่น คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ ในการเขียนอีเมล์สมัครงาน นักศึกษามองว่าเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั จึงรู้ สึกว่า
เนื ้อหามีความน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ฉัตราพร เปี่ ยมใส (2560) ผู้เรี ยนต้ องการทักษะภาษาอังกฤษ
ที่เป็ นพื น้ ฐานที่ สามารถน าไปใช้ ได้ ใ นชี วิตประจาวัน เพื่ อเพิ่ มพูนความรู้ ภาษาอัง กฤษที่เ กี่ ย วข้ อ งกับสายอาชี พ
ของตนเอง

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิ จัย เรื่ อ ง การสอนค าศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษสาหรั บ การเขี ย นจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ชิ ง ธุ ร กิ จ
โดยใช้ วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง ชันปี
้ ที่ 1 ได้ สรุ ปแนวคิดและ
ข้ อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้
ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. จุดเด่นของการจัดกิจกรรมการเรี ยน การสอนคาศัพท์ โดยใช้ วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้
หลังจากที่ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ู จักคาศัพท์และความหมายจากขันเนื
้ ้อหา (Contextualizing) ผู้เรี ยนเสริ มสร้ าง
ความเข้ าใจยิ่งขึ ้น ในขันตอนต่
้
อไป คือ การสร้ างความรู้ (Schema Building) เป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริ มให้
ผู้เรี ยนได้ ปฏิสมั พันธ์ กบั เพื่อนภายในกลุม่ ช่วยกันแบ่งปั นความรู้ เพื่อให้ บรรลุกิจกรรมการสอนที่ครู ได้
เตรี ยมไว้ กิจกรรมที่ 1 เริ่ มจากหลังจากนันผู
้ ้ เรี ยนได้ ร้ ู จกั รูปคา (Form) จากกิจกรรมเรี ยงตัวอักษรเป็ น
คาศัพท์ให้ ถูกต้ อง กิจกรรมที่ 2 เมื่อผู้เรี ยนรู้ จักคาศัพท์ ผู้เรี ยนต้ องสามารถรู้ ความหมาย (Meaning)
ของคาศัพท์นนั ้ จากการจับคูค่ าศัพท์และความหมายให้ ถกู ต้ อง และกิจกรรมสุดท้ าย คือการนาคาศัพท์
ไปใช้ (Use) เป็ นกิจกรรมที่ให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยงประโยคให้ ถกู ต้ องตามบริ บทที่ กาหนดให้ จากประสบการณ์
ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับในแต่ละกิจกรรมถูกกระตุ้นด้ วยความท้ าทาย เพื่อให้ กลุม่ ของตัวเองได้ รับคะแนนมาก
ที่สดุ แต่สิ่งสาคัญที่สดุ คือความสามัคคีและการแบ่งปั นความรู้ ช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ แบบเรี ยนปนเล่น
ทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้สกึ ผ่อนคลาย ได้ รับความสนุกและความรู้ไปพร้ อมกัน
2. ขัน้ ตอนการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้ ในการสอนคาศัพท์ สามารถบูรณาการกับการสอน
ภาษาอังกฤษในทักษะด้ านการอ่าน การฟั ง และการพูดได้ เนื่องจากมีขนตอนการสอนที
ั้
่ ก่อให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ ร่วมกันในกระบวนการกลุม่ ที่ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยครูมีหน้ าที่แค่อานวย
ความสะดวก (Facilitator)
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้แบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนควรมีสว่ นร่วมในการเลือกเนื ้อหาที่คิดว่า
เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองในชีวิตประจาวัน และสถานประกอบการในอนาคต
2. หากมีผ้ ูวิจัยท่านอื่นที่สนใจวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริ มต่อการเรี ยนรู้ ผู้วิจัยสามารถศึกษาขัน้ ตอน
เพิ่มเติม และนาไปปรับใช้ ให้ เหมาะสมตามบริ บทของกลุม่ ตัวอย่างที่มีผ้ เู รี ยนอยู่ในกลุม่ เก่ง กลุม่ ปาน
กลาง และกลุม่ อ่อน เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ทกั ษะภาษาอังกฤษของผู้เรี ยนให้ มีประสิทธิภาพ
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ผลการจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นภาระงานเพื่อพัฒนาความสามารถด้ านการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
Effects of Using Task-Based Learning to Develop English Speaking Abilities of Grade Seven
Students
รุ่งนภา จิตตสินนวา1, สุนีตา โฆษิ ตชัยวัฒน์ 2 และ วชิระ จันทราช3
Rungnapa Jittasinnawa1, Suneeta Kositchaivat2 and Vachira Jantarach3

บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เปรี ย บเที ย บความสามารถด้ า นการพูด ภาษาอัง กฤษก่ อ นและ
หลัง การจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นภาระงานของนักเรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 และ 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของนักเรี ยน ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นภาระงาน กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 1/4 โรงเรี ยน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 34 คน ที่เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ 2 (อ21102)
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 ซึ่งได้ มาจากการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้ วยวิธีการจับสลาก
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นภาระงานเพื่อพัฒนาความสามารถด้ านการพูด
ภาษาอังกฤษ จานวน 4 แผน 2) แบบทดสอบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ 3) เกณฑ์การประเมินความสามารถ
ด้ านการพู ด ภาษาอั ง กฤษ และ 4) แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยนที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ยนรู้
แบบเน้ นภาระงาน สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล คื อ ค่ า เฉลี่ ย ( Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และค่าสถิติทดสอบ t แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความสามารถด้ านการพูดภาษาอังกฤษของกลุม่ ตัวอย่างหลังเรียนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบเน้ นภาระงาน
มีระดับคะแนนสูงกว่าก่อนเรี ยน แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างที่มตี อ่ การจัดการเรียนรู้แบบเน้ นภาระงานอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: ผลการจัดการเรี ยนรู้แบบเน้ นภาระงาน, ความสามารถด้ านการพูดภาษาอังกฤษ

Abstract
The purposes of this research were to: 1) compare English speaking abilities of the students
before and after using task-based learning, and 2) survey the students’ satisfaction toward the task-based
learning. The sample consisted of 34 grade seven students at King’s College who studied English 2 (E21102)
during the second semester of academic year 2019. They were selected by using simple random sampling.
ครูสอนภาษาอังกฤษ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม 73110 ประเทศไทย
English Teacher, Foreign Language Department, King’s College, Nakhon Pathom 73110, Thailand.
2
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย
English Teacher, Department of International Language Teaching, Faculty of Education, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
3 อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย
English Teacher, Department of International Language Teaching, Faculty of Education, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
1
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The research instruments were 1) four task-based lesson plans 2) a direct test of English speaking abilities
3) an assessment rubric of English speaking abilities 4) a satisfaction survey toward task-based learning.
The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test dependent.
The results of the study were as follows:
1. The students’ English speaking abilities after studying through the task-based learning was
significantly higher than those of before studying at .05 level.
2. The students’ satisfaction towards the task-based learning was at a good level.
Keywords: Effects of Using Task-Based Learning, English Speaking Abilities

บทนา
ในปั จจุบนั ภาษาอังกฤษมีความสาคัญกับนานาประเทศ เพราะต้ องใช้ เป็ นภาษากลางในการติดต่อสือ่ สาร
ระหว่างกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงตระหนักถึงความจาเป็ นในการเรี ยนภาษาอังกฤษ และได้ บรรจุวิชาภาษาอังกฤษ
เป็ นวิชาพื ้นฐานไว้ ในหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยมุ่งพัฒนาความสามารถ 4 ทักษะ คือ ฟั ง พูด อ่าน และเขียน
ผู้เรี ยนจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ ทกั ษะต่างๆ และฝึ กฝนอย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดความชานาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการพูด ซึ่ง
เป็ นทักษะที่แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้พดู มีทกั ษะทางภาษา (ธุวพร ตันตระกูล, 2555) แม้ วา่ ผู้เรี ยนจะเรี ยนภาษาอังกฤษ
มาตังแต่
้ ระดับชันประถมศึ
้
กษา แต่หลายคนก็ยงั ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ณัฏฐิ รา ทัศน์แก้ ว (2549) ให้ เหตุผลว่า
สาเหตุที่ผ้ ูเรี ยนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ทงๆที
ั ้ ่พอมีความรู้ ทางคาศัพท์และไวยากรณ์ คือ ขาดโอกาสในการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและการสือ่ สารกับชาวต่างชาติ
ในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สง่ เสริ ม
ให้ ผ้ ูเ รี ย นพูดภาษาอังกฤษในชัน้ เรี ยน การจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นภาระงาน (Task-Based Learning) เป็ นวิ ธีการสอน
รูปแบบหนึ่งที่ช่วยสร้ างโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ พดู ภาษาอังกฤษ Nunan (1989) กล่าวว่า การปฏิบตั ิภาระงานช่วยส่งเสริ ม ให้ ผ้ เู รี ยนใช้
ภาษาเป้ าหมาย ในการพูดสื่อสารระหว่างกัน โดยมุ่งเน้ นที่การถ่ ายทอดความหมายมากกว่าโครงสร้ างทางภาษา
ท าให้ ผู้ เรี ยนสามารถพู ด ได้ อย่ า งอิ สระ เป็ นธรรมชาติ แ ละมี ชี วิ ต ชี ว า Prabhu (1987) สนั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม ว่ า
การจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นภาระงาน ช่วยส่งเสริ มกระบวนการคิด การแก้ ปัญหา การตัดสินใจ ตลอดจนการวางแผน
การใช้ ภาษาเพื่อปฏิบัติภาระงานให้ สาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยมีผ้ ูสอนเป็ นผู้สงั เกตการณ์ และให้ คาปรึ กษา
นอกจากนี ้ยังช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความมัน่ ใจในการสื่อสารมากขึ ้น ผ่านการพูดที่สอดคล้ องกับสถานการณ์ ในชีวิตจริ ง และ
ยังช่วยให้ เกิดความท้ าทายและมีแรงจูงใจในการเรี ยนมากขึ ้นอีกด้ วย (Frost, 2005)
จากประสบการณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่โรงเรี ยน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมมาหลายปี ผู้วิจัยพบว่าผู้เรี ยนส่วนใหญ่ ขาดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ซึ่งเห็นได้ จากการพูดสนทนา การพูดเล่าเรื่ อง หรื อแม้ กระทัง่ การตอบคาถามในชันเรี
้ ยน โดยผู้เรี ยนขาดความมัน่ ใจ
มี ค วามเขิ น อาย และไม่ก ล้ า พูด สาเหตุที่ ท าให้ ผ้ ูเ รี ย นไม่ส ามารถพูด ภาษาอัง กฤษได้ อาจเป็ นเพราะขัน้ ตอน
การจัดการเรี ยนการสอน ที่ไม่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนพูดภาษาอังกฤษในชัน้ เรี ยนเท่าที่ควรจะเป็ น และวิธีการสอนของครู ผ้ สู อน
ที่สอนตามตาราเรี ยน และเน้ นการสอนไวยากรณ์ ภาษามากกว่าการพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งการเริ่ มเรี ยน
ไวยากรณ์ ภาษาแล้ วค่อยฝึ กพูดจะทาให้ ผ้ เู รี ยนกลัวพูดผิดหลักไวยากรณ์ จึงขาดความมัน่ ใจ ไม่กล้ าพูดภาษาอังกฤษ
และทาให้ ไม่ได้ พฒ
ั นาทักษะการพูด (จารึก อะยะวงศ์, 2556)
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จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผู้วิจยั จึงเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนารู ปแบบการสอนและกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสม เพื่อช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้และพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
จึงศึกษาวิจยั เกี่ยวกับผลการจัดการเรี ยนรู้แบบเน้ นภาระงานเพื่อพัฒนาความสามารถด้ านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนพูดภาษาอังกฤษ
ในชันเรี
้ ยนโดยมีสถานการณ์ที่สอดคล้ องกับชีวิ ตจริ ง อันนาไปสูก่ ารพัฒนาความสามารถด้ านการพูดภาษาอังกฤษ
และสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้ รับไปใช้ ในชีวิตจริ งได้ อีกด้ วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อเปรี ยบเที ยบความสามารถด้ านการพูดภาษาอังกฤษก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นภาระงาน
สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนทีม่ ีตอ่ การจัดการเรียนรู้แบบเน้ นภาระงาน

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1/4 โรงเรี ยน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดนครปฐม ที่เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ 2 (อ21102) ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 34 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่
1) แผนการจัด การเรี ย นรู้ แบบเน้ น ภาระงาน จ านวน 4 แผน โดยมี หัว ข้ อ ได้ แ ก่ 1) Free time activity
2) Ordering food 3) Asking and giving directions 4) Planning a trip ใช้ เวลาสอนแผนละ 2 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ
50 นาที มีขนตอนการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้ 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) ขันก่
้ อนปฏิบตั ิภาระงาน 2) ขันปฏิ
้ บตั ิภาระงาน 3) ขันมุ
้ ่งเน้ นภาษา
มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องเท่ากับ 0.93
2) แบบทดสอบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ใช้ ทดสอบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
ก่อ นและหลังการเรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นภาระงาน มี หัวข้ อ 4 หัวข้ อตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ได้ แก่
1) Free time activity 2) Ordering food 3) Asking and giving directions 4) Planning a trip ผู้ เรี ยนทดสอบ
โดยการจับคู่และจับสลาก 1 หัวข้ อ โดยแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ มีเวลาในการเตรี ยมตัวพูด
15 นาที ใช้ เวลาทดสอบคูล่ ะ 2-3 นาที มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องเท่ากับ 1.0
3) เกณฑ์การประเมินความสามารถด้ านการพูดภาษาอังกฤษ มีรายการประเมิน 5 ด้ านคือ 1) การออกเสียง
2) การใช้ คาศัพ ท์ 3) ความถูกต้ องทางไวยากรณ์ 4) ความคล่องแคล่วในการใช้ ภาษา 5) ความเข้ าใจของผู้ฟั ง
มีการให้ คะแนน 4 ระดับ คือ 4 3 2 1 โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องเท่ากับ 1.0
4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นภาระงาน เป็ นแบบมาตราส่วน
ประเมิน ค่า 5 ระดับ มีรายการประเมิน 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านเนื อ้ หาการสอน 2) ด้ านกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
3) ด้ านการวัดและประเมินผล 4) ด้ านประโยชน์ที่ได้ รับ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องเท่ากับ 0.93
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ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันสร้
้ างและพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1.1 ผู้วิ จัยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน ค าอธิ บายรายวิ ชา มาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชี ว้ ัด
และหนังสือเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 แล้ วคัดเลือกหัวข้ อสาหรับบทเรี ยน
1.2 ผู้วิจยั สร้ างและพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นภาระงานจานวน 4 แผนการเรี ยนรู้ โดยมีขนตอน
ั้
การจัดการเรี ยนรู้ 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) ขันก่
้ อนปฏิบตั ิภาระงาน 2) ขันปฏิ
้ บตั ิภาระงาน 3) ขันมุ
้ ง่ เน้ นภาษา
1.3 ผู้วิจยั นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่สร้ างขึ ้น ไปปรึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและนาเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาของจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ตรวจสอบภาษาและรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
1.4 ปรับปรุงแก้ ไขแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามที่ได้ รับคาแนะนา แล้ วนาไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ศึกษานาร่อง
ขันที
้ ่ 2 ขันเก็
้ บรวบรวมข้ อมูล
2.1 ผู้วิ จัยให้ กลุ่มตัวอย่างทดสอบความสามารถด้ านการพูดภาษาอังกฤษก่ อนเรี ย นโดยใช้ แบบทดสอบ
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ใช้ เวลาในการทดสอบ 2 คาบเรี ยน
2.2 ผู้วิจยั ดาเนินสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นภาระงาน จานวน 4 บทเรี ยน บทเรี ยนละ 2 คาบ
คาบละ 50 นาที
2.3 ผู้วิ จัยให้ กลุ่มตัวอย่างทดสอบความสามารถด้ านการพูดภาษาอังกฤษหลังเรี ยนโดยใช้ แบบทดสอบ
ความสามารถทาการพูดภาษาอังกฤษฉบับเดิม ใช้ เวลาทดสอบ 2 คาบเรี ยน เมื่อเสร็ จสิ ้นการทดสอบแล้ ว ผู้วิจัยให้ กลุ่ม
ตัวอย่างทาแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้แบบเน้ นภาระงาน
ขันที
้ ่ 3 ขันวิ
้ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั นาผลการทดสอบก่อนและหลังเรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นภาระงานมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นภาระงานและ
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้แบบเน้ นภาระงาน

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ พบว่า
1. ความสามารถด้ านการพูดภาษาอังกฤษของกลุม่ ตัวอย่างหลังเรียนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบเน้ นภาระงาน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบ
เน้ นภาระงานและผลการทดสอบด้ วยค่าที (t-test)
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
S.D.
t
df
p-value
x̅
D̅
ก่อนเรี ยน
20
9.26
1.57
6.03
-37.51*
33
.000
หลังเรี ยน
20
15.29
1.70
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จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็นว่า ค่าเฉลีย่ ของคะแนนความสามารถด้ านการพูดภาษาอังกฤษของกลุม่ ตัวอย่าง
จานวน 34 คน หลังเรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบเน้ นภาระงาน มีคา่ เท่ากับ 15.29 ซึง่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของคะแนน
ความสามารถด้ านการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรี ยน ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 9.26 คะแนนเฉลีย่ ของผลต่างมีคา่ เท่ากับ 6.03
ค่าทดสอบ t เท่ากับ *-37.51 (P < 0.05) จากค่าสถิติดงั กล่าว แสดงว่า ความสามารถด้ านการพูดภาษาอังกฤษของ กลุม่
ตัวอย่างหลังเรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบเน้ นภาระงานสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบเน้ นภาระงานเพื่อพัฒนาความสามารถด้ านการพูด
ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างที่มตี อ่ การจัดการเรี ยนรู้แบบเน้ นภาระงาน
รายการประเมิน
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
x̅
ด้ านกระบวนการจัดการเรียนรู้
4.49
0.65
มาก
ด้ านประโยชน์ที่ได้ รับ
4.47
0.66
มาก
ด้ านการวัดและประเมินผล
4.41
0.64
มาก
ด้ านเนื ้อหาการสอน
4.38
0.70
มาก
รวม
4.44
0.66
มาก

ลาดับที่
1
2
3
4

จากตารางที่ 2 แสดงให้ เห็นว่า ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มตี อ่ การจัดการเรี ยนรู้แบบเน้ นภาระงาน รวมทัง้ 4
ด้ าน อยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.44, S.D. = 0.66) และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากในทุกๆด้ าน โดยเรียงลาดับ
จากค่าเฉลีย่ สูงสุดไปต่าสุด ดังนี ้ ลาดับที่ 1 คือ ด้ านกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ (x̅ = 4.49, S.D. = 0.65) รองลงมาลาดับ
ที่ 2 คือ ด้ านประโยชน์ที่ได้ รับ (x̅ = 4.47, S.D. = 0.66) ลาดับที่ 3 คือ ด้ านการวัดและประเมินผล (x̅ = 4.41, S.D. = 0.64)
และลาดับที่ 4 คือ ด้ านเนื ้อหาการสอน (x̅ = 4.38, S.D. = 0.70)

บทสรุป
1. จากผลการวิ จั ย ข้ อที่ 1 พบว่ า ความสามารถด้ านการพู ด ภาษาอัง กฤษของกลุ่ม ตั ว อย่ า งสู ง ขึ น้
หลังการเรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบเน้ นภาระงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเกิดจากการที่ผ้ วู ิจยั
ปฏิบตั ิตามขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบเน้ นภาระงาน ดังนี ้
1.1 ขันก่
้ อนปฏิบตั ิภาระงาน (Pre-task) ผู้วิจยั เริ่ มต้ นด้ วยการแนะนาหัวข้ อในบทเรี ยน ชี ้แจงวัตถุประสงค์
นาเสนอคาศัพท์ วลีหรื อสานวนภาษาที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิภาระงานให้ แก่ผ้ เู รี ยน โดยให้ ผ้ เู รี ยนร่ วมกันทากิจกรรม
เป็ นคูห่ รื อเป็ นกลุม่ เล็ก ได้ แก่ การฟั งและเติมบทสนทนาให้ สมบูรณ์และการแยกคาศัพท์ตามหมวดหมู่ ซึง่ ถือเป็ นการเตรี ยม
ความพร้ อมทางด้ านภาษาให้ แก่ผ้ เู รี ยน ที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ เพียงพอที่จะสามารถปฏิบตั ิภาระงานได้ สอดคล้ องกับแนวคิด
ของ Willis (1996) ที่อธิบายว่า การนาเสนอคาศัพท์หรื อสานวนภาษาที่เป็ นประโยชน์ โดยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนดึงความรู้เดิมมาใช้
สามารถช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ทางภาษาที่ใช้ ในการวางแผนปฏิบตั ิภาระงานได้
1.2 ขันปฏิ
้ บตั ิภาระงาน (Task cycle) ผู้วิจยั ได้ มอบหมายภาระงานให้ ผ้ เู รี ยนแสดงบทบาทสมมุติโดยมีสถานการณ์
สอดคล้ องกับชีวิตจริ งของผู้เรี ยน ต่อมาจึงให้ ผ้ เู รี ยนเตรี ยมบทสนทนาและแสดงบทบาทสมมุติหน้ าชันเรี
้ ยน โดยที่ผ้ สู อน
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ยังไม่แก้ ไขความถูกต้ องทางด้ านไวยากรณ์ภาษา จึงช่วยให้ ผ้ เู รี ยนไม่มีความกังวลในการพูดและมีความมัน่ ใจในการพูด
มากขึน้ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Nunan (1989) ที่ อธิ บายว่า การผลิตภาษาของผู้เรี ยนในการปฏิ บัติ ภาระงาน
จะมุ่งเน้ นที่การถ่ายทอดความหมายมากกว่าความถูกต้ องทางโครงสร้ างไวยากรณ์ โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนพูดได้
อย่างอิสระ จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความมัน่ ใจในการพูดมากขึ ้น สามารถพูดได้ อย่างมีชีวิตชีวาและเป็ นธรรมชาติ
1.3 ขันมุ
้ ่งเน้ นภาษา (Language Focus) ผู้วิจยั ให้ ผ้ เู รี ยนร่ วมกันวิเคราะห์ความบกพร่ องทางการใช้ ภาษา
ของตนเองระหว่างการแสดงบทบาทสมมุติหน้ าชันเรี
้ ยนและแก้ ไขให้ ถกู ต้ องร่ วมกัน จากนันให้
้ ร่วมกันระดมความคิด
สรุ ปความรู้ ที่ได้ รับ ปั ญหาที่พบ ตลอดจนแนวทางการแก้ ไขปั ญหา ซึ่งช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนทราบข้ อบกพร่ องของตนเอง
เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิ ดความผิดพลาดในครัง้ ต่อไป หลังจากให้ ผ้ เู รี ยนร่ วมกันวิเคราะห์ ภาษาแล้ ว ผู้วิจัยได้ นาเสนอ
สานวนภาษาเพิ่มเติมที่สอดคล้ องกับสถานการณ์ ในบทเรี ยน และให้ ผ้ ูเรี ยนฝึ กฝนร่ วมกัน สอดคล้ องกับแนวคิด
ของ Willis (1996) ที่อธิบายว่า การที่ผ้ สู อนนาเสนอคาศัพท์ วลี หรื อสานวนภาษาเพิ่มเติมและให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กฝนร่วมกัน
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดองค์ความรู้ใหม่และนาไปสูก่ ารพัฒนาทักษะทางภาษาต่อไป
2. จากผลการวิจยั ข้ อที่ 2 พบว่าระดับความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นภาระงาน
อยูใ่ นระดับมาก อาจเกิดจากสาเหตุดงั นี ้
2.1 ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นภาระงานมี ขนตอนที
ั้
่เหมาะสม โดยเริ่ มจากการแนะนาหัวข้ อ ชี ้แจง
วัตถุประสงค์ นาเสนอความรู้ ทางด้ านภาษา ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความเข้ าใจเนื ้อหาและสามารถปฏิบตั ิภาระงานได้ ต่อมา
ผู้วิจยั ให้ ผ้ เู รี ยนวางแผน ฝึ กซ้ อมและแสดงบทบาทสมมุติโดยใช้ ภาษาพูดอย่างอิสระ ไม่ต้องกังวลเรื่ องไวยากรณ์ภาษา
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความมัน่ ใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ ้น สุดท้ ายจึงให้ ผ้ เู รี ยนร่วมกันวิเคราะห์ภาษาและฝึ กใช้ ภาษาทีถ่ กู ต้ อง
ซึ่งช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดองค์ความรู้ ใหม่และได้ พฒ
ั นาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ นี ้
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Willis (1996) และ Ellis (2003) ที่อธิบายในทานองเดียวกันว่า การจัดการเรี ยนรู้แบบเน้ นภาระงาน
มีขนตอนการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้ ได้ แก่ 1) ขันก่
้ อนปฏิบตั ิภาระงาน (Pre-task) ที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถวางแผนและปฏิบตั ิภาระงานได้
2) ขันปฏิ
้ บตั ิภาระงาน (Task cycle) ที่สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนใช้ ภาษาเป้าหมายในการปฏิบตั ิภาระงาน 3) ขันมุ
้ ่งเน้ นภาษา
(Language focus) ที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีการพัฒนาด้ านในการใช้ ภาษาให้ ถกู ต้ องตามโครงสร้ างทางไวยากรณ์
2.2 การจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นภาระงานช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนมี ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึน้ และ
สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในชี วิ ต จริ ง ได้ สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ของ Frost (2005) ที่ ก ล่ า วถึ ง ประโยชน์ ข อง
การจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นภาระงานว่าช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความมัน่ ใจในการสื่อสารกับผู้อื่นโดยใช้ ภาษาได้ อย่างอิสระและ
เป็ นธรรมชาติ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ สอื่ สารตามบริ บทที่สอดคล้ องกับสถานการณ์ในชีวิตจริ ง นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ ออกแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นภาระงานที่ให้ ผ้ ูเรี ยนทางานร่ วมกันเป็ นทีม ที่ช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะการคิดและ
การแก้ ปัญหา สอดคล้ องกับแนวคิดของ Littlewood (1983) ที่กล่าวว่าการปฏิบตั ิภาระงานช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ กับ
เพื่ อนร่ ว มชั น้ ช่ ว ยให้ มี ค วามกล้ าแสดงออก กล้ าคิ ด กล้ าแสดงความคิ ด เห็ น จึ ง ช่ ว ยส่ ง เสริ มให้ ผู้ เรี ยน
ประสบความสาเร็ จทางการเรี ยนรู้และการใช้ ภาษาเป้าหมายในการสือ่ สาร

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ องผลการจัดการเรี ยนรู้แบบเน้ นภาระงานเพื่อพัฒนาความสามารถด้ านการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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ข้ อเสนอแนะในการจัดการเรี ยนการสอน
1. ผู้สอนควรควบคุมดูแลและให้ คาแนะนาแก่ผ้ เู รี ยนอย่างทัว่ ถึงในช่วงแรกของการจัดการเรี ยนรู้แบบเน้ นภาระงาน
เนื่องจากผู้เรี ยนยังไม่ค้ นุ เคยกับการปฏิบตั ิภาระงานรวมทังการคิ
้
ดบทสนทนาสาหรับการแสดงบทบาทสมมุติหน้ าชันเรี
้ ยน
2. ผู้สอนควรมอบหมายให้ ผ้ ูเ รี ย นจดบันทึกข้ อ ดีแ ละข้ อ บกพร่ อ งของผู้เ รี ยนกลุ่มอื่ นๆ รวมทัง้ ตัดสินใจ
เลือกกลุม่ ที่แสดงบทบาทสมมุติได้ ดีที่สดุ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนตังใจฟั
้ งในขณะที่เพื่อนแสดงบทบาทสมมุติหน้ าชันเรี
้ ยน
3. ผู้สอนควรบันทึกวิ ดี โอระหว่างที่ผ้ ูเรี ยนแสดงบทบาทสมมุติ หน้ าชัน้ เรี ยนแล้ วน ามาแสดงในขัน้ มุ่งเน้ นภาษา
(Language Focus) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสังเกตและหาข้ อบกพร่ องทางการใช้ ไวยากรณ์ภาษาของตนเองแล้ วนามาวิเคราะห์
ให้ ถกู ต้ องร่วมกัน
4. ผู้สอนควรเลือกหัวข้ อสาหรับบทเรี ยนโดยทาแบบสารวจความต้ องการของผู้เรี ยน เป็ นการให้ ผ้ ูเรี ยน
มี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู้ การเลื อ กหั ว ข้ อส าหรั บ บทเรี ย นที่ ต รงตามความสนใจและความต้ องการของผู้เรี ยน
จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจใฝ่ รู้ในการเรี ยนและการร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ในการวิจัยครัง้ ต่อไป ควรเลือกใช้ กิจกรรมภาระงานประเภทอื่นๆเพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษ เช่น การเล่าเรื่ อง การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรื อการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็ นต้ น
ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัยควรออกแบบภาระงานให้ เหมาะสมกับวัยและระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรี ยน เพื่ อใ ห้ ผ้ ูเรี ยน
เกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรวิจยั เปรี ยบเทียบตัวแปรอื่นๆที่เป็ นผลอันเนื่องมาจากการจัดการเรี ยนรู้แบบเน้ น
ภาระงาน เช่น แรงจูงใจในการเรี ยนรู้ ความกล้ าแสดงออก และความเชื่อมัน่ ในตนเอง เป็ นต้ น
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บทคัดย่ อ
วัด จามเทวี เ ป็ นโบราณสถานที่ มี ค วามสาคัญ ของจัง หวัด ลาพูน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในพื น้ ที่ วัด พบว่ า
มีสถาปั ตยกรรมที่นบั ว่ามีความสาคัญยิ่งในด้ านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ถึง 2 แห่งด้ วยกันคือ เจดีย์ก่กู ุด และ
รั ต นเจดี ย์ เป็ นหลัก ฐานสะท้ อนถึ ง แนวคิ ด และอิ ท ธิ พ ลด้ านรู ป แบบพุ ท ธศิ ล ปกรรมซึ่ ง เกิ ด ขึ น้ ในอาณาจั ก ร
หริ ภญ
ุ ไชย ราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 ที่มีความสมบูรณ์ที่สดุ ในจังหวัดลาพูน แต่ในปั จจุบนั พบว่าวัดนี ้มีปัญหาสาคัญ
คือ วัดให้ ความสาคัญกับกิ จกรรมอื่นที่ส่งเสริ มให้ เกิ ดรายได้ แก่วัด การทาบุญ การสร้ างความเชื่ อหรื อประเพณี
พิธีกรรมปั น้ แต่งใหม่เพื่อกระตุ้นจานวนผู้เข้ าชมให้ มีจานวนมากขึ ้นโดยไม่ตระหนักถึงคุณค่าความสาคัญของโบราณ
สถานที่มีอยูซ่ งึ่ เป็ นคุณค่าที่มิอาจประเมินค่าหรื อทดแทนได้ การจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมในบริ เวณวัดจามเทวี
ย่อมมีสว่ นสาคัญในการเน้ นคุณค่าของโบราณสถานทังด้
้ านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ศิลปะ และ
ยังช่วยให้ เกิดการพัฒนาพื ้นที่ในบทบาทของแหล่งท่องเที่ยวที่ จะส่งเสริ มให้ นกั ท่องเที่ยวได้ รับข้ อมูลอย่างครบถ้ วน
ได้ รับความพึงพอใจ ความเพลิดเพลิน ความสะดวกสบายประทับใจต่อการท่องเที่ยว ดังนันการจั
้
ดการท่องเที่ยว
ภายในวัด จามเทวี จึ ง ควรมี ก ารแบ่ ง บริ เ วณพื น้ ที่ ก ารใช้ ประโยชน์ ที่ ชัด เจนระหว่ า งส่ว นประกอบพิ ธี ก รรมกั บ
ส่วนท่องเที่ยวเพื่อง่ายต่อการให้ บริ การนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ และจะต้ องจัดลาดับและเน้ นให้ ส่วนที่ประเมินว่า
มีคณ
ุ ค่าความสาคัญนันให้
้ ได้ รับการเยี่ยมชมก่อน รวมถึงมีการจัดทาสื่อให้ ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้ ใช้ เวลาในการเข้ าชมเพิ่มมากขึ ้นซึง่ จะทาให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถรับรู้และเข้ าใจถึงคุณค่าที่แท้ จริ งของโบราณสถาน
สามารถพัฒนาไปสูก่ ารยกระดับการรับรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวด้ วยตัวนักท่องเที่ยวเอง เมื่อนักท่องเทีย่ ว
ที่มาเยี่ยมชมได้ รับการยกระดับการรับรู้ และประสบการณ์ในด้ านการท่องเที่ยวแล้ วนัน้ นักท่องเที่ยวจะตระหนักรู้ และ
ยกระดับ มาตรฐานการท่อ งเที่ ย วของตนเองให้ เ ป็ นนัก ท่อ งเที่ ย วที่ มี คุณ ภาพ อัน จะเป็ นประโยชน์ ทัง้ ในแง่ ข อง

1

ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ กรุ งเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
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การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นโบราณสถานที่มีความสาคัญในประวัติศาสตร์ รวมถึงการอนุรักษ์ โบราณสถาน
ในอนาคตด้ วย
คาสาคัญ : ปั ญหาด้ านการท่องเที่ยว, การจัดการการท่องเที่ยววัดจามเทวี, การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ,
ประวัติศาสตร์ ศิลปะจังหวัดลาพูน, การท่องเที่ยววัดจามเทวี

Abstract
Wat Chammedevi is an important temple in Lamphun Province. The temple’s area has two great
important historic architectures they are Chedi Ku Kut and Rattana Chedi which reveal the Buddhist
concept that had influence to the Buddhist artistic styles created in the Hariphunchai kingdom. These two
chedis are considered to be historic evidences of the kingdom. The current problem is the authority of this
temple has developed the temple’s area for activities which promote its own revenue ; that is to say,
appealing for donations, bringing people to have blind faith in the fake stories, and invention of new
ceremonial ritual for tourism. Therefore the temple’s authority and visitors have overlooked the actual value
of the historic site. They should be aware of the risks to deterioration of the invaluable and inexchangable
monuments. Tourism management in Wat Chammedevi is not only playing an important role to bring back
the significance of the monuments in different dimensions, such as archaeology, history, and art history but
also giving the right way to develop the site. This information will recommend the place of tourist attraction
that provides enjoyable and memorable experience for them. The management of land-use in Wat
Chammedevi should follow the temple’s function and utilization. The religious ritual area must not be mixed
with the tourist attraction area which is evaluated as the focal point to be the first visit. So that the proper
interesting media to attract tourists should be placed here and tourists will spend more time to see around.
As the tourists spend more time in the focus area, they would receive more knowledge and understanding
of the actual value of the historic site that will lead to the development of site’s management as well as
improving a perception of tourism, communally or individually.
Keyword: Art historic tourism, Tourism management in Wat Chammedevi, Problems in tourism, Art historic
tourism in Lamphun Province, Tourism in Wat Chammadevi
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บทนา
แหล่งโบราณคดีในจังหวัดลาพูนหลายแห่งล้ วนเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสาคัญ ต่อการศึกษาด้ านต่างๆ
เช่น โบราณคดี ประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและการท่องเที่ยว ในปั จจุบนั พบว่าปั ญหา
หลักคือ การพัฒนาองค์ความรู้ที่จะได้ จากแหล่งโบราณคดีซงึ่ ปั จจุบนั ได้ กลายเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวนันยั
้ งมีไม่มากนัก
ทาให้ ก ารรั บรู้ คุณค่าของโบราณสถานนัน้ มีน้ อยมากในหมู่นักท่องเที่ยว แม้ ว่า โบราณสถานจะมี สภาพสมบูรณ์
เพียงใดก็ตาม การใช้ ระยะเวลาในการท่องเที่ยว ณ แหล่งโบราณสถานหนึ่งๆค่อนข้ างน้ อย จานวนนักท่องเที่ยว
ที่เข้ าชมโบราณสถานบริ เวณที่มีสถาปั ตยกรรมโบราณอยู่นนมี
ั ้ น้อยมาก เมื่อ ประเมินจากข้ อมูลสถิติในปั จจุบนั แล้ ว
จะพบว่า การรับรู้ คุณค่าที่แท้ จริ งของโบราณสถานของนักท่องเที่ยวมีน้อยเกินไป แม้ ว่าตัวโบราณสถานจะแสดง
ความงามอันโดดเด่น แสดงศิลปกรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะหรื อมีสภาพสมบูรณ์ เพียงใดก็ตาม นักท่องเที่ยว
ส่ว นมากไม่ มี ข้ อ มูล หรื อ ไม่ ท ราบว่ า ศิ ล ปกรรมที่ มี คุณ ค่ า โดดเด่ น อยู่ที่ ใ ด จึ ง เสีย โอกาสในการรั บ รู้ และเข้ า ใจ
ถึ ง ความส าคัญ และความหมายที่ เ ป็ นองค์ ค วามรู้ ของโบราณสถานนัน้ ๆ บางกรณี นัก ท่ อ งเที่ ย วจึ ง ใช้ เวลา
ไปกับกิจกรรมอื่นที่ไม่เกิดประโยชน์ที่สมควรต่อตนเองและโบราณสถาน การส่งเสริ มให้ การทากิจกรรมที่เป็ นประเพณี
พิธี ก รรมที่ ปั น้ แต่ง ขึน้ ใหม่จ นกลายเป็ นกระแสและพัฒ นาไปเป็ นความนิ ย มที่ นักท่อ งเที่ย วต้ อ งร่ ว มท าในแหล่ง
ท่องเที่ยวอยูเ่ สมอ ดังนันการจั
้
ดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมย่อมเป็ นสิง่ สาคัญที่จะช่วยแก้ ไขปั ญหานี ้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานในจังหวัดลาพูน
2. เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ให้ แก่นกั ท่องเที่ยวในการตระหนักถึง คุณค่าที่แท้ จริ งของแหล่งท่องเที่ยวประเภท
โบราณสถาน และความสาคัญของแหล่งโบราณสถานที่มีตอ่ ภาคส่วนต่างๆ
3. เพื่อจัดการการท่องเที่ยวให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ก่อให้ เกิดแนวคิดการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อยกระดับไปสูก่ ารสร้ างมาตรฐานใหม่ในการท่องเที่ยวที่เน้ นการเรี ยนรู้
คุณค่าของโบราณสถานแต่ละแห่ง
4. เพื่อจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งโบราณสถานให้ มีความน่าสนใจ ให้ ข้อมูลความรู้ ของโบราณสถานที่
เหมาะสมอันจะทาให้ ผ้ ทู ี่มาเยี่ยมชมได้ รับความรู้ และประสบการณ์ อนั น่าประทับใจ นาไปสู่การท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานที่ค้ มุ ค่าต่อนักท่องเที่ยว
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อุปกรณ์ และวิธีการ
1. สังเกตและเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับสิง่ อานวยความสะดวกพื ้นฐานและสือ่ ให้ ข้อมูล ณ โบราณสถาน
2. สังเกตและเก็บข้ อมูลการใช้ งานพื ้นที่สว่ นต่างๆในบริ เวณแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
3. ประเมินผลของทรัพยากรที่มีอยูเ่ พื่อนาไปวางแผนจัดการการท่องเที่ยว
4. จัดทาแผนการจัดการการท่องเที่ยวและสือ่ ให้ ข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยว

ผลและวิจารณ์
จากการศึก ษาตามวิ ธี ก ารข้ างต้ น พบว่ า ในบริ เ วณโบราณสถานมี ก ารจัด สรรบริ เ วณใช้ สอยในพื น้ ที่
เพื่ อ เน้ น ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วได้ ท าบุญ และประกอบพิ ธี ท างศาสนามากกว่า ที่ จ ะเน้ น ให้ นัก ท่อ งเที่ ย วได้ เ ดิ น ชมหรื อ
รับทราบข้ อมูลโบราณสถานจากป้ายให้ ข้อมูลที่มีจานวนค่อนข้ างมาก เมื่อตรวจสอบรู ป แบบและข้ อมูลในป้ายข้ อมูล
เหล่านันพบว่
้
า ป้ายมักทาจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน แต่มกั จะติดตังในจุ
้ ดที่ ไม่โดดเด่น อีกทังข้
้ อมูลในป้าย
ยังมีแต่ข้อมูลตัวอักษร เนื ้อหาในป้ายแต่ละป้ายนันขาดความเชื
้
่อมโยงกัน หากพิจารณาเนื ้อหาในป้ายกับรู ปแบบ
ของโบราณสถานแล้ วพบว่าไม่สอดคล้ องกัน จึงควรมีการออกแบบการจัดการท่องเที่ยวใหม่เพื่อแก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้
กล่าวคือ
1. แบ่งพื ้นที่ของวัดออกเป็ น พืน้ ที่โบราณสถาน และ พื ้นที่ สาหรั บการใช้ งาน เพื่อกาหนดเขตสาหรั บการอนุรักษ์
โบราณสถานและการประกอบพิธีกรรม
2. พื ้นที่สว่ นที่จดั สรรไว้ เป็ นพื ้นที่โบราณสถาน ควรมีการปรับปรุ งพื ้นที่เพื่อให้ การเข้ าชมและดูแลรักษาโบราณสถาน
ทาได้ อย่างสะดวก
3. ควรมี ก ารปรั บ ภูมิ ทัศ น์ พื น้ ที่ โบราณสถานให้ มี ค วามโดดเด่ น เน้ น จุด สาคัญ ของโบราณสถานที่ ต้ อ งชมและ
ออกแบบจุดติดตังป
้ ้ ายให้ ข้อมูลที่สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย
4. สาหรับโบราณสถานที่มีปัญหาเรื่ องข้ อมูลลายลักษณ์อกั ษรจากเอกสารไม่สอดคล้ องกัน ควรจัดให้ มีการค้ นคว้ า
หรื อการเสวนาวิชาการเพื่อระดมความรู้ จากผู้เชี่ ยวชาญจากสหสาขาวิชาในการร่ วมกันตรวจสอบ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ ข้อมูล อันจะทาให้ เกิ ดองค์ ความรู้ ใหม่ จากการศึกษาโบราณสถานเองซึ่งมีความถูกต้ องสมบูรณ์ และ
ใช้ ประโยชน์ได้ จริ งในอนาคตทังในด้
้ านการนาเสนอคุณค่าของโบราณสถานและการอนุรักษ์ โบราณสถาน
5. พื ้นที่ที่จดั สรรไว้ สาหรับการใช้ งาน ควรมีระยะห่างที่จะไม่สร้ างความเสื่อมต่อโบราณสถานทังด้
้ านกายภาพและ
ทัศนวิสยั รวมทังประเพณี
้
หรื อพิธีกรรมปั น้ แต่งที่สร้ างขึ ้นนันควรท
้
าเฉพาะในพื ้นที่สาหรับการใช้ งานเท่านัน้
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สรุป
การจัด การการท่อ งเที่ยวมีความสาคัญและจ าเป็ นอย่างมากต่อ แหล่ง ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน
เนื่องจากโบราณสถานแต่ละแห่งนัน้ หากไม่มี การจัดสรรพืน้ ที่อย่างเป็ นระบบ ตัวโบราณสถานที่ควรเป็ นจุดเด่น
ก็ อาจจะถูกบดบังด้ ว ยอาคารอื่น ที่ก่อ ให้ เ กิ ด รายได้ ม ากกว่า หรื ออาจเบียดบังกี ดขวางการเข้ า ชมโบราณสถาน
จนทาให้ เสียบรรยากาศในการเข้ าชมโบราณสถาน ดังนันนั
้ กท่องเที่ยวจะเลือกชมสิ่งที่สามารถชมได้ สะดวกมากกว่า
คือ บริ เวณสาหรับไหว้ พระทาบุญ ร้ านจาหน่ายของที่ระลึก หรื อร้ านจาหน่ายวัตถุมงคล ซึ่งสิ่งเหล่านีค้ ่อยๆลดทอน
ความสาคัญของโบราณสถานทีละน้ อย การออกแบบและจัดพื ้นที่สาหรั บการชมโบราณสถานจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
เพราะจะท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถชมส่ ว น ต่ า งๆของโบราณสถานได้ สะดวกโดยเฉพาะอย่ า ง ยิ่ ง
ส่ ว นที่ เ ป็ นรายละเอี ย ดที่ เ ป็ นหลั ก ฐานในการก าหนดอายุ แ ละสะท้ อนแนวคิ ด และอิ ท ธิ พ ลทางศิ ล ปะ
ซึ่งจะทาให้ นกั ท่องเที่ยวใช้ เวลาในการสารวจและศึกษาโบราณสถานได้ นานขึ ้น อีกทังยั
้ งสามารถถ่ายภาพจากมุม
ต่า งๆเพื่ อเก็ บ เป็ นความประทับ ใจในการเยี่ย มชมโบราณสถานได้ สาหรั บโบราณสถานที่ไม่มี บุค ลากรสาหรั บ
การนาชม นักท่องเที่ยวนันอาจจะไม่
้
ทราบถึงประวัติความเป็ นมา ความสาคัญ และคุณค่าที่แท้ จริ งของแต่ละโบราณ
สถานที่ มี ค วามโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ เ ฉพาะของแต่ละแห่ง จึ งอาจจะท าให้ สูญ เสีย โอกาสในการได้ รั บข้ อ มูล
อันเป็ นประโยชน์ และอาจถูกชักจูงด้ ว ยกิ จกรรมใหม่ๆหรื อการส่งเสริ มประเพณี พิธีกรรมที่ปัน้ แต่งขึน้ ใหม่ ได้ ง่า ย
อาจทาให้ เกิดแนวทางการท่องเที่ยวที่ผิดเพี ้ยนไป เช่น การเน้ นด้ านกิจกรรมเสริ มดวงชะตา เสี่ยงโชค การแขวนสิ่ง
ต่างๆบนตัวโบราณสถาน หรื อการส่งเสริ มให้ มีการทากิจกรรมที่ต้องมีการติดตังบนตั
้
วโบราณสถาน ย่อมก่อให้ เกิด
การเสื่อมสภาพของโบราณสถานและทัศนะอุจาด ตลอดจนการสร้ างข้ อมูลที่บิดเบือนข้ อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี ้ ดังนันเพื
้ ่อแก้ ไขให้ ถูกต้ องโดยไม่ต้องมี ปัญหาด้ านทรัพยากรบุคคล จึงควรจัดทาสื่อ
ให้ ข้อมูลที่มีการตรวจสอบข้ อมูลทางวิชาการโดยขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกและนาเสนอในรูปแบบ
ที่น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้ นักท่องเที่ยวได้ ทาความเข้ าใจและตระหนักรู้ ถึงคุณค่าของโบราณสถาน อันจะนาไปสู่
การถ่ายทอดคุณค่าสูส่ มาชิกในสังคมและสร้ างจิตอนุรักษ์ ตอ่ ไป

คาขอบคุณ
ในการนี ต้ ้ อ งขอขอบพระคุณคณาจารย์ ภาควิช าประวัติศ าสตร์ ศิ ลปะที่ เป็ นผู้ว างแนวทางการศึก ษานี ้
ขอขอบพระคุณนักวิชาการท้ องถิ่น เจ้ าหน้ าที่สานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ ที่กรุ ณาเอื ้อเฟื อ้ ข้ อมูลและแนวคิดต่าง ๆ
ในการศึกษา
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ผลของการจัดการเรี ยนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ านต่ อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการควบคุมและ
การประกันคุณภาพอาหารของนักศึกษาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
Effects of flipped classroom on learning achievement in Food Quality Control and Assurance
Course of Food Technology Students of Silpakorn University
กัญรณี จันทิพย์วงษ์ 1 และ ธัชพงศ์ ชูศรี 1
Kanranee Jantipwong1 and Touchpong Choosri1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ านต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นวิ ช าการควบคุ ม และการประกั น คุ ณ ภาพอาหารของนั ก ศึ ก ษาเทคโนโลยี อ าหาร มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร
โดยเปรี ย บเที ย บกับ วิธี ก ารเรี ย นการสอนแบบปกติ ผลการวิ จัย พบว่า การใช้ วิ ธี ก ารแบบห้ อ งเรี ย นกลับ ด้ านมี ผลให้
กลุม่ นักศึกษาที่มี GPA ต่ากว่า 2.75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่าการใช้ วิธีการเรี ยนการสอนแบบปกติ
คาสาคัญ : ห้ องเรียนกลับด้ าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก

Abstract
The objective of this research was to study the effects of flipped classroom method on learning
achievement in food quality control and assurance course of Food technology students by comparing with
traditional learning method. The results showed that the use of flipped classroom method resulted in the
students with GPA less than 2.75 having higher learning achievement than using the traditional learning
method.
Keyword: Flipped Classroom, Learning Achievement, Principle Component Analysis
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บทนา
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นเป็ นตัวชี ว้ ัด ที่สาคัญ ในการผลิตบัณ ฑิ ตให้ มี คุณ ภาพสาหรับ สถาบัน การศึกษาซึ่งมี
เป้ าหมายหลัก คื อ การสร้ างบัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถในเชิ งวิ ช าการ และมี ค วามสามารถในการปฏิ บัติ ง าน
ในระดับ สูง ซึ่งการได้ บัณ ฑิ ต ที่ มี คุณ ภาพนี จ้ ะเป็ นก าลังสาคัญ ในการพัฒ นาประเทศต่อไป แต่พ ฤติ กรรมการใช้ ชีวิ ต
ตามกระแสความเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ น้ ในศตวรรษที่ 21 จากการพัฒ นาก้ าวหน้ า ของเทคโนโลยี ด้ า นการสื่ อ สาร
และอินเทอร์ เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสือ่ สังคมออนไลน์ที่ได้ รับความนิยมอย่างมาก ณ ปั จจุบนั ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนให้ เลือกทาได้ มากมายทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจในการทาความเข้ าใจในบทเรี ยนก่อนเข้ าเรี ยน
ทบทวนบทเรี ยน และศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมที่กิจกรรมนอกห้ องเรี ยนลดลง ประวิตร จันทร์ อบั (2561) พบว่าสื่อสังคม
ออนไลน์ มี ผลกระทบทัง้ ทางบวก และลบต่อ การเรี ย นของนัก ศึก ษาซึ่งผลกระทบทางลบต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ของนักศึกษานัน้ ประวิตร จันทร์ อบั (2561) สรุ ปไว้ ว่าผลกระทบทางลบจากการใช้ งานสื่อสังคมออนไลน์ทาให้ ผ้ ูเรี ยน
ไม่ ส ามารถแบ่ ง เวลาในการใช้ งานได้ อย่ า งเหมาะสม จนอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ งานที่ ต้ องรั บ ผิ ด ชอบโดยตรง เช่ น
ไม่ทาการบ้ าน ไม่ตงใจเรี
ั ้ ยน ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของของนักศึกษาต่าลงโดยที่ รัตนา วงศ์คาสิงห์ (2561) พบว่า
กิจกรรมในสื่อสังคมออนไลน์สว่ นใหญ่ของนักศึกษาจะเป็ นไปเพื่อการบันเทิงมากกว่าการหาความรู้ เช่นสนทนากับเพื่อน
หรื อ แชท ซึ่งสอดคล้ อ งกับ อมรรั ต น์ วงศ์ โสภา (2557) พบว่า นัก ศึก ษาส่ว นใหญ่ จะเล่น เกม อัพ โหลด หรื อ แชร์ ห รื อ
ชมคลิปวีดีโอหรื อภาพยนตร์ มากกว่าในด้ านเพื่ อค้ นหาความรู้ ผลกระทบที่เกิ ดขึน้ นีส้ ่ง ผลให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
จากการใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนแบบปกติ (Traditional Learning) ต่ า ลง โดยการจัด การเรี ย นการสอนแบบปกติ
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนโดยให้ ผ้ สู อนเป็ นผู้ป้อนความรู้ และประสบการณ์ ให้ ผ้ เู รี ยนในลักษณะของครู เป็ นศูนย์กลาง
(Teacher Center) ซึ่ ง ยั ง เป็ นวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนซึ่ ง มี ใ ช้ มากในปั จจุ บั น ดั ง นั น้ เป้ าหมายส าคั ญ หนึ่ ง
ของสถาบันการศึกษาที่มี หน้ าที่ หลัก ในการผลิต บัณ ฑิ ต คือ การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้เรี ยนให้ สูงขึน้
ผ่านกระบวนศึกษา และวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนประกอบด้ วยการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรมเรี ยน
การสอน และการศึกษาวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
การศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรมเรี ยนการสอน เป็ นการศึกษาวิจยั ด้ านการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึง่ มี
แนวคิดแตกต่างจากการจัดการเรี ยนการสอนแบบปกติ โดยมุ่งพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 ที่มงุ่ เน้ นผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะการเรี ยนรู้ และมีใจใฝ่ เรี ยนรู้ ตลอดเวลาจัดเป็ นวิธีการจัดการศึกษาที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นส าคัญ (Child - centered Education) เป็ นวิ ธี ก ารศึ ก ษาที่ ได้ รับ การยอมรั บ ว่า ช่ ว ยสร้ างความรู้ ความสามารถ
และพัฒนาศักยภาพของคน ห้ องเรี ยนกลับด้ าน (Flipped Classroom) เป็ นนวัตกรรมการศึกษาในด้ านการจัดการเรี ยน
การสอนเพื่อแก้ ปั ญ หาผู้เรี ย นที่มี พฤติก รรมการใช้ ชีวิต ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้ ได้ โดยการจัดการเรี ยนรู้
แบบห้ อ งเรี ยนกลับ ด้ านเป็ นรู ป แบบการเรี ย นที่เป็ นการประสานการใช้ ประโยชน์ ระหว่างการเรี ยนแบบออนไลน์ และ
การเรี ยนระบบพบหน้ ามีรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาเนื ้อหาบทเรี ยนที่บ้านล่วงหน้ าจากสือ่ ที่ผ้ สู อน
จัดหาให้ เช่น วีดิ ทัศ น์ บ นอิ นเทอร์ เน็ต (Internet) ช่ วยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ทาความเข้ าใจในเนือ้ หาที่จะเรี ยนมาล่วงหน้ า และ
ทากิ จกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนเพื่ อช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนมีความเข้ าใจในเนือ้ หาที่เรี ยนอย่างถ่องแท้ โดยภาพรวม
ห้ องเรี ยนกลับทางเป็ นรูปแบบการเรี ยนรู้ที่ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถสร้ างองค์ความรู้ ได้ ด้วยตนเอง กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนให้ มีวินยั
ในการเรี ยนมากขึ ้น ผู้เรี ยนรู้ จกั การจัดเวลาของตนเอง ช่วยเหลือผู้เรี ยนอ่อนให้ ขวนขวายหาความรู้ เกิดการลงมือปฏิบตั ิ
มีสว่ นช่วยให้ เกิดการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างเพื่อนด้ วยกันและผู้เรี ยนกับผู้สอนมากขึ ้น ทาให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้เรี ยน
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มีทกั ษะที่สาคัญที่จะสามารถปรับตัวและดารงชีวิตอยูใ่ นโลกปั จจุบนั อย่างมีความสุข จากข้ อดีดงั กล่าว จึงมีผ้ ศู กึ ษาการนา
วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนแบบห้ องเรี ย นกลับ ด้ านมาใช้ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน ดั ง ผลงานวิ จั ย ของ อพั ช ชา และ
ทิพรัตน์ (2559) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ านร่ วมกับการเรี ยนรู้ แบบโครงงานรายวิชา
คอมพิวเตอร์ สารสนเทศขันพื
้ ้นฐานสาหรับนิสติ ปริ ญญาตรี พบว่า ประสิทธิผลของการสอนการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยน
กลับด้ านผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ ส่วนพิมพ์ประภา และ ณัฐพล (2557) และ ภาณุวฒ
ั น์ (2559) ได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากวิธีการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ านก่อนและหลังการเรี ยนพบว่าวิธีการเรี ยนการสอน
แบบห้ อ งเรี ย นกลับ ด้ า นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลัง เรี ย นสูง กว่า ก่ อ นเรี ย น และกรวรรณ และ นพรั ต น์ (2560)
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับด้ าน (Flipped classroom) ด้ วยการบูรณาการการเรี ยนการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียผ่าน Google Classroom พบว่าการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับด้ านทาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนเพิ่มขึ ้น และผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับด้ าน
ในระดับมาก
การศึกษาวิจัยปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นการศึกษาเพื่อค้ นหาตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนเพื่อนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนใช้ ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยูใ่ นการเรี ยนรู้
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ พบว่ามีการรายงานถึงปั จจัยหลายประการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน สัมพันธ์
กับองค์ประกอบด้ านสติปัญญา และองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา เช่น ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยด้ านครอบครัว ปั จจัยด้ าน
เศรษฐกิจ เจตคติต่อการเรี ยน พฤติกรรมการเรี ยน สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และสัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษากับนักศึกษาเป็ นต้ น จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ทวั่ ไป 1 ของนักศึกษา
เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย กัญ รณี และ ธัชพงศ์ (2562) พบว่าความมีวินัยในการเรี ยนของผู้เรี ยน
เป็ นตัวแปรสาคัญที่มีผลทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์สงู ขึ ้น โดยความมีวินยั ในการเรี ยนของผู้เรี ยนเป็ นตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์ กับการจัดการเรี ยนการสอน ดังนัน้ หากมีการพัฒ นาวิธีการจัดการเรี ยนการสอนโดยนาวิธีการเรี ยน
การสอนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ านมาปรับใช้ ให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์ แวดล้ อม และเทคโนโลยีในปั จจุบนั จะช่วยให้
ผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้นได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้ วิธีการเรี ยนการสอนแบบปกติ
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สาขาเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งเข้ าศึกษาในสาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงปี การศึกษา 2555 ถึง 2559
(รหั ส นั ก ศึ ก ษา 0955xxx – 0959xxx) และลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าการควบคุ ม และการประกั น คุ ณ ภาพอาหารตาม
แผนการเรี ยนในชันปี
้ ที่ 3 ในภาคการศึกษาปลาย ช่วงปี การศึกษา 2557 – 2561 จานวน 71 คน, 67 คน, 95 คน, 86 คน
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และ109 คน ตามลาดับ โดยแบ่งออกเป็ น การสอนแบบปกติ (ปี การศึกษา 2557 – 2559) และการสอนแบบห้ องเรี ยน
แบบกลับด้ าน (ปี การศึกษา 2560 – 2561)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ที่ นามาศึกษาในงานวิจัยนี ้ 7 ตัวแปร ประกอบด้ วย วิธีก ารจัดการเรี ยนการสอน ปี การศึกษา
ที่เปิ ดสอน เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา (GPA) ในเทอมที่เรี ยน เพศของนักศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผ้ สู อน
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน และนักศึกษาประเมินตนเอง ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 โดยตัวแปร
ด้ า นวิ ธี ก ารจัด การเรี ย นการสอนประกอบด้ วย 2 วิ ธี ก าร คื อ การเรี ย นการสอนแบบ ปกติ และการเรี ย นการสอน
แบบห้ องเรี ยนกลับด้ าน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนการสอนวิชาการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
ตัวแปรอิสระ
X1: วิธีการจัดการเรียนการสอน
X2: ปี การศึกษา
X3: เกรดเฉลีย่ สะสมของนักศึกษา (GPA)
X4: เพศ
X5: ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผ้ สู อน

X6: ความเหมาะสมของสภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน

X7: นักศึกษาประเมินตนเอง

ความหมาย
วิธีการจัดการเรี ยนการสอน 2 วิธี คือ การเรี ยนการสอน
แบบปกติ และการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ าน
ปี การศึกษาทีม่ ีการเรี ยนการสอนวิชาการควบคุมและการ
ประกันคุณภาพอาหาร
เกรดเฉลี่ ย สะสมของนัก ศึ ก ษา (GPA) ถึ ง ปี 3 เทอม 1
รวบรวมมาจากฐานข้ อมูลของกองบริ การการศึกษา
เพศของนักศึกษา
ความรู้สกึ ของผู้เรี ยนต่อความรู้ ความสามารถ ความพร้ อม
และทุ่มเทในการสอนของผู้สอน รวมถึงมีวิธีการวัดและ
ประเมิน ผลที่เหมาะสม จากการตอบแบบสอบถามของ
นักศึกษาในเวปไซต์ http://www.foodtech.eng.su.ac.th/
ความรู้ สึกของผู้เรี ยนต่อความเหมาะสมของอุปกรณ์ และ
สถานที่ ที่ ใ ช้ จั ด การเรี ย นการสอนได้ จากการตอบ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น เ ว ป ไ ซ ต์
http://www.foodtech.eng.su.ac.th/
ความมีวินยั ในการเรี ยน และกระตือรื อร้ นในการแสวงหา
ความรู้ ของนัก ศึ ก ษา จากการตอบแบบสอบถามของ
นักศึกษาในเวปไซต์ http://www.foodtech.eng.su.ac.th/

ตัว แปรตาม คื อ คะแนนร้ อยละผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าการควบคุม และการประกัน คุณ ภาพอาหาร
ที่นกั ศึกษาได้ รับตามแผนการเรี ยนเมื่อนักศึกษาเรี ยนอยู่ชนั ้ ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย รวบรวมมาจากฐานข้ อมูลของ
ในเวปไซต์ http://www.foodtech.eng.su.ac.th/
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สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Multivariate correlation) ทัง้ 7 ตัวแปรโดยการสกัดองค์ประกอบด้ วยวิธี
Principle Component Analysis (PCA) เพื่ อ ลดจ านวนตั ว แปรลงโดยวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ นซึ่ ง คงค่ า
ความแปรปรวนเดิมของตัวแปรที่ศึกษาไว้ ให้ มากที่สดุ (Howard, et al. 2000) ทาให้ สามารถรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กั น ไว้ ในตั ว แปรใหม่ หรื อ องค์ ป ระกอบหลั ก (Principle Component, PC) เดี ย วกั น ได้ โดยองค์ ป ระกอบหลั ก
จะใช้ สญ
ั ลักษณ์เป็ น PC1 – PC7 ซึง่ สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้ อมูลได้ จากมากที่สดุ และลดลงตามลาดับ
ตารางที่ 2 ความแตกต่างของวิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบปกติ และแบบห้ องเรี ยนกลับด้ านในวิชาการควบคุมและ
การประกันคุณภาพอาหาร
การเรียนการสอนแบบปกติ
การเรียนการสอนแบบห้ องเรียนกลับด้ าน
(จัดขึน้ ในช่ วงปี การศึกษา 2557-2559)
(จัดขึน้ ในช่ วงปี การศึกษา 2560-2561)
กิจกรรมการเรียนรู้ในห้ องเรียน
ผู้สอนเป็ นผู้บรรยาย และสาธิ ตเพื่อถ่ายทอดเนื ้อหาด้ วย ประเมินความเข้ าใจในบทเรี ยนก่อนเริ่ มเรี ยน
power point
การถามตอบหลังสิ ้นสุดการบรรยาย
กิจกรรม ถาม - ตอบ ข้ อสงสัยในบทเรี ยน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ในบทเรี ยน
ประเมินความเข้ าใจในบทเรี ยนหลังเรี ยน
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้ องเรียน
ทาแบบฝึ กหัด
ทาความเข้ าใจบทเรี ยนก่อนเข้ าเรี ยนทางวีดิทศั น์ออนไลน์
ค้ นคว้ าเพิ่มเติม
ทาแบบฝึ กหัด
ค้ นคว้ าเพิ่มเติม
เครื่องมือหลักสาหรับกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เอกสารประกอบการเรี ยน
เอกสารประกอบการเรี ยน
วีดิทศั น์ออนไลน์บนเวปไซต์
http://www.foodtech.eng.su.ac.th/
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สอบเก็บคะแนนหลังเรี ยน สอบกลางภาค และปลายภาค สอบเก็บคะแนนหลังเรี ยน สอบกลางภาค และปลายภาค
วิเคราะห์ข้อมูลเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
ของนักศึกษาแต่ละวิธีการเรี ยนการสอนตามช่วงเกรดเฉลี่ยสะสม โดยใช้ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-way Analysis of Variance: ANOVA) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของตั ว แปรเป็ นรายกลุ่ ม และวิ เ คราะห์
ความแตกต่างของตัวแปรเป็ นรายคูโ่ ดยใช้ Duncan's multiple range tests

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H160

การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ในงานวิ จั ย นี ท้ าโดยใช้ โปรแกรม R version 3.2.2 (R Core Team, 2015) โดยใช้
แพคเกจเสริ ม Factominer ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธี PCA และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยกราฟ Score plot และ
Correlation loading plot และใช้ แพ็กเกจเสริ ม Agricole

ผลและวิจารณ์
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหารของนักศึกษาในแต่ละรุ่ นจาแนกตาม
ช่วงคะแนนที่ได้ แสดงดัง ตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาแต่ละรุ่ นมีสดั ส่วนคะแนนที่แตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่มีคะแนน
ร้ อยละ 80-100 ในแต่ละรุ่นเรี ยงจากมากไปน้ อยตามลาดับคือ นักศึกษารหัส 0959XXX, 0956XXX, 0958XXX, 0955XXX
และ 0957XXX มีสดั ส่วนของนักศึกษาเท่ากับร้ อยละ 44.95, 38.81, 26.74, 18.31 และ 8.42 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ข้ อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหารของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยน
ตามแผนการเรี ยนในช่วงปี การศึกษา 2557 – 2561จาแนกตามช่วงคะแนน
ช่ วงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (%)
80 – 100
79-75
74-70
69-65
64-60 59-55 54-50
0959xxx
49
34
19
5
1
1
(44.95)
(31.19) (17.43)
(4.59)
(0.92) (0.92)
0958xxx
23
21
27
9
2
2
2
(26.74)
(24.42) (31.40) (10.47) (2.33) (2.33) (2.33)
0957xxx
8
9
22
23
10
10
13
(8.42)
(9.47) (23.16) (24.21) (10.53) (10.53) (13.68)
0956xxx
26
19
8
5
7
1
(38.81)
(28.36) (11.94)
(7.46) (10.45) (1.49)
0955xxx
13
17
14
6
9
9
1
(18.31)
(23.94) (19.72)
(8.45) (12.68) (12.68) (1.41)
หมายเหตุ แสดงจานวนนักศึกษา และร้ อยละของจานวนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา

< 40
1
1.49
2
2.82

เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนการสอน 7 ตัวแปรที่นามาศึกษา (ตารางที่ 4) พบว่าเกรดเฉลี่ย
สะสมของนักศึกษาแต่ ละรุ่ นมี ความแตกต่างกัน ข้ อมูลในด้ านเพศของนัก ศึกษาพบว่าในทุกๆ รุ่ น มีจานวนนักศึก ษา
เพศหญิ งมากกว่าเพศชาย ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผ้ สู อนของนักศึกษาทุกรุ่ นเหมือนกันอยู่ในระดับมากแสดงว่า
นักศึกษาเห็นว่าอาจารย์ผ้ สู อนมีความรู้ ความสามารถ ความพร้ อม และทุ่มเทในการสอนในระดับมาก รวมถึงมีวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมมาก ความเหมาะสมของสภาพแวดล้ อมในการจัดการเรี ยนการสอนทุกรุ่ นอยู่ในระดับมาก
เหมือนกันแสดงให้ เห็นว่า อุปกรณ์ และสถานที่ที่ใช้ จดั การเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมมากอธิบายได้ วา่ วิชาการควบคุม
และการประกัน คุ ณ ภาพอาหารเป็ นวิ ช าที่ มี ก ารจัด การเรี ย นการการสอนมาเป็ นระยะเวลายาวนานโดยภาควิ ช า
เทคโนโลยีอาหาร ดังนัน้ วิธีการและสิ่งแวดล้ อมในการเรี ยนน่าจะได้ รับการจัดการให้ มีมาตรฐานที่ดีแล้ วรวมถึงผู้สอน
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มี ค วามเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ สูง และนัก ศึก ษาได้ รับ การปฏิ บัติ อ ย่า งเท่ า เที ย มกัน จึ ง ส่งผลให้ ตัว แปรกลุ่ม นี ้
ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนัก ศึก ษา ส่ว นคะแนนนัก ศึก ษาประเมิ น ตนเองในแต่ล ะรุ่ น มี ค่ า
แตกต่างกันเมื่อเรี ยงคะแนนในแต่ละรุ่ นจากมากไปน้ อยตามลาดับ คือ 0959XXX, 0958XXX, 0956XXX, 0955XXX และ
0957XXX แสดงให้ เห็ น ว่า ความมี วินัย ในการเรี ย น และกระตื อ รื อร้ นในการแสวงหาความรู้ ของนัก ศึก ษาแต่ ละรุ่ น มี
ความแตกต่างกัน โดยนักศึกษารุ่ นที่ใช้ วิธีการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ านเห็นว่าตนเองมีวินยั ในการเรี ยน และ
กระตือรื อร้ นในการแสวงหาความรู้ ในระดับสูงกว่านักศึกษาที่เรี ยนด้ วยวิธีการเรี ยนการสอนแบบปกติ ทังนี
้ ้อาจเป็ นผล
จากวิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ านมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนที่กระตุ้นให้ นกั ศึกษามีวินยั ในการเรี ยน
และการศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมมากขึ ้น
ตารางที่ 4 ตัวแปรอิสระที่นามาศึกษาความสัมพันธ์ กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการควบคุมและการประกันคุณภาพ
อาหาร
ตัวแปร
1 วิธีการเรี ยนการสอน (X1)

2 ปี การศึกษา (X2)
3 เกรดเฉลีย่ สะสม
4 เพศของนักศึกษา (X4)
ชาย
หญิง
5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์
ผู้สอน (X5)
6 ความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้ อมในห้ องเรียน
(X6)
7 นักศึกษาประเมินตนเอง (X7)

0955XXX
แบบปกติ

0956XXX
แบบปกติ

0957XXX
แบบปกติ

2559
2.60 ±
0.28

0958XXX
แบบ
ห้ องเรี ยน
กลับด้ าน
2560
2.23 ±
0.38

0959XXX
แบบ
ห้ องเรี ยน
กลับด้ าน
2561
2.32 ±
0.34

2557
2.59 ±
0.34

2558
2.78 ±
0.32

7
63
4.15 ±
0.14
4.31 ±
0.22

5
63
4.40 ±
0.15
3.96 ±
0.22

13
82
4.30 ±
0.16
4.25 ±
0.17

14
72
4.16 ±
0.14
4.13 ±
0.20

12
97
4.31 ±
0.14
4.26 ±
0.23

3.86 ±
0.40

3.97 ±
0.35

3.76 ±
0.47

4.04 ±
0.32

4.16 ±
0.25

เมื่อพิจารณาข้ อมูลของนักศึกษาแต่ละรุ่นตาม GPA ในเทอมที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาการควบคุมและการประกัน
คุณภาพอาหาร โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็ น 4 กลุม่ คือ กลุม่ นักศึกษาที่มี GPA > 3.00, 2.75 < GPA < 3.00, 2.50 < GPA
< 2.75 และ GPA < 2.50 ตามลาดับดังแสดงข้ อมูลในตารางที่ 5 พบว่านักศึกษาแต่ละรุ่ นมีสดั ส่วนผู้ได้ GPA ทัง้ 4 กลุ่ม
แตกต่างกัน โดยนักศึกษารุ่ นที่มีสดั ส่วนของนักศึกษาที่มี GPA > 3.00 จากมากไปน้ อยตามลาดับ คือ นักศึกษารหัส
0956XXX, 0955XXX, 0957XXX, 0958XXX และ 0959XXX มีสดั ส่วนของนักศึกษาเท่ากับร้ อยละ 20.90, 12.68, 8.42,
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5.81 และ 4.59 ตามลาดับ และเมื่ อ พิ จ ารณาความสัม พัน ธ์ ระหว่า ง GPA กับ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโดยพิ จ ารณา
จากสัดส่วนของนักศึกษาที่มี GPA > 3.00 ในแต่ละรุ่นไม่มีความสัมพันธ์ กบั สัดส่วนนักศึกษาที่ได้ คะแนนร้ อยละ 80-100
ดัง จะเห็ น ว่า ในรุ่ น ที่ มี สัด ส่ว นนัก ศึ ก ษาในกลุ่ม ดัง กล่า วมากควรจะมี นัก ศึ ก ษาที่ ได้ ค ะแนนในระดับ สูงมากเช่ น กัน
แต่เมื่อพิจารณาข้ อมูลในตารางที่ 3 และ 5 ร่วมกันพบว่าสัดส่วนทัง้ 2 ไม่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงให้ เห็น
ว่าเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาไม่ใช่ตัวแปรเดียวที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการควบคุมและการประกัน
คุณภาพอาหาร ดังนัน้ ในการศึกษาว่าตัวแปรใดมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจึงจาเป็ นต้ องศึกษาจากตัวแปรหลายชนิด
ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
ตารางที่ 5 ข้ อมูลนักศึกษาที่เรี ยนวิชาการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหารที่เปิ ดสอนในปี การศึกษา 2557 – 2561
จาแนกกลุม่ ตาม GPA
กลุ่มนักศึกษาตาม GPA
GPA > 3.00 2.75 < GPA < 3.00 2.50 < GPA < 2.75
0959xxx / 2561
5
9
15
(4.59)
(8.26)
(13.76)
0958xxx / 2560
5
4
9
(5.81)
(4.65)
(10.47)
0957xxx / 2559
8
11
42
(8.42)
(11.58)
(44.21)
0956xxx / 2558
14
22
18
(20.90)
(32.84)
(26.87)
0955xxx / 2557
9
11
15
(12.68)
(15.49)
(21.13)
หมายเหตุ แสดงจานวนนักศึกษา และร้ อยละของจานวนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา / ปี การศึกษา

GPA < 2.50
80
(73.39)
68
(79.07)
34
(35.79)
13
(19.40)
36
(50.70)

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ 7 ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนการสอนวิชาการควบคุม
และการประกัน คุณ ภาพอาหารด้ ว ยวิธี PCA แสดงดัง ภาพที่ 1 แสดงการจ าแนกกลุ่ม นัก ศึก ษาตามรุ่ น ปี การศึ ก ษา
โดยแสดงบริ เวณของแต่ละกลุม่ ประชากรที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ด้ วยวงรี ล้อมรอบบริ เวณกลุม่ ข้ อมูล โดยพบว่า
ตัวแปรใหม่ที่วิเคราะห์ได้ จากวิธี PCA คือ องค์ประกอบหลักที่ 1 และ 2 สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้ อมูลที่ศึกษา
ได้ ร้อยละ 30.0 และ 21.8 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาข้ อมูลจากคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยวิธี PCA บนองค์ประกอบหลักที่ 1 และ 2 จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ ว่านักศึกษาทังหมดถู
้
กจาแนกออกเป็ น 2 กลุม่ หลัก
ตามองค์ประกอบหลักที่ 1 คือกลุม่ ที่มีคะแนนเป็ นลบ และกลุม่ ที่มีคะแนนเป็ นบวกบนองค์ประกอบหลักที่ 1 โดยกลุม่ ที่มี
คะแนนเป็ นลบคือกลุม่ ของนักศึกษารุ่ นรหัส 0955XXX, 0956XXX และ 0957XXX ซึ่งเรี ยนวิชาการควบคุมและการประกัน
คุณ ภาพอาหารโดยวิธีการจัดการเรี ย นการสอนแบบปกติ ส่วนกลุ่มที่ มีคะแนนเป็ นบวกคือ กลุ่มของนักศึกษารุ่ น รหัส
0958XXX และ 0959XXX ซึ่ง เรี ย นวิ ช าการควบคุม และการประกัน คุณ ภาพอาหารโดยวิ ธีก ารจัด การเรี ย นการสอน
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แบบห้ องเรี ยนกลับด้ าน แสดงให้ เห็นว่าองค์ ประกอบหลักที่ 1 เป็ นตัวแปรใหม่ ที่มีความสัมพันธ์ กับวิธีการจัดการเรี ยน
การสอนที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

ภาพที่ 1 แผนภาพคะแนน (Score plot) ของนักศึกษาเทคโนโลยีอาหารที่เรี ยนวิชาการควบคุมและการประกันคุณภาพ
อาหารที่เปิ ดสอนในปี การศึกษา 2557 – 2561 บนองค์ประกอบหลักที่ 1 และ 2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธี PCA
ส าหรั บ องค์ ป ระกอบหลัก ที่ 2 ไม่ ส ามารถอธิ บ ายความแตกต่ า งของวิ ธี ก ารจัด การเรี ย นการสอนได้ จึ ง มี
เพียงองค์ประกอบหลักที่ 1 เท่านันที
้ ่สามารถอธิบายความแตกต่างของวิธีการจัดการเรี ยนการสอนได้ ดังนันในการศึ
้
กษา
ตัวแปรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผู้วิจยั จะให้ ความสนใจเฉพาะตัวแปรที่สมั พันธ์ กบั องค์ประกอบหลักที่ 1 เท่านัน้
เมื่ อ พิ จ ารณาความสัม พัน ธ์ ข องตัว แปรที่ น ามาศึก ษาทัง้ 7 ชนิ ด กับ องค์ ป ระกอบหลัก ที่ 1 และ 2 จากการวิ เคราะห์
องค์ประกอบหลักแสดงด้ วยค่า Eigen vector ซึ่งเป็ นสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเชิงเส้ นที่สมั พันธ์ กบั แต่ละองค์ประกอบหลัก
ดังตารางที่ 6 และสามารถแสดงเป็ นภาพด้ วยขนาดและทิศทางของลูกศรในภาพที่ 1 จากค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวแปร
เชิงเส้ นพบว่ากลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กับองค์ประกอบหลักที่ 1 ประกอบด้ วยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ เชิงบวกคือ
วิธีการจัดการเรี ยนการสอน ปี การศึกษาที่เปิ ดสอน นักศึกษาประเมินตนเองมีค่า 0.949, 0.900 และ 0.528 ตามลาดับ
โดยที่ เกรดเฉลี่ ย สะสมของนั ก ศึ ก ษามี ค วามสัม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบกั บ องค์ ป ระกอบหลัก ที่ 1 มี ค่ า -0.411ส าหรั บ เพศ
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน และความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผ้ สู อน เป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กับทัง้ 2 องค์ประกอบหลักต่า แสดงให้ เห็นว่าตัวแปรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาคือ วิธีการจัดการเรี ยน
การสอน โดยตัวแปรของปี การศึกษาเป็ นผลเนื่องจากอิทธิพลของวิธีการจัดการเรี ยนการสอนดังที่เห็นได้ จากการแยกกลุม่
นักศึกษาเป็ น 2 กลุม่ ตามองค์ประกอบหลักที่ 1 เป็ นไปตามวิธีการจัดการเรี ยนการสอน สาหรับความมีวินยั ในการเรี ยน
และกระตื อ รื อ ร้ นในการแสวงหาความรู้ ของนัก ศึ ก ษาก็ เกิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเช่ น กั น
ส่วนเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาเกิ ดจากความแตกต่างกันของผลการเรี ยนของนักศึกษาแต่ละรุ่ นซึ่งเมื่ อพิจารณา
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H164

จากข้ อมูลในตารางที่ 7 จะเห็ นว่ากลุ่มนักศึกษาที่เรี ยนด้ วยวิธีการเรี ยนการสอนแบบปกติมี สดั ส่วนของนักศึกษาที่ มี
เกรดเฉลี่ย สะสมในระดับ สูง มากกว่า กลุ่ม นัก ศึ ก ษาที่ เรี ย นด้ วยวิ ธี การเรี ย นการสอนแบบห้ อ งเรี ย นกลับ ด้ า น ดังนัน้
ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่เกิดขึ ้นจึงเป็ นผลโดยหลักจากวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์เชิงเส้ น (Eigen vector) ขององค์ประกอบหลักที่ 1 และ 2
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

องค์ประกอบที่ 1
0.949
0.900
-0.411
-0.016
-0.076
0.089
0.528

องค์ประกอบที่ 2
-0.163
-0.150
0.768
-0.426
0.246
-0.167
0.520

ดังนัน้ ในการพิจารณาผลของวิธีการจัด การเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ านผู้วิจยั จึงพิจารณาจากข้ อมูล
นักศึกษา 2 กลุม่ คือกลุม่ นักศึกษาที่เรี ยนวิชาการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหารด้ วยวิธีการเรี ยนการสอนแบบปกติ
และกลุม่ นักศึกษาที่เรี ยนด้ วยวิธีการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ าน โดยพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับนักศึกษา
ที่มีระดับเกรดเฉลีย่ แตกต่างกันดังแสดงข้ อมูลการศึกษาในตารางที่ 7 พบว่านักศึกษาทัง้ 2 กลุม่ ที่มีระดับเกรดเฉลีย่ สะสม
สูงกว่า 2.75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเหมือนกันเนื่องจากนักศึกษาในกลุม่ ดังกล่าวเป็ นกลุม่ ที่มีผลการเรี ยนในระดับดีถึง
ดีเยี่ยมจึงมีศกั ยภาพในการเรี ยนให้ ได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในระดับดีอยู่แล้ ว ส่วนนักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสม
ในช่วง 2.50 - 2.75 พบว่ากลุม่ นักศึกษาที่เรี ยนด้ วยวิธีการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ านมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ในระดับที่สงู กว่ากลุ่มนักศึกษาที่เรี ยนด้ วยวิธีการเรี ยนการสอนแบบปกติโดยมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเหมือนกันกับ
กลุ่มนักศึกษาที่มี ระดับเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกว่า 2.75 และส่วนนักศึกษาที่มีระดับ เกรดเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.5 ก็ มีผล
ในทางเดียวกัน คือกลุม่ นักศึกษาที่เรี ยนด้ วยวิธีการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ านมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในระดับ
ที่สูงกว่ากลุ่มนัก ศึก ษาที่เรี ยนด้ วยวิธีก ารเรี ย นการสอนแบบปกติ จากผลที่ พ บนีแ้ สดงว่าการใช้ วิธีก ารเรี ยนการสอน
แบบห้ องเรี ยนกลับด้ านช่วยให้ ศกั ยภาพในการเรี ยนของนักศึกษาเพิ่มขึ ้นได้ โดยจะเห็นผลกับนักศึกษากลุม่ ที่มีผลการเรี ยน
ในระดับดีได้ น้อยแต่วิธีการนี ้จะมีผลอย่างมากกับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาในกลุม่ นักศึกษาที่มีผล
การเรี ย นในระดับ ปานกลางลงไป ผลที่ เกิ ด ขึน้ นี แ้ สดงได้ ด้ วยความสัม พัน ธ์ ระหว่า งเกรดเฉลี่ย สะสมกับ ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหารของนักศึกษาแต่ละคนดัง ภาพที่ 2 โดยแสดงข้ อมูลแต่ละแกน
ร่วมกับการแจกแจงความหนาแน่นของข้ อมูลบนแกนนันเมื
้ ่อพิจารณาบริ เวณที่มีข้อมูลหนาแน่นที่สดุ จากภาพจะแสดงให้
เห็นได้ ว่าการใช้ วิธีการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ านมีผลทาให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาสูงขึ ้นกว่า
การใช้ วิธีการเรี ยนการสอนแบบปกติ
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ภาพที่ 2 แผนภาพความสัมพันธ์ ของเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึก ษากับผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ยนวิชาการควบคุม และ
การประกันคุณ ภาพอาหารของนักศึกษาโดยจาแนกกลุ่มตามวิธีการจัดการเรี ยนการสอน 2 แบบ คือ แบบปกติ และ
แบบห้ องเรี ยนกลับด้ าน
ตารางที่ 7 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหารของนักศึกษาในช่วงในปี การศึกษา
2557 – 2561 จาแนกตาม กลุม่ ระดับเกรดเฉลีย่ สะสมของนักศึกษา และวิธีการเรี ยนการสอน
วิธีการเรี ยนการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (%)
ห้ องเรี ยนกลับด้ าน
84.53 ± 5.56a
ปกติ
81.80 ± 5.12a
2.75 < GPA < 3.00
ห้ องเรี ยนกลับด้ าน
84.34 ± 5.45a
ปกติ
77.57 ± 4.57ab
2.5 < GPA < 2.75
ห้ องเรี ยนกลับด้ าน
80.61 ± 4.37a
ปกติ
70.81 ± 7.01c
GPA < 2.5
ห้ องเรี ยนกลับด้ าน
75.22 ± 7.04b
ปกติ
61.20 ± 8.89d
หมายเหตุ อักษรที่ตา่ งกันในคอลัมน์แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
กลุม่ นักศึกษา
3.00 < GPA

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H166

สรุป
จากการศึกษาผลของการจัดการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับ ด้ านต่อผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนวิช าการ
ควบคุม และการประกัน คุณ ภาพอาหารของนัก ศึก ษาเทคโนโลยี อ าหารเปรี ย บเที ย บกับ วิธี ก ารจัด การเรี ย นการสอน
แบบปกติ พบว่าการจัดการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ านมีผลทาให้ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่มขึ ้น
โดยที่ ก ารจัด การเรี ย นการสอนแบบห้ อ งเรี ย นกลับ ด้ า นมี ผ ลช่ ว ยให้ นัก ศึ ก ษากลุ่ม ที่ มี ผ ลการเรี ย นปานกลางลงไป
(GPA < 2.75) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น เนื่องจากการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับด้ านเป็ นกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่ มี ก ารก าหนดระเบี ย บวิ ธี ก ารเรี ย นสาหรั บ นัก ศึก ษาท าให้ เกิ ด วินัย ในการเรี ย นขึน้ กับ นัก ศึก ษา สอดคล้ อ ง
กับงานวิจยั ของกัญรณี และ ธัชพงศ์ (2562) ซึง่ พบว่า ความมีวินยั ในการเรี ยนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์
ทั่ว ไป 1 ของนัก ศึ ก ษา โดยระเบี ย บวิ ธี ก ารเรี ย นที่ ใช้ ในงานวิ จัย นี ้ มี ขัน้ ตอนส าคัญ ประกอบด้ ว ย การให้ นัก ศึ ก ษา
ทาความเข้ าใจของบทเรี ยนก่อนเข้ าเรี ยน ทาให้ นกั ศึกษาได้ เตรี ยมทาความเข้ าใจขันต้
้ นในเนื ้อหาที่เรี ยน การสอบประเมิน
ความเข้ าใจในบทเรี ยนก่อนเริ่ มเรี ยน ช่วยให้ นกั ศึกษาทราบว่าตนเองไม่เข้ า ใจเนื ้อหาของบทเรี ยนในส่วนใด แล้ วจึงทาให้
ตนเองเข้ าใจด้ วยกิ จกรรมในขันถั
้ ดไปคือ การถามตอบข้ อสงสัยในบทเรี ยน กิจกรรมการเรี ยนรู้ ในบทเรี ยนช่วยเสริ มให้
นักศึกษามีความเข้ าใจในบทเรี ยนอย่างลึกซึ ้งมากขึ ้น นักศึกษาจึงมีความรู้ ความเข้ าใจมากเพียงพอในการสอบประเมิน
ความเข้ าใจในบทเรี ยนหลังเรี ยน โดยที่นกั ศึกษาจะไม่ร้ ู สึกเครี ยดในการสอบ กิ จกรรมการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยน
กลับด้ านนี ้ เป็ นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ นกั ศึกษามีความตื่นตัว และใส่ใจที่จะเรี ยนรู้เพิ่มขึ ้น

คาขอบคุณ
คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าเทคโนโลยี อ าหาร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เอื ้อเฟื อ้ อุปกรณ์ และสถานที่ในการทาวิจยั ให้ กบั โครงการวิจยั
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ผลการฝึ กด้ วยโปรแกรมการกระโดดที่มีผลต่ อพลังกล้ ามเนือ้ ขา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ที่ 3
EFFECTS OF THE JUMPING PROGRAM ON THE LEG MUSCLE POWER OF MIDDLE
SCHOOL YEAR THREE STUDENTS
อภิสทิ ธิ์ กาญสอาด1
Aphisit Kansaard1

บทคัดย่ อ
การศึกษาการวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการกระโดดที่มีผลต่อพลังกล้ ามเนื ้อขา
ของนั ก เรี ย นชั น้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 กลุ่ ม ตัว อย่ า งคื อ นัก เรี ย นชั น้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นสาธิ ต บางนา
จ านวน 20 คน โดยการเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง ด้ ว ยการทดสอบการยื น กระโดดไกลและมี ผ ลการทดสอบ
ต่าเครื่ องมือการวิจยั 1.โปรแกรมการฝึ กการกระโดด 2.แบบทดสอบยืนกระโดดไกล วิเคราะห์ข้อมูล 1.หาค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพลังของกล้ ามเนื ้อขาในการทดสอบการยืนกระโดดไกล ระหว่างก่อนการฝึ ก หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 2.เปรี ยบเทียบผลการทดสอบพลังของกล้ ามเนื ้อขาของนักเรี ยนก่อนการฝึ ก
และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ด้ วยการทดสอบค่าt–test dependent 3.เปรี ยบเทียบผลการทดสอบพลังของกล้ ามเนื ้อขา
ของนักเรี ยนก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 4และหลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 8 ด้ วยการทดสอบค่าความแปรปรวน
แบบทางเดียวชนิดวัดซ ้าและทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยวิธี Bonferroni ผลการวิจยั พบว่า 1.ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพลังของกล้ ามเนื ้อขาก่อนการฝึ ก มีค่าเท่ากับ 100.20(1.765) หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 มี
ค่ า เท่ า กับ 100.30(1.689) และหลัง การฝึ กสัป ดาห์ ที่ 8 มี ค่ า เท่ า กับ 104.45(5.316) 2.ผลการเปรี ย บเที ย บพลัง
ของกล้ ามเนื ้อขาระหว่างก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ของนักเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 3.ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ ้าพลังกล้ ามเนื ้อขาของนักเรี ยนระหว่างก่อน
การฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จึงทา
การทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยวิธี Bonferroni พบว่า พลังของกล้ ามเนื ้อของนักเรี ยนหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
แตกต่างจากก่อนการฝึ ก และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างจากหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
คาสาคัญ : โปรแกรมการกระโดด, พลังกล้ ามเนื ้อขา,นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3
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Abstract
Aims of this work is to study the effect of the jumping programs on leg muscle power of middle
school year three students. The sample consisted of twenty middle school year three students in
Satitbangna School. The samples were collected by purposive sampling with the standing long jump and
low-test results. The research methods composed of the Jumping Training program and the Standing Long
Jump testing. The results were analyzed by calculation of the average and standard deviation values of
muscle power for Standing Long Jump testing to compare the results before and after training in the fourth
and the eighth weeks, along with the dependent t-test and the comparison the results of the testing program
between before and after training with one-way variance testing and Bonferroni method testing.
Comparison of the average value and the standard deviation of muscle power before training, after the
fourth and the eighth weeks training were shown the values 100.20 (1.765), 100.30 (1.689) and 104.45
(5.316) respectively. The comparative studied of the muscle power between the before and after training
was shown the statistically significant difference level of .05. Analytical of the testing results with one-way
variance analysis results and repeated measured leg muscle power of students during pre-training, after
fourth weeks and eighth weeks training was statistically significant difference at level .05 and tested the
differences in pairs by Bonferroni method. It found that, the comparison of pairs training duration affected
the muscle power of students after the eighth week of training was shown the significantly different from
before and after the eighth week of training was significantly different from the fourth week of training at a
level of .05.
Keyword: Jumping program, Leg muscle power, Middle school year three students

บทนา
สมรรถภาพทางกายมีความสาคัญเพราะสมรรถภาพทางกายเป็ นตัวบ่งชีค้ วามสามารถในการใช้ แรงกาย
ของแต่ละบุคคลในชีวิตประจาวันว่ามีประสิทธิ ภาพเพียงใด รวมทังเป็
้ นเครื่ องบ่งชีท้ ี่แสดงถึงการมีสขุ ภาพร่ างกาย
ที่ดีอีกด้ วย ซึ่งบุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีนนสามารถเป็
ั้
นกาลังสาคัญในกลไกของการพัฒนาประเทศชาติ
ได้ สมรรถภาพทางกายยังเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีความสาคัญที่ทาให้ มนุษย์มีสขุ ภาพที่ดี มีภมู ิค้ มุ กันโรคและสามารถ
ประกอบกิจกรรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวันให้ สาเร็ จลุลว่ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย
สามารถทาได้ หลายวิธี เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด เป็ นต้ น
โรงเรี ยนสาธิตบางนาได้ มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนทุกภาคเรี ยน ผลปรากฏว่านัก เรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ส่วนใหญ่มีสมรรถภาพทางกายในด้ านพลังกล้ ามเนื ้อขาต่ากว่ามาตรฐานที่โรงเรี ยนกาหนด ซึ่ง
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พลังกล้ ามเนื ้อขาถือเป็ นพื ้นฐานสาคัญของการเคลื่อนไหวต่างๆ อีกทังยั
้ งก่อให้ เกิดปั ญหาส่งผลกระทบต่อการเรี ยน
การสอนวิชาพลศึกษา เพราะวิชาพลศึกษา เน้ นการเคลื่อนที่เคลื่อนไหว นักเรี ยนที่มีสมรรถภาพทางกายต่าทาให้
การปฏิบตั ิกิจกรรมที่ครู สงั่ ได้ อย่างไม่เต็มที่และทาให้ ปะสิทธิภาพลดลง อาจทาให้ ไม่ชอบเรี ยนวิชาพลศึกษาเพราะ
ไม่สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมแบบเพื่อนได้ ดังนันการเสริ
้
มสร้ างพลังกล้ ามเนื ้อขาจึงเป็ นสิ่งสาคัญมาก เพราะเด็กใน
วัย 9-10 ปี จะมีประสบการณ์การเคลื่อนไหวพื ้นฐานและจะเริ่ มพัฒนาการเคลื่อนไหวซับซ้ อนและยากขึ ้นในรู ปแบบ
ที่แตกต่างกันออกไป การฝึ กการกระโดดเป็ นวิธีการฝึ กสมรรถภาพทางกายที่ดีและสามารถพัฒนาความสามารถ
ทางกลไกได้ เช่น ความคล่องแคล่วว่องไว ความแข็งแรง และพลังของกล้ ามเนื ้อ การฝึ กการกระโดดอาจเป็ นอีกวิธีหนึง่
ที่เหมาะสมในการฝึ กสมรรถภาพร่ างกายให้ กับนักเรี ยน เพื่อให้ นักเรี ยนได้ พฒ
ั นาการเล่นและปฏิบตั ิทักษะต่างๆ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จากเหตุผ ลที่ ได้ ก ล่า วมาข้ า งต้ น นัน้ ผู้วิ จัย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ผลการฝึ กด้ ว ยโปรแกรม
การกระโดดที่มีผลต่อพลังกล้ ามเนื ้อขาของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยผู้วิจัยเชื่ อว่าการฝึ กด้ วยโปรแกรม
การกระโดดจะเป็ นปั จจัยที่จะช่วยพัฒนาพลังกล้ ามเนื ้อขาของนักเรี ยนให้ ดีขึ ้น ทังนี
้ ้สามารถนาผลการวิจยั ครัง้ นี ้ไปใช้
เป็ นแนวทางในการฝึ กเสริ มเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลการฝึ กการกระโดดที่มีผลต่อพลังกล้ ามเนื ้อขาของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3
2. เพื่อเปรี ย บเที ยบผลการฝึ กการกระโดดที่มี ผลต่อพลังกล้ ามเนื อ้ ขา ก่อ นการฝึ กและหลังการฝึ กของ
นักเรี ยน
3. เพื่อ เปรี ยบเทีย บผลการฝึ กการกระโดดที่มีผลต่อพลังกล้ ามเนื อ้ ขาของนัก เรี ยนระหว่างก่อ นการฝึ ก
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
นักเรี ยนที่ศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตบางนา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
จานวน 90 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
นักเรี ยนที่ศึกษาอยูใ่ นระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตบางนา จานวน 20 คน โดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ด้ วยการทดสอบการยืนกระโดดไกล และมีผลการทดสอบต่า
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. โปรแกรมฝึ กการกระโดดที่ผ้ วู จิ ยั สร้ างขึ ้น
2. แบบทดสอบยืนกระโดดไกล (กรมพลศึกษา,2555,น.32)
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นาโปรแกรมฝึ กการกระโดด ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทัง้ 5 ท่าน พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC : Index of
Item Objective Congruence) ผลการประเมินพบว่า โปรแกรมฝึ กการกระโดด มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 -1.00
ดังตาราง
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาของโปรแกรมฝึ กการกระโดด
ลาดับ ท่ าการฝึ ก
IOC
แปลผล
1.
กระโดดข้ ามรัว้ ตา่
0.8
ผ่านเกณฑ์
2.
กระโดดเท้ าคู่
0.8
ผ่านเกณฑ์
3.
กระโดดซิกแซก
0.8
ผ่านเกณฑ์
4.
กระโดดแตะอก
0.8
ผ่านเกณฑ์
5.
กระโดดขึ ้นลงกล่อง
0.8
ผ่านเกณฑ์
การเก็บรวมรวบข้ อมูล
ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้ อมูลกลุม่
ตัวอย่างและการดาเนินการวิจัย เกณฑ์ การคัดเข้ านักเรี ยนที่มีผลการทดสอบยืนกระโดดไกลที่มีคะแนนต่าและ
มีค วามพร้ อมในการฝึ ก และเกณฑ์ ก ารคัด ออกนัก เรี ย นที่ ไม่พ ร้ อมในการฝึ ก ชี แ้ จงพร้ อมลงนามในใบยิ น ยอม
ของผู้ปกครองอนุญาตให้ เก็บข้ อมูลกับนักเรี ยน เตรี ยมความพร้ อมของกลุม่ ตัวอย่างโดยการทดสอบการยืนกระโดด
ไกลกลุ่มตัวอย่างก่อ นการฝึ ก หลัง การฝึ กสัปดาห์ ที่ 4 และหลังการฝึ กสัป ดาห์ ที่ 8 กลุ่มตัว อย่างท าการฝึ กตาม
โปรแกรมฝึ กการกระโดด โดยใช้ ระยะเวลาในการฝึ ก 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามวัน เวลา ที่กาหนดไว้ ตามโปรแกรมกับกลุ่มตัวอย่าง นาผลที่ได้ มาวิเคราะห์สถิติ
และสรุปผลการวิจยั ในรูปแบบของตารางและความเรี ยง
การวิจัยนี ไ้ ด้ ผ่านการรั บ รองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมสาหรั บ พิจ ารณาโครงการวิ จัย ที่ท าในมนุษย์
ได้ พิจารณาโครงการวิจยั และให้ การรับรองโครงการวิจยั หมายเลขรับรอง SWUEC/X-380/2561
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพลังกล้ ามเนื ้อขา ในการทดสอบการยืนกระโดดไกล ระหว่างก่อน
การฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
2. เปรี ย บเที ย บผลการทดสอบพลัง กล้ า มเนื อ้ ขาของนัก เรี ย น ก่ อ นการฝึ กและหลัง การฝึ กสัปดาห์ ที่ 8
ด้ วยการทดสอบค่า t – test dependent
3. เปรี ยบเทียบผลการทดสอบพลังกล้ ามเนือ้ ขาของนักเรี ยน ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 4 และ
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ด้ วยการทดสอบค่าความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซา้ (One way repeated) และ
ทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยวิธี Bonferroni
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพลังกล้ ามเนื อ้ ขา ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์
ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ของนักเรี ยน (n=20)
พลังของกล้ ามเนือ้ ขา (เซนติเมตร)
ก่ อนการฝึ ก
หลังการฝึ กสัปดาห์ ท่ ี 4
หลังการฝึ กสัปดาห์ ท่ ี 8
กลุ่ม
S.D
S.D
S.D
X̅
X̅
X̅
นักเรี ยน
100.20
1.765 100.30
1.689
104.45
5.316
จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนการฝึ กมีคา่ เท่ากับ 100.20 (1.765) หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 มีคา่ เท่ากับ 100.30
(1.689) และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 มีคา่ เท่ากับ 104.45(5.316)
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบพลังกล้ ามเนื ้อขา ระหว่างก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
ของนักเรี ยน
กลุ่มทดลอง
n
S.D.
t
Sig
X̅
ก่อนการฝึ ก
20
100.20
1.765
-3.969
.00*
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
20
104.45
5.316
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบพลังกล้ ามเนื ้อขา ระหว่างก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
ของนักเรี ยน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ ้าพลังกล้ ามเนื ้อขานักเรี ยน (n=20)
แหล่ งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig
กลุม่ ตัวอย่าง
ระยะเวลาการฝึ ก
235.300
2
117.650 15.102
.00*
ความคลาดเคลือ่ น
296.033
38
7.790
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ ้าพลังกล้ ามเนือ้ ขาของ
นักเรี ยนระหว่างก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยวิธี Bonferroni ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการเปรี ยบเทียบรายคูข่ องระยะเวลาในการฝึ กที่มีตอ่ พลังกล้ ามเนื ้อขาของนักเรี ยน
หลังการฝึ ก
4
ระยะเวลาการฝึ ก
ก่ อนการฝึ ก
หลังการฝึ ก 8สัปดาห์
X̅
สัปดาห์
ก่อนการฝึ ก
100.20 -.100
-4.250*
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4
100.30
-4.150*
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
104.45
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* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการเปรี ยบเที ยบรายคู่ข องระยะเวลาในการฝึ กที่มีต่อ พลังกล้ ามเนือ้ ขาของ
นักเรี ยน หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างจากก่อนการฝึ ก และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างจากหลังการฝึ กสัปดาห์
ที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพลังกล้ ามเนื ้อขา ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ของนักเรี ยน พบว่า ก่อนการฝึ กมีคา่ เท่ากับ 100.20 (1.765) หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 4 มีคา่ เท่ากับ 100.30 (1.689) หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 มีคา่ เท่ากับ 104.45 (5.316)
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบพลังกล้ ามเนื ้อขาของนักเรียน ก่อนการฝึ ก และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบพลังกล้ ามเนื ้อขาระหว่างก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ของนักเรี ยนแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบพลังกล้ ามเนื ้อขาของนักเรี ยน ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และ
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ด้ วยการทดสอบค่าความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ ้า (One way repeated) พบว่า
พลังของกล้ ามเนื ้อขานักเรี ยนระหว่างก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างกัน
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 จึ ง ท าการทดสอบความแตกต่ า งเป็ นรายคู่ โ ดยวิ ธี Bonferroni พบว่ า
ผลการเปรี ยบเที ยบรายคู่ข องระยะเวลาในการฝึ กที่มี ต่อ พลังกล้ ามเนื อ้ ขาของนักเรี ยน หลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 8
แตกต่างจากก่อนการฝึ ก และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างจากหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานดังนี ้ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
ดีกว่าก่อนการฝึ ก โดยมีค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 100.20 (1.765) และ104.45 (5.316) ตามลาดับ
ซึง่ สอดคล้ องกับไพรัช ทศคาไชย (2562) ทาการทดลองการฝึ กพลัยโอเมตริ กด้ วยเทคนิคการกระโดดข้ ามสิ่งกีดขวาง
ที่ มี ต่ อ พลัง กล้ า มเนื อ้ ขาของผู้ เรี ย นวิ ช ายิ ม นาสติ ก ผลการวิ จั ย พบว่ า หลัง การฝึ กสัป ดาห์ ที่ 8 แตกต่ า งกั น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการฝึ กพลัยโอเมตริ กด้ วยเทคนิคการกระโดดข้ ามสิ่งกี ดขวางมีผล
ต่อพลังกล้ ามเนื ้อขาของผู้เรี ยนวิชายิมนาสติก สอดคล้ องกับทฤษฏีของ สนธยา สีละมาด (2560) การพัฒนาพลัง
หมายถึงพลังเป็ นชนิดของความแข็งแรงที่มีความเฉพาะเจาะจงกับการเคลือ่ นไหวของนักกีฬา การเคลือ่ นไหวทางการ
กีฬาส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะการทางานที่ ต้องเอาชนะแรงต้ านทานทังภายในและภายนอกร่
้
างกายด้ วยอัตราความเร็ ว
ในการหดตัวของกล้ ามเนื ้อสูงสุด ซึ่งการกระทาเช่นนันกล้
้ ามเนื ้อจะไม่ได้ ต้องการความแข็งแรงสูงสุด แต่กล้ ามเนื ้อ
จะต้ องการพลังเป็ นสาคัญ อย่างไรก็ตามสาหรับการพัฒนาพลังให้ เพิ่มขึ ้น พลังเป็ นชนิดหนึ่งของความแข็งแรงและ
ความแข็งแรงจะมีความสัมพันธ์กบั พลัง การเพิ่มขึ ้นของความแข็งแรงจึงช่วยให้ พลังเพิ่มขึ ้นได้
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ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบพลังกล้ ามเนือ้ ของนักเรี ยน ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 8 แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่าผลการฝึ กการ
กระโดดของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กมี ความแตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับจักรพงษ์
ขาวถิ่น และนภาริ นทร์ ชัยงาม (2553) ผลของรู ปแบบการฝึ กพลัยโอเมตริ กระยะเวลา 6 สัปดาห์ที่มีต่อความเร็ วใน
การวิ่งและสมรรถภาพการกระโดดของนักกี ฬาฟุตบอลเพศชาย ผลของการศึกษาวิจัยแสดงว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางด้ านสถิติระหว่างกลุ่มที่ได้ รับการฝึ กและกลุ่มควบคุมของความเร็ วในการวิ่งและสมรรถภาพ
การกระโดด ในกลุ่มที่ได้ รับการฝึ กความเร็ วในการวิ่งสาหรับระยะทาง 10-20 และ 0-30 เมตรเพิ่มขึ ้น แต่ไม่มีผล
เพิ่มขึน้ ในระยะทาง 10-20 และ 20-30 เมตร สมรรถภาพการกระโดดของกลุ่มที่ได้ รับ การฝึ กเพิ่มขึน้ (p<0.05)
แต่ไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละความเร็ วในการวิ่งหรื อสมรรถภาพการกระโดดสาหรับกลุม่ ควบคุม ในบทสรุ ป
รูปแบบการฝึ ก
พลัยโอเมตริ กระยะเวลา 6 สัปดาห์ สามารถส่งผลเพิ่มความเร็ วในการวิ่งและสมรรถภาพการกระโดดใน
นักกีฬาฟุตบอลเพศชายที่ไม่มีการฝึ กซ้ อม สอดคล้ องกับทฤษฏีของ ไรอัน้ & เฮิร์นเนอร์ (Ryan, & Heaner 2000,p.23)
ได้ ก ล่า วถึ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ พลัง กล้ า มเนื อ้ คื อ ความแข็ ง แรงและความเร็ ว ในการหดตัว ของกล้ า มเนื อ้ ดัน นัน้
ถ้ าหากต้ องการที่จะพัฒนาพลังกล้ ามเนื ้อ สามารถปฏิบตั ิได้ โดยการออกกาลังกายที่มีการเคลื่อนที่ต้านกับแรงต้ าน
อย่างรวดเร็ วรวมถึงการกระโดด การยกน ้าหนัก การวิ่งระยะสัน้ เป็ นต้ น
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ 8 แตกต่างกัน
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 และท าการทดสอบความแตกต่ า งเป็ นรายคู่โ ดยวิ ธี Bonferroni พบว่ า
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8แตกต่างจากก่อนการฝึ ก และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างจากหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้ องกับฟาวเซีย อัสวิน อะหมัด (2559) ผลของการฝึ กพลัยโอเมตริ ก
ควบคู่กับการฝึ กแรงต้ านด้ วยยางยืดที่มีต่อความสามารถในการยืนกระโดดไกล ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ความสามารถในการยืนกระโดดไกล กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 กับหลังการฝึ ก
สัปดาห์ ที่ 8 และหลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 4 กับหลังการฝึ กสัปด์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05สอดคล้ องกับทฤษฏีของ คิม (Kim. 1999: 125-126) ได้ ให้ ความหมายว่า พลัง หมายถึง แรง x ความเร็ ว
(ความเร็ ว= ระยะทาง/เวลา) ดังนัน้ พลัง คือ ความสามารถของแรงระเบิดและพลังในการเคลื่อนไหวโดยการทางาน
ร่วมกันของกล้ ามเนื ้อ ดังนัน้ การเพิ่มพลัง ความเร็ ว และกาลัง จะต้ องเพิ่มโดยการพัฒนาความสามารถในการหดตัว
ของกล้ ามเนื ้อ
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างความเมตตากรุ ณาต่ อตนเองและสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ปกครองและบุตรที่
ศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-COMPASSION AND MENTAL HEALTH AMONG
PARENTS AND CHILDREN IN SENIOR SECONDARY SCHOOL IN BANGKOK
เกศินี ปรี เปรม1, กมลพร วรรณฤทธิ์1, ธนยศ สุมาลย์โรจน์1
Kesinee Preprem1, Kamonporn Wannarit1, Thanayot Sumalroj1

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเองและสุขภาพจิต และศึกษา
หาค่าความสามารถในการทานายของความเมตตากรุ ณาต่อตนเองที่มีต่อสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ปกครองและบุตร
ที่ ศึ ก ษาระดับ ชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย จ านวนกลุ่ม ตัว อย่ า งละ 44 คน รวมทัง้ สิ น้ 88 คน เก็ บ ข้ อ มูลโดยใช้
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไป แบบประเมินความเมตตากรุ ณาต่อตนเอง และแบบประเมินสุขภาพจิตคนไทย
โดยใช้ สถิติในการวิจัย ได้ แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ โดยใช้ วิธีหา
ค่า สัม ประสิท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สัน และวิ เ คราะห์ ห าค่า ความสามารถในการท านายโดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์
การถดถอยอย่างง่าย ผลการศึกษาพบว่า ความเมตตากรุ ณาต่อตนเองของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ ทางลบกับ
ปั ญ หาการปรั บ ตัว ทางสัง คมของบุต ร และความเมตตากรุ ณ าต่ อ ตนเองของผู้ป กครองที่ เ พิ่ ม ขึ น้ จะน าไปสู่
ความเมตตากรุ ณ าต่อ ตนเองของบุตรที่ เพิ่ ม ขึน้ เช่น เดี ยวกัน ผู้ปกครองและบุต รส่ว นใหญ่ มีค วามเมตตากรุ ณ า
ต่อตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง และพบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นบุตรส่วนใหญ่เผชิญกับปั ญหาความวิตกกังวล(56.8%)
ในส่ว นของการวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ พ บว่า ความเมตตากรุ ณ าต่ อ ตนเองที่ ดี ข องผู้ป กครองส่ง ผลต่ อ ระดับ
ความเมตตาต่อตนเองของบุตรที่เพิ่ม ขึน้ (r=.560, p<.001)และช่วยลดปั ญ หาการปรั บ ตัวทางสังคมของบุตรได้
(r=-.364, p<.001) สรุปได้ วา่ ความเมตตากรุณาต่อตนเองของผู้ปกครองมีสว่ นช่วยให้ บตุ รมีสขุ ภาพจิตที่ดีขึ ้นได้

คาสาคัญ : ความเมตตากรุณาต่อตนเอง, สุขภาพจิต, นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
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Abstract
The purposes of this study were to examine the association between self-compassion and mental
health, and the predictive role of self-compassion to mental health in parents and children in senior
secondary school. The sample consisted 88 samples (44 parents, 44 children). The research instruments
to assessed self-compassion and mental health were 1).Self-compassion Scale (SCS) and 2).Thai Mental
Health Questionnaire (TMHQ). The data were computed by frequency, mean and standard deviation,
explored mental health problem by using T-score, explored the associations by Pearson correlations, and
analyzed the predictive role by simple regression analysis. The results found parents’ self-compassion
negatively associated with social function state and higher parents’ self-compassion is higher children’s
self-compassion. The results found overall parents’ and children’s self-compassion is at a moderate level
and most children has high level of anxiety (56.8%). And Pearson correlations analysis shows parents’ selfcompassion positively associated with parent’s self-compassion(r=.560, p<.001) and leading to lower
social function problem in their children (r=-.364, p<.001). In conclusion, parent’s self-compassion helps
develop children’s mental health and give positive benefits to illness symptoms.
Keywords: self-compassion, mental health, senior secondary student

บทนา
ในสังคมของความเป็ นมนุษย์ ที่ต้องประสบพบเจอกับความสุขสมหวัง ความปรารถนาในสิ่งต่าง ๆ และ
เป็ นสังคมที่ขบั เคลือ่ นด้ วยการแข่งขันที่มีความเข้ มข้ นสูงขึ ้นทุกขณะ ย่อมปฏิเสธไม่ได้ วา่ เราซึง่ เป็ นส่วนหนึ่ งของสังคม
จาเป็ นต้ องเข้ าร่ วมการแข่งขันเหล่านันโดยไม่
้
อาจหลีกเลี่ยงได้ แน่นอนว่าไม่มีผ้ ใู ดที่จะสมหวังไปได้ ตลอด ไม่มีผ้ ใู ด
ที่ได้ ทุกอย่างมาได้ อย่างง่ายดาย เมื่อชี วิตไม่ได้ โรยด้ วยกลีบกุหลาบฉันใด ทุกคนหากเป็ นมนุษย์ แล้ วย่อมพบกับ
ความผิด พลาด ความล้ มเหลวและความผิด หวัง กันทัง้ สิน้ แต่จะมีสกั กี่ คนที่สามารถเผชิ ญหน้ ากับปั ญ หาอย่า ง
กล้ าหาญและก้ าวข้ ามผ่านความรู้ สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม มิฉะนันแล้
้ ว หากเราไม่สามารถกาจัดหรื อ
สร้ างสมดุลให้ กบั ความรู้ สึกเหล่านี ้ปล่อยให้ ปัญหาที่กาลังเผชิญมากระทบจิตใจไปเรื่ อ ย ๆ สุดท้ ายแล้ วอาจนาไปสู่
ปั ญหาในอนาคต ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางกาย ปั ญหาความสัมพันธ์ กับบุคคลอื่นไปจนถึงปั ญหา
สุขภาพจิต(MacBeth & Gumley, 2012) สิง่ ที่จะช่วยเยียวยาจิตใจจากผลกระทบเหล่านี ้ได้ คือการส่งเสริ มให้ บคุ คล
มีทัศนคติที่เหมาะสมกับตนเอง ในการศึกษาทางจิ ตวิทยานัน้ ก็ มีการค้ นพบตัวแปรต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยให้ บุคคล
มีทศั นคติที่ดีต่อตนเองมากมาย หนึง่ ในนันก็
้ คือ “ความเมตตากรุ ณาต่อตนเอง” ซึ่งเป็ นตัวแปรตัวใหม่ที่เพิ่งถือกาเนิด
ขึ ้นเพื่อเป็ นแนวทางใหม่ในการส่งเสริ มให้ บคุ คลมีทศั นคติตอ่ ตนเองอย่างเหมาะสม
ความเมตตากรุ ณาต่อตนเอง เป็ นตัว แปรที่กล่าวถึ งการมีทัศ นคติ ต่อตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อ บุคคล
เผชิญหน้ ากับสถานการณ์ทางลบ อันได้ แก่ ความผิดพลาด ความล้ มเหลว หรื อสถานการณ์ที่ยากลาบาก แบ่งเป็ น 3
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H179

องค์ ป ระกอบ คื อ 1).การมี เมตตาต่อ ตนเองกับ การตัด สิน และต าหนิ ต นเอง(Self-kindness vs. Self-Judgment)
คือ การปฏิบตั ิต่อตนเองด้ วยความเมตตา อ่อนโยนและยอมรับกับความรู้ สึกที่เกิดขึ ้น ไม่ตดั สินตนเองหรื อประเมิน
ค่าตนเองต่าลง 2).การเข้ าใจธรรมชาติของความเป็ นมนุษย์กบั การรู้สกึ โดดเดี่ยวและแปลกแยก (Common humanity
vs. Isolation) คือ การเข้ าใจว่าสถานการณ์ทางลบเป็ นสิง่ ที่มนุษย์ทกุ คนย่อมต้ องพบเจอ และ 3).การมีสติกบั การระบุ
ตนเองเกินจริ ง (Mindfulness vs. Over-Identification) คือ การเข้ าใจอารมณ์และความรู้ สกึ ของตนเอง ไม่จมอยู่กบั
ความรู้ สึกทางลบ ทังหมดนี
้
้กล่าวได้ ว่าผู้ที่มี Self-compassion สูงจะสามารถเผชิญกับปั ญหาได้ โดยไม่หลีกเลี่ยง
ปั ญหา มีสติในการสารวจและควบคุมความคิดทางลบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ ในขณะที่ผ้ ทู ี่มี Self-compassion
ในระดับต่า มักไม่สามารถสารวจควบคุมความคิดของตน
การศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาในกลุม่ เด็กวัยรุ่ น อายุ 15-18 ปี ซึ่งเป็ นวัยที่กาลังพัฒนาอัตลักษณ์ และ
บุคลิกภาพ สิ่งเหล่านี ้จะมีผลต่อการจัดการอารมณ์ การตัดสินใจ การแก้ ไขปั ญหาและอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตต่อไป
ในอนาคต ปั จจั ย ส าคัญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สุข ภาพจิ ต ในวั ย รุ่ น ได้ แก่ สถาบัน ครอบครั ว มี ผ ลการศึ ก ษาพบว่ า
หากผู้ปกครองมี Self-compassion ในระดับสูง ก็ มีแนวโน้ มที่บุตรจะมี Self-compassion สูงตามไปด้ วย นาไปสู่
การเลี ้ยงดูบตุ รและสุขภาพจิตของบุตรที่แตกต่างกันในแต่ละครอบครัว แสดงให้ เห็นว่าสถาบันครอบครัวมีสว่ นสาคัญ
ในการส่งต่อทัศนคติทางบวก และส่งผลต่อสุขภาพจิตของบุตรได้ จึงเป็ นเรื่ องที่ควรได้ รับการศึกษาต่อยอดเพื่อศึกษา
หาความสัมพันธ์ ว่าความเมตตากรุ ณาต่อตนเองของบิดามารดาจะส่งผลให้ บุตรมีคณ
ุ ลักษณะด้ านนีแ้ ตกต่างกันไป
หรื อไม่ และจะส่งผลต่อสุขภาพจิตอย่างไร เพื่อหาแนวทางป้องกันปั ญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ หลัก
1). เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของความเมตตากรุ ณาต่อตนเองของผู้ ปกครองที่มีต่อความเมตตากรุ ณาต่อ
ตนเองของบุตร
2). เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความเมตตากรุณาต่อตนเองของผู้ปกครองที่มีตอ่ สุขภาพจิตของบุตร
3). เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความเมตตากรุณาต่อตนเองและสุขภาพจิตของบุตร
วัตถุประสงค์ รอง
1). เพื่อศึกษาความเมตตากรุณาต่อตนเองของผู้ปกครองและสุขภาพจิตของบุตร
2). เพื่อพยากรณ์ความเมตตากรุณาต่อตนเองของผู้ปกครองต่อสุขภาพจิตของบุตร

อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1.แบบวัดความเมตตากรุ ณาต่อตนเอง (Self-compassion Scale) สร้ างโดย Neff (2003) แปลไทยโดย
วัชราวดี บุญสร้ างสม (2556) ข้ อคาถามทังหมด
้
26 ข้ อ เป็ นข้ อคาถามการมีเมตตาต่อตนเอง5 ข้ อ การตัดสินตนเอง
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5 ข้ อ สัญชาติญาณความเป็ นมนุษย์ 4 ข้ อ การแยกตัว 4 ข้ อ สัมมาสติ 4 ข้ อ และการมองโลกเกินจริ ง 4 ข้ อ ใช้ มาตร
ประมาณค่าแบบลิเคิร์ต (Likert scale) 5 ระดับ ได้ แก่ ไม่มี เล็กน้ อย ปานกลาง ค่อนข้ างมาก และมาก การได้ คะแนน
สูงสะท้ อนถึงระดับความเมตตากรุณาต่อตนเองในระดับสูง
2. แบบวัดสุขภาพจิตคนไทย (Thai Mental Health Questionnaire) พัฒนาโดย สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ และ
คณะ (2542) เป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับ 1).ปั ญหาทางกายเนื่องจากความผิดปกติทางจิต (Somatization) 2).ปั ญหาวิตก
กัง วล(Anxiety) 3).ปั ญ หาซึม เศร้ า (Depression) 4).ปั ญ หาโรคจิ ต (Psychotic) 5).ปั ญ หาการปรั บ ตัว ทางสัง คม
(Social function) รวมทังหมด
้
70 ข้ อ ใช้ มาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต (Likert scale) 5 ระดับ ได้ แก่ ไม่มี เล็กน้ อย
ปานกลาง ค่อนข้ างมาก และมาก การได้ คะแนนสูง(T-score>65)สะท้ อนการมีความผิดปกติของแต่ละด้ าน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างใช้ ในกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ ผู้ปกครองและบุตรที่เป็ นนักเรี ยนและ
กาลังศึกษาในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6 ในโรงเรี ยนเขตกรุงเทพมหานคร คานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ MedCalc version 19.1 (free trial) โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ หรื อระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ค่าอานาจการทดสอบเท่ากับ .95 และค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ .41 โดยพิจารณาใช้ ค่าสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์ จากการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าความเมตตากรุณาต่อตนเองและสุขภาพจิตในนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.41-0.56 (อรรณพ มิ่งขวัญ, 2018) ปรากฏผลการคานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างของการศึกษาครัง้ นี ้
จานวนกลุม่ ละ 71 คน แต่ได้ รับแบบสอบถามกลับมาจานวนกลุม่ ละ 44 คน นับเป็ น 61.9% ของขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
ที่คานวณได้
วิธีเก็บข้ อมูล
ผู้วิจยั จะเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ โดยมีวิธีกระบวนการในการเก็บข้ อมูล ดังนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผู้ปกครอง ผู้วิจยั จะส่งแบบสอบถามให้ ผา่ นทางกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นบุตร หากผู้ปกครอง
มีความประสงค์จะเข้ าร่ วมการวิจัยก็สามารถตอบแบบวัดความเมตตากรุ ณาต่อตนเอง (Self-compassion Scale)
จากนันส่
้ งคืนแก่ผ้ วู ิจยั ผ่านบุตรของตน
2. กลุ่ม ตัว อย่า งที่เ ป็ นบุต ร หากผู้ปกครองอนุญ าตให้ เ ข้ าร่ ว มการวิ จัย จึ ง ส่ง แบบสอบถามให้ บุตรตอบ
ได้ แก่ แบบวัดความเมตตากรุ ณาต่อตนเอง (Self-compassion Scale) และแบบวัดสุขภาพจิต (Thai Mental Health
Questionnaire) เป็ นเวลาประมาณ 15-30 นาที และส่งคืนแก่ผ้ วู ิจยั

สถิติท่ ใี ช้
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน ได้ แก่ ข้ อมูลทัว่ ไป ระดับความเมตตากรุ ณาต่อตนเองและสุขภาพจิต โดยใช้ สถิติ
พื น้ ฐาน ความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
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2. หาความสัมพันธ์ ระหว่างความเมตตากรุ ณาต่อตนเองและสุขภาพจิต เนื่องจากข้ อมูลที่นามาวิเคราะห์
ถู ก วั ด ออกมาเป็ น score หรื อ continuous data จึ ง ใช้ วิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น
(Pearson’s Correlation Coefficient)
3. หาค่ า พยากรณ์ ข องสุข ภาพจิ ต ของบุต ร โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยอย่า งง่ า ย (Simple Linear
Regression) เพื่อ ศึก ษาว่า ความเมตตากรุ ณาต่อ ตนเองของผู้ปกครองสามารถร่ วมกัน ทานายภาวะสุข ภาพจิ ต
ของบุตรได้ หรื อไม่ อย่างไร

ผลและวิจารณ์
ระดับเมตตากรุ ณาต่ อตนเอง และสุขภาพจิตของผู้ปกครองและบุตร
ผลการศึ ก ษาระดับ ความเมตตากรุ ณ าต่ อ ตนเองของผู้ป กครอง พบว่ า ส่ว นใหญ่ หรื อ ร้ อยละ 77.3
อยูใ่ นระดับ ปานกลาง เช่นเดียวกับการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีระดับความเมตตากรุณาต่อตนเอง
อยู่ ใ นระดับ ปานกลางเช่ น เดี ย วกั น (Moreira, H., et al, 2015) เนื่ อ งจากเมื่ อ บุ ค คลมี อ ายุ ม ากขึ น้ จะท าให้ มี
ความเมตตากรุ ณาต่อตนเองสูงมากขึ ้นด้ วย ซึ่งเป็ นผลมาจากการสัง่ สมวุฒิภาวะของแต่ละบุคคลผ่านประสบการณ์
ในชีวิตที่ผา่ นมา (Neff, K.D., Faso, D.J., 2015).
ผลการศึกษาระดับความเมตตากรุ ณาต่อตนเองของบุตร พบว่า ส่วนใหญ่ หรื อร้ อยละ 86.4 อยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ว่า ความเมตตากรุ ณาต่อตนเองของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
ความเมตตากรุ ณ าต่ อ ตนเองของบุต ร(r=.560, p<.001) จากการศึ ก ษาของ Moreira และคณะ (2015) พบว่ า
การที่ผ้ ปู กครองมีความเมตตากรุ ณาต่อตนเองสูง หมายถึง การมีสติในการเลี ้ยงดูบุตรของตน (mindful parenting)
สามารถควบคุมอารมณ์ ของตนเอง รู้ เท่าทันความคิดที่เกิดขึ ้น ซึ่งส่งผลดีทาให้ ผ้ ปู กครองมีวิธีการจัดการปั ญหาใน
การเลี ้ยงดูบตุ รให้ เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น (Gouveia, M.J., et al., 2016) ซึ่งเมื่อบุตรมีต้นแบบที่ดีจะเกิดการเรี ยนรู้ จาก
ตัว แบบน าไปสู่ก ารมี ส ติ แ ละเมตตากรุ ณ าต่ อ ตนเองในการแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ในชี วิ ต ประจ าวัน ในขณะที่ เ ด็ ก
ที่มีผ้ ปู กครองที่จดั การกับปั ญหาอย่างไม่เหมาะสม ตาหนิตนเองบ่อยครัง้ ก็จะขาดการเรี ยนรู้ จากตัวแบบที่เหมาะสม
ไม่ร้ ูวิธีการจัดการอารมณ์ของตนและปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น (Moreira, Gouveia & Canavarro, 2018)
ผลการศึกษาระดับระดับสุขภาพจิ ตของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นบุตร พบว่า ส่วนใหญ่ มีความกังวลเกี่ยวกับ
อาการเจ็บป่ วยทางกาย(ร้ อยละ 77.3) ภาวะซึมเศร้ า(61.4%) ภาวะ Psychotic(ร้ อยละ 81.8) และความสัมพันธ์
ทางสังคม(ร้ อยละ 95.5) อยู่ในระดับ ปกติ แต่ใ นส่วนของมี ความวิต กกังวลพบนักเรี ย นที่ มีปั ญหาสูงกว่า เกณฑ์
(ร้ อยละ 56.8) ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Weisz et al. (1988) ซึ่งพบว่า ปั ญหาสุขภาพจิตของกลุม่ วัยรุ่ นไทย
ส่วนใหญ่เป็ นปั ญหาความวิตกกังวล แต่การศึกษาในครัง้ นี ้พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นบุตรมีความวิตกกังวลมากกว่ า
การศึ ก ษาในนัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย (ร้ อยละ 16.41)
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศจีน(ร้ อยละ 4.1) นักเรี ยนมัธยมศึกษาในเวียดนาม(ร้ อยละ 23) โดยสาเหตุ
ของความวิตกกังวลมักมาจากความเครี ยดจากการเรี ยน ซึง่ พบว่าสามารถทานายความวิตกกังวลในนักเรี ยนได้ และ
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จากการศึกษาอื่นพบว่าการทาร้ ายร่างกายและจิตใจจากคนรอบข้ าง ไม่วา่ จะเป็ นผู้ปกครอง ญาติผ้ ใู หญ่ อาจารย์หรื อ
ผู้ที่มีอายุมากกว่าก็เป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิดความวิตกกังวลในกลุม่ นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายได้
ความสัมพันธ์ ระหว่ างความเมตตากรุ ณาต่ อตนเองของผู้ปกครองต่ อปั ญหาสุขภาพจิตของบุตร
ความเมตตากรุณาต่อตนเองของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ ทางลบกับปั ญหาการปรับตัวทางสังคมของบุตร
และมีความสามารถในการทานายสุขภาพจิตของบุตรได้ ร้อยละ 13.2 การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ความเมตตากรุ ณา
ต่อตนเองของผู้ปกครองส่งผลทางอ้ อมต่อการปรับตัวต่อสภาพแวดล้ อมใหม่ ๆ ของบุตรในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่ น
เมื่อผู้ปกครองที่สามารถรั บมือกับสถานการณ์ ทางลบที่ผ่านมาในชีวิตไม่ว่าจะเป็ นความเสียใจ ความผิดหวังหรื อ
ความล้ มเหลวได้ จะส่งผลให้ ผ้ ปู กครองกลุม่ นี ้มีความเครี ยดที่ต่าลง ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะการเลี ้ยงดู
บุตรของบิดาและมารดาช่วยให้ บุตรมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น (Quality of Life) ซึ่งทักษะทางสังคมเองก็เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีเช่นกัน ในขณะเดียวกันผู้ปกครองที่มีแนวโน้ มหลีกหนีปัญหามักจะขาดความอบอุ่นและ
ความเมตตาต่อบุตร นาไปสูก่ ารเลี ้ยงดูบุตรแบบเข้ มงวด และมีความคาดหวังในตัวบุตรสูงขึ ้น สุดท้ ายจะทาให้ บตุ ร
เกิดความเครี ยด มีคณ
ุ ภาพชีวิตต่าลงและนาไปสูป่ ั ญหาสุขภาพจิตต่อไป (Moreira et al,2015)
ความสัมพันธ์ ระหว่ างความเมตตากรุ ณาต่ อตนเองของบุตรกับปั ญหาสุขภาพจิตของบุตร
ความเมตตากรุ ณ าต่อตนเองของบุตรมีค วามสัมพันธ์ ทางลบกับปั ญหาสุขภาพจิ ต ทัง้ 5 ด้ านของบุต ร
สอดคล้ องกับการศึกษาที่พบว่า ความเมตตากรุ ณาต่อตนเองสามารถทานายสุขภาพจิตของกลุ่มเด็กและวัยรุ่ นได้
โดยผู้ที่ มี ค วามเมตตากรุ ณ าต่อ ตนเองสูงมักจะมีแ นวโน้ ม มี สุข ภาพจิ ตที่ ดี (Neff, K. D., & McGehee, P., 2010)
เนื่องจากผู้ที่มี ความเมตตากรุ ณาต่อตนเองสูงกว่าจะมีมมุ มองต่อสถานการณ์ทางลบที่ดีกว่า ทาให้ มีความยืดหยุ่น
ในการปรั บ ตัว และจั ด การกั บ ความเครี ย ดที่ เ กิ ด ขึ น้ ได้ (Krieger et al., 2013; Neff et al., 2007) และมี ส่ ว นใน
การส่งเสริ มให้ เกิดการรับรู้ คุณค่าในตนเอง (self-worth) และการเคารพในตนเอง (Respect for self) ลดการหวั่น
การประเมินจากบุคคลอื่น ช่วยส่งเสริ มสุขภาวะทางจิตและช่วยในเรื่ องของการควบคุมอารมณ์ได้ ดีโดยเฉพาะเมื่อ
มีความผิดปกติทางอารมณ์ (Werner et al, 2012; Døssing et al, 2015) ในขณะที่ผ้ ทู ี่มีความเมตตากรุณาต่อตนเอง
ต่ า จะมี ค วามรู้ สึก โดดเดี่ ย วมากกว่ า และมี ค วามคิ ด ที่ ไม่ส มเหตุส มผล มี แ นวโน้ ม ต าหนิ ต นเองเมื่ อ พบเจอกับ
ความล้ ม เหลว (Ahmet AKIN, 2010; Fonseca & Canavarro, 2018). นอกจากนี ค้ วามเมตตากรุ ณ าต่อ ตนเอง
ยังสามารถทานาย ภาวะซึมเศร้ าในบุคคลได้ 18% และทานายระดับความเครี ยดได้ 21% ดังนันความเมตตากรุ
้
ณา
ต่อตนเองจึงเป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึง่ ที่ช่วยป้องกันปั ญหาสุขภาพจิตได้ (Özyeşđl, Z., & Akbağ, M., 2013)

สรุป
การศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความเมตตากรุ ณาต่อตนเองของผู้ปกครองและ
สุขภาพจิตของบุตร พบว่า ความเมตตากรุ ณาต่อตนเองของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ ทางลบกับปั ญหาการปรับตัว
ทางสังคมของบุตร แสดงถึงหากผู้ปกครองมีความเมตตากรุณาต่อตนเองสูงจะทาให้ บตุ รสามารถปรับตัวเข้ ากับสังคม
ได้ ดีขึ ้น ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาต่อยอดไปสู่โปรแกรมพัฒนาความเมตตากรุ ณาต่อตนเองของผู้ ปกครอง เพื่อพัฒนา
สุขภาพจิตของบุตร รวมถึงนาไปศึกษากับกลุ่มผู้ป่วยทางจิตเวชเกี่ยวกับปั ญหาการปรับตัวทางสังคมของเด็กและ
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วัยรุ่นต่อไป อย่างไรก็ตามการศึกษาในครัง้ นี ้ศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างขนาดเล็ก จึงอาจทาให้ ไม่สามารถเป็ นตัวแทนที่ดี
ของกลุม่ ประชากรได้ จึงควรศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างที่ใหญ่กว่าเดิมและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ ้น
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กลยุทธ์ ปากต่ อปากผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่ ีส่งผลต่ อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอาง
นาเข้ าจากต่ างประเทศผ่ านร้ าน Multi-Brand ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
The Electronic Word-of-Mouth Strategies Affecting to the Decision to Purchase Foreign MultiBrand Beauty Store, Bangkok.
พงศกร งามวิวฒ
ั นสว่าง 1 และ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี2
Pongsagorn Ngamvivatsawang1and Sasiprapa Phanthanasaewee2

บทคัดย่ อ
การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์ แบบปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-WOM) ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริ โภคที่มีตอ่ กลยุทธ์แบบปากต่อปาก และศึกษาถึง
การตั ด สิ น ใจซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ องส าอางน าเข้ าจากต่ า งประเทศผ่ า นร้ าน Multi-Brand ของผู้ บริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า 1)ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งมีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี
สถานภาพโสด มี อ าชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษั ท เอกชนรายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นระหว่ า ง 25,001 – 35,000 บาท และ
มีการศึก ษาในระดับปริ ญญาตรี 2) ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้ รับ ข้ อมูลข่า วสารจากเฟซบุ๊ก (Facebook)
โดยเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ เ ครื่ องสาอางประเภทผลิตภัณฑ์ บารุ งผิว มีก ารเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ น้ อยกว่า 2 ครั ง้ /เดือ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ต่ อ ครั ง้ ที่ ไ ปเลื อ กซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอาง 1,001 – 2,000 บาทเพื่ อ น/คนรู้ จั ก มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง ซื ้อผลิตภัณฑ์ประจาที่เคาน์เตอร์ แบรนด์ในห้ างสรรพสินค้ า แบนด์ที่ซื ้อ
ประจาคือ Sephora ตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ เพราะมาตรฐานและคุณภาพของแบรนด์ เลือกซื ้อร้ าน Sephora
ประจ ามี เ ลื อ กซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางน าเข้ า จากต่า งประเทศจากร้ านSephoraเพราะ สะดวก 3) กลยุท ธ์
ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีภาพรวมและรายด้ านในระดับมาก 4) การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
น าเข้ าจากต่ า งประเทศผ่ า นร้ าน Multi-Brand ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ใ นภาพรวมและรายข้ ออยู่ใ นระดับ มากที่ สุด
5) ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า กลยุท ธ์ ป ากต่อ ปากผ่า นสื่อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภาพรวม ด้ า นการสื่อ สารแบบ
ปากต่อปากผ่านอินเตอร์ เน็ต ผ่านวีดีโอออนไลน์ และผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางนาเข้ าจากต่างประเทศผ่านร้ าน Multi-Brand ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ส่ว นด้ า นการสื่อ สารแบบปากต่อ ปากผ่า นอีเ มลล์ไม่ส่งผลต่อการตัด สิน ใจซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์
เครื่ องสาอางนาเข้ าจากต่างประเทศผ่านร้ าน Multi-Brand ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คาสาคัญ : กลยุทธ์ปากต่อปาก, การตัดสินใจซื ้อ, เครื่ องสาอาง
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Abstract
The objective of this research is to study the strategy of word of mouth and study the decisionmaking process used by consumers about imported cosmetics products from foreign countries through
Multi-Brand stores of in Bangkok, as well as study the strategy of the electronic word of mouth (E-WOM)
that affect the decision to purchase cosmetic products. The results of the study show that the overall factors
of the strategy of the electronic word of mouth and in each item were highly significant and the overall
factors of the decision-making process used by most respondents about imported cosmetics products
from foreign countries through Multi-Brand stores each item were at a highest level.
The results of the research and the hypothesis test show that overall of the strategy of the electronic
word of mouth and proved that the electronic word of mouth via the internet, online video and through online
social networks affect the decision to purchase cosmetics products imported from foreign countries
through Multi-Brand stores of consumers in Bangkok with a statistical significance at the level of 0.05. On
the other hand, the strategy of the word of mouth via email does not affect the decision to purchase
cosmetic products imported from foreign countries through Multi-Brand stores of consumers in Bangkok.
The results of this research can be applied to make a strategic plan that is appropriate for the
business to influence the purchasing decisions of consumers and can be further developed with other
research in the future
Key words: The strategy of the electronic word of mouth, purchasing decision, and Cosmetic products

บทนา
ในปั จจุบนั ทุกกลุม่ ทุกเพศ ทุกวัยที่ให้ ความสาคัญกับเรื่ องการดูแลตัวเอง มีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่ างและ
การดูแลรักษาตัวเอง (Metro Sexual) เพราะความงามถือเป็ นส่วนหนึ่งในการเสริ มสร้ างบุคลิกภาพ และความมัน่ ใจ
กับตัวเอง (ธนาคารกรุ ง ไทย, 2018) จากข้ อมูลข้ างต้ นท าให้ สถิ ติ การบริ โภคเครื่ อ งสาอางโลกมีแ นวโน้ ม เพิ่ มขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าประมาณ 40 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐในปี 2557 (สสว., 2557) และขึ ้นแท่นธุรกิจที่เติบโต
เป็ นอันดับ 1 ของไทย ระหว่างปี 2554 - 2557 และมีการเติบโตเฉลี่ยปี ละ 18% มีมลู ค่าการตลาดรวม 2.1 แสนล้ าน
บาท แบ่ง เป็ นตลาดในประเทศ 60% และตลาดต่า งประเทศ(ส่ง ออก) 40% (ผู้จัด การ, 2015) ในปี 2559 อัต รา
การเติบ โตยัง คงมีขึน้ อย่างต่อ เนื่ อ ง สูง ถึ ง 6.5% มี มูลค่า รวมกว่า 1.54 แสนล้ า นบาท จนเป็ นตลาดที่ ใหญ่ ที่ สุด
ในกลุม่ อาเซียน (brand buffet, 2017) ผลิตภัณฑ์สว่ นมากนาเข้ ามาจากประเทศ ฝรั่งเศส รองลงมาคือ สหรัฐอเมริ กา
จี น ญี่ ปุ่ น และเกาหลี ตามล าดับ (ธนาคารกรุ ง เทพ, 2560) อย่ า งไรก็ ต ามมูล ค่ า การน าเข้ า เครื่ อ งส าอางใน
ประเทศไทยมี อัต ราที่ เ พิ่ ม มากขึน้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ มูลค่ า การส่ง ออก โดยเพิ่ ม ขึน้ จาก 11.73 หมื่ น ล้ า นบาท
ในปี 2554 มาเป็ น 30.99 หมื่นล้ านบาทในปี 2560 (กระทรวงการคลัง, 2561) ต่างจากมูลค่าการส่งออกเครื่ องสาอาง
ในประเทศไทยที่ค่อ นข้ า งคงที่ โดยมี มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 12.66 หมื่ น ล้ านบาทในปี 2554 เพิ่ ม ขึน้ เป็ น 13.29
หมื่นล้ านบาทในปี 2560 (กระทรวงการคลัง , 2561) ทังนี
้ จ้ ังหวัดกรุ งเทพมหานครถือเป็ นตลาดที่สาคัญของธุรกิ จ
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เครื่ อ งส าอางน าเข้ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ จัง หวัด อื่ น ๆในประเทศไทย (มติ ช น, 2560) เนื่ อ งด้ ว ย Lifestyle และ
ฐานเงินเดือนที่สงู กว่าจังหวัดอื่นทาให้ ผ้ บู ริ โภคในกรุงเทพมีกาลังซื ้อที่มากกว่า (Terrabkk, 2016)
จากข้ อมูลที่กล่าวมาข้ างต้ นจะแสดงให้ เห็นว่าปั จจุบนั ประเทศไทยมีการนาเข้ าเครื่ องสาอางจากต่างประเทศ
มากกว่าการส่งออก ทาให้ ธุรกิจการนาเข้ าเครื่ องสาอางจากต่างประเทศเพื่อนาเข้ ามาจาหน่ายในไทยได้ กลายมา
เป็ นธุรกิจที่นา่ จับตามอง โดยมีการนาเข้ าเครื่ องสาอางจากหลายประเทศ และมีช่องทางการจัดจาหน่ายเครื่ องสาอาง
ที่สะดวกต่อการเข้ าถึงผู้บริ โภคมากขึ ้น ทังการจ
้
าหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ แบรนด์โดยตรงในห้ างสรรพสินค้ า, การนาเข้ า
มาขายที่ซูเปอร์ มาร์ เก็ ต (ตัวอย่างเช่น Big C และ Tesco Lotus), ร้ านขายยา(ตัวอย่างเช่น Boots และ Watson),
จัดจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์โดยเว็บไซด์ของแบรนด์นนๆ
ั ้ และรวมไปถึงการจาหน่ายผ่านร้ านค้ าปลีกของแบรนด์
นัน้ ๆเองเพื่ อ ให้ ต อบสนองกับ ความต้ อ งการของผู้บ ริ โภคต่อ เครื่ อ งสาอางน าเข้ า ที่ เ พิ่ ม ขึน้ อย่า งต่อ เนื่ อ ง ธุ ร กิ จ
Multi-brand Shops ประเภท Health and Beauty จึ ง ถื อ ก าเนิ ด ขึ น้ (รั ต ติ ก าล เงาเงิ น , 2558) ยกตัว อย่ า งเช่ น
Eve and Boy, Sephora, Beautrium, และ Lashes ซึ่งเป็ นร้ านที่รวบรวบเครื่ องสาอาง และน ้าหอมจากหลากหลาย
แบรนด์ หลากหลายราคา หลากหลายคุณ ภาพ โดยรวมทัง้ แบรนด์ จ ากฝั่ ง อเมริ ก า ยุโรป และเอเชี ย เข้ า มาไว้
ที่ ร้ านเดี ย วกั น นอกจากนี ย้ ัง มี ร้ านสัญ ชาติ ญี่ ปุ่ นที่ ม าเปิ ดสาขาในประเทศไทย เช่ น Ogenki, Tsuruha, และ
Matsumoto Kiyoshi โดยเป็ นร้ านที่ผสมผสานระหว่าง Drug store และ Beauty Store ของผลิตภัณฑ์ที่นาเข้ ามาจาก
ญี่ปนุ่ (Cosmenet, 2014) ซึง่ ร้ านค้ า Multi-brand เหล่านี ้มีอยูท่ วั่ ไปในประเทศไทย ทังในกรุ
้
งเทพและต่างจังหวัดและ
ประสบความสาเร็ จอย่างมาก โดยมีแนวโน้ มว่าธุรกิจ Multi-brand Shops ประเภท Health and Beauty จะสามารถ
เติบโตขึ ้นอีกในภายภาคหน้ า อ้ างอิงข้ อมูลจากการเติบโตของธุรกิจเครื่ องสาอางนาเข้ าที่กล่าวมาข้ างต้ น และตัวอย่าง
ธุรกิ จของร้ าน Eve and Boy ร้ านค้ า Multi-brand สัญ ชาติไทยที่ในปี 2560 สามารถทารายได้ เท่ากับ 1,627.36
ล้ านบาท และทากาไรสุทธิได้ สงู ถึง 156.55 ล้ านบาท (ลงทุนศาสตร์ , 2017) ซึง่ ก่อตังสาขาแรกในปี
้
2549 ต่อมาขยาย
สาขาที่ 11 ในปี 2561 (Thairat, 2018) และยังต่อยอดธุรกิ จโดยการนาเข้ าตลาดหุ้นอีกด้ วยนอกจากนีข้ ้ อมูลจาก
Marketeet (2018)ได้ ระบุ ว่ า การเติ บ โตนี ท้ าให้ “แบรนด์ เ ครื่ อ งส าอาง” และ “เชนร้ านค้ า” จากต่ า งประเทศ
ต่า งก็ ต้ อ งการที่ จ ะเข้ า มาลงทุน ในประเทศไทย ซึ่ ง ก็ ร วมไปถึ ง “@cosme store” เครื อ ข่า ยร้ านค้ า Multi-brand
(เครื่ องสาอาง และ ร้ านขายยา) ชื่อดังจากญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย
ทังนี
้ ้ปริ มาณเครื่ องสาอางนาเข้ าที่เพิ่มขึ ้นอธิบายได้ ว่าผู้บริ โภคให้ ความเชื่อมัน่ ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของเครื่ องสาอางนาเข้ า ว่ามีคณ
ุ ภาพสูงหรื อส่วนประกอบที่ดีกว่าแบรนด์ท้องถิ่นภายในประเทศ (เนตรนพิศ ประทุม,
2554) แต่คณ
ุ ภาพของเครื่ องสาอางนาเข้ าแบรนด์ ใด หรื อประเภทใดที่จะสามารถชักจูงผู้บริ โภคได้ นนั ้ จาเป็ นจะต้ อง
ใช้ กลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการ และการตลาดเข้ ามาช่วย เช่นกลยุทธ์ การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth
(WOM)) เนื่องด้ วยอิทธิพลจากการสือ่ สารแบบปากต่อปากสามารถสร้ างผลกระทบต่อธุรกิจนาเข้ าเครื่ องสาอางอย่ าง
มาก และเป็ นรูปแบบกลยุทธ์ที่ใช้ กนั อย่างแพร่หลายตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั โดยการสือ่ สารแบบปากต่อปากสามารถ
เข้ าถึงผู้บริ โภคได้ ทกุ พื ้นที่ และสร้ างกระแสการบอกต่อกันผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ให้ ผลิตภัณฑ์เป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้นใน
ยุคที่การสือ่ สารทาได้ ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว เช่น การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางออนไลน์ Chat-Application
หรื อ Email ซึง่ การสือ่ สารทังหมดที
้
่กล่าวมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริ โภค (พัชราวรรณ จันรัตนา
วิวัฒน์ (2559)) โดยจะนาเสนอผลิตภัณฑ์ ผ่านการทดลองใช้ จริ งและมาบอกเล่าประสบการณ์ แบบปากต่อปาก
ผ่า นทาง Chanel ต่า งๆ เช่ น YouTube, Facebook , Instagram ยกตัว อย่า งเพจ Soundtiss จะน าเครื่ อ งสาอาง
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มารี วิ วสอนแต่ง หน้ า สรรพคุณ ต่างๆของผลิตภัณ ฑ์ โดยจะรี วิ ว ผลิต ภัณฑ์ ต่า งๆตามที่ผ้ ูสนับสนุน ได้ จ้ า งมาและ
หากผลิตภัณฑ์ ใดได้ รับความนิยม และเป็ นที่ กล่าวถึงอย่างแพร่ หลายจะมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
อย่างสูง (Jalilvand, Esfahani&Samiei, 2010) จากข้ อความข้ างต้ น สามารถระบุได้ ว่า กลยุทธ์ ปากต่อปาก (WOM)
เป็ นกลยุทธ์ ที่มีประสิทธิภาพต่อธุรกิจเครื่ องสาอางนาเข้ าที่เป็ นร้ านค้ า Multi-brand เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อนา
กลยุท ธ์ ก ลยุท ธ์ ป ากต่ อ ปากมาใช้ กับ การสื่ อ สารผ่ า นทางสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( E-WOM) ซึ่ ง จะสามารถช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ให้ เพิ่มยิ่งขึ ้นไปอีก
จากข้ างต้ นที่ กล่า วมา พบว่า งานวิจัย ส่วนใหญ่ ในอุตสาหกรรมนี จ้ ะใช้ กลยุทธ์ ปากต่อปากที่ ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื ้อเครื่ องสาอาง ซึ่งทาให้ ผ้ วู ิจยั เล็งเห็นถึงกลยุทธ์ ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือ กลยุทธ์ ที่ธุรกิจ
ส่ว นใหญ่ ใช้ กัน แต่ยัง ไม่พบว่า มีง านวิจัยที่ เคยศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์ ปากต่อปากผ่า นสื่ออิ เล็กทรอนิก ส์ที่ ส่ง ผลต่อ
การตัดสินใจซื ้อผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงกลยุทธ์ ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางน าเข้ า จากต่ า งประเทศผ่ า นร้ าน Multi-Brand ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
โดยผลจากการวิจยั ครัง้ นี ้จะมีข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดของธุรกิจมากขึ ้นและสามารถสร้ างองค์
ความรู้ใหม่ในเรื่ องกลยุทธ์แบบปากต่อปาก ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ไม่มากก็น้อย

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์แบบปากต่อปากผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-WOM) ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางนาเข้ าจากต่างประเทศผ่านร้ าน Multi-Brand ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความความคิดเห็นของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอ่ กลยุทธ์ แบบปากต่อปากผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางนาเข้ าจากต่างประเทศผ่านร้ าน Multi-Brand
3. เพื่ อศึกษาถึง การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ เ ครื่ องสาอางนาเข้ าจากต่างประเทศผ่านร้ าน Multi-Brand
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร

อุปกรณ์ และวิธีการ
งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ และใช้ วิธีวิจยั แบบสารวจ โดยใช้ แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
จากนันเก็
้ บรวบรวมข้ อมูลผู้ที่เคยซื ้อเครื่ องสาอางผ่านสือ่ ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครทังเพศหญิ
้
งและชายที่มีอายุ
ตัง้ แต่ 20 ปี ขึ น้ ไป จ านวน 400 คน เพื่ อ น ามาทดสอบค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามเท่ า กับ 0.917 และ
แปลผลข้ อมูล ด้ วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิ ติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึง่ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรั บสถิ ติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้ การวิเคราะห์ ถดถอยอย่างง่าย
(Simple Regression) ได้ แ ก่ ก ลยุท ธ์ ป ากต่ อ ปากผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ อ งส าอางน าเข้ าจากต่ า งประเทศผ่ า นร้ าน Multi-Brand ส่ ว นการใช้ การวิ เ คราะห์ ถ ดถอยเชิ ง พหุ คู ณ
(Multiple Regression) ได้ แก่ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเตอร์ เน็ตด้ า นการสื่อสารแบบปากต่อปาก
ผ่านอีเมลล์ ด้ านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านวีดีโอออนไลน์ และด้ านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H189

ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

กลยุทธ์ปากต่อปาก
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Word
Of Mouth)
- การสื่อสารแบบปาก
ต่อปากผ่าน

การตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 77.5 มีอายุ 20 – 29 ปี ร้ อยละ 61.0
มีสถานภาพโสด ร้ อยละ 84.8 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน ร้ อยละ 48.8 มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 –
35,000 บาท ร้ อยละ 36.0 มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 77.3
พฤติกรรมการใช้ ช่วงวัน/เวลาหรื อสถานการณ์ ในการซื ้อเครื่ องสาอางนาเข้ าผ่านร้ าน Multi-Brand พบว่า
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ ได้ รั บ ข้ อ มูล ข่า วสารจากเฟซบุ๊ก (Facebook) ร้ อยละ 39.8 เลื อ กซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องสาอางประเภทผลิตภัณฑ์บารุ งผิว ร้ อยละ 37.5 การเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ น้อยกว่า 2 ครั ง้ /เดือน ร้ อยละ 54.3
มีค่า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ย ต่อครั ง้ ที่ ไปเลือ กซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งสาอาง 1,001 – 2,000 บาท ร้ อยละ 50.5 เพื่ อ น/คนรู้ จัก
มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอาง ร้ อยละ 47.8 ซือ้ ผลิตภัณฑ์ ประจาที่เคาน์เตอร์ แบรนด์
ในห้ างสรรพสินค้ า ร้ อยละ 48.8 ซื ้อประจาของ Sephora ร้ อยละ 35.8 ซื ้อ Sephora เพราะมาตรฐานและคุณภาพ
ของแบรนด์ ร้ อยละ 52.5 เลื อ กซื อ้ ที่ ร้ าน Sephora ประจ า ร้ อยละ 35.3 มี เ ลื อ กซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พราะสะดวก
ร้ อยละ 26.5
ระดับความคิดเห็นกลยุทธ์ ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมและรายด้ านมีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก สาหรับระดับความคิดเห็นกับการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางนาเข้ าจากต่างประเทศผ่านร้ าน
Multi-Brand ผ่านสือ่ ออนไลน์อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า กลยุท ธ์ ปากต่อ ปากผ่า นสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ กส์ ส่งผลต่อการตัด สินใจซื อ้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางน าเข้ า จากต่ า งประเทศผ่ า นร้ าน Multi-Brand ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 มีปัจจัยในการพยากรณ์ 45.8% ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กลยุทธ์ ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางนาเข้ าจาก
ต่างประเทศผ่านร้ าน Multi-Brand ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ เครื่องสาอาง

ตัวแปร

B

Std.

ค่าคงที่ (Constant)

1.143

0.170

กลยุทธ์ปากต่อปากผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์

0.779

0.042

Beta

T
6.723

0.677

18.375

R= .677 R2 = .459 Adjusted R Square = .458 SEE = .36766 F= 337.630 Sig. = .000
สาหรั บ กลยุท ธ์ ป ากต่อ ปากผ่ า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ด้ า นการสื่อ สารแบบปากต่อ ปากผ่า นอิ น เตอร์ เ น็ ต
ผ่า นวี ดี โ อออนไลน์ และผ่า นเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ ส่ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางน าเข้ า
จากต่า งประเทศผ่านร้ าน Multi-Brand ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ร ะดับนัยสาคัญ 0.01 มีปั จจัยใน
การพยากรณ์ 58.4% ยกเว้ นกลยุทธ์ ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านอีเมลล์
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางนาเข้ าจากต่างประเทศผ่านร้ าน Multi-Brand ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลยุทธ์ ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางนาเข้ าจาก
ต่างประเทศผ่านร้ าน Multi-Brand ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ เครื่องสาอาง
ตัวแปร
B
Std.
Beta
T
ค่าคงที่ (Constant)

0.895

0.151

5.939

ด้ านการสือ่ สารแบบปากต่อปากผ่านอินเตอร์ เน็ต

0.205

0.041

0.214

4.944

ด้ านการสือ่ สารแบบปากต่อปากผ่านอีเมลล์

-0.043

0.027

-0.058

-1.623

ด้ านการสือ่ สารแบบปากต่อปากผ่านวีดีโอออนไลน์

0.154

0.040

0.167

3.824

ด้ านการสือ่ สารแบบปากต่อปากผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์

0.493

0.042

0.519

11.856

R= .767 R2 = .589 Adjusted R Square = .584 SEE = .32182 F= 141.280 Sig. = .000

สรุป
ผลการศึกษาที่สรุ ปว่า กลยุทธ์ ปากต่อปากผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณ ฑ์
เครื่ องสาอางนาเข้ าจากต่างประเทศผ่านร้ าน Multi-Brand ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ทัง้ นี ก้ ารทาการตลาดผ่านคลิปวีดิโอได้ รับความนิยมเป็ นอย่างสูง โดยการอัพโหลดวีดิโอ
การบอกต่อข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา รู ปแบบ วัตถุดิบ และประสบการณ์จากผู้ใช้ จริ งช่วยดึงดูดความสนใจ
ต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อ โดยสอดคล้ องกับงานวิจยั ของจันทรรัตน์ เนาสราญ และศศิประภา ชัยประสิทธิ์ (2556)
ด้ านการสือ่ สารแบบปากต่อปากผ่านอินเตอร์ เน็ต ผ่านวีดีโอออนไลน์ และผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์สง่ ผล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางน าเข้ าจากต่ า งประเทศผ่ า นร้ าน Multi-Brand ของผู้ บริ โ ภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทังนี
้ ก้ ารทาการตลาดผ่านคลิปวีดิโอได้ รับความนิยม
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เป็ นอย่างสูง โดยการอัพโหลดวีดิโอ การบอกต่อข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น ผลของการใช้ สถานที่เลือกซื ้อ ขันตอน
้
การใช้ ทาให้ เกิดความสนใจ รวมถึงการสาธิตวิธีการใช้ ผลิตภัณฑ์ ผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์จากบุคคลใกล้ ชิด
หรื อจากบุคคลผู้มีชื่อเสียงดึงดูดความสนใจต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ แล้ ว ผู้ใช้ บริ การได้ รับข้ อมูลการส่งต่อ และ
การประชาสัม พัน ธ์ ข้ อ มูลเกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ่า นสื่อ ออนไลน์ ด้ ว ยข้ อ มูลถูก ต้ อ งครบถ้ ว นชัด เจน เป็ นช่ อ งทาง
การจ าหน่ า ยสิน ค้ า บริ ก าร และการโฆษณาประชาสัม พัน ธ์ ที่ ดี รวดเร็ ว และแพร่ ห ลาย สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย
ของจันทรรัตน์ เนาสราญ และศศิประภา ชัยประสิทธิ์ (2556) นิตนา ฐานิตธนกร (2555) กนกวรรณ สันธิโร (2558)
และณัฐพร พละไชย (2556)
ด้ านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านอีเมลล์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอางนาเข้ า
จากต่างประเทศผ่านร้ าน Multi-Brand ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครทังนี
้ ผ้ ้ ใู ช้ บริ การได้ รับข้ อมูลที่ถกู ส่งต่อมา
จากบุคคลที่ น่าเชื่ อถื อ หรื อหน่วยงาน/องค์ กรที่มีความเกี่ ยวข้ อ งกับผลิตภัณ ฑ์ นนั ้ แต่เนื่ องจากช่องทางนี ด้ ึงดูด
ความสนใจในผลิตภัณฑ์น้อยกว่าช่องทางอื่นจึงไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์โดยการทาการตลาดด้ วยอีเมล์
มีผลตอบสนองเฉลี่ยร้ อยละ 10-15 สอดคล้ องกับงานวิจัยของจันทรรั ตน์ เนาสราญ และศศิประภา ชัยประสิทธิ์
(2556) และณัฐพร พละไชย (2556)
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้
ผลการศึกษาจากสมมุติฐ านของกลยุท ธ์ ป ากต่อปากผ่า นสื่อ อิเ ล็กทรอนิ กส์ที่ ส่งผลต่อการตัด สินใจซื อ้
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางนาเข้ าจากต่างประเทศผ่านร้ าน Multi-Brand ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
นักการตลาดจะต้ องเน้ นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบวิดีโอออนไลน์บนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่ น Line Facebook Instagram Twitter เป็ นต้ น โดยเป็ นข้ อมูล การใช้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางจาก
ผู้มีประสบการณ์จริ งด้ วยการทาวิดีโอออนไลน์ เช่น สถานที่เลือกซื ้อ การรี วิวการใช้ เครื่ องสาอางยี่ห้อต่างๆ ซึง่ จะบอก
ถึงวิธีใช้ เครื่ องสาอาง ข้ อดีข้อเสียเครื่ องสาอาง และวิธีการเก็บรักษาเครื่ องสาอางแล้ วทาการโฆษณาบนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ตา่ งๆ ทาให้ ลกู ค้ ากลุม่ เป้าหมายได้ เห็นสือ่ ประชาสัมพันธ์นี ้ จนเกิดการบอกต่อ และสนใจซื ้อผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางนาเข้ าจากต่างประเทศผ่านร้ าน Multi-Brand เนื่องจากการโฆษณาบนอินเตอร์ เน็ตจนเกิดเป็ นเครื อข่าย
สังคมหรื อชุมชนที่การเชื่อมโยงกันจนกลายเป็ นเครื อข่ายที่สามารถเชื่อมโยงไปยังทัว่ โลกได้ เพราะมีความรวดเร็ วและ
แพร่หลาย จึงเป็ นอีกหนึง่ ช่องทางของการจาหน่ายสินค้ าบริ การ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดี
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้
1. ท าการศึ ก ษากับ กลุ่ม ตัว อย่ า งกลุ่ม อื่ น ระดับ จัง หวัด หรื อ ภูมิ ภ าคเพื่ อ ให้ เ ห็ น มุ ม มองที่ ชั ด ขึ้ น และ
ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
2. การศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเพื่อได้ ข้อมูลเชิงลึก
3. ศึกษาตัวแปรต้ นอื่นที่มีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางนาเข้ าจากต่างประเทศ
เช่น ส่วนประสมทางการตลาด หรื อความพึงพอใจ
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปั ญ หาการบริ หารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
ในสถาบัน การพลศึกษา เขตภาคกลาง และเสนอแนวทางการพั ฒ นาศูน ย์ กีฬ าเพื่ อความเป็ นเลิศ กลุ่ม ตัวอย่าง
ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ บุคคลากรของศูนย์กีฬา ในสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง ประกอบด้ วย กลุม่ ผู้บริ หาร
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และนักกีฬา รวมทัง้ สิ ้น 175 คน โดยทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากทุกหน่วยของกลุ่มประชากร
ด้ วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ ตรงตามหลักเกณฑ์ หรื อจุดมุ่งหมาย
ของผู้วิจัย เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถามแนวทางการพัฒ นาศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศของสถาบัน
การพลศึกษา เขตภาคกลาง วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) สภาพการปฏิ บั ติ จ ริ ง การบริ ห ารจั ด การศู น ย์ กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ สถ าบั น
การพลศึกษา เขตภาคกลาง โดยทุกด้ าน อยู่ในระดับมาก 2) ปั ญหาการบริ หารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
สถาบัน การพลศึ ก ษา เขตภาคกลาง โดยทุ ก ด้ าน อยู่ ใ นระดั บ น้ อย 3) แนวทางการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ กี ฬ า
เพื่อความเป็ นเลิศสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง ด้ านการวางแผน ควรมีการจัดหาอุปกรณ์ กีฬาและสิ่งอานวย
ความสะดวก จัดหารายการแข่งขัน ผู้เชี่ยวชาญทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ระบบการคัดเลือกนักกีฬาที่ชัดเจน
ระบบการส่งเสริ มนักกีฬาต่อยอดการศึกษา วิเคราะห์ และการประเมินผลการฝึ กซ้ อมและการแข่งขัน ด้ านการจัด
องค์ ก ร มอบหมายงานความรั บ ผิ ด ชอบที่ ชัด เจน ก าหนดการคิ ด ภาระงานที่ เหมาะสม การจัด การเรี ย นพิ เศษ
ด้ านการน า การบริ ห ารงานแบบมี ส่ ว นร่ ว ม มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ระหว่า งบุค คลกร การสร้ างบรรยากาศในการท างาน
การระดมความคิดเห็น มองข้ ามผลประโยชน์สว่ นตัว จัดการกับอารมณ์ และความเครี ยด มีศีลธรรมและมีจริ ยธรรม
ด้ านการควบคุม ประเมินความสาเสร็ จของแผนปฏิบตั ิการ ติดตามการใช้ งบประมาณ การจัดทาการจัดการความรู้
การจัดการความเสีย่ ง และการจัดการแบบลีน
คาสาคัญ : แนวทางการพัฒนา/ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ/สถาบันการพลศึกษา
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Abstract
Chumpol. (2020). the Guidelines for Development of Sports Centers for Excellence in the
Institute of Physical Education, Central Region.
This study aimed to investigate the state of and the problems with management in sports centers for
excellence in the Institute of Physical Education, Central Region, and propose the guidelines for
development of sports centers for excellence. The samples used in this study comprised 175 personnel
consisting of administrators, skilled coaches and athletes in the Institute of Physical Education, Central
Region. A constructed questionnaire was used as the tool of this study. The data were analyzed in terms
of frequency distribution, percentage, mean and standard deviation.
The findings revealed that 1) the actual state of management in sports centers for excellence in
the Institute of Physical Education, Central Region was found at a high level as a whole in every aspect.
2) The problems with management in sports centers for excellence in the Institute of Physical Education,
Central Region was found at a low level as a whole in every aspect. 3) The guidelines for development of
sports centers for excellence: Planning, provision of sports equipment and facilities, provision of sports
competition events, provision of skilled coaches within the country and from overseas, transparent athlete
selection system, system of athlete promotion for furthering their study, analysis and evaluation of training
and competition; Organizing, clear work assignment, appropriate workload thinking, extra class
arrangement; Leading, participatory management, personnel interaction and relationship, enhancement
of working atmosphere, brain storming, self-interest overlooking, temper and stress management,
morality and ethics; Controlling, assessment on success of the action plan, budget utilization monitoring,
knowledge management, risk management and Lean management.

Keywords: the guidelines for development, sports centers for excellence, Institute of Physical Education
บทนา
ปั จจุบนั กีฬามีความสาคัญต่อการดารงชีวิตไม่น้อยเพราะกีฬาทาให้ คนไทยมีความสุขกันทัว่ หน้ า ดังวลีที่ว่า
“กีฬาสร้ างคน คนสร้ างชาติ” จากประโยคนี ้เป็ นคายืนยันที่ชดั เจนว่า “กีฬา” (ยุทธศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย.
2557 - 2560) สร้ างให้ ค นเป็ นคนที่ มี คุณ ภาพ มี ค วามเข้ มแข็ งของจิ ต ใจ มี จ ริ ย ธรรม คุณ ธรรม มี วิ นัย ในตนเอง
มีความซื่อสัตย์ มีความเคารพซึ่งกันและกัน รู้ รักสามัคคี รู้ จักให้ อภัย และมีนา้ ใจเป็ นนักกีฬา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี ้
เป็ นเป้ าหมายที่ จ ะพัฒ นาจิ ต ใจของคน แล้ ว ท าให้ ค นเหล่า นี ช้ ่ ว ยกัน สร้ างชาติ ให้ มี ค วามรุ่ ง เรื อ งต่อ ไป กี ฬ าจึ ง
เป็ นเครื่ องมือในการที่จะนาไปแก้ ปัญหาของชาติได้
ประเทศไทยจะประสบความส าเร็ จ ในด้ า นการกี ฬ ามากน้ อ ยเพี ย งใดปั จจัย ส าคัญ คื อ คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพของนักกีฬาแต่ในเวลานี ้วงการกีฬาของไทย เริ่ มเข้ าสูย่ คุ หยุดนิ่ง ขาดความต่อเนื่อง จากหลายวงการเริ่ ม
วิ ต กและมองหาโอกาสใหม่ ที่ จ ะพัฒ นากี ฬ าของชาติ ใ ห้ ยั่ง ยื น กว่ า ที่ ผ่ า นมา แม้ ในเวลานี เ้ มื อ งไทยจะอุด ม
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ไปด้ วยโรงเรี ยนกีฬาที่เกิดขึ ้นมามากถึง 11 แห่งทัว่ ประเทศ มีสถาบันพลศึกษา 17 แห่ง รวมถึงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ที่มีการบรรจุ คณะพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา เป็ นหลักสูตรในการผลิตบุคลากร อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
คุณภาพของนักกีฬาให้ เจริ ญก้ าวหน้ า ด้ วยการพัฒนาบุคลากร การพัฒนายุทธวิธีในการประสานความร่ วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีความเกี่ ยวข้ องกันในด้ านความรับผิดชอบ ได้ แก่ การกี ฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย ต่าง ๆ และการพัฒนา ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่ อ ให้ ก ารพัฒ นาการกี ฬ าด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าของชาติ ได้ ผลเป็ นที่ ย อมรั บ เชื่ อ ถื อได้ ของทุก คนให้ มี ก าร
ประสานงาน ประสานประโยชน์ รวมทัง้ การจัดทาระบบเครื อข่ายข้ อมูล ด้ วยการจัดการความรู้ ด้ าน วิทยาศาสตร์
การกี ฬ าให้ เกิ ด ความเชื่ อ มโยงกัน ได้ ทุก หน่ว ยงาน (สราวุฒิ พงษ์ พิ พัฒ น์ , 2554) สาหรั บ ในสถาบัน อุด มศึ ก ษา
ของประเทศไทย ซึ่ง ถื อ ว่า เป็ นสถาบัน ที่ มี บ ทบาทสาคัญ มากในแง่ข องการ น าเอาหลัก การทางพลศึ ก ษาและ
วิทยาศาสตร์ การกีฬาไปใช้ ดังนันควรจะมี
้
การพัฒนาและปรับตัวให้ ทนั กับการเปลีย่ นแปลงความก้ าวหน้ าทางด้ านนี ้
ทังการพั
้
ฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอง ซึ่งได้ แก่ นิสิต นักศึกษา นักกีฬา และบุคลากรในสถาบัน รวมถึง
การใช้ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเป็ นสื่อกลางในการขยายแนวคิดหรื อถ่ายทอดหลักการและวิธีก ารที่เกี่ยวข้ อง
กับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
จากสภาพการณ์ดงั กล่าวข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าการพัฒนาการกีฬานัน้ ยังขาดการประสานความร่ วมมือกัน
ทังภายในหน่
้
วยงาน ระหว่างหน่วยงานและยังต้ องการการพัฒ นาระบบการจัดการให้ มีประสิทธิ ภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งในส่วนของสถาบัน อุด มศึก ษา หากไม่มี ก ารบริ หารจัด การหน่ว ยงานที่ เป็ นศูน ย์ กี ฬ าที่ดี มี ป ระสิท ธิ ภาพ
จะส่งผลต่อ นิสติ นักศึกษา นักกีฬา รวมทังบุ
้ คลากรที่เกี่ยวข้ องโดยตรงต่อการ พลศึกษา การส่งเสริ มกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพนักกีฬา และการยกระดับองค์ความรู้ ทางด้ านการกีฬา ดั งนันข้
้ อมูลเกี่ยวกับสภาพ
และปั ญหาการบริ หารจัดการ จึงมีความจาเป็ นต่อการพัฒนาศูนย์กีฬา ในสถาบันอุดมศึกษา เป็ นอย่างยิ่ง ด้ วยเหตุผล
ดังกล่าวทาให้ ผ้ ูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการบริ หารจัดการศูนย์ กีฬ า ในสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง
เพื่อนาผลการวิจยั เสนอผู้ที่เกี่ยวข้ องในการนาไปใช้ เป็ นข้ อมูล เพื่อการพัฒนาการบริ หารจัดการศูนย์กีฬา ในสถาบัน
การพลศึกษา เขตภาคกลาง ให้ มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารจัดการศูนย์กีฬา ในสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง
2. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หารจัดการศูนย์กีฬาในสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง
3. เพื่อเสนอแนวทางการบริ หารจัดการศูนย์กีฬาในสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและองค์ประกอบแนวทางการพัฒนาศูนย์กีฬา
เพื่อความเป็ นเลิศของสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
ของสถาบันการพลศึกษา ให้ เกิ ดประสิทธิ ภาพในการดาเนินการและก่อให้ เกิดผลกับนักกีฬา โดยมีประชากรที่ใช้
ในการวิจัย จานวนทังสิ
้ ้น 175 คน คือ ทาการศึกษาวิจัยในกลุ่มบุคคลากรของศูนย์กีฬา ในสถาบันการพลศึกษา
เขตภาคกลาง โดยมี 3 กลุ่มดังต่อไปนี ้ คือ กลุ่มผู้บริ หาร จานวน 10 คน กลุ่มผู้เชี่ ยวชาญ 15 คน นักกี ฬาประจา
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ศูนย์กีฬา 150 คน จากนัน้ ทาการคัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่าง โดยวิธีการการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เป็ นการเลือกกลุม่ ตัวอย่างให้ ตรงตามหลักเกณฑ์หรื อจุดมุ่งหมายของผู้วิจยั จานวน 175 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
คือ การศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative Research Approach) เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูล สภาพและองค์ประกอบ
แนวทางการพัฒนาศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศของสถาบันการพลศึกษา ในเขตภาคกลาง
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
1. ตัวแปรต้ น คือ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับสภาพการบริ หารจัดการศูนย์กีฬา ได้ แก่ ด้ านการวางแผน
ด้ านการจัดองค์กร ด้ านการนา และด้ านการควบคุมการบริ หารจัดการศูนย์กีฬาสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง
ให้ สาเร็ จด้ วยความเต็มใจ
2. ตัวแปรตาม คือ ความสาเร็ จของการบริ หารจัดการศูนย์กีฬาในสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการศึกษาทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ การบริ หารจัดการศูนย์กีฬาและนาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อจะใช้
เป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ ข้ อมูล ผู้วิจัยท าการทดสอบคุณ ภาพของแบบสอบถามจากการหาความตรงเชิ งเนื อ้ หา
(Content Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity)
ได้ คา่ IOC = .91 และนาแบบสอบถามทดลองแจก (Try Out) ได้ คา่ Cronbach’s Alpha = .89

การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. หาค่าเฉลี่ย (µ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) ของความคิดเห็นสภาพและปั ญ หาการบริ หารจัดการ
ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง นาเสนอในรูปตารางประกอบความเรี ยง
2. นาเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศของสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง

ผลและวิจารณ์
1. สภาพการปฏิ บัติจ ริ งการบริ ห ารจัด การศูน ย์ กีฬ าเพื่ อความเป็ นเลิศ สถาบัน การพลศึก ษา เขตภาคกลาง
โดยรวมทุกด้ าน ดังตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการปฏิบัติจริ งการบริ หารจัดการ
ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง โดยรวมทุกด้ าน
ตารางที่ 1 แสดงสภาพการปฏิ บัติ จ ริ งการบริ ห ารจัด การศูน ย์ กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ นเลิศ สถาบัน การพลศึก ษา
เขตภาคกลาง
รายการ
1. ด้ านการวางแผน
2. ด้ านการจัดองค์การ
3. ด้ านการนา
4. ด้ านการควบคุม
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µ

σ

ระดับ

4.11
4.16
4.24
3.82

0.45
0.35
0.85
0.88

มาก
มาก
มาก
มาก
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รวม

4.08

0.44

มาก

จากตารางที่ 1 แสดงว่า สภาพการปฏิ บัติ จริ งการบริ ห ารจัด การศูน ย์ กี ฬ าเพื่ อความเป็ นเลิศ สถาบัน
การพลศึกษา เขตภาคกลาง โดยรวมทุกด้ าน อยูใ่ นระดับมาก(µ = 4.08,S.D.=0.44)
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลีย่ เป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านที่มีสภาพการปฏิบตั ิจริ งมากที่สดุ คือ ด้ านการนา
ด้ านการจัดองค์การ ด้ านการวางแผน และด้ านการควบคุม ตามลาดับ
2. ปั ญ หาการบริ หารจัด การศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง โดยรวมทุกด้ าน
ดังตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปั ญหาการบริ หารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศสถาบัน
การพลศึกษา เขตภาคกลาง โดยรวมทุกด้ าน (n=175)
ตารางที่ 2 แสดง ปั ญหาการบริ หารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง
รายการ

µ

σ

ระดับ

รวม

2.58
2.55
2.53
2.76
2.60

0.52
0.50
0.43
0.64
0.38

น้ อย
น้ อย
น้ อย
ปานกลาง
น้ อย

1. ด้ านการวางแผน
2. ด้ านการจัดองค์การ
3. ด้ านการนา
4. ด้ านการควบคุม

จากตารางที่ 2 แสดงว่า ปั ญ หาการบริ ห ารจัด การศูน ย์ กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ นเลิศ สถาบัน การพลศึก ษา
เขตภาคกลาง โดยรวมทุกด้ าน อยูใ่ นระดับน้ อย (µ = 2.60,S.D.=0.38)
เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนเฉลี่ ย เป็ นรายด้ านพบว่ า ด้ านที่ มี ปั ญหามากที่ สุ ด คื อ ด้ านการควบคุ ม
ด้ านการวางแผน ด้ านการจัดองค์การ และ ด้ านการนา ตามลาดับ
3. ข้ อเสนอแนะในพัฒนาการบริ หารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ สถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง
3.1 ด้ านการวางแผน 1) การจัดหาอุปกรณ์กีฬาและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการฝึ กซ้ อม เสริ มสร้ าง
สมรรถภาพทางกายที่ ได้ ม าตรฐาน และมี จ านวนที่ เพี ย งพอ 2) จัด หารายการการแข่ง ขัน ในรายการต่ า งๆ
เพื่ อพัฒ นาทัก ษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ทัง้ ในประเทศและในต่างประเทศ 3) จัด หาผู้เชี่ ยวชาญ
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ 4) มีแผนการส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละชนิดกีฬาให้ มีศกั ยภาพ
สูงสุด 5) การจัด หานักวิท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า 6) มี ระบบการคัด เลือ กนักกี ฬ าที่ ชัด เจน 7) มีระบบการส่งเสริ ม
นักกีฬาต่อยอดการศึกษาให้ กบั นักกีฬา 8) มีระบบการวิเคราะห์และการประเมินผลการฝึ กซ้ อมและการแข่งขัน
3.2 ด้ า นการจัด องค์ ก าร 1) มี ก ารมอบหมายงานความรั บ ผิ ด ชอบที่ ชัด เจน ทัง้ ภาระงานหลัก และ
ภาระงานรอง 2) ก าหนดการคิ ด ภาระงานของบุ ค คลกรที่ เข้ าร่ ว มท างานให้ กั บ ศู น ย์ กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ
ให้ มีการประเมินที่แตกต่างจากอาจารย์ทวั่ ไป 3) การจัดการเรี ยนพิเศษให้ กบั นักกีฬา
3.3 ด้ านการนา 1) ผู้บริ หารที่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจของผู้ปฏิบตั ิงาน โดยการพี่เลี ้ยงและเป็ นที่ปรึกษา
2) มอบหมายงานเพื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการพัฒ นาโดยจะดูแ ล แนะน า สนับ สนุน และการช่ ว ยให้ ก้ าวหน้ า ตาม
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H198

ความต้ อ งการ 3) การสร้ างบรรยากาศของในการท างานร่ วมกัน 4) การจัด เวที หรื อ สิ่งแวดล้ อ มในองค์ ก รให้ มี
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง 5) การระดมความคิดเห็น 6) มองข้ ามผลประโยชน์สว่ นตัว 7) มีสามารถจัดการกับอารมณ์ และ
ความเครี ยดในสถานการณ์วิกฤต 8) ผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริ ยธรรม
3.4 ด้ านการควบคุม 1) มีการประเมินความสาเสร็ จของแผนปฏิบตั ิการและ นาผลการรายงานมาเป็ น
ข้ อมูลในการวางแผน มาจัดทาSWOT 2) ควรจัดให้ มีการติดตามการใช้ งบประมาณ 3) การจัดทาการจัดการความรู้
4) การจัดการความเสีย่ ง 5) การจัดการแบบลีน
จากสรุ ป ผลการวิจัย พบว่า สภาพการปฏิบัติจริ งการบริ หารจัดการศูน ย์ กีฬาเพื่ อความเป็ นเลิศสถาบัน
การพลศึกษา โดยรวมทุกด้ าน อยู่ในระดับมาก และปั ญ หาการบริ หารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศสถาบัน
การพลศึกษา โดยรวมทุกด้ าน อยูใ่ นระดับน้ อย ผู้วิจยั ของอภิปรายผลเป็ นรายด้ านดังนี ้
1. ด้ านการวางแผนสภาพการปฏิบตั ิจริ งการบริ หารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศสถาบันการพลศึกษา
อยู่ในระดับมาก และปั ญ หาการบริ หารจัด การศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศสถาบันการพลศึกษา อยู่ในระดับน้ อย
เพราะ ศูนย์ กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ สถาบันการพลศึกษามีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิ จ เป้าหมายวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนิ นงานให้ สอดคล้ องกับ ยุท ธศาสตร์ ของสถาบัน การพลศึกษา นาไปสู่ขนั ้ ตอนและ
การระยะเวลาในการปฏิ บัติ ง านให้ มี ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ าหมายที่ ว างไว้ มี ก ารก าหนดแผนฝึ กอบรมทัก ษะและ
ความสามารถของผู้ฝึกสอนกีฬา สอดคล้ องกับหลักการบริ หารแบบ POLC ของ Bartol & Martin (1991) ที่กล่าวว่า
การวางแผน เป็ นกระบวนการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้ าว่าจะทาอะไร อย่างไรมีก ารกาหนดเลือกวัตถุประสงค์ และ
วิ ธี ป ฏิ บัติ เพื่ อ ให้ บรรลุวัต ถุ ป ระสงค์ นัน้ โดยอาศัย การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จาก อดี ต การตัด สิ น ใจในปั จจุ บัน และ
ทาการประเมินผลในอนาคต ทังนี
้ ้ต้ องมีการทาอย่างต่อเนื่อง มีความยืดหยุน่ รองรับต่อการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ และ
ส อ ด ค ล้ อ งก ลั บ Masteralaxis; Barr; & Hums (2005) ก ล่ า ว ถึ ง ด้ า น ก ารวา งแ ผ น ใน ก า รจั ด ก า รกี ฬ า
ต้ องจัดหางบประมาณเพื่อการเตรี ยมทีมนักกีฬา การเตรี ยมแผนการคัดเลือกนักกีฬา การจัดหาอุปกรณ์เครื่ องอานวย
ความสะดวก และวัส ดุ สิ น้ เปลื อ งต่ า งๆ ทางการกี ฬ า เช่ น สนา มกี ฬ า อุ ป กรณ์ กี ฬ า ตู้ เก็ บ ของและสิ่ ง อื่ น ๆ
การดาเนินการคัดเลือกตัวนักกีฬาที่เหมาะสม การสร้ างสมรรถภาพทางกีฬา ได้ แก่ การฝึ กซ้ อมทักษะ เทคนิคต่างๆ
การวางแผนการป้องกันและการบาดเจ็บทางการกีฬา เช่น การให้ ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับ การป้องกันและการบาดเจ็ บ
ทางการกีฬา การเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา การสร้ างสมรรถภาพ และบารุงรักษาสภาพ
จิตใจของนักกีฬา ตลอดจนการจัดอาหาร การพักผ่อน และอื่นๆ
2. ด้ านจั ด การองค์ ก ร สภาพการปฏิ บัติ จ ริ ง การบริ ห ารจั ด การศู น ย์ กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ สถาบั น
การพลศึกษา อยู่ในระดับมาก และปั ญหาการบริ หารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศสถาบันการพลศึกษา อยู่ใน
ระดับ น้ อ ย เพราะศูน ย์ กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ สถาบัน การพลศึ ก ษามี ก ารจัด หาผู้เชี่ ย วชาญทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถในการฝึ กกีฬา มีการจัดหานักวิทยาศาสตร์ ก ารกีฬาที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการพัฒนานักกีฬา มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินงาน นามาปฎิบตั ิไปสู่การแก้ ปัญหาต่างที่เกิดขึ ้น
ในองค์กรสอดคล้ องกับ Hoye., et.al. (2006) กล่าวว่า การจัดองค์กรกีฬา ต้ องเรี ยนรู้ถึง วิธีการบริ หารและการจัดการ
กี ฬ าในเรื่ อ งการแก้ ปั ญหาต่ า งที่ เกิ ด ขึ น้ ในองค์ ก รกี ฬ า โดยต้ อ งรู้ จัก และ ใช้ ประสบการณ์ ค วามคิ ด สร้ างสรรค์
จิ น ตนาการในการคาดการณ์ ในเหตุการณ์ ความคิ ดอย่า งมี เหตุผล และมี การใช้ ลาดับ ขัน้ ในการตัด สัน ใจ และ
สอดคล้ องกับแอน มหาคีตะ และนภัสวรรณ เจริ ญชัยภินนั ท์ (2562) ได้ ศึกษาแนวทางการปฏิ รูปองค์กรกีฬาในส่วน
ภูมิภาคของประเทศไทย พบว่า การพัฒนาศักยภาพนักกีฬานัน้ ระบบตรวจสอบกระบวนการฝึ กซ้ อมเพื่อให้ เป็ นไป
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ตามแผนการฝึ กซ้ อ ม มี ก ารน าองค์ ค วามรู้ ด้ านวิท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า เช่น สรี รวิท ยาการกี ฬ า จิ ต วิท ยาการกี ฬ า
โภชนาการการกีฬา เวชศาสตร์ การกีฬา มาบูรณาการใช้ ในการพัฒนานักกีฬา
3. ด้ านการนา สภาพการปฏิบตั ิจริ งการบริ หารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศสถาบันการพลศึกษา
อยู่ในระดับมาก และปั ญ หาการบริ หารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศสถาบันการพลศึกษา อยู่ในระดับน้ อย
เพราะการบริ หารงานของผู้บริ หารของศูนย์กีฬาเพื่อ ความเป็ นเลิศสถาบันการพลศึกษา เป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ การสร้ าง
แรงจู ง ใจในการท างาน มี ก ระบวนการชี น้ าตามแผนในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ บรรลุส าเร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์
มีการบริ หารจัดการความขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงาน สามารถให้ คาแนะนาและคาปรึกษาผู้ปฏิบตั ิงาน และมีการบริ หาร
แบบมีสว่ นร่ วม สอดคล้ องกับปั ทมา ชไวส (2558) กล่าวถึง ภาวะผู้นาในองค์กรกีฬาไว้ วา่ เป็ น บุคคลสาคัญในองค์กร
เพราะเป็ นผู้กาหนดทิศทางและเป้าหมาย รวมทังวางแผนด
้
าเนินการเพื่อหาวิธีที่จะบรรลุเป้าหมาย ผู้นาองค์กรกีฬา
ที่มีความสามารถต้ องมีภาวะผู้นาที่เหมาะสมและมีคุณ ลักษณะที่สอดคล้ องกับองค์ กรและเนือ้ งานที่ รับผิดชอบ
จึงจะนาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในที่สดุ และต้ องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาจึงควรที่ต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการ
ของภาวะผู้นาเพื่อสร้ างคุณสมบัตกิ ารเป็ นผู้นาของตนเองให้ เหมาะสมเป็ นที่ต้องการขององค์กร เพื่อการบริ หารจัดการ
องค์กรกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และบรรลุเป้าหมาย
4. ด้ านการควบคุมสภาพการปฏิบตั ิจริ งการบริ หารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศสถาบันการพลศึกษา
อยูใ่ นระดับมาก และปั ญหาการบริ หารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศสถาบันการพลศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลาง
เพราะศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศสถาบันการพลศึกษายังดาเนินการการควบคุมยังไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
การวัดผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ การนาผลการรายงานมาเป็ นข้ อมูลในการวางแผน และการมีระบบติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้ งบประมาณเป็ นระยะเพื่อนาเสนอข้ อมู ลด้ านงบประมาณ ทบทวนและการปรับวิธีการ
ควบคุมเมื่อสถานการณ์ เปลี่ยนแปลง สอดคล้ องกับหลักการบริ หารตามทฤษฎี PDCA Check คือ ตรวจสอบและ
ประเมินผลเพื่อทราบว่าบรรลุผลหรื อไม่และหากพบมีสงิ่ ใดที่ทาผิดพลาดหรื อหรื อบกพร่ องจะนาไปปรับปรุงแก้ ไข และ
Act คือ ยอมรับการเปลีย่ นแปลง หากบรรลุผลเป็ นที่น่าพอใจหรื อหากผลการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามแผน ให้ ทาซ ้าวงจร
โดยใช้ การเรี ย นรู้ จากการกระท าในวงจรที่ ได้ ปฏิ บั ติ ไ ปแล้ ว (Deming, 1986) และสอคล้ องกั บ ณั ฐ ชานิ ต ย์
ธนธรรมพานนท์ (2556) ได้ ศึกษา แนวทางการแก้ ปั ญ หาการบริ ห ารจัดการศูนย์ กีฬ าเพื่ อความเป็ นเลิศ สถาบัน
การพลศึกษา ควรจัดทาแผนบริ หารจัดการความเสี่ยง ด้ านการควบคุมให้ มีการประเมินผลการดาเนินงานเป็ นระยะ
และนาผลการประเมินมาปรับปรุง จัดทาขันตอน
้
กระบวนการปฏิบตั ิงานรวม

สรุป
สภาพการปฏิบัติจริ งการบริ หารจัดการศูนย์ กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง
โดยรวมทุกด้ าน อยู่ในระดับมาก และปั ญ หาการบริ หารจัดการศูนย์ กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศสถาบันการพลศึกษา
เขตภาคกลาง โดยรวมทุกด้ าน อยูใ่ นระดับน้ อย โดยมีข้อเสนอแนะคือด้ านการวางแผน ควรมีการจัดหาอุปกรณ์กีฬา
และสิ่งอานวยความสะดวก จัดหารายการการแข่ งขันผู้เชี่ยวชาญทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ระบบการคัดเลือก
นักกีฬาที่ชดั เจน ระบบการส่งเสริ มนักกีฬาต่อยอดการศึกษา วิเคราะห์และการประเมินผลการฝึ กซ้ อมและการแข่งขัน
ด้ านการจัดองค์กร มอบหมายงานความรับผิดชอบที่ชัดเจน กาหนดการคิดภาระงานของที่เหมาะสม การจัดการ
เรี ย นพิ เศษ ด้ า นการน า การบริ ห ารงานแบบมี ส่ว นร่ ว ม มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุค คลกร การสร้ างบรรยากาศ
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ของในการทางาน การระดมความคิดเห็น มองข้ ามผลประโยชน์สว่ นตัว จัดการกับอารมณ์และความเครี ยด มีศีลธรรม
และมีจริ ยธรรม ด้ านการควบคุม ประเมินความสาเสร็ จของแผนปฏิบัติการติดตามการใช้ งบประมาณ การจัดทา
การจัดการความรู้ การจัดการความเสีย่ ง และการจัดการแบบลีน
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คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษของรถยนต์ Eco car ที่ ส่ งผลต่ อการตั ด สิ น ใจซื ้อ ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร
Features of an Eco-Car Affecting to the Decision to Buy an Eco-car in Bangkok.
กาพล ลีไพบูลย์วงศ์ 1และ ศศิประภา พันธนาเสวี2
GumpolLeepaiboonwong1and SasiprapaPhanthanasaewee2

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco car ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์
Eco car ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอ่ คุณสมบัติ
พิเ ศษ และเพื่ อ ศึกษาถึ ง การตัด สิน ใจซื อ้ รถยนต์ Eco car ของผู้บ ริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จัย พบว่า
1)ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพ
รั บ จ้ าง/พนัก งานบริ ษั ท เอกชน มี รายได้ 30,001-40,000 บาท/เดื อ น และมี จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว 4-6 คน
2) ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ ค่า น า้ มันรถยนต์ ส่วนตัว โดยเฉลี่ ย 3,001-4,000 บาท/เดื อน ใช้ ร ถยนต์ ร าคามากกว่า
500,000 บาท ตนเองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ และผ่อนชาระเงินรถยนต์เป็ นระยะเวลา 4-6 ปี ใช้ รถยนต์ Eco car
เป็ นคัน ที่ 1 ขับ ขี่ ง่ า ยคล่อ งตัว มี ข นาดเล็ก ช่ ว ยประหยัด ค่า น า้ มัน ใช้ ร ถยนต์ โตโยต้ า เพราะเป็ นยี่ ห้ อ เจ้ า ตลาด
มีความน่าเชื่อถือสูง และใช้ งานได้ อย่างคล่องแคล่ว 3) คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco car มีภาพรวมในระดับมาก
และรายด้ า นในระดับ มากที่สุด 4) การตัด สิน ใจซื อ้ รถยนต์ Eco carมี ภาพรวมในระดับ มาก 5) ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco car โดยรวมและทุกด้ านส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค
ในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : รถยนต์,อีโคคาร์ , การตัดสินใจซื ้อ

Abstract
The purpose of this research is to study the features of Eco car that affects the decision to buy
Eco car of consumers in Bangkok. Study the opinions of consumers in Bangkok on the features and the
decision to buy an Eco car.
The results of this research are as follows:
1) Most of the respondents are female aged from 21 to 30 years old who have single status and
bachelor’s degree education. They work as private company employee with average monthly incomes
between 30,001-40,000 baht and they have family member’s 4-6 people.

สาขาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองคณบดีคณะบริ หารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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2) Respondents use the average monthly private car fuel cost from 3,001 to 4,000 baht, use a car
that is priced more than 500,000 baht. Self-influences the purchasing decision and installment payment for
cars within period of 4-6 years, using the Eco car as the first car, easy to drive, compact size, saving fuel
consumption costs. They use Toyota cars because Toyota is the popular market brand with highly reliable
and use it fluently.
3) The overview of Eco car special features is in high level and each feature in the highest level.
4) The overview of decision to buy an Eco car has a high level.
5) The hypothesis test found that the overall of special features of Eco car and in all aspects affects
the purchasing decisions of consumers in Bangkok with statistical significance at the level of 0.05.
Key words: Car, Eco car, Decision

บทนา
สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย และ
ส่งผลต่อวิถีการดาเนินชีวิตของคนไทยหนึง่ ในนันก็
้ คือ การปรับขึ ้นราคาค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะในทุก ๆ
ปี ประกอบกับ โครงการคื น เงิ น ภาษี ส าหรั บ รถยนต์ คัน แรกของรั ฐ บาลในปี พ.ศ. 2555 เพื่ อ กระตุ้น เศรษฐกิ จ
ให้ เกิดการใช้ จ่าย จึงทาให้ เกิดการตัดสินใจที่จะซื ้อรถยนต์มาใช้ เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทาง และเมื่ออัตรา
การซือ้ รถยนต์ ในแต่ละครั วเรื อนเพิ่ มสูงขึน้ ในทุก ๆปี ส่ง ผลให้ การจราจรในกรุ งเทพมหานครไม่มี ความคล่องตัว
เมื่อจานวนผู้ใช้ รถยนต์มากขึ ้นทาให้ เกิดความต้ องการใช้ น ้ามันในปริ มาณที่สงู ขึ น้ ตามไปด้ วย แต่ด้วยราคาน ้ามัน
ที่ปรับตัวสูงขึ ้น ทาให้ เกิดพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่ต้องการแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆที่เป็ นทางเลือกในการประหยัด
ค่าใช้ จ่าย ด้ วยเหตุนี ้รัฐบาลจึงมีแนวคิดที่จะลดการใช้ น ้ามันซึ่งมีความสอดคล้ องกับสถานการณ์ ลดการใช้ พลังงาน
ของโลก เพื่ อ รั ก ษาสภาพแวดล้ อ มและการตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้บ ริ โ ภคที่ ต้ อ งการลดค่ า ใช้ จ่ า ย
ด้ า นราคาน า้ มัน (ธี ร พงศ์ เทพหัสดิ น ณ อยุธ ยา, 2558) ส่ว นแนวโน้ ม ตลาดรถยนต์ ใ นประเทศปี พ.ศ. 2561
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมของประเทศมี การเติบ โตเพิ่ มขึน้ ที่ 3.9% การส่งเสริ มการลงทุน จากภาครั ฐ และภาคเอกชน
ทาให้ ผ้ ูบ ริ โภคมี ความเชื่ อมั่น และการแนะนาผลิตภัณ ฑ์ ใหม่จากบริ ษัท รถยนต์ ต่างๆมีส่วนในการกระตุ้นตลาด
ให้ เติบโตได้ แนวโน้ มตลาดรถยนต์โดยรวมในประเทศปี พ.ศ. 2561 อยู่ในระดับ 900,000 คัน เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา
ประมาณ 3.4% แบ่งเป็ นรถยนต์นงั่ เพิ่มขึ ้น 1.9% (352,000 คัน) รถเพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ ้น 4.3% (548,000 คัน)
รถกระบะ 1 ตันรวมรถกระบะดัดแปลงลดลง 0.1% (424,000 คัน) (ประชาชาติธุรกิจ , 2561) ผู้บริ โภคมีความสนใจ
รถยนต์อีโคคาร์ เนื่องจากการประหยัดน ้ามัน ด้ วยสถานการณ์ ราคาน ้ามันที่สงู ขึ ้นทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีความต้ องการใช้
เพิ่มขึ ้น โดยการประหยัดน ้ามันวิ่งได้ ระยะทางเฉลี่ย 20 กม./ลิตร ช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคประหยัดค่าใช้ จ่ายการเติมน ้ามัน
ในแต่ละครั ง้ จึ ง ท าให้ บ ริ ษั ท รถยนต์ ได้ น ามาเป็ นจุด ขายด้ านการตลาดในการตัด สินใจซื อ้ รถยนต์ จ ากสภาวะ
การเปลีย่ นแปลงในปั จจุบนั ผู้ประกอบได้ รับการอนุมตั ิการส่งเสริ มการลงทุนในโครงการรถยนต์อีโคคาร์ จานวน 6 ราย
กาลังการผลิตรวม 685,000 คัน โดยส่วนใหญ่เป็ นการผลิตเพื่อการส่งออกไปจาหน่ายทัว่ โลก (กระทรวงศึกษาธิการ,
2553)
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จากข้ อมูลการศึกษางานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ Eco car พบว่า งานวิจัยของ
เมวดี บุตรวงศ์นรา (2553) นิตา ดิษฐ์ บญ
ุ เชิญ (2553) อานาจ พนาคุณากร (2554) ธีรพงศ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
(2558) และจารุ พัน ธ์ ยาชมภู (2559) ได้ มุ่ง เน้ น ศึ ก ษาไปที่ ส่ ว นประสมการตลาดเป็ นหลัก คื อ กลยุท ธ์ 4P’s
ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ หนึ่งที่บริ ษัทรถยนต์นามาใช้ เพื่อทาให้ ประสบความสาเร็ จทางด้ านยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ ้นใน
ทุก ๆ ปี โดยที่ยงั ไม่พบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องของคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco car ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ
ซื ้อของประชากรในกรุงเทพมหานครด้ วยเหตุนี ้เองจึงทาให้ ผ้ วู ิจยั เล็งเห็นถึงประเด็นทางช่องว่าง ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจ
ศึกษาเรื่ องดังกล่าวเพราะในปั จจุบนั รถยนต์ Eco car แต่ละคันก็มีคณ
ุ สมบัติพิเศษที่แตกต่างกันเรื่ อง ความประหยัด
น ้ามัน การรักษาสิง่ แวดล้ อม ความปลอดภัยชันน
้ า และความเหมาะสมต่อการใช้ งาน ซึง่ การศึกษาข้ อมูลจากประเด็น
ดัง กล่าวนี ้ จะช่ ว ยนามาซึ่งการแก้ ไขและปรั บ ปรุ ง คุณสมบัติ พิเ ศษของรถยนต์ Eco car ของค่า ยรถยนต์ ต่ า ง ๆ
ให้ ดียิ่งขึ ้น ทาให้ สามารถกาหนดมาตรฐานใหม่และเป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภคทัว่ ไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco car ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ Eco car ของผู้บริ โภค
ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอ่ คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco car
3. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ Eco car ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นกลุม่ ประชากรทุกเพศที่มีอายุ 18-50 ปี
ในกรุ งเทพมหานครที่เคยซื ้อหรื อกาลังตัดสินใจซื ้อรถยนต์ Eco car โดยใช้ โปรแกรม G* Power ในการคานวณได้
จานวน 230 คน นามาทดสอบค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.877 ด้ วยระดับความเชื่อมัน่ 95% และมีความคลาดเคลื่อน
เท่ากับ 0.05 การเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) และสุม่ แบบสะดวก
(Convenience Sampling)โดยใช้ แบบสอบถามแบบออนไลน์บน facebook page : Eco Car Racing Thailand จน
ครบจานวน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่า ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สาหรั บ สถิ ติ เ ชิ ง อนุม าน (Inferential statistics) ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ถ ดถอยเชิ ง พหุคูณ
(Multiple Regression) ได้ แก่ คุณสมบัติด้านความประหยัดน ้ามันคุณสมบัติด้านการรักษาสิ่งแวดล้ อมคุณสมบัติ
ด้ านความปลอดภัยชันน
้ าและคุณสมบัติด้านความเหมาะสมต่อการใช้ งานมีกรอบแนวความคิดดังนี ้
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ตัวแปรต้ น
คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco car
ด้ านความประหยัดน ้ามัน
คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco car
ด้ านการรักษาสิง่ แวดล้ อม
คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco car
ด้ านความปลอดภัยชันน
้ า

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจซื ้อของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร
ที่มา : Kotler (2003)

คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco car
ด้ านความเหมาะสมต่อการใช้ งาน
ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม (2551)
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 และ 3 พบว่า ระดับความคิดเห็นคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco car
ภาพรวม ด้ านความปลอดภั ย ชั น้ น าตามมาตรฐานความปลอดภั ย ของยุ โ รป ด้ านการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อม
ด้ า นความคล่อ งตัว สูง ด้ า นการประหยัด น า้ มัน และระดับ ความคิ ด เห็ น กับ การตัด สิ น ใจซื อ้ รถยนต์ Eco car
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ที่1 ดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco car ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อของประชากรในกรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ Eco car
ตัวแปร
B
Std.
Beta
T
Sig.
ค่าคงที่ (Constant)
0.362
0.156
2.323
0.021
คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco car
0.925
0.038
0.848
24.185
0.000
R= 0.848 R2 = 0.720 SEE = 0.2699 F= 584.934Sig. = 0.000
จากตารางที่ 1 คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษของรถยนต์ Eco car ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อ้ ของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 มีปัจจัยในการพยากรณ์ 72.0%
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ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยเชิงพหุ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานระหว่าง คุณสมบัติพิเศษ
ของรถยนต์ Eco car ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อของประชากรในกรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจซื ้อรถยนต์ Eco car
ตัวแปร
B
Std.
Beta
T
Sig.
ค่าคงที่ (Constant)
.230
.155
1.477
.141
ด้ านการประหยัดน ้ามัน
.250
.042
.299
5.897
.000
ด้ านการรักษาสิง่ แวดล้ อม
.121
.042
.147
2.877
.004
ด้ านความปลอดภัยชันน
้ า
.212
.041
.228
5.187
.000
ด้ านความเหมาะสมต่อการใช้ งาน
.376
.039
.396
9.703
.000
R= 0.862 R2 = 0.742 SEE = 0.261 F= 161.939 Sig. = 0.000
จากตารางที่ 2 คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco car ด้ านการประหยัดน ้ามัน ด้ านการรักษาสิ่งแวดล้ อม
ด้ านความปลอดภัยชัน้ นา และด้ านความคล่องตัวสูงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 มีปัจจัยในการพยากรณ์ 74.2%

สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาที่ สรุ ป ว่ า คุณ สมบัติ พิ เ ศษของรถยนต์ Eco car ส่ง ผลต่อ การตัด สิน ใจซื อ้ ของประชากร
ในกรุ งเทพมหานครทังนี
้ ้เป็ นเพราะคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco car ด้ านความปลอดภัยชัน้ นาตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย ของยุโ รป ได้ แ ก่ การป้ องกัน ก่ อ นเกิ ด อุบัติ เ หตุใ ห้ กับ ผู้ขับ ขี่ โดยอย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ร ะบบห้ า มล้ อ
แบบป้ องกั น การล็ อ ก และมี ก ารติ ด ตั ง้ ระบบควบคุ ม เสถี ย รภาพแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท าให้ รู้ สึ ก ไว้ วางใจ
กับ ระบบความปลอดภัยนี ข้ องรถยนต์ Eco car ด้ า นการรั กษาสิ่ง แวดล้ อม ได้ แ ก่ รถยนต์ Eco car เป็ นรถยนต์
ที่ก่อให้ เกิ ดมลพิษต่า โดยผ่านตามเกณฑ์ มาตรฐาน UNECE หรื อ Euro 4 ช่วยรั กษาสิ่งแวดล้ อม ทาให้ สามารถ
ช่วยรั กษาสิ่งแวดล้ อมของโลกได้ ในทางอ้ อมด้ านความคล่องตัวสูง ได้ แก่ ขนาดตัวถังที่เล็กของรถยนต์ Eco car
ทาให้ สามารถจอดรถในพื ้นที่ๆจากัด จึงส่งผลให้ จอดรถได้ ง่ายและลดความเสี่ยงในการเบียดเสียดกับรถยนต์คนั อื่น
ที่ จ อดและด้ านการประหยัด น า้ มัน ได้ แ ก่ การใช้ วัส ดุใ นการผลิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี น า้ หนัก เบาแต่ แ ข็ ง แรง
ทาให้ สามารถลดการสิ ้นเปลือ งเชื อ้ เพลิง ได้ ม ากกว่า รถยนต์ ป ระเภทอื่ น ๆ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ การศึก ษา การรั บ รู้
ด้ านสิ่งแวดล้ อมและการทากิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจที่สง่ ผลต่อการ ตัดสินใจซื ้อรถยนต์อีโคคาร์
(Eco Car) ของประชากรในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและสมุทรปราการ ของจันทร พันธ์ ภักดีวงษ์ (2559) พบว่า
การรับรู้ ด้านสิ่งแวดล้ อม การรับรู้ ผลกระทบของสิ่งแวดล้ อมต่อธุรกิจ และ การทากิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้ อม
ของธุ ร กิ จ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกับ สัง คมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ง ผลต่อ การตัด สิน ใจซื อ้ รถยนต์ อี โคคาร์
ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
จากผลการวิจยั พบว่า ด้ านการประหยัดน ้ามันส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครทังนี
้ ้
เป็ นเพราะว่าการใช้ วสั ดุในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีน ้าหนักเบาแต่แข็งแรง ทาให้ สามารถลดการสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิง
ได้ มากกว่ารถยนต์ประเภทอื่นๆอัตราการการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงไม่เกิน 5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ทาให้ สามารถประหยัด
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ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางได้ เ ครื่ อ งยนต์ เ บนซิ น มี ค วามจุ ไ ม่ เ กิ น 1.3 ลิ ต รและดี เ ซลมี ค วามจุ ไ ม่ เ กิ น 1.4 ลิ ต ร
ด้ วยเครื่ องยนต์ที่มีขนาดเล็ก ทาให้ ท่านรู้ สกึ เป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการเกิดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์และรถยนต์
Eco car ที่ใช้ น ้ามันเบนซินน ้ามันแก๊ ส โซฮอล์ และน ้ามันดีเซล ซึ่งไม่สอดคล้ องกับการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสินใจซื ้ออีโคคาร์ ของประชากรในเขตพื ้นที่ อาเภอเมือง จั งหวัดชลบุรี ของอัญชลี พละสาร (2558) พบว่า
ค่าเฉลี่ยของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการซือ้ อีโคคาร์ คือ ความประหยัดนา้ มัน การรั กษาสิ่งแวดล้ อม ความปลอดภัย
ความเหมาะสมต่อการใช้ งาน ค่าบารุ งรั กษาต่า ต้ นทุนความเป็ นเจ้ าของต่าและความคล่องตัวสูง จะมีค่าเฉลี่ย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้ออีโคคาร์ แต่ละยี่ห้อไม่แตกต่างกัน
ด้ านการรั กษาสิ่งแวดล้ อมส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะว่า
รถยนต์ Eco car เป็ นรถยนต์ที่ก่อให้ เกิดมลพิษต่า โดยผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน UNECE หรื อ Euro 4 ช่วยรักษา
สิ่ ง แวดล้ อ ม ท าให้ ส ามารถช่ ว ยรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มของโลกได้ ใ นทางอ้ อ ม โดยรถยนต์ Eco car จะปล่อ ยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 120 กรัมต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร ทาให้ สามารถลดมลพิษในอากาศได้ มากกว่ารถยนต์
ประเภทอื่ น ๆซึ่ง สอดคล้ องกับ ปั จจัย การตลาด การรั บ รู้ และทัศ นคติ ที่มี ผลต่อ การตัด สินใจ ซื อ้ รถยนต์ อีโคคาร์
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ของณัฐฌาน นาวีวงค์ (2556) พบว่าปั จจัยการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพล
ต่อ การตัด สิ น ใจซื อ้ ของผู้บ ริ โ ภค การรั บ รู้ ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละราคามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ ของผู้บ ริ โ ภค
และทัศนคติด้านความรู้ ความเข้ าใจและความรู้ สึกชอบมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์อีโคคาร์ ของ ผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านความปลอดภัยชันน
้ าส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครทังนี
้ ้เป็ นเพราะว่ารถยนต์
Eco car มีคณ
ุ สมบัติด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดอุบตั ิเหตุให้ กบั ผู้ขบั ขี่ โดยอย่างน้ อยต้ องมีระบบห้ ามล้ อ
แบบป้ องกั น การล็ อ ก และติ ด ตั ง้ ระบบควบคุ ม เสถี ย รภาพแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท าให้ รู้ สึ ก ไว้ วางใจกั บ
ระบบความปลอดภัย นี ก้ ารใช้ วัสดุในการประกอบโครงสร้ างของรถยนต์ Eco car ได้ มาตรฐานของยุโรป ทาให้
มีความมัน่ ใจในคุณภาพของรถยนต์ Eco carรถยนต์ Eco car คือผ่านมาตรฐาน ความปลอดภัยของยานยนต์ในเรื่ อง
การปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้ านหน้ าและด้ านข้ าง (UNECE 94, 95)และรถยนต์ Eco car มีความทันสมัยและ
เน้ น ความปลอดภัย มากขึน้ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ แนวความคิ ดของ สุม ล ศุภนิ มิ ต กุล (2556) เพราะการรั บ รู้ ข้ อ มูล
ด้ านผลิตภัณฑ์ การ รับรู้ ข้อมูลด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และการรับรู้ ข้อมูลด้ านการส่งเสริ มการตลาดมีอิทธิพล
ต่อทัศนคติที่มีตอ่ รถยนต์อีโคคาร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และการรับรู้ข้อมูลด้ านผลิตภัณฑ์ การรับรู้ข้อมูลด้ านราคา
และทัศนคติที่มีต่อรถยนต์อีโคคาร์ มีอิทธิ พลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจซื ้อรถยนต์อีโคคาร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
โดยที่ปัจจัยทังหมดสามารถท
้
านายแนวโน้ มการตัดสินใจซื ้อรถยนต์อีโคคาร์ ของกลุม่ ตัวอย่างได้ ร้อยละ 55
ด้ านความเหมาะสมต่อการใช้ งานส่งต่อการใช้ งานส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร
ทังนี
้ ้เป็ นเพราะว่าขนาดตัวถังที่เล็กของรถยนต์ Eco car ทาให้ สามารถจอดรถในพื ้นที่ๆจากัด ทาให้ จอดรถได้ ง่ายและ
ลดความเสี่ยงในการเบียดเสียดกับรถยนต์ คนั อื่นที่จอดอยู่ และสามารถขับขี่ไปตามซอยแคบ ง่ายต่อการเปลี่ยน
ช่องทางการขับขี่ จึงสะดวกต่อการใช้ งานในชีวิตประจาวัน เหมาะสมกับการใช้ งานภายในตัวเมืองกรุ งเทพมหานคร
ซึ่ง สอดคล้ องกับ แนวความคิด ของ สิริ กร แสนชัยนาท (2556) เพราะผู้บ ริ โภคเลือ กซือ้ รถยนต์ อีโค คาร์ เพราะ
ประหยัดน ้ามันมากที่สดุ ประกอบกับผู้ประกอบการในปั จจุบนั มีข้อเสนอต่างๆ ที่กระตุ้นผู้บริ โภคให้ เกิดการซื ้อมากขึ ้น
โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะซื ้อด้ วยวิธีผอ่ นชาระ และตัดสินใจซื ้อรถยนต์ด้วยตัวเอง จากการศึกษาวิจยั ทาให้ ทราบ
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ว่าปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยทางด้ านการตลาด ทุกด้ านมีความสาคัญต่อพฤติกรรมในการซือ้ รถยนต์ อีโค คาร์
ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้
1. นั ก การตลาดควรน าเสนอให้ ลู ก ค้ าทราบถึ ง คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษของรถยนต์ Eco car ทั ง้ ด้ าน
ระบบความปลอดภัย เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การได้ รั บ มาตรฐานชัน้ น าระบบโลก การประหยัด น า้ มัน แล้ ว
เพิ่ ม เติ ม ด้ วยการน าเสนอรู ป ลัก ษณ์ ทั ง้ ภายนอกและภายใน ของรถยนต์ Eco car ที่ มี ค วามสวยงาม และ
สิง่ อานวยความสะดวกภายในรถ เพื่อเป็ นการกระตุ้นการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ Eco car มากขึ ้น
2. ด้ านการประหยัดน ้ามัน ผู้ประกอบการควรมีการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ Eco car ในการประหยัดน ้ามัน
สูงเฉลี่ย 20 กิโลเมตรต่อลิตร มีการนาเทคโนโลยีใหม่มาพัฒนาให้ รถยนต์ให้ ประหยัดน ้ามันที่มากขึ ้นหรื อทดแทน
น ้ามันบางส่วน เพื่อให้ ก้าวทันความเปลีย่ นแปลงของความต้ องการของลูกค้ าในอนาคตได้
3. ด้ านกา รรั กษ าสิ่ ง แ วด ล้ อ ม ผู้ ประ กอ บก ารคว รน าเ สนอ ว่ า ก ารใช้ รถ ยนต์ Eco car นั น้
เป็ นมิ ต รต่อ สิ่ง แวดล้ อ ม และมลพิ ษ ที่ อ อกมามี ป ริ ม าณที่ ต่ า และเป็ นพลัง งานสะอาด เพื่ อ ตอบสนองผู้บ ริ โภค
ในปั จจุบนั ที่ให้ ความสาคัญทางด้ านสิ่งแวดล้ อม ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเห็นว่าผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อมมีคณ
ุ ค่า
4. ด้ า นความปลอดภัย ชัน้ น า ผู้ป ระกอบการน าเสนอได้ รั บ มาตรฐานด้ า นความปลอดภัย ระดับ โลก
เชิงป้องกันก่อนเกิดอุบตั ิเหตุให้ กบั ผู้ขบั ขี่ โดยมีระบบห้ ามล้ อแบบป้องกันการล็อก และติดตังระบบควบคุ
้
มเสถียรภาพ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมัน่ ใจในการใช้ รถยนต์ Eco car
5. ด้ านความเหมาะสมต่อการใช้ งาน ผู้ประกอบการนาเสนอรูปลักษณ์ของรถยนต์ Eco car จอดรถในพื ้นที่
ที่ จ ากัด ท าให้ จ อดรถได้ ง่ า ยและลดความเสี่ ย งในการเบี ย ดเสี ย ดกับ รถยนต์ คัน อื่ น สะดวกต่ อ การใช้ งานใน
ชีวิตประจาวัน รวมถึงเหมาะสมกับการใช้ งานภายในตัวเมืองกรุงเทพมหานครที่มีพื ้นที่จากัด
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. แนะนาให้ ทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่น ๆ เพราะงานวิจัยนี ้การสารวจเฉพาะกลุม่ ผู้ใช้ รถยนต์
Eco carเท่านันในการวิ
้
จยั สารวจครัง้ ต่อไป จะได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตรงกับกลุม่ เป้าหมายมากที่สดุ
2. แนะนาให้ ทาการศึกษาในสถานที่แตกต่างกัน เพราะในงานวิจยั ครัง้ นี ้ศึกษาแต่ในกรุงเทพมหานครเท่านัน้
ในการวิ จัย ส ารวจครั ง้ ต่ อ ไปควรมี ก ารศึ ก ษาในจัง หวัด อื่ น ๆด้ ว ย เช่ น นนทบุรี สมุท รปราการ เป็ นต้ น เพื่ อ ให้
มีความครอบคลุมของข้ อมูล
3. แนะนาให้ มีการศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มด้ วย เพราะในงานวิจัยนี ้ศึกษาเพียงเชิงปริ มาณ หากทาการวิจัย
ครั ง้ ต่ อ ไปควรมี ก ารส ารวจความคิ ด เห็ น เชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ สอบถามข้ อมู ล เชิ ง ลึ ก ที่ แ บบสอบถามทั่ ว ไป
ไม่สามารถเก็บข้ อมูลได้
4. แนะน าให้ มี ก ารศึ ก ษาตั ว แปรต้ นอื่ น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว แปรตาม และปั จจั ย อื่ น ๆ
ที่อาจมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจซื ้อรถยนต์อีโคคาร์ เช่น การรับรู้ขา่ วสารในช่องทางใดบนสือ่ ออนไลน์มากที่สดุ
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การโฆษณาโดยใช้ บุคคลที่มีช่ ือเสียง ที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจซือ้ รองเท้ ากีฬาแบรนด์ ไนกี ้
ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
Celebrity Endorsement in Advertising has affects the Consumer Making Purchase Decision
of Nike Sports Shoes Brand in Bangkok Area
ขวัญชนก พะลัง 1 และ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี 2
Kwanchanok Phalang 1 and Asst.Prof. Ph.D Sasiprapa Phanthanasaewee2

บทคัดย่ อ
วิจยั ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาถึงความมีอิทธิพลของการโฆษณาโดยใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียงที่มีต่อ
การตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาถึงการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬา
แบรนด์ไนกี ้ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ
การโฆษณาโดยใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียงในการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึ่งแบบสอบถามได้ ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนือ้ หาและความความเชื่อมัน่ ด้ วย
วิธีครอนบาค กับกลุ่มตัวอย่างทดลองจานวน 40 คน ได้ ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.972 และใช้ แจกจริ งกับกลุ่ม
ผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ เคยเห็นโฆษณาและเคยสวมใส่รองเท้ ากี ฬ าไนกี ้ จานวน 400 คน ซึ่งสถิ ติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ น คือ สถิ ติเชิ งพรรณนา ซึ่งได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอ้ างอิงที่ใช้ ในการทดสอบสมมุติฐานคือการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า การโฆษณา
โดยใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งประกอบด้ วยปั จจัยด้ านความดึงดูดใจ, ความไว้ วางใจ, ความชานาญเชี่ยวชาญ และ
ความเคารพ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อ้ รองเท้ ากี ฬ าแบรนด์ ไ นกี ข้ องผู้ บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับที่ 0.05 ส่วนความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬา
แบรนด์ไนกี ้ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คาสาคัญ: การโฆษณาโดยใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียง, การตัดสินใจซื ้อ, รองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกี ้

Abstract
The purpose of this study was for three main reasons. 1) Study the influence of advertising by
famous people on the purchase of Nike brand sports shoes by consumers in Bangkok. 2) Study the
decision to buy Nike brand sports shoes from consumers in Bangkok. 3) Study about an effects influence
of advertising by celebrity on the purchase of Nike brand sports shoes, consumers in Bangkok. By using
questionnaires as a tool for data collection this questionnaire has been validated for content validity and
confidence by Cronbach. With a sample of 40 people with a confidence of level 0.972 and actually used
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distribution with consumers in Bangkok who bought 400 brands Nike sports shoes. The statistics used in
the initial data analysis were Descriptive statistics, Include the average, percentage, standard deviation
and the reference statistics used in the hypothesis testing is the multiple regression analysis. It was found
that Advertising by celebrity who influence the decision it consists of attractiveness, trust, expertise, and
respect they’re influencing the decision to buy Nike brand sports shoes among consumers in Bangkok
significantly at level 0.05 As for the similarity with the target group does not influence the decision to buy
Nike brand sports shoes of consumers in Bangkok significantly.
Keyword: Advertising by celebrity, Customer’s Decision, Nike brand sports shoes

บทนา
เนื่ อ งจากสภาพการแข่งขัน ในปั จ จุบัน ตลาดรองเท้ า มี อัต ราการเติ บ โตอย่า งต่อ เนื่ อ ง โดยเติ บ โตเฉลี่ ย
ร้ อยละ 15-30 ต่อ ปี จากในอดี ตที่ เป็ นตลาดเฉพาะ (Niche) ปั จจุบัน กลายเป็ นตลาดกระแสหลัก (Mainstream)
อีกทังเศรษฐกิ
้
จก็แทบไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อกาลังซื ้อของลูกค้ าตังแต่
้ ราคาหลักพันจนถึงหลักหมื่นบาท การที่ตลาด
รองเท้ ากี ฬ าเติบ โตอย่างต่อเนื่ อง นับ เป็ นปั จจัย บวกให้ ต ลาด ผลิต ภัณ ฑ์ ดูแลรองเท้ าและเครื่ องหนังเติบ โตตาม
อย่างเห็นได้ ชดั (บริ ษัท มาร์ เก็ตเธียร์ จากัด , 2562) หนึ่งในกลยุทธ์ ที่ได้ รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริ โภค คือ โฆษณา
เป็ นการสื่ อ สารที่ ส าคัญ มากที่ สุด เพื่ อ สร้ างการรั บ รู้ เสริ ม สร้ างความเข้ า ใจให้ แก่ ผ้ ู บริ โภคถึ ง ประโยชน์ แ ละ
ความโดดเด่นของรองเท้ ากีฬา (ณัฏฐ์ หทัย เจิมแป้น, 2560) ตลาดโฆษณาในปี 2562 นันมี
้ การนาสื่อ Social media
เข้ ามาช่วยในการโฆษณา ซึ่งทาให้ การตลาดเติบโตขึ ้น ร้ อยละ 20 อยู่ที่ 17,000 ล้ านบาทของการลงทุนด้ านโฆษณา
ที่จะใช้ จ่ายถึง 91,000 ล้ านบาท ในปี 2562 โดยจะเห็นการเติบโตอยู่ที่ ร้ อยละ 5 จากปี 2561 รองลงมาปั จจัยหลัก
ของการเติบโตยังมาจากทีวี , ออนไลน์ และสื่อนอกบ้ าน (Out of Home) การเติบโตดังกล่าวจาก 87,000 ล้ านบาท
ปี 2561 เพิ่ ม ขึน้ เป็ น 91,000ล้ า นบาท ปี 2562 ปั จ จัย หลัก ๆ มาจากการเติ บ โตของสื่ อ ออนไลน์ ที่ เติ บ โตขึน้ อี ก
ร้ อยละ 20 ซึง่ เป็ นการโตต่อเนื่องจากปี ที่แล้ วที่โตเกือบ ร้ อยละ 20 เช่นกัน ส่วนสือ่ นอกบ้ าน (Out of Home) ประมาณ
ร้ อยละ 10 หรื อคิดเป็ นเงิน 12,000 ล้ านบาท (บริ ษัท มาร์ เก็ตเธียร์ จากัด, 2562)
ในยุคดิจิทลั ไทยแลนด์ (ยุคดิจิทลั 4.0) ที่พฤติกรรมผู้บริ โภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว แบรนด์รองเท้ ากีฬาต่าง
มีกลยุทธ์ที่มีความแตกต่างกันออกไป ความเคลือ่ นไหวในธุรกิจรองเท้ าและอุปกรณ์กีฬากลับมามีก ารแข่งขันที่สงู และ
รุ นแรงเพิ่มมากขึ ้น เมื่อ Adidas ซึ่งเป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่ ของอุตสาหกรรมการกีฬาในเยอรมนี จากรายงาน
ผลประกอบการไตรมาสแรกประจาปี 2560 โดยกาไรสุทธิ ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นถึง ร้ อยละ 30 จากยอดขายที่เพิ่มขึน้
ร้ อยละ19 ซึ่ ง ตลาดอเมริ ก าเหนื อ ขยายตั ว อย่ า งแข็ ง แกร่ ง ที่ สุด ส าหรั บ Adidas โดยท าก าไร 31% ซึ่ ง Adidas
เริ่ มด้ วยการผลิตรองเท้ าฟุตบอล และประสบความสาเร็ จจากรองเท้ าวิ่งรุ่ นบูสท์ เมื่อปี 2559 เดือนตุลาคม ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) แคสปาร์ รอร์ สเตด แก้ แนวทาง Adidas ให้ เป็ นรองเท้ ากี ฬาแฟชั่นให้ เทียบเท่ากับแบรนด์
คู่แ ข่ ง อย่ า ง Nike จากสหรั ฐ ฯ โดย Adidas ทดลองน ารองเท้ า รุ่ น ซู เปอร์ ส ตาร์ ที่ มี ค วามโด่ ง ดัง ในช่ ว งปี 1980
ทาให้ รองเท้ ารุ่นซูเปอร์ สตาร์ ในปั จจุบนั นันขายดี
้
ที่สดุ ส่งผลให้ Adidas สามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจาก Nike
ได้ สาเร็ จ ทาให้ Nike มียอดขายรองเท้ ากี ฬาในอเมริ กาเหนือเพิ่มขึ ้นเพียง ร้ อยละ 3 เท่านัน้ ทัง้ นีก้ ารลงทุนขยาย
ช่อ งทางจ าหน่ ายออนไลน์ เป็ นอี ก หนึ่ งในความสาเร็ จ ของ Adidas ที่ มี ย อดขายออนไลน์ เพิ่ ม ขึน้ ถึ ง ร้ อยละ 53
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โดยการวางแผนนานวัตกรรมมาเป็ นตัวช่วยพร้ อมทังวางกลยุ
้
ทธ์ เพิ่มยอดผ่านระบบ E-commerce ภายในปี 2563
ส่วนด้ าน Nike ได้ มีการปรับกลยุทธ์ ทางการตลาดแบบใหม่และเข้ าร่ วมในการลงทุน เช่น นวัตกรรม ซัพพลายเชน
และการจัด จ าหน่ า ย โดยตัง้ ยอดขายผ่ า นระบบ E-commerce ประมาณ 2.42 แสนล้ า นบาท ภายในปี 2563
มีการพัฒนาสินค้ าประกอบกับการจัดส่งที่รวดเร็ วไปยังผู้บริ โภค และพัฒนาระบบไนกี ้ เอ็กซ์เพรส เลน ที่ปรับเปลี่ยน
รู ปแบบสินค้ าได้ ทัน ท่วงที เพื่ อรองรับ ความต้ องการของผู้บริ โภคและการจัดส่งได้ อย่างรวดเร็ ว สิ่งที่ สาคัญ Nike
เน้ นจ้ างนักกีฬาดังมาลงโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรื อโทรทัศน์ (หนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์, 2560) เน้ นการโฆษณาสร้ าง
แบรนด์ อย่างจริ งใจและโปร่ งใส แบบตรงไปตรงมาเป็ นกระแสที่เกิ ดขึ ้นมาก มี โฆษณาจานวนมากที่สร้ างคุณ ค่า
แบรนด์บนความจริ ง จะเห็นได้ ว่าในปี 2560 ในประเทศไทย Nike ช่วยส่งเสริ มโครงการวิ่ง ตูน บอดี ้สแลม ทาให้ เกิด
กระแสหลายด้ านว่ามองเป็ นการโปรโมทขายรองเท้ าหรื อมองเป็ นเรื่ องปกติก็ดี จากการประเมินในภาพรวมสรุ ปได้ ว่า
การส่ ง เสริ ม ของ Nike นั น้ ต้ อ งยอ ม รั บ ว่ า ได้ ป ระโย ชน์ จาก การสนั บ สนุ น ก ารวิ่ ง ของตู น อ ย่ า งเต็ ม ที่
เพราะการที่ตูนออกสื่อต่างๆ ทาให้ Nike เป็ นที่จับตามองของคนไทยที่ได้ รับรู้ ถึงนวัตกรรมของ Nike อย่างชัดเจน
(เว็บไซต์ Thumbsup team, 2560)
จะเห็นได้ ว่าแบรนด์ไนกี ้ เป็ นแบรนด์ที่ได้ นากลยุทธ์ การโฆษณาใช้ คนมีชื่อเสียงเข้ ามาในการดาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นเหตุผลหลักที่ผ้ วู ิจัยจะศึกษาเพิ่มเติมเรื่ องกลยุทธ์ ด้านการโฆษณาโดยใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียง ว่า
จะมีอิทธิพลต่อการซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ได้ หรื อไม่ โดยศึกษาข้ อมูลจากงานวิจยั กับประเด็นดังกล่าวมีอิทธิพล
ต่อ การซื อ้ รองเท้ า กี ฬ า พบว่างานวิ จัย ส่ว นใหญ่ นัน้ มุ่งเน้ น ที่ จ ะศึก ษาด้ า นภาพลัก ษณ์ คุณ ค่า และความภั กดี
ในตราสินค้ า ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาด้ านความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ งานวิจัย ชฎาพร อรชุน
(2558) พบว่า ด้ านคุณค่าและด้ านการให้ บริ การอื่นๆ ถือเป็ นปั จจัยหลักที่คาดหวังมากที่สดุ ของผู้บริ โภคส่งผลใน
การซือ้ มีความสอดคล้ องวิจัยของ พัชริ ตา สุภาพันธ์ (2559) และงานวิจัย วุฒิ กร ตุลาพันธุ์ (2560) ตรงที่คุณ ค่า
ในตราด้ านการเชื่อมโยง มีผลในการซื ้อรองเท้ ากีฬา ขณะที่ด้านการรู้ จกั และด้ านการรู้ ถึงคุณภาพ ไม่มีผลในการซื ้อ
รองเท้ ากีฬา และมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธันวาพล จันทร์ จีน (2560) ในเรื่ องของภาพลักษณ์ และค่านิยม
มีผลในการซือ้ รองเท้ ากี ฬ า สุด ท้ ายงานวิจัย อนุชา ลังสุ่ย (2561) พบว่าความภักดี ความพึงพอใจ และการรู้ ถึ ง
คุณ ภาพสิน ค้ า มี ผลต่อ การตัด สิน ใจเลือ กรองเท้ า กี ฬ าเช่ น เดี ย วกัน เหตุผลดังกล่า วข้ างต้ น เนื่ อ งจากประเด็ น
การโฆษณาที่ใช้ คนโด่งดังในประเทศไทยไม่ค่อยมีงานวิจัยในเรื่ องนี ้และไม่มีการศึกษาถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้
ผู้ทาวิจยั จึงได้ ศกึ ษาในประเด็น “การโฆษณาโดยใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์
ไนกีข้ องผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” เพื่อให้ ผ้ ูประกอบการที่เกี่ ยวข้ องนาไปใช้ ในการจัดการเรื่ องการตลาด
การวางแผน การโฆษณา ให้ เข้ าถึงกลุม่ คนตามลักษณะทางสังคมที่หลากหลาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงความมีอิทธิพลของการโฆษณาโดยใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียงที่มีต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬา
แบรนด์ไนกี ้ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอ่ การโฆษณาโดยใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียง
ในการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกี ้
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ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัย ในครั ง้ นี ้ คื อ ผู้ห ญิ งและผู้ช าย มี อ ายุระหว่า ง 21 – 60 ปี อยู่ในเขตกรุ งเทพฯ
เนื่องจากเป็ นกลุ่มเป้าหมายของสินค้ าซึ่งบริ ษัทกาหนดไว้ และเป็ นวัยที่มีกาลังซื ้อขายก่อให้ เกิดผลผลิตทางด้ าน
เศรษฐกิจเขตกรุ งเทพฯ (กรมการปกครอง, 2561) จานวน 5,676,648 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2561) และ
เป็ นผู้บริ โภคทีเ่ คยใช้ หรื อเห็นโฆษณาไนกี ้โดยใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้วิจยั ไม่ร้ ู จานวน
ผู้บริ โภคที่แน่ชดั จึงใช้ สตู รเพื่อคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยคานวณสูตร Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้ อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ กาหนดไว้ ที่ร้อยละ 0.05 ซึ่งได้ กลุ่มตัวอย่างที่ สามารถเชื่อถื อได้
จานวน 400 ตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ใช้ วิธีส่มุ ตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 400 คน โดยจัดแบ่งตัวอย่างกลุ่ม ย่อยใช้ เกณฑ์ เขตการปกครอง
ในกรุ งเทพมหานคร ทัง้ หมด 50 เขต เพื่อให้ ได้ จานวนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละเขตเป็ นไปตามสัดส่วนของจานวน
ประชากรในเขตนันๆ
้ โดยการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างตามโควตา ดังนัน้ ผู้วิจัยทาการแจกแบบสอบถามแก่ ประชากร
กลุ่มตัวอย่างตามอาคารสถานที่ ห้ างสรรพสินค้ า ตลาดสด ในเขตต่างๆ 50 เขต ซึ่งเป็ นประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะศึกษาโดยนาแบบสอบถามให้ โดยตรงด้ วยตนเอง พร้ อมชี ้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
พร้ อมเปิ ดโอกาสให้ ท าแบบสอบถามอย่างอิสระ ทัง้ หมด 400 ชุด สามารถเก็ บ คื นและตรวจสอบความสมบูรณ์
ได้ ทงหมด
ั้
400 ชุด คิดเป็ น 100%
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ สาหรับการศึกษาในครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่
ค่าร้ อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปเป็ นคาถามปลายปิ ด แบบให้ เลือกตอบจานวน 6 ข้ อ มี 2 ประเภท ได้ แก่ ระดับ
การวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ คือ เพศ สถานภาพ และอาชีพ ส่วนระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ คือ
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 เกี่ ยวกับ พฤติกรรมการรับรู้ การส่งเสริ มทางการตลาดของรองเท้ ากี ฬาแบรนด์ ไนกี ้ ผ่านบุคคล
ที่มีชื่อเสียง (พรี เซนเตอร์ ) ได้ แก่ บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เคยแสดงโฆษณา ช่วงเวลาที่เคยเห็นโฆษณาของแบรนด์ไนกี ้
ความถี่ในการรับชมโฆษณา เป็ นต้ น เป็ นคาถามปลายปิ ด จานวน 9 ข้ อ
ส่ว นที่ 3 เกี่ ย วกับ ปั จ จัย การโฆษณาโดยใช้ บุค คลที่ มี ชื่ อ เสีย ง เป็ นค าถามที่ แ สดงระดับ ความคิ ด เห็ น
จานวน 5 ข้ อใหญ่ แยกย่อย 5 ข้ อ โดยมีระดับแสดงความคิดเห็นเป็ นในระดับ 1-5
ส่ว นที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การตัด สิ น ใจซื อ้ รองเท้ ากี ฬ าแบรนด์ ไนกี ้ เป็ นค าถามที่ แ สดงระดับ
ความคิดเห็น จานวน 1 ข้ อใหญ่ แยกย่อย 5 ข้ อ โดยมีระดับแสดงความคิดเห็นเป็ นในระดับ 1-5
ส่วนที่ 5 เกี่ยวกับข้ อเสนอแนะอื่นๆ
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การตรวจสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบเนือ้ หา นาแบบสอบถามที่สร้ างเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึ กษาและผู้ทรงคุณ วุฒิ ตรวจ
ความถูกต้ อง ครบถ้ วน และความสอดคล้ องของเนื ้อหาตรงกับเรื่ องที่ศกึ ษา
การต รวจสอบ ความ เชื่ อมั่ น ด้ วยวิ ธี ก ารห าค่ า สั ม ป ระสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า โด ย ใช้ สู ต ร ค รอน บ าค
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2546, หน้ า 449) ค่าที่ได้ จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง
0 <α<1 ค่าที่ใกล้ เคียงกับ 1 มากที่สดุ แสดงว่ามีความเชื่อมัน่ สูง โดยค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability)
ที่ยอมรับ จะต้ องมีคา่ มากกว่า 0.70 ขึ ้นไป จึงได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ในแต่ละด้ านของกลุม่ ตัวอย่าง
สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์ผลข้ อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ใช้ เพื่อนามาอธิบาย
ข้ อมูลเบื อ้ งต้ น เกี่ ยวกับ กลุ่ม ตัวอย่าง เช่ น การแจกแจงความถี่ , การหาค่าร้ อย, ค่าคะแนนเฉลี่ย , การหาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ สถิ ติเชิ งอนุม าน (Inferential Statistics Analysis) ประกอบด้ วยการคาดการณ์ ช่ วงของ
ความเชื่ อมั่น และใช้ ท ดสอบสมมติ ฐาน โดยใช้ ก ารวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression Analysis)
ด้ วยวิ ธี Enter Regression มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 วิ เ คราะห์ ปั จจั ย ย่ อ ยของตั ว แปรต้ น ได้ แก่
ด้ านความดึง ดูด , ด้ า นความไว้ วางใจ, ด้ า นความช านาญเชี่ ย วชาญ, ด้ า นความเคารพ และด้ า นความเหมื อ น
กับกลุม่ เป้าหมาย
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การโฆษณาโดยใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียง ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกีข้ องผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรต้ น
การโฆษณาโดยใช้ บุคคลที่มีช่ อื เสียง
• ความดึงดูดใจ
• ความไว้ วางใจ
• ความชานาญเชี่ยวชาญ
• ความเคารพ
• ความเหมือนกับกลุม่ เป้าหมาย
(ดัดแปลงมาจากแนวคิดของ ภัสสรนันท์
อเนกธรรมกุล, 2553)

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค
(Kotler, P., & Keller, K.L. 2012,
p. 188)

กรอบแนวคิดการวิจยั นี ้แสดงถึงการโฆษณาโดยใช้ บคุ คลที่มชี ื่อเสียง ด้ านความดึงดูด ด้ านความไว้ วางใจ
ด้ านชานาญเชี่ยวชาญ ด้ านความเคารพ และด้ านความเหมือนกับกลุม่ เป้าหมาย (ดัดแปลงมาจากแนวคิดของ
ภัสสรนันท์ อเนกธรรมกุล, 2553) และการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค (Kotler, P., & Keller, K.L. 2012, p. 188)
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ผลการวิจัย
1. จากการศึกษาอิทธิพลของการโฆษณาโดยใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียงต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์
ไนกี ้ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า อิทธิ พลของการโฆษณาเป็ นผลมาจากปั จจัยการโฆษณาโดยใช้
บุคคลที่มี ชื่อเสียง ด้ านความดึงดูดใจ ด้ านความไว้ วางใจ ด้ านความชานาญเชี่ ย วชาญ ด้ านความเคารพ และ
ด้ านความเหมือนกับกลุม่ เป้าหมาย ร้ อยละ 93.1 ส่วนที่เหลืออีก ร้ อยละ 6.9 เป็ นผลมาจากปั จจัยอื่นที่ไม่ทราบได้
2. จากการศึก ษาการตัด สิน ใจซื อ้ รองเท้ ากี ฬ าแบรนด์ ไนกี ข้ องผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ผู้บริ โภคส่วนใหญ่เห็นด้ วยในระดับมาก ( X = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า เมื่อผู้บริ โภคเกิดความพึงพอใจ
ในรองเท้ ากี ฬ าแบรนด์ ไนกี ท้ ี่ท่า นซื อ้ ผู้บ ริ โภคจะกลับ มาซือ้ ซา้ อี กมี ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับ มาก ( X = 4.15)
รองลงมาคือ ผู้บริ โภคมัก จะทาการค้ นหาข้ อมูล ก่อนตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ เมื่อผู้บริ โภคได้ รับข้ อมูล
ข่าวสารหรื อการประชาสัมพันธ์ จากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา เป็ นต้ น และ ทุกครัง้ ที่จะเลือกซือ้ จะซือ้
แบรนด์นี ้ เพราะรองเท้ ากีฬาแบรนด์ ไนกี ้ มีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ ายไป มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X = 4.14) และ
ลาดับสุดท้ ายคือ ก่อนทาการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ ผู้บริ โภคได้ เปรี ยบเทียบคุณสมบัติตา่ งๆ ของรองเท้ า
กีฬาที่ผ้ บู ริ โภคสนใจกับตราสินค้ าอื่นมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.95) ตามลาดับ
3. จากการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ต่ อ การโฆษณาโดยใช้ บุค คล
ที่มีชื่อเสียงในการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ ภาพรวม ผู้บริ โภคส่วนใหญ่เห็นด้ วยในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่า เมื่ อ เกิ ด ความพึ งพอใจในรองเท้ า กี ฬ าแบรนด์ ไนกี ท้ ี่ ซื อ้ จะกลับ มาซื อ้ ซ า้ อี ก มี ค่าเฉลี่ย สูงสุด
รองลงมาคื อ จะท าการค้ นหาข้ อมู ล ก่ อ นตัด สิ น ใจซื อ้ รองเท้ ากี ฬ าแบรนด์ ไนกี ้ เมื่ อ ได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ
การประชาสัมพันธ์ จากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา เป็ นต้ น และทุกครัง้ ที่จะเลือกซื ้อจะซื ้อแบรนด์นี ้ เพราะ
รองเท้ ากีฬ าแบรนด์ ไนกีม้ ีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป และลาดับสุดท้ ายคือ ก่อนทาการตัดสินใจซือ้ รองเท้ ากีฬ า
แบรนด์ไนกี ้ ได้ เปรี ยบเทียบคุณสมบัติตา่ งๆ ของรองเท้ ากีฬาที่สนใจกับตราสินค้ าอื่น ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. สมมติฐานหลัก ผลของค่าความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย การโฆษณาโดยใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียงกับอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากี ฬาแบรนด์ ไนกี ้ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (ในภาพรวม) จานวน 400 คน
ผลจากการศึกษาสมมติฐาน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ภาพรวมปั จจัยการโฆษณาโดยใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียงกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาไนกี ้
ตัวแปรต้ น
B
Beta
t
Sig
Constant
0.177
1.982
0.048*
การโฆษณาในภาพรวม
0.957
0.907
42.885
0.000*
2
R = 0.822, F = 1839.165, p < 0.05
ค่า Sig. มี ค่า เท่ากับ 0.000 ซึ่งต่ า กว่าค่า ระดับ นัย สาคัญ 0.05 ดังนัน้ จึง ยอมรั บ สมมติ ฐานที่ 1 สรุ ป ว่า
การโฆษณาโดยใช้ บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อ้ รองเท้ ากี ฬ าแบรนด์ ไนกี ้ เมื่ อ พิ จ ารณา
ค่าสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีคา่ เท่ากับ 0.907 หมายความว่า การโฆษณาโดยใช้ บคุ คล
ที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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2. สมมติฐานย่อย พบว่า ด้ านที่สอดคล้ องกับสมมติฐาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้ าน
ความดึงดูด ใจ ด้ า นความไว้ วางใจ ด้ านความชานาญเชี่ ย วชาญ และด้ านความเคารพ ส่ว นผลการศึก ษาที่ ไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้ านความเหมือนกับกลุม่ เป้าหมาย ดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ปั จจัยการโฆษณาโดยใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียงแต่ละด้ านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาไนกี ้
ตัวแปรต้ น
B
Beta
t
Sig
Constant
.129
2.247
0.025*
ด้ านความดึงดูดใจ
.681
.702
28.776
0.000*
ด้ านความไว้ วางใจ
.219
.237
8.035
0.000*
ด้ านความชานาญเชี่ยวชาญ
-.049
-.050
-2.044
0.042*
ด้ านความเคารพ
.150
.157
6.179
0.000*
ด้ านความเหมือนกับกลุม่ เป้าหมาย
-.029
-.032
-1.200
0.231
R2 = 0.931, F = 1064.801, p < 0.05

บทสรุป
จากการศึกษาการโฆษณาโดยใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียง ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกี ้
ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แสดงให้ เห็น ว่า ปั จจัยการโฆษณาโดยใช้ บุค คลที่มี ชื่อเสียงมี 5 ด้ าน ได้ แ ก่
ด้ านความดึงดูดใจ ด้ านความไว้ วางใจ ด้ านความชานาญเชี่ยวชาญ และด้ านความเคารพ เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ แต่ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมายเป็ นปั จจัยที่ ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ สรุปได้ ดงั นี ้
การโฆษณาโดยใช้ บุค คลที่ มี ชื่อ เสีย งในภาพรวมมีอิ ท ธิ พ ลต่อ การตัดสิน ใจซือ้ รองเท้ ากี ฬ าแบรนด์ ไนกี ้
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้
เนื่องจากผู้บริ โภคส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญต่อสือ่ โฆษณาโดยใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียง เพื่อดึงดูดให้ ซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์
ไนกี ้ ซึ่งอิทธิ พลของบุคคลที่มีชื่อเสียง ส่งผลพฤติกรรมความต้ องการซื ้อสินค้ า กลุ่มบุ คคลดังกล่าวอาจเป็ นกลุม่ คน
รู้จกั ของสังคมจากอาชีพต่างๆ เช่น ดารา ศิลปิ น และนักกีฬา เป็ นต้ น โดยผู้บริ โภคมักลอกเลียนแบบจากบุคคลนันๆ
้
ฉะนันสิ
้ ง่ แรกที่มีอิทธิพลต่อการซื ้อ ก็คือ ปั จจัยด้ านความชานาญเชี่ยวชาญของ Presenter ที่โฆษณารองเท้ าประกอบ
กั บ พฤติ ก รรมของผู้ บริ โ ภคส่ ว นใหญ่ มี ค วามชื่ น ชอบนั ก กี ฬ า เช่ น Michael Jordan (นั ก บาสเกตบอล) หรื อ
ตูน บอดี ้แสลม (นักร้ องประเทศไทย) เป็ นต้ น จึงทาให้ ผ้ ปู ระกอบการให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมากกับสือ่ โฆษณาใช้ คน
โด่งดัง โดยเน้ นความโดดเด่นด้ านกีฬาเพื่อเป็ นการทาให้ เกิดความสนใจและตัด สินใจซื ้อรองเท้ ากีฬา ซึ่ง สอดคล้ อง
แนวคิด ภานุพงศ์ เตจ๊ ะ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่ อง ทัศนคติ ของผู้บริ โภคที่มีต่อการโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงทาง
โซเชียลมีเดีย ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนมากนิยมซื ้อสินค้ าประเภทเสื ้อผ้ า กลุม่ ตัวอย่างส่วนมากได้ ติดตาม
บุคคลที่มีชื่อเสียง โดยมีเกณฑ์การเลือกติดตามแตกต่างกัน ส่วนใหญ่เลือกเพราะชื่นชอบรู ปลักษณ์ ของผู้มีชื่อเสียง
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ส่วนทัศนคติของกลุม่ ตัวอย่างต่อสือ่ โฆษณาผ่านคนที่มีชื่อเสียงทาง Social media มีความเห็นว่าสือ่ โฆษณาผ่านคน
ที่มีชื่อทางโซเชียลมีเดีย ช่วยให้ สนิ ค้ าน่าดึงดูดและเป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้น
ด้ านความดึงดูดใจของบุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ เนื่ อ งจาก
การนาเสนอความโดดเด่นจากภาพลักษณ์ ต่างๆ ทาให้ เกิดความชื่นชอบ ความใส่ใจ ใช้ ความดึงดูดใจในการเสนอ
จะช่วยกระตุ้นผู้ซื ้อให้ เกิดทัศนคติที่ดี และหน้ าตาของ Presenter มีผลต่อการซื ้อมากกว่าการพูด สามารถดึงดูดให้
ผู้บริ โภคอยากมีกิจกรรมร่ วมกับสินค้ านันๆ
้ โดยไม่ต้องใช้ ข้อมูลการซื ้อมาก อีกทังจะช่
้ วยตอบสนองให้ ผ้ บู ริ โภคเกิด
ความอยากซื ้อดีกว่าคนธรรมดา (Priester and Petty, 2003)
ด้ านความไว้ วางใจของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากผู้บริ โภค
รู้สกึ ยอมรับใน Presenter ที่มีชื่อเสียง ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความไว้ วางใจมากกว่าบุคคลทัว่ ไป และโน้ มน้ าวให้ ซื ้อสินค้ า
ได้ การใช้ Presenter ที่เป็ นผู้ทรงอิทธิพลหรื อผู้นากระแส ทาให้ ท่านเกิดความมัน่ ใจในการซื ้อสินค้ าแบรนด์ไนกี ้ เช่ น
ตูน บอดี ้แสลม (นักร้ องประเทศไทย) ที่มีอาชีพเป็ นนักร้ องแต่มีความโดดเด่นเรื่ องการวิ่งและสามารถวิ่งเพื่อนาเงิน
ที่ ได้ รับ บริ จ าคมาช่ วยเหลือ โรงพยาบาลต่า งๆ ทั่วประเทศ เป็ นต้ น อย่า งไรก็ ต าม คนโด่งดังในมุม ของผู้บ ริ โภค
มักจะให้ ความไว้ เนื ้อเชื่ อใจได้ สูงกว่า คนธรรมดา เพราะผู้บริ โภคได้ รับผลจากสื่อมากกว่าคนธรรมดาโดยผู้บริ โภค
ใช้ เกณฑ์วดั ความไว้ วางใจ มีความสาคัญเป็ นอย่างมากในการสร้ างทัศนคติกลุม่ เป้าหมายให้ เป็ นด้ านบวก โดยไม่ต้อง
คานึงถึงสินค้ าและ Presenter (Chan, Ng and Luk, 2013 และ Shimp, 2003)
ด้ านความชานาญเชี่ยวชาญของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกี ้
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้
เนื่องจากผู้บริ โภคนึกถึง Presenter ที่มีประสบการณ์ ทักษะเฉพาะ และความรู้ เมื่อบุคคลเหล่านัน้ เผยแพร่ สินค้ า
ที่เกี่ยวข้ องผ่านสือ่ โฆษณาไปยังผู้ซื ้อ ควรมีวิธีการที่ทาอย่างไรให้ ผ้ ซู ื ้อเข้ าใจ ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความต้ องการในการซื ้อ
รองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ รู้สกึ เชื่อมัน่ ใน Presenter ที่มีประสบการณ์หรื อทักษะการนาเสนอสินค้ า
ด้ านความเคารพของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ เนื่องจากเป็ น
ความชื่ นชอบ ชื่ นชม ในบุค คลนัน้ เป็ นที่ ยอมรั บจนเกิ ด เป็ นแบบอย่าง Shimp (2003) โดยนักโฆษณาจึงเลือกใช้
น าเสนอสิ น ค้ า ได้ ห ลากหลายประเภทที่ ไม่ ต้ อ งมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ สิ น ค้ า เพราะความเคารพจะส่ง เสริ ม ให้ มี
ความมัน่ ใจในการตัดสินใจซื ้อ
ด้ านความเหมือนกับกลุม่ เป้าหมายของบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬาแบรนด์
ไนกี ้ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ เนื่องจากผู้บริ โภคส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามนัน้
มีความแตกต่างกับ Presenter รองเท้ ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ ในด้ านบุคลิกภาพ วิถีชีวิต เพศ อายุ เชือ้ ชาติ ไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื ้อเพราะไม่จาเป็ นต้ องมีอายุที่เท่ากัน ต่างอายุก็สามารถเป็ นแรงจูงใจในการซื ้อได้ หรื อไม่จาเป็ นต้ องเชื ้อ
ชาติเดียวกัน คนต่างชาติกนั แต่อาจนิยมใช้ ของใช้ ที่เหมือนกัน อาจมีรูปแบบในการดาเนินชีวิตและรสนิยมที่เหมือนกัน
ก็ได้ เป็ นต้ น ดังนันจึ
้ งไม่สามารถเชื่อมโยงสินค้ ากับกลุ่มเป้าหมายได้ และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อรองเท้ ากีฬา
แบรนด์ ไนกี ไ้ ด้ ขั ด แย้ งกั บ แนวคิ ด ของ Shimp (2003) ที่ ว่ า ความคล้ ายคลึ ง ของ Presenter และผู้ บริ โ ภค
มีความสาคัญ ต่อเมื่อการนาเสนอสินค้ ามีรูปแบบที่ต่างกันไป เช่น โฆษณาทาให้ ผ้ บู ริ โภครับรู้ ได้ ถึงความเหมือนกัน
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จะเป็ นผลดี ต่ อ ทางเลื อ กของกลุ่ ม เป้ าหมาย ทั ง้ นี ผ้ ้ ู บริ โภคมี ค วามเชื่ อ บางอย่ า งในประเด็ น ของคุ ณ ค่ า ที่ มี
ความเหมือนกับคนโด่งดัง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับรองเท้ ากีฬาและผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมรองเท้ ากีฬา จะต้ องคัดเลือกศิลปิ น
หรื อดารา/นักร้ องที่มีชื่อเสียงในปั จจุบนั มาเป็ น Presenter เพื่อดึงดูดผู้บริ โภคซื ้อรองเท้ ากีฬาได้ ง่ายขึ ้น
2. ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับรองเท้ ากีฬาควรเลือกใช้ คนโด่งดังที่เป็ นที่ร้ ูจกั และพบเห็นได้ ง่าย เมื่อได้ รับชม
โฆษณาผู้บริ โภคจะเกิดการรับรู้ ได้ เร็ วและสนใจในโฆษณา ทาให้ จาในสินค้ าที่นาเสนอได้ และเชื่อมัน่ ในสินค้ าจนเกิด
การซื ้อ
3. ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ ยวกับรองเท้ ากี ฬา และผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมรองเท้ ากีฬาควรคัดเลือกบุคคล
ที่มีความสามารถหรื อชื่อเสียงเกี่ยวกับด้ านกีฬาโดยตรง เช่น การโฆษณารองเท้ าไนกีโ้ ดยนา ชนาธิ ป นักเตะขวัญใจ
ชาวไทย มาเป็ น Presenter โฆษณารองเท้ าไนกี ้ประเภทรองเท้ าสาหรับกีฬาฟุตบอลเพื่อให้ โฆษณามีความสมจริ ง และ
เหมาะกับการใช้ งานจริ งของผู้บริ โภคที่ต้องการซื ้อรองเท้ าสาหรับการแข่งขันฟุตบอล
4. ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับรองเท้ ากีฬา และผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมรองเท้ ากีฬาควรเลือกใช้ คนโด่งดัง
ที่ประสบความสาเร็ จในแต่ละด้ าน ช่วยกระตุ้นผู้บริ โภคให้ ดึงดูด ซึ่งคนโด่งดังควรเป็ นต้ นแบบที่ดีสง่ เสริ มให้ ผ้ บู ริ โภค
เกิ ดเจนตคติที่ ดีต่อโฆษณา โดยสามารถใช้ เสียงหรื อคาพูดของบุคคลที่ มีชื่อเสียง มาใช้ ในการโฆ ษณาเพื่ อให้ เกิ ด
ความน่าเชื่อถือยิ่งขึ ้นได้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
แนะนาให้ ทาการศึกษากับกลุ่มประชากรหรื อกลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ อื่นๆในพื ้นที่ที่แตกต่างกัน เพราะในวิจยั นี ้
เก็บข้ อมูลในพื ้นที่เขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ และวิธีการเก็บข้ อมูลกลุม่ ตัวอย่างมีเพียงวิธีเดียว คือแจกแบบสอบถาม
ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อข้ อมูลที่ได้ จึงควรเพิ่มเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจัย เช่น การสนทนากลุ่มหรื อ
การสัมภาษณ์ เชิงลึก เพื่อให้ ได้ ข้อมูลในมุมมองที่ต่างออกไปและมีความละเอียดมากยิ่งขึ ้น และแนะนาให้ ใช้ สถิติ
ตัวอื่นมาวิเคราะห์ ในแง่มุมอื่นๆ เนื่องจากในหลายๆ ผลิตภัณฑ์ มีการนาโฆษณาโดยใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่มาก
รวมไปถึ ง คู่แ ข่ ง ทางการตลาดในด้ านอุ ต สาหกรรมรองเท้ า จึ ง แนะน าให้ ใช้ สถิ ติ ในเชิ ง เปรี ย บเที ย บกั บ คู่แ ข่ ง
เพื่อมาวิเคราะห์ให้ เกิดประโยชน์ในแง่ของการแข่งขันทางธุรกิจที่จะเติบโตในอนาคต
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาและเปรี ยบเทียบผลของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก และ
โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่ วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ ขาที่มีต่อความสามารถในการรั บและ
ส่งลูกฟุต บอลก่อ นการฝึ กและหลังการฝึ ก (2) เปรี ยบเที ยบความสามารถในการรั บและส่ง ลูก ฟุตบอลของกลุ่ม
ที่ได้ รับการฝึ กด้ วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก และกลุ่มที่ได้ รับ โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก ร่ วมกับการฝึ ก
ความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ ขา (3) วิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างโปรแกรมการฝึ กกับช่วงเวลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ นัก เรี ย นที่ เ รี ย นวิ ช าเพิ่ ม เติ ม กี ฬ าฟุ ต บอล โรงเรี ย นเตรี ย มอุด มศึ ก ษา จ านวน 30 คน
โดยการเลือ กแบบเจาะจง (Purposive Select) จากการทดสอบด้ ว ยแบบทดสอบวัด ความสามารถการรั บ และ
ส่งลูกฟุตบอล แล้ วแบ่งกลุม่ แบบจับคู่ (Matching Group) โดยการแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทดลองที่ 1 ฝึ กด้ วย
โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ ก และกลุ่ม ทดลองที่ 2 ฝึ กด้ วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ ก ร่ ว มกั บ การฝึ ก
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา ผลการวิจยั พบว่า (1) ค่าเฉลีย่ ของความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลของกีฬา
ฟุตบอล ของกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัป ดาห์ ที่ 4, 6, และ 8 มี ค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ ้นตามลาดับ และเมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
ของกีฬาฟุตบอลในกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 4, 6 และ 8 พบว่า
แตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ซึ่ง เมื่ อ ทดสอบความแตกต่า งเป็ นรายคู่ พบว่า แตกต่า งกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ทุกคู่ (2)ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความสามารถ
ในการรับและส่งลูกฟุตบอลของกีฬาฟุตบอล ระหว่างกลุม่ ทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 พบว่า ก่อนการฝึ กและ
หลัง การฝึ กสัป ดาห์ ที่ 4ไม่แตกต่างกัน แต่หลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 6 และ 8 แตกต่า งกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 (3) ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างโปรแกรมการฝึ กกับช่วงเวลาในการรั บและส่ง ลูกฟุตบอล แตกต่างกันทุกคู่
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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คาส าคั ญ : โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก , โปรแกรมการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ ขา, ความสามารถใน
การรับและส่งลูกฟุตบอล

Abstract
The purposes of the study were to (1) study and compare the effects of small sided game training
program and small sided game training program including leg muscles strength training to ball passing
and receiving ability before and after training, (2) compare ball passing and receiving ability between a
group of small sided game training program and the other of small sided game training program including
leg muscles strengthen training, (3) analyze the interaction between the training program and the length of
training time. The samples of this study were 30 students of the elective course in football at Triam Udom
Suksa school. They were selected by Purposive Selection with testing of ball passing and receiving ability
and were divided by the Matching Group technique into 2 groups. The first one was trained with small
sided game training program and the second one with small sided game training program including leg
muscles strength training The study revealed that (1) The average levels of the ability to ball passing and
receiving in the first group and the second group before and after program in the fourth, sixth, and eighth
week were increasing continually and comparing the difference of the average levels to ball passing and
receiving ability in the first and the second group before and after training in the fourth, sixth, and eighth
week were different at a significance level .05. Moreover, the average level of each group was totally
different at a significance level .05. (2) The average levels of ball passing and receiving ability in the first
and the second group both before and after training in the fourth was no difference but after training in the
sixth and eighth week is different at a significance level .05. (3) The interaction between training program
and the length of time in ball passing and receiving was completely different at a significance level .05.
Keyword: Small Sided Games Training Program, Leg Muscles Strength Training, Ball Passing and
Receiving Ability

บทนา
ในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมกีฬาฟุตบอลของโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพบว่านักเรี ยน
มี ปั ญ หาการรั บ และส่ง ลูก ฟุ ต บอลซึ่ง ส่ง ผลต่อ รายบุค คลและการเล่น เป็ นที ม เพราะการรั บ และส่ง ลูก ฟุ ต บอล
สามารถครอบครองลูก ฟุต บอลเพื่ อ จะมี โ อกาสในการรุ ก เพื่ อ ท าประตู ที่ ท าให้ พ บว่ า ควรหาแบบฝึ กที่ สามารถ
ช่วยพัฒนาทักษะการรับและการส่งลูก และปั จจุบนั สภาพการณ์ทางการเรี ยนรู้ได้ มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการฝึ กกีฬา
ให้ มีความหลากหลาย เพื่อใส่รายละเอียดและเทคนิคต่างๆเข้ าไปให้ ชดั เจนมากขึ ้น จึงได้ นาการเล่นเกมสนามเล็ก
(Small Sided Games) มาช่ ว ยฝึ กทัก ษะฟุ ต บอล เนื่ อ งจากการฝึ กเกมสนามเล็ ก สามารถปรั บ เปลี่ย นได้ ง่ า ย
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ต่อการครองบอล (ส่งลูก , เลี ้ยงลูก ยิงลูก) ง่ายต่อการฝึ กฝน ไม่ต้องมีการแนะนา ตลอดจนผู้เล่นมีจานวนเพิ่มขึ ้นได้
ส่งผลให้ เกิดเกมที่แตกต่างจากเดิม ซึง่ ช่วยเพิ่มทักษะและการแก้ ปัญหาได้ ก่อให้ เกิดความพยายามเข้ าถึง ส่งบอลและ
ท าประตูม ากขึน้ ผู้รั ก ษาประตูไ ด้ ฝึ กฝนมากขึ น้ ไม่ จ าเป็ นต้ อ งมี ก รรมการตัด สิน ไม่ต้ อ งบัน ทึ ก ผลการแข่ ง ขัน
ไม่ มี ต าแหน่ ง ต่ า งๆในสนาม มี เ พี ย งผู้ เล่ น ด้ วยกั น ผู้ เล่ น ทุ ก คนมี ห น้ าที่ ข องตนเองที่ จ ะต้ องรั ก ษาที ม ไว้
(Michael Beale, 2017) ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จัย ของ นฤชล อรชร (2560) ที่ พ บว่ า เมื่ อ ใช้ โปรแกรมการฝึ ก
เกมสนามเล็กกลุม่ ทดลองมีความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลกระทบผนัง แบบจับคู่ และแบบเคลือ่ นที่ระยะ
4 เมตร 1 นาที ดีกว่าก่อนทดลอง
นักกีฬาฟุตบอลต้ องมีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาเป็ นพื ้นฐาน โดยเฉพาะในการแข่งขันฟุตบอลหรื อ
เยาวชน ทีมใดที่มีผ้ เู ล่นทีมีความแข็งแรงย่อมเป็ นฝ่ ายที่ได้ เปรี ยบคูแ่ ข่ง สอดคล้ องกับงานวิจยั ปั จจัยด้ านสมรรถภาพ
ทางกายที่มีผลต่อทักษะการส่งและการรับลูกฟุตบอลของนิสติ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีปัจจัย
โดยเรี ยงลาดับจากปั จจัยที่สง่ ผลมากที่สดุ ไปหาน้ อยที่สดุ ได้ แก่ การประสานสัมพันธ์ การทรงตัว ความเร็ ว และความ
แข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ ซึ่งปั จจัยทัง้ 4 นี ้สามารถร่ วมกันทานายทักษะการส่งและการรับลูกฟุตบอลของนิสิตคณะ
พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้ ร้อยละ 50.30 (อนุศกั ดิ์ สุคง, เทเวศน์ จันทร์ หอม, ธิ ติพงษ์ สุขดี, และ
ดิศรณ์ แก้ วคล้ าย, 2559)
ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะใช้ โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก ร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลในการเล่นกีฬาฟุตบอลให้ เพิ่มมากขึ ้น และทาให้ ผลการ
ฝึ กซ้ อมและการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น

วัตถุประสงค์
(1) เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บผลของกลุ่ม ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ กด้ ว ยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ ก และ
กลุ่ม ที่ ได้ รั บ โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก ร่ ว มกับ การฝึ กความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื อ้ ขามี ต่ อ ความสามารถ
ในการรั บ และส่ง ลูก ฟุ ต บอลก่ อ นการฝึ กและหลัง การฝึ ก (2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการรั บ และ
ส่ง ลูก ฟุ ต บอลของกลุ่ม ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ กด้ วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ ก และกลุ่ม ที่ ไ ด้ รั บ โปรแกรมการฝึ ก
เกมสนามเล็กร่ วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา (3)เพื่อวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างโปรแกรมการฝึ กกับ
ช่วงเวลาที่มีตอ่ ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
นัก เรี ย นที่ เ รี ย นวิ ช าเพิ่ ม เติ ม กี ฬ าฟุ ต บอล โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
จานวน 60 คน ปี การศึกษา 2562
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
นักเรี ยนที่เรี ยนวิชาเพิ่มเติมกีฬาฟุตบอล โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 30
คน ปี การศึ ก ษา 2562 ซึ่ ง ได้ มาจากการเลื อ กแบบเจาะจง ( Purposive Selection) โดยใช้ แบบทดสอบ
วัดความสามารถการรับและส่งลูกฟุตบอล แล้ วแบ่งกลุม่ ทดลองออกเป็ น 2 กลุม่ ด้ วยวิธีการจับคู่ (Matching Group)
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จากนันสุ
้ ่มอย่างง่าย(simple random sampling) ให้ กลุ่มทดลองที่ 1 ฝึ กด้ วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก และ
กลุม่ ทดลองที่ 2 ฝึ กด้ วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. โปรแกรมการฝึ ก ประกอบด้ วย 1.1) โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก และ 1.2) โปรแกรมการฝึ กเกมสนาม
เล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
2. แบบทดสอบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลของ นฤชล อรชร (2560)
การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ในส่วนของ โปรแกรมการฝึ กนัน้ ผู้วิจยั ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับทักษะการรับและส่งลูกฟุตบอล การฝึ กเกม
สนามเล็ก การฝึ กความแข็ งแรงของกล้ า มเนื อ้ ขา จากการค้ น คว้ า จากหนัง สือ และงานวิ จัย ที่เ กี่ ย วข้ อง จากนัน้
ได้ ดาเนินการจัดทาโปรแกรมการฝึ ก 2 โปรแกรม ได้ แก่ 1) โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก และ 2)โปรแกรมการฝึ ก
เกมสนามเล็กร่ วมกับการฝึ กความแข็ง แรงของกล้ า มเนือ้ ขา โดยทัง้ 2 โปรแกรม มีระยะเวลาการฝึ ก 8 สัปดาห์
สัป ดาห์ ล ะ 3 ครั ง้ ครั ง้ ละ 1 ชั่ ว โมง ส าหรั บ โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ ก และครั ง้ ละ 1 ชั่ ว โมง 30 นาที
สาหรับโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
2.ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการฝึ กทัง้ 2 โปรแกรม โดยหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity)
ด้ วยการหาดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) มีขนตอนดั
ั้
งนี ้ 2.1)นาโปรแกรมการฝึ กเกมทัง้ 2 โปรแกรม ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น
ไปปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อปรับปรุ งแก้ ไข 2.2)นาโปรแกรมการฝึ กเกมทัง้ 2 โปรแกรม ที่แก้ ไข
ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจและความเหมาะสมของโปรแกรมต่อการนาไปใช้ จริ ง ซึ่งกาหนด
คุณสมบัติผ้ ูเชี่ ยวชาญคือ เป็ นผู้ที่การศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาพลศึกษา หรื อมีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(คศ.3) เป็ นผู้มี ประสบการณ์ ด้ า นการสอนพลศึก ษา หรื อ เกี่ ย วข้ องกับกี ฬ าฟุต บอลอย่างน้ อย 5 ปี 2.3)จากนัน้
นาโปรแกรมการฝึ กทัง้ 2 โปรแกรม มาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
3. ในส่วนของแบบทดสอบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ผู้วิจยั ใช้ เครื่ องมือของ นฤชล อรชร
(2560) มาใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ใช้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล และด าเนิ น การหาคุณ ภาพเครื่ อ งมื อ โดยหาความเชื่ อ มั่น
(Reliability) โดยการวัดซ ้ากับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คน พบว่ามีคา่ เชื่อมัน่ เท่ากับ .97
การเก็บรวมรวบข้ อมูล
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การดั ง นี ้ 1)ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ นทรวิ โ รฒ
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้ อมูลกลุ่มตัวอย่างและการดาเนินการวิจัย 2)ให้ นักเรี ยนกลุ่ม ทดลองทดสอบ
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล นฤชล อรชร (2560) ก่อนการฝึ ก 3)ให้ กลุม่ ทดลองที่ 1 ฝึ กโปรแกรมการฝึ ก
เกมสนามเล็ก ในขณะที่กลุ่มทดลองที่ 2 ฝึ กโปรแกรมเกมสนามเล็ก ร่ วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
ที่ผ้ วู ิจยั ขึ ้น เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง 30นาที 4)ทดสอบความสามารถในการรับ
และการส่งลูกฟุตบอลของนักเรี ยนกลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ เมื่อสิ ้นสุดการฝึ กในสัปดาห์ที่ 4 ,6 และ 8 ตามลาดับ และ
5)นาผลที่ได้ มาวิเคราะห์สถิติ และสรุปผลการวิจยั ในรูปแบบของตารางและความเรี ยง
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อนึ่งการวิจยั นี ้ได้ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมสาหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทาในมนุษย์
ได้ พิจารณาโครงการวิจยั และให้ การรับรองโครงการวิจยั หมายเลขรับรอง SWUEC-G-119/2562X
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1 หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลของโปรแกรมการฝึ กเกม
สนามเล็ก และโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่ วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ า มเนือ้ ขาที่มีต่อความสามารถ
ในการรั บและส่งลูกฟุตบอล จากการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4, 6 และ 8 สัปดาห์
จากนัน้ เปรี ย บเที ย บผลของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก และโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก ร่ ว มกับ การฝึ ก
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาที่มีตอ่ ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ที่
4, 6 แ ล ะ 8 ด า เ นิ น ก า รโ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ ท ด ส อ บ สม ม ติ ฐ า น ใ ช้ ( One way repeated measures ANOVA)
ถ้ าพบความแตกต่างทาการทดสอบเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีของ Bonferroni
2 เปรี ย บเที ย บความสามารถในการรั บ และส่ ง ลูก ฟุ ต บอล ระหว่ า งกลุ่ม ที่ ฝึ กด้ ว ยโปรแกรมการฝึ ก
เกมสนามเล็กและกลุ่มที่ฝึกด้ วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่ วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาที่มีต่อ
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ดาเนินการโดยใช้ สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ (t-test Independent)
3 วิเคราะห์ ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกลุ่มที่ฝึกด้ วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กและกลุ่มที่ฝึกด้ วยโปรแกรม
การฝึ กเกมสนามเล็กร่ วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขากับช่วงเวลาที่มีต่อความสามารถในการรับและ
ส่งลูกฟุตบอล โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ ้า (Two-way repeated measure ANOVA)

ผลการวิจัย
ตาราง 1 ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่ วมกับการฝึ ก
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาที่มีตอ่ ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ที่
4, 6, และ 8
รายการ
ผลการทดสอบ
ก่อนการฝึ ก

โปรแกรมการฝึ กเกม
สนามเล็ก
โปรแกรมการฝึ กเกม
สนามเล็กร่วมกับการ
ฝึ กความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื ้อขา

X̅
8.93

9.20

S.D.

หลังการฝึ กสัปดาห์
ที่ 4

1.57

X̅
11.20

1.74

11.87

S.D.

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 6
S.D.

1.47

X̅
12.93

1.18

14.00

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 8
S.D.

.96

X̅
14.53

.76

16.13

.92

.52

จากตาราง 1 แสดงว่า พบว่า หลังการฝึ กด้ วยโปรแกรมการฝึ กสนามเล็ก กลุ่มนักเรี ยนตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลสูงขึ ้นตามลาดับ คือ จาก 8.93 (S.D. 1.57) เพิ่มขึ ้นเป็ น 14.53 (S.D. .52)
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เช่นเดียวกับ กลุ่มที่ได้ รับการฝึ กด้ วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่ วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
ที่มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลสูงขึ ้นตามลาดับ คือ จาก 9.20 (S.D. 1.74) เพิ่มขึ ้นเป็ น 16.13
(S.D. .92)
ตาราง 2 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งของค่า เฉลี่ ย ความสามารถในการรั บ และส่ง ลูก ฟุต บอล
เป็ นรายคู่ ระหว่างก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4, 6 และ 8 ของกลุม่ ที่ใช้ โปรแกรมเกมสนามเล็ก
ระหว่างเวลาทดสอบ
ก่อน
หลังการฝึ ก หลังการฝึ ก หลังการฝึ ก
X̅
การฝึ ก
สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 8
X̅
ก่อนการฝึ ก

-

8.93

11.20

12.93

14.53

8.93

-

-2.27*

-4.00*

-5.60*

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4

11.20

-

-

-1.73*

-3.33*

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6

12.93

-

-

-

-1.60*

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8

14.53

-

-

-

-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 2 แสดงว่า ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล เป็ นรายคู่ ของกลุม่ ที่ใช้ โปรแกรมการฝึ ก
เกมสนามเล็ก ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4, 6, และ 8 โดยใช้ วิธีของบอนเฟอร์ โรนี (Bonferroni) พบว่า
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลแตกต่างกันทุกคูอ่ ย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
ตาราง 3 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งของค่า เฉลี่ ย ความสามารถในการรั บ และส่ง ลูก ฟุต บอล
เป็ นรายคู่ ระหว่างก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 4, 6, และ 8 ของกลุ่มที่ใช้ โปรแกรมเกมสนามเล็กร่ วมกับ
การฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
ระหว่างเวลาทดสอบ

X̅

ก่อน
การฝึ ก

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 4

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 6

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 8

-

9.20

11.87

14.00

16.13

ก่อนการฝึ ก

9.20

-

-2.27*

-4.80*

-6.93*

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4

11.87

-

-2.13*

-4.27*

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6

14.00

-

-

-

-2.13*

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8

16.13

-

-

-

-

X̅

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 3 แสดงว่า ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล เป็ นรายคู่ ของกลุม่ ที่ใช้ โปรแกรมการฝึ ก
เกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4, 6, และ 8 โดยใช้
วิธีของบอนเฟอร์ โรนี (Bonferroni) พบว่า ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลแตกต่างกันทุกคูอ่ ย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 4 ผลการเปรี ย บเทียบความแตกต่างของค่า เฉลี่ยผลการใช้ โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กและ
ผลการใช้ โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาที่มีตอ่ ความสามารถในการรับ
และส่งลูกฟุตบอล ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4, 6, และ 8
โปรแกรมการฝึ กเกม
สนามเล็ก

รายการ

ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4

X̅
8.93
11.20

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8

12.93
14.53

S.D.

โปรแกรมการฝึ กเกม
สนามเล็กร่ วมกับการ
ฝึ กความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื ้อขา

t

Sig.

S.D.

1.57
1.47

X̅
9.20
11.87

1.74
1.18

-.44
-1.36

.66
.18

.96
.51

14.00
16.13

.76
.92

-3.38*
-5.90*

<.01
<.01

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4 แสดงว่ า ผลเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ความสามารถในการรั บ และ
ส่งลูกฟุตบอล ของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กและโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่ วมกับการฝึ กความแข็งแรง
ของกล้ า มเนื อ้ ขาที่ มี ต่ อ ความสามารถในการรั บ และส่ง ลูก ฟุ ต บอล ก่ อ นการฝึ ก และหลัง การฝึ กสัป ดาห์ ที่ 4
ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่หลังการฝึ ก สัปดาห์ที่ 6 และ 8 กลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กตามโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับ
การฝึ กความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื อ้ ขามี ค วามสามารถในการรั บ และส่ง ลูก ฟุ ต บอล ดี ก ว่ า กลุ่ม ที่ ได้ รั บ การฝึ ก
ตามโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 5 วิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึ กกับช่วงเวลาที่มีตอ่ ความสามารถในการรับและส่งลูก
ฟุตบอล
แหล่งความแปรปรวน
SS
DF
MS
F
P
ระหว่างกลุม่
โปรแกรมการฝึ ก
24.30
1
24.30
6.33*
.02
ความคลาดเคลือ่ น
107.50
28
3.84
ภายในกลุม่
ช่วงเวลาของการฝึ ก
647.83
1.78
364.69
321.81*
<.01
โปรแกรมการฝึ ก*
7.30
1.78
4.11
3.63*
.04
ช่วงเวลาของการฝึ ก
ความคลาดเคลือ่ น
56.37
49.74
1.13
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 5 แสดงว่ า มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งโปรแกรมการฝึ กกั บ ช่ ว งเวลาของการฝึ กที่ มี ต่ อ
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย
(1). ค่าเฉลี่ยของความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลของกีฬาฟุตบอลและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของกลุ่ม ทดลองที่ 1 และกลุ่ม ทดลองที่ 2 ก่ อ นการฝึ กและหลัง การฝึ กสัป ดาห์ ที่ 4, 6, และ 8 มี ค่ า เฉลี่ ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพิ่ม ขึน้ ตามลาดับ และเมื่ อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความสามารถ
ในการรับและส่งลูกฟุตบอลของกีฬาฟุตบอลในกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 4, 6 และ 8 พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 จึงทาการทดสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคู่ ของกลุม่ ทดลองที่ 1 และกลุม่ ทดลองที่ 2 ตามลาดับ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทุกคู่ (2) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลของกีฬาฟุตบอล
ระหว่า งกลุ่ม ทดลองที่ 1 และกลุ่ม ทดลองที่ 2 พบว่ า ก่ อ นการฝึ ก และหลัง การฝึ กสัป ดาห์ ที่ 4 ไม่แ ตกต่า งกัน
แต่หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 และ 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างโปรแกรม
การฝึ กกับช่วงเวลาในการรับและส่งลูกฟุตบอล แตกต่างกันทุกคูอ่ ย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั ผลของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาทีม่ ผี ล
ต่อความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล จากการทดสอบการรับและส่งลูกฟุตบอลแบบเคลื่อนที่ระยะ 4 เมตร
1 นาที สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
1. ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการรั บ และส่ ง ลูก ฟุ ต บอล ของกลุ่ม ที่ ใ ช้ โปรแกรมการฝึ ก
เกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4, 6, และ 8 พบว่า
แตกแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังนี
้ ้เนื่องจากโปรแกรมที่ผ้ วู ิจยั ได้ ออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการรั บ และส่ง ลูก ฟุ ต บอลโดยใช้ เ กมสนามเล็ ก นัน้ ท าให้ นัก เรี ย นมี ก ารรั บ และส่ง ลูก ฟุ ต บอล
ได้ บ่อยครัง้ ขึน้ ในพืน้ ที่ที่จากัด ทาให้ เกิดความชานาญเพิ่มขึน้ ร่ วมกับระยะเวลาในการฝึ กซา้ ๆ จึงทาให้ นักเรี ยน
มีความสามารถในการรั บและส่งลูกฟุตบอลเพิ่ มขึน้ ซึ่งสอดคล้ องกับ Us, 2017 (อ้ า งถึงใน นฤชล อรชร.2560)
ได้ ก ล่า วถึ ง ความส าคัญ ของเกมสนามเล็ ก ว่ า 1) ช่ ว ยให้ เ ยาวชนเกิ ด การพัฒ นาการทางด้ า นทัก ษะที่ เ พิ่ ม ขึ น้
2) เกิดการพัฒนาทางด้ านสติปัญญาในขณะที่มีลกู ฟุตบอลอยูใ่ นการครอบครองและไม่มีลกู ฟุตบอลอยูใ่ นครอบครอง
และส่งเสริ มการตัดสินใจและการรับรู้ ที่เร็ วขึ ้น 3) เกิดการพัฒนาความเป็ นน ้าหนึ่งใจเดียวกันภายในทีม และเพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่เพิ่มขึ ้นผู้วิจยั จึงได้ เพิ่มการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาเข้ ามาร่ วมด้ วย สอดคล้ องกับแนวคิด
ของ ชนะชนม์ กล้ า หาญ (2554) ที่ ร ะบุ ว่ า ความส าเร็ จ ในการเล่ น กี ฬ านัน้ จะขึ น้ อยู่ กั บ ทัก ษะเบื อ้ งต้ นและ
ความแข็งแรงของร่างกายเป็ นสาคัญ ความแข็งแรงจึงเป็ นองค์ประกอบหนึง่ ที่จะเพิ่มความสาเร็ จให้ กบั นักกีฬา

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H229

2. จากการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการรั บ และส่ง ลูก ฟุต บอล ระหว่างกลุ่ม ที่ใ ช้ โปรแกรมการฝึ ก
เกมสนามเล็ ก กั บ กลุ่ ม ที่ ใ ช้ โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ ก ร่ ว มกั บ การฝึ กความแข็ ง แรงของกล้ ามเนื อ้ ขา
ที่มีต่อความสามารถในการรั บและส่งลูกฟุตบอล พบว่า ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 4 ไม่แตกต่างกัน
แต่หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 และ 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะว่า การฝึ กความแข็งแรง
ของกล้ ามเนื ้อขาช่วยพัฒนาความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลเพิ่มขึ ้น ทาให้ ช่วยแก้ ไขข้ อบกพร่ องในการรับ
และส่ ง ลูก ฟุ ต บอลได้ ทัง้ น า้ หนัก การส่ ง บอล ทิ ศ ทางการส่ ง ลูก บอล และการเคลื่ อ นที่ ข องบุ ค คล ส่ ง ผลให้
มีการเคลื่อนตัวได้ ดีขึ ้น มีความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลเพิ่มขึ ้น สอดคล้ องกับงานวิจยั ของอนุศกั ดิ์ สุคง
และคนอื่น ๆ (2559) ที่ศึกษาปั จจัยด้ านสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อทักษะกีฬาฟุตบอลของนิสิตคณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร วิโรฒ พบว่าปั จจัยด้ านสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อทักษะการส่งและการรับลูกฟุตบอล
ของนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 ปั จจัยโดยหนึ่ง
ในนันคื
้ อ ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ ซึ่งปั จจัยทัง้ 4 นี ้สามารถร่วมกันทานายทักษะการส่งและการรับลูกฟุตบอลของ
นิสติ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้ ร้อยละ 50.30
3. มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่า งโปรแกรมการฝึ กกับ ช่ ว งเวลาของการฝึ กที่ มี ต่ อ ความสามารถในการรั บ และ
ส่งลูกฟุตบอลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า การฝึ กโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่ วมกับการฝึ ก
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาช่วยพัฒนาความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลให้ เพิ่มขึ ้นตามช่วงระยะเวลา
การฝึ กในระยะต่ า งๆได้ แสดงให้ เห็ น ว่ า การฝึ กโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ ก ร่ ว มกับ การฝึ กความแข็ ง แรง
ของกล้ ามเนื ้อขาทาให้ ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลเพิ่มขึ ้นกว่าการฝึ กโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก
เพียงอย่างเดียว ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วรศิษฏ์ ศรี บรุ ิ นทร์ และคนอื่น ๆ (2554) ทีศ่ กึ ษาผลของการฝึ กระหว่าง
เกมสนามเล็กและแบบฝึ กเฉพาะเจาะจงต่อสมรรถภาพต้ นแอโรบิคและแอนแอโรบิคในนักกีฬาฟุตบอล กลุม่ ตัวอย่าง
เป็ นนักกี ฬาฟุตบอลทีม มหาวิทยาลัยมหิดลเพศชายมีอายุระหว่าง 19 - 22 ปี จานวน 30 คน ที่พบว่า ภายหลัง
การทดลอง 8 สัปดาห์ ความสามารถในการใช้ ออกซิเจนสูงสุดและ ความแข็งแรงเชิงมุมของกล้ ามเนื ้อเหยียดเข่า
ระหว่างกลุม่ ทดลองทัง้ 3 กลุม่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 แต่พบว่า ความแข็งแรงเชิงมุมของกล้ ามเนื ้องอเข่า
ของกลุ่ม ฝึ กแบบเกมสนามเล็ก และกลุ่ม ฝึ กแบบเฉพาะเจาะจงมี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 จากกลุม่ ฝึ กแบบต่อเนื่องและอัตราส่วนความแข็งแรงมุมของกล้ ามเนื ้อ (งอเข่า/เหยียดเข่า) ระยะเวลา
ในการวิ่ง 30 เมตร ความคล่องแคล่วว่องไวและกาลังของกล้ ามเนื ้อของกลุม่ ฝึ กแบบเกมสนามเล็กมีความแตกต่างกัน
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 จากกลุ่ม ฝึ กแบบต่ อ เนื่ อ งไม่ พ บความแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ม ฝึ กแบบ
เกมสนามเล็กและกลุ่มฝึ กแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนี ้พบว่าผลของการฝึ ก 8 สัปดาห์มีผลทาให้ ความสามารถ
ในการใช้ ออกซิ เ จนสู ง สุ ด และความแข็ ง แรงเชิ ง มุ ม ของกล้ า มเนื อ้ งอเข่ า ของทุ ก กลุ่ ม มี ค วามแตกต่ า งกั น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากก่อนการฝึ ก ส่วนระยะเวลาในการวิ่ง 30 เมตร ความคล่องแคล่วว่องไว และ
กาลังของกล้ ามเนื ้อ ภายหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ของกลุ่มฝึ กแบบเกมสนามเล็กและกลุม่ ฝึ กแบบเฉพาะเจาะจง
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากก่อนการฝึ ก
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาผลของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่ วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาที่มี
ต่อความสามารถในการรั บและส่งลูกฟุตบอล พบว่า โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่ วมกับการฝึ กความแข็งแรง
ของกล้ า มเนื อ้ ขาที่ มี ต่อ ความสามารถในการรั บ และส่ง ลูก ฟุต บอลเพิ่ ม ขึน้ กว่า โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ ก
เพียงอย่างเดียว ควรนาไปใช้ ในการฝึ กซ้ อมนักกีฬาโรงเรี ยนเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรี ยนทางด้ านกี ฬา
ฟุตบอล
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ศึกษาโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาที่มีตอ่ ความสามารถ
ในการรับและส่งลูกฟุตบอลระยะไกล (ส่งบอลยาว)
2. ควรท าการศึ ก ษาโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ ก ร่ ว มกั บ ปั จจั ย สมรรถภาพทางกายอื่ น ๆ เช่ น
การฝึ กประสานสัมพันธ์ การทรงตัว พลัง ความเร็ ว ที่มีผลต่อความสามารถในทักษะกีฬาฟุตบอล
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ผลของการฝึ กพลัยโอเมตริ ก และการฝึ กพลัยโอเมตริ กควบคู่ความคล่ องแคล่ วว่ องไวที่มี
ต่ อพลังกล้ ามเนือ้ และความคล่ องแคล่ วว่ องไวในนักกีฬากาบัดดี ้
THE EFFECT OF PLYOMETRIC AND PLYOMETRIC WITH AGILITY ON MUSCLE
POWER AND AGILITY IN KABADDI PLAYERS
อลิสา ลิ ้มสาราญ1 ธาวุฒิ ปลื ้มสาราญ2 และ เทเวศร์ พิริยะพฤนท์3
Alisa limsamran1 Thawuth Pluemsamran2 and Tawate piriyapruen3

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่อเพื่อศึก ษาผลของการฝึ กพลัยโอเมตริ ก และการฝึ กพลัยโอเมตริ ก
ควบคู่ค วามคล่อ งแคล่ ว ว่ อ งไวที่ มี ผ ลต่ อ พลัง กล้ า มเนื อ้ และความคล่ อ งแคล่ว ว่ อ งไวในนัก กี ฬ ากาบัด ดี ้
และเพื่อเปรี ยบเทียบผลของการฝึ กพลัยโอเมตริ ก และการฝึ กพลัยโอเมตริ กควบคูค่ วามคล่องแคล่วว่องไวที่มีผล
ต่อพลังกล้ ามเนื ้อและความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬากาบัดดี ้ โดยมีกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นนักกีฬา
กาบัด ดี ้ โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ ล าดหญ้ า กาญจนบุ รี จ านวน 20 คน ได้ มาจากการทดสอบสมรรถภาพ
ด้ วยการยืนกระโดดไกล แบ่งกลุ่มๆละ 10 คน จานวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ฝึกด้ วยโปรแกรมฝึ กพลัยโ อเมตริ ก
และกลุ่ ม ที่ ฝึ กด้ วยโปรแกรมฝึ กพลัย โอเมตริ ก ควบคู่ ค วามคล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไว เก็ บ ข้ อมู ล กลุ่ม ตั ว อย่ า ง
โดยการทดสอบพลังกล้ ามเนื ้อด้ วยการยืนกระโดดไกล และทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวด้ วยแบบทดสอบ
5-10-5 Agility test ก่ อ นการฝึ ก หลัง การฝึ กสัป ดาห์ ที่ 4 และหลัง การฝึ กสัป ดาห์ ที่ 8 วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล
โดยหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ ้า
ผลการวิ จัย พบว่า 1) ภายหลัง การฝึ กในสัป ดาห์ ที่ 4 และ 8 ทัง้ สองกลุ่ม มี พ ลัง กล้ า มเนื อ้ สูง ขึน้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ภายหลังการฝึ กในสัปดาห์ที่ 4 และ 8 ทังสองกลุ
้
ม่ มีความคล่องแคล่ว
ว่อ งไวสูง ขึน้ อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 3)ภายหลัง การฝึ กในสัป ดาห์ ที่ 8 กลุ่ม ที่ ได้ รั บ การฝึ ก
พลัย โอเมตริ ก จะมี ร ะยะทางในการกระโดดไกลน้ อยกว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ กพลัย โอเมตริ ก ควบคู่ กั บ
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ความคล่องแคล่วว่องไว 4) การฝึ กพลัยโอเมตริ กและการฝึ กพลัยโอเมตริ กควบคู่กับความคล่องแคล่วว่องไว
ทีม่ ีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ ในการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวของกลุม่ ทดลองหลังการฝึ กไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: พลังกล้ ามเนื ้อ, ความคล่องแคล่วว่องไว
Abstract
This study is conducted with aim to study physical benefits of plyometric training and
plyomertic plus agility training that directly affect level of muscle power and agility of Kabaddi athletes.
The study finding shows comparative results of both exercises against the level of muscle power and
agility of Kabaddi athletes. The selected study sample is a group of 20 Kabaddi athletes of the Debsirin
Lad Ya, Kanchanaburi Province in Thailand. The athletes were divided into two groups, 10 of each,
one group was trained under plyometric program and another trained under plyometric plus agility
program. A ‘standing board jump’ test was used to measure muscle power of the athletes and a ‘5-105’ exercise was used to identify their agility level. All athletes underwent the above physical tests prior
the start of plyometric training phase and on a completion of Week 4 and Week 8 of the training,
respectively. The researcher analyzed the collected data by verifying the means, standard deviation,
t-test, and one-way repeated measure ANOWA.
The result showed 1) After training with Plyometric training program and Plyometric with Agility
training program. The results revealed that the muscle power and agility of the sample group increased
before training at a statistically significant level of .05 2) After training 8th week Plyometric training group
have less jumping ability Plyometric with Agility training group. 3) After training 8th week Plyometric
training group and Plyometric with Agility group. There is not difference in agility.

Key word: Plyometric, Agility
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บทนา
กาบัดดี ้ เป็ นกีฬาที่เล่นโดยสองทีม ในสนามที่แบ่งด้ วยเส้ นบนพื ้นสนาม จุดมุง่ หมายของการแข่งขัน คือ
การผลัดกันรุกและรับของทีมแข่งขัน โดยทีมที่มีสทิ ธิ์รุก จะใช้ ผ้ เู ล่น 1 คน รุกเข้ าไปยังแดนฝ่ ายรับพร้ อมเปล่งเสียง
“กาบัด ดี ้ ๆ ๆ ๆ” เพื่ อ ใช้ อวัย วะส่ว นต่ า ง ๆ เช่ น มื อ เท้ า หรื อทุก ส่ว นของร่ า งกาย ให้ สัม ผัส ผู้เ ล่น ฝ่ ายรั บ
ภายในเวลา 30 วินาที โดยฝ่ ายรับต้ องหลบหลีกจากการพยายามเข้ าไปสัมผัสของผู้รุก และพยายามจับผู้รุกไว้
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ลับ ไปยัง แดนได้ เมื่ อ ผู้รุ ก กลับ ไปยัง แดนของตนเองหรื อ ตาย ฝ่ ายรั บ จะได้ สิ ท ธิ์ ใ นการรุ ก แทน
การแข่งขันกาบัดดี ้นันแต่
้ ละทีมจะได้ คะแนนโดยการรุ กของฝ่ ายรุ ก จากการสัมผัสตัวหรื อการต่อสู้แล้ วกลับมา
ยังแดนของตัวเองของฝ่ ายรุ ก แต่ฝ่ายรับได้ คะแนนจากการที่สามารถจับฝ่ ายรุ กไม่ให้ กลับไปยังแดนของฝ่ ายรุ ก
โดยคิดที่ 1 คน ต่อ 1 คะแนน ต่อการรุกและการตังรั้ บแต่ละครัง้ และจากการได้ คะแนนจะทาให้ ผ้ เู ล่นที่ตายอยู่
ลงกลับ มาเล่ น ใหม่ ต ามจ านวนคะแนน (สมปราชญ์ ผลชู 2552) กาบัด ดี เ้ ป็ นกี ฬ าที่ เ ริ่ ม มี ผ้ ูนิ ย มเล่น กั น
อย่างแพร่ หลายมากขึ ้นในปั จจุบนั ในการแข่งขันกีฬาระดับสากล เช่น เอเชี่ยนเกมส์ กีฬากาบัดดี ้ นับเป็ นกีฬา
ระดับ สากลอี ก หนึ่ง ประเภทที่ ได้ รั บ การบรรจุเ ป็ นกี ฬ าที่ มี ก ารแข่ ง ขัน เพื่ อ ชิ ง เหรี ย ญรางวัล และอี ก ทัง้ ยัง มี
การแข่งขันเป็ นลีกอาชีพในประเทศอินเดียอีกด้ วย กาบัดดีเ้ ป็ นกีฬาที่ผ้ ูเล่นจะต้ องมีสมรรถภาพทางกายที่ ดี
จะเห็นได้ วา่ การแข่งขันกีฬากาบัดดี ้ในปั จจุบนั มีการพัฒนารู ปแบบ กลยุทธ์ วิธีการเล่นที่หลากหลายกว่าในอดีต
ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ ทกั ษะในรู ปแบบต่าง ๆ ในเกมการแข่งขัน จึงจาเป็ นต้ องมีวิทยาศาสตร์ การกีฬาเข้ ามาช่วย
ในการฝึ กซ้ อมทางด้ านสมรรถภาพทางกาย ความคล่องแคล่วว่องไว และพลังกล้ ามเนือ้ มีสาคัญอย่างมาก
ที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพในการฝึ กซ้ อมทักษะ และแข่งขันในกีฬากาบัดดี ้ เจริ ญ กระบวนรัตน์ (2545) กล่าว
ว่า ความคล่อ งแคล่ว หมายถึ ง ความสามารถในการเคลื่อ นที่ หรื อ เคลื่อ นไหวได้ ใ นระยะเวลาที่ สนั ้ ที่ สุด
เป็ นการทางานที่ต้องการความสัมพันธ์ ของระบบประสาทและกล้ มเนื ้อ ซึ่งทาหน้ าที่ประสานงานกันได้ อย่างดี
ปฏิ กิ ริ ย าการรั บ รู้ และตอบสนองอย่ า รวดเร็ ว และความความสามารถในการเคลื่ อ นที่ และเคลื่ อ นไหว
เปลี่ยนทิศทางได้ อย่างคล่องแคล่ว พลัยโอเมตริ ก คือการออกกาลังกายหรื อการฝึ กบริ หารร่ างกายที่รวมไว้
ซึ่ ง ก าลัง ความแข็ ง แรง และความรวดเร็ ว ในการหดตัว ของกล้ า มเนื อ้ เพื่ อ การเคลื่ อ นไหวอย่ า งฉับ พลัน
ลักษณะของการฝึ กสามารถกระทาได้ หลากหลายรู ปแบบ เช่น การฝึ กกระโดด การเขย่ง ในรู ปแบบต่างๆ กัน
เพื่อพัฒนาส่วนล่างของร่างกาย (เจริ ญ กระบนรันต์, 2531 : 119)
ด้ วยเหตุดงั กล่าว ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการพัฒนาพลังกล้ ามเนื ้อ และความคล่องแคล่ว
ว่องไวในนักกีฬากาบัดดี ้ โดยการฝึ กด้ วยโปรแกรมพลัยโอเมตริ ก และโปรแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริ กควบคู่
ความคล่องแคล่วว่องไว ทังนี
้ ้เพื่อจะนาผลที่ได้ จากการวิจยั ไปใช้ ฝึกซ้ อมเพื่อพัฒนาความสามารถของนักกีฬาให้
ประสบผลสาเร็ จในการแข่งขันต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลของการฝึ กพลัยโอเมตริ ก และการฝึ กพลัยโอเมตริ กควบคู่ความคล่องแคล่วว่องไวที่มี
ผลต่อพลังกล้ ามเนื ้อและความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬากาบัดดี ้
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลของการฝึ กพลัยโอเมตริ ก และการฝึ กพลัยโอเมตริ กควบคู่ความคล่องแคล่ว
ว่องไวที่มีผลต่อพลังกล้ ามเนื ้อและความคล่องแคล่วว่องไวในนักกี ฬากาบัดดี ้

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
การวิ จั ย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึ ก ษาผลของการฝึ กพลัย โอเมตริ ก และพลัย โอเมตริ ก ควบคู่ กั บ การฝึ ก
ความคล่องแคล่วว่องไวที่มีผลต่อพลังกล้ ามเนือ้ และความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬากาบัดดีเ้ ยาวชนทีมหญิ ง
โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้ า กาญจนบุรีที่มีอายุ 15-18 ปี ปี การศึกษา 2561 จานวน 20 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่า งที่ใ ช้ ในการวิจัยเป็ นนักกี ฬากาบัดดี เ้ ยาวชนที มหญิ ง โรงเรี ย นเทพศิริน ทร์ ลาดหญ้ า
กาญจนบุ รี ที่ มี อ ายุ 15-18 ปี ปี การศึ ก ษา 2561 ได้ มาจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยการ
ยืนกระโดดไกลและการวัดพลังกล้ ามเนือ้ โดยการหาค่าเฉลี่ยของทัง้ สองรายการมีค่าใกล้ เคียงกันมากที่สุด
แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ ละ 10 คน จานวน 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1.โปรแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริ ก
2.โปรแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริ กควบคูค่ วามคล่องแคล่วว่องไว
3.สร้ างโปรแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริ กควบคูค่ วามคล่องแคล่วว่องไว
3.1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารงานวิจยั แล้ วนามาวิเคราะห์เพื่อกาหนดกรอบแนวคิด
3.2. สร้ างโปรแกรมฝึ กพลัยโอเมตริ ก และโปรแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริ กควบคู่ความคล่องแคล่ว
ว่องไว
3.3. น าโปรแกรมการฝึ กพลั ย โอเมตริ กและโปรแกรมการฝึ กพลั ย โอเมตริ กควบคู่
ความคล่องแคล่วว่องไว นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาตรวจสอบความเรี ยบร้ อย แนะนา ปรับปรุ ง
และแก้ ไขส่วนที่บกพร่อง
3.4. นาโปรแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริ กและโปรแกรมพลัยโอเมตริ กควบคู่ความคล่องแคล่วว่องไว
ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและความเหมาะสม
3.5. ปรับปรุงแก้ ไขตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านได้ ตรวจสอบ
3.6. นาโปรแกรมการฝึ กที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content Validity)
โดยผู้ เชี่ ยวชาญจ านวน 3 ท่ า น เพื่ อหาความสอดคล้ อ งตามวัต ถุป ระสงค์ (Index of Item objective
Congruence: IOC) ซึง่ ได้ คา่ ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาดังนี ้
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3.6.1. โปรแกรมฝึ กพลั ย โอเมตริ ก (Plyometric training ) ที่ ผ้ ู วิ จั ย สร้ างขึ น้ มี ค่ า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (IOC = 1)
3.6.2. โปรแกรมความคล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไว (Agility training) ที่ ผ้ ู วิ จั ย สร้ างขึ น้ มี ค่ า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (IOC = 1 )
4.แบบทดสอบการยืนกระโดยไกล
5.แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ในครัง้ นี ้มีขนตอนด
ั้
าเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังต่อไปนี ้
1. กาหนดวัน เวลา อุปกรณ์ สถานที่ และกลุม่ ตัวอย่างในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2. จัดเตรี ยมสถานที่ อุปกรณ์ ตารางการฝึ ก ใบบันทึกผลการทดลอง เพื่ อใช้ ในการเก็ บข้ อมูล
ในการดาเนินการ
3. ประชุม อธิบาย ชี ้แจงขันตอนวิ
้
ธีการฝึ ก และวิธีการทดสอบโดยละเอียดแก่ผ้ ชู ่วยในการฝึ กซ้ อม
และกลุม่ ตัวอย่าง คือ กลุม่ ทดลอง โดยมีตารางการฝึ ก ดังนี ้
3.1 อบอุน่ ร่างกายและยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อ ระยะเวลา 15 นาที
3.2 ฝึ กโปรแกรมพลัยโอเมตริ ก ระยะเวลา 30 นาที
3.3 ฝึ กโปรแกรมความคล่องแคล่วว่องไว ระยะเวลา 30 นาที
3.4 คลายอุน่ และยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อ ระยะเวลา 15 นาที
4. ทาการฝึ กตามโปรแกรมเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
เวลา 17.00-18.30 น.
5.ทาการทดสอบด้ วยแบบทดสอบสมรรถภาพ และบันทึกคะแนนลงในใบบันทึกผล
6. นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์ผลทางสถิต
7. นาผลที่ได้ รับมาสรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ที่ได้ วิเคราะห์ข้อมูล โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรูป (SPSS for Windows)
1. คานวณค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของผลทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ก่อนฝึ ก ภายหลังการฝึ ก 4 สัปดาห์ และภายหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
2. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกาลังกล้ ามเนื ้อ และค่าเฉลี่ยของความคล่องแคล่วว่องไว
ของกลุ่มทดลอง ก่อนฝึ ก ภายหลังการฝึ ก 4 สัปดาห์ และภายหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 โดยใช้ สถิติ ทดสอบ ค่า ที
(t-test Independent) ความมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
3. ใช้ การวิ เคราะห์ ความแปรปรวนรู ปแบบทางเดี ยว ด้ วยวิ ธี ( One – Way repeated measure
ANOVA)
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สรุปผลการวิจัย
1.การเปรียบเทียบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ยผลของการฝึ กพลัยโอเมตริกที่มีผลต่ อพลังกล้ ามเนือ้ โดยวัดจาก
ระยะทางในการกระโดดไกล ระหว่ างก่ อนการฝึ ก สัปดาห์ ท่ ี 4 และสัปดาห์ ท่ ี 8
ตาราง 1 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ผลของการฝึ กพลัยโอเมตริ กทีม่ ีผลต่อพลังกล้ ามเนื ้อโดย วัดจาก
ระยะทางในการกระโดดไกล ระหว่างก่อนการฝึ ก สัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8
ระยะกระโดด

ค่าเฉลีย่
1.60
1.67
1.85

ก่อนการฝึ ก
1.60
-

สัปดาห์ 4
1.67
-.068*
-

สัปดาห์ 8
1.85
-.253*
-.185*
-

ก่อนการฝึ ก
สัปดาห์ 4
สัปดาห์ 8
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลของการฝึ กพลัยโอเมตริ กที่มีผลต่อพลังกล้ ามเนือ้
โดยวัดจากระยะทางในการกระโดดไกล ระหว่างก่อนการฝึ ก สัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 พบว่า หลังการฝึ กในสัปดาห์ที่ 8
มีคา่ เฉลีย่ ระยะทางในการกระโดดไกลมากกว่าการฝึ กในสัปดาห์ที่ 4 และก่อนการฝึ ก และการฝึ กในสัปดาห์ที่ 4 มีคา่ เฉลี่ย
ระยะทางในการกระโดดไกลมากกว่าก่อนการฝึ ก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 2 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ผลของการฝึ กพลัยโอเมตริ กทีม่ ีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวโดยวัด
จากระยะเวลาที่ใช้ ในการทดสอบระหว่างก่อนการฝึ ก สัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8
ระยะเวลา

ค่าเฉลีย่
ก่อนการฝึ ก
7.38
สัปดาห์ 4
7.11
สัปดาห์ 8
6.89
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05

ก่อนการฝึ ก
7.38
-

สัปดาห์ 4
7.11
.271*
-

สัปดาห์ 8
6.89
.493*
.222*
-

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ผลของการฝึ กพลัยโอเมตริ กที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไว
โดยวัดจากระยะเวลาที่ใช้ ในการทดสอบระหว่างก่อนการฝึ ก สัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 พบว่า หลังการ ฝึ กในสัปดาห์ที่ 8
มีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ ในการทดสอบมากกว่าการฝึ กในสัปดาห์ที่ 4 และก่อนการฝึ ก และการฝึ กในสัปดาห์ ที่ 4
มีคา่ เฉลีย่ ของระยะเวลาที่ใช้ ในการทดสอบมากกว่าก่อนการฝึ ก อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
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2. การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ผลของการฝึ กพลั ย โอเมตริ ก และการฝึ กพลั ย โอเมตริ ก
ควบคู่ความคล่ องแคล่ วว่ องไว ภายหลังการฝึ กสัปดาหืท่ ี 8
ตาราง 3 เปรี ยบเทียบผลของการฝึ กพลัยโอเมตริ กและการฝึ กพลัยโอเมตริ กควบคู่กับความคล่องแคล่วว่องไวที่มีผลต่อ
ระยะทางในการกระโดดไกลของกลุม่ ทดลองหลังการฝึ ก
รูปแบบการฝึ ก
N
พลัยโอเมตริ ก
10
พลัยโอเมตริ กควบคูก่ บั
10
ความคล่องแคล่วว่องไว
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05

Max
2.20
2.75

Min
1.70
1.85

M
1.85
2.29

S.D.
.15
.29

t
-4.170*

P
.0005

ตารางที่ 3 จากการเปรี ยบเทียบผลของการฝึ กพลัยโอเมตริ กและการฝึ กพลัยโอเมตริ กควบคูก่ บั ความคล่องแคล่ว
ว่องไวที่มีผลต่อพลังกล้ อมเนื ้อของกลุม่ ทดลองหลังการฝึ ก โดยวัดจากระยะทางในการกระโดดไกล พบว่า ภายหลังการฝึ ก
ด้ ว ยพลัย โอเมตริ ก มี ร ะยะทางในการกระโดดไกลสูง สุด 2.20 เมตร ต่ า สุด 1.70 เมตร มี ค่ า เฉลี่ ย ของระยะทาง
ในการกระโดดไกล 1.85 เมตร และมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .15 ส่วนการฝึ กพลัยโอเมตริ กควบคูค่ วามคล่องแคล่ว
ว่องไว มีระยะทางในการกระโดดไกลสูงสุด 2.75 เมตร ต่าสุด 1.85 เมตร มีค่าเฉลี่ยของระยะทางในการกระโดดไกล
2.29 เมตร และมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .29 โดยกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กพลัยโอเมตริ กจะมีระยะทางในการกระโดด
น้ อยกว่ากลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กพลัยโอเมตริ กควบคูก่ บั ความคล่องแคล่วว่องไวอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 4 เปรี ยบเทียบผลของการฝึ กพลัยโอเมตริ กและการฝึ กพลัยโอเมตริ กควบคู่ความคล่องแคล่วว่องไวที่มีผลต่อ
ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดสอบของกลุม่ ทดลองหลังการฝึ ก
รูปแบบการฝึ ก
พลัยโอเมตริ ก
พลัยโอเมตริ กควบคูก่ บั
ความคล่องแคล่วว่องไว

N
10
10

Max
7.95
7.22

Min
6.30
6.42

M
6.89
6.82

S.D.
.47
.24

t
.417

P
.682

ตารางที่ 4 จากการเปรี ยบเทียบผลของการฝึ กพลัยโอเมตริ กและการฝึ กพลัยโอเมตริ กควบคู่ความคล่องแคล่ว
ว่องไวที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มทดลองหลังการฝึ ก โดยวัดจากระยะเวลาที่ใช้ ในการทดสอบ พบว่า
การฝึ กพลัยโอเมตริ ก ในสัปดาห์ที่ 8 มีระยะเวลาในการทดสอบสูงสุด 7.95 วินาที ต่าสุด 6.30 วินาที มีค่าเฉลี่ยของ
ระยะเวลาทดสอบ 6.89 วิ น าที และมี ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ .47 ส่ ว นการฝึ กพลัย โอเมตริ ก ควบคู่กั บ
ความคล่องแคล่วว่องไว มีระยะเวลาในการทดสอบสูงสุด 7.22 วินาที ต่า สุด 6.42 วินาที มีค่าเฉลีย่ ของระยะเวลาทดสอบ
6.82 วินาที และมีส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ .24 โดยการฝึ กพลัยโอเมตริ ก และการฝึ กพลัยโอเมตริ กควบคู่กับ
ความคล่องแคล่วว่องไวที่มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ ในการทดสอบของกลุม่ ทดลองหลังการฝึ กไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผล
ผลการวิจยั พบว่า 1) ภายหลังการฝึ กในสัปดาห์ที่ 4 และ 8 ทังสองกลุ
้
ม่ มีพลังกล้ ามเนื ้อสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 2) ภายหลัง การฝึ กในสัป ดาห์ ที่ 4 และ 8 ทั ง้ สองกลุ่ ม มี ค วามคล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไวสู ง ขึ น้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)ภายหลังการฝึ กในสัปดาห์ที่ 8 กลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กพลัยโอเมตริ กจะมีระยะทาง
ในการกระโดดไกลน้ อยกว่า กลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กพลัยโอเมตริ กควบคู่กับความคล่องแคล่วว่องไว 4) การฝึ กพลัยโอเมตริ ก
และการฝึ กพลัยโอเมตริ กควบคูก่ บั ความคล่องแคล่วว่องไวที่มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ ในการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว
ของกลุม่ ทดลองหลังการฝึ กไม่แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
ควรมีแบบทดสอบเฉพาะทักษะกีฬากาบัดดี ้ เพื่อได้ มีการเปรี ยบเทียบผลการฝึ กได้ จดั เจนมากขึ ้น
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ผลของการฝึ กด้ วยแรงต้ านสามวิธีท่ มี ีต่อความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร
The Effect of Three Resistance Training Programs on The Running Speed in 50 Meters
ธีรชัย ตันติทตั ต์1 ธาวุฒิ ปลื ้มสาราญ2 และ เทเวศร์ พิริยะพฤนท์3
Theerachai Tantithatt1 Thawuth Pluemsamran2 and Tawate piriyapruen3

บทคัดย่ อ
งานวิ จั ย นี ม้ ี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บผลของโปรแกรมการฝึ กด้ วยแรงต้ าน 3 วิ ธี
ที่ มี ต่ อ ความเร็ ว ในการวิ่ ง ในระยะ 50 เมตร กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ในงานวิ จั ย เป็ นนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
จานวน 30 คน ที่เรี ยนในรายวิชากรี ฑาและเป็ นสมาชิกของชมรมกีฑา ซึ่งได้ มาด้ วยการเลือกแบบเจาะจง แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุม่ กลุม่ ละ 10 คน กลุม่ ที่ 1 ฝึ กด้ วยโปรแกรมการฝึ กวิ่งโดยใช้ ยางยืด กลุม่ ที่ 2 ฝึ กด้ วยโปรแกรม
การฝึ กวิ่งด้ วยการลากรถล้ อรถยนต์ และกลุม่ ที่ 3 ฝึ กด้ วยโปรแกรมการฝึ กวิ่งบนพื ้นทราย แต่ละกลุ่มใช้ ระยะเวลา
ในการฝึ ก 8 สัป ดาห์ โดยมี ก ารวัด ผลก่ อ นการฝึ กและหลัง การฝึ กทุ ก ๆ 2 สัป ดาห์ แล้ ว วิ เ คราะห์ ข้ อมูล ที่ ไ ด้
โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั พบว่า 1) ภายหลัง
การฝึ กในสัปดาห์ที่ 2 4 6 และ 8 นักเรี ยนทุกกลุม่ มีความเร็ วในการวิ่งสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)
ภายหลังการฝึ กในสัปดาห์ที่ 8 นักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กวิ่งโดยใช้ ยางยืด การฝึ กวิ่งด้ วยการลากรถล้ อรถยนต์ และ
การฝึ กวิ่ งบนพืน้ ทราย มีความเร็ วในการวิ่งไม่แตกต่างกันทางสถิ ติ ผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่า โปรแกรมการฝึ ก
ด้ วยแรงต้ านทัง้ 3 วิธี สามารถพัฒนาความเร็ วในการวิ่งของนักเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : การฝึ กวิ่งด้ วยแรงต้ าน การฝึ กวิ่งด้ วยยางยืด การลากล้ อรถยนต์ การวิ่งบนพื ้นทราย

Abstract
The purposes of this research were to study and compare the effect of three resistance training
programs on running speed in 50 meters. The samples were 30 eighth grade students who studied in
Athletics and were a member of Athletics club, selected by purposive sampling. The students were divided
into three experimental groups. Each group consisted of ten students. The first group was trained using
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the elastic training program. The second group was trained by the car tire training program. The third group
was trained by the sand training program. The students were trained for eight weeks and measured their
running speed before training and after training, every two weeks. The data were compared and analyzed
by mean, standard deviation, and One-way ANOVA. The results showed that after the second, fourth and
eighth week of the training program, the running speed of the students in the experimental group in the 50
meters increased significantly at a level of .05. After the eighth week of the training program, the running
speed of the students of the 50 meters in elastic training, car tire training and sand training group were not
significantly different. It may be inferred that all resistance training programs could effectively develop the
running speed of the students.
Keywords: Resistance training, Elastic training, Car tire training, Sand training

บทนา
กรี ฑาเป็ นกิจกรรมการออกกาลังกายและกีฬาอย่างหนึง่ ที่เกี่ยวข้ องกับการเคลือ่ นไหว การเล่นกรี ฑาสามารถ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายของผู้ที่เล่นได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งถือได้ ว่ากรี ฑาเป็ นกีฬาเบื ้องต้ นของกีฬาอื่น ๆ ในปั จจุบัน
กรี ฑาเป็ นกีฬาที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก จะเห็นได้ วา่ มีการแข่งขันกีฬาประเภทนี ้ในทุกระดับ ไม่วา่ จะเป็ นระดับ
โรงเรี ย นหรื อ ระดับ จัง หวัด และกลายมาเป็ นการแข่ง ขัน เยาวชนแห่ง ชาติ จ นถึ ง การแข่ง ขัน กี ฬ าแห่ง ชาติ และ
การที่ เ ป็ นนัก กรี ฑ าที่ ป ระสบความส าเร็ จ ได้ นัน้ จะต้ อ งมี ค วามอดทนและมี ค วามมานะพยายามอย่ า งมาก
ในการฝึ กซ้ อม เพราะจะต้ องฝึ กซ้ อมอย่างหนักตลอดทังปี
้ การที่จะทาเช่นนันนะกรี
้
ฑาจะต้ องมีความต้ องการหรื อ
ความรักในกีฬาชนิดนี ้ (กิตติภมู ิ บริ สทุ ธิ์, 2555)
เจริ ญ กระบวนรัตน์ (2538) กล่าวว่า ในการแข่งขันกีฬาแทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็ นระดับใดก็ตาม นักกีฬา
สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวโดยใช้ ความเร็ วได้ อย่างมีประสิทธิภาพสัมพันธ์ กบั ขันตอนของทั
้
กษะการเคลื่อนไหว
ในกิ จ กรรมนัน้ ๆ ย่อ มก่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี ต่ อ ทัง้ ตนเองและเพื่ อ นร่ ว มที ม การปฏิ บัติ ทัก ษะกิ จ กรรมการเคลื่อ นไหว
ความสามารถในการเคลือ่ นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเร็ วในการเคลือ่ นที่ระยะทาง 20-40 เมตรแรกนัน้ นับเป็ นหัวใจ
สาคัญของกีฬาหลายชนิด อาทิ ฟุตบอล บาสเกตบอล แฮนด์บอล ฮอกกี ้ และกรี ฑาประเภทวิ่งระยะสัน้ ที่สาคัญที่สดุ
ประการหนึ่งของนักกีฬาที่ควรตระหนักไว้ คือ ความเร็ วเป็ นคุณสมบัติที่สามารถพัฒนาหรื อสามารถปรับปรุ งให้ ดีขึ ้น
ได้ ด้วยการจัด ระบบการฝึ กให้ ถูก ต้ อง เหมาะสม และต่อเนื่ องสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้ อ งกับ Ackland, Elliott, and
Bloomfield (2009) ได้ กล่ า วว่ า การวิ่ ง ด้ วยความเร็ วสู ง สุ ด ที่ ดี นั น้ จ าเป็ นเสริ มสร้ างความแข็ ง แรงและ
กาลังของกล้ ามเนื ้อร่ วมด้ วย ด้ วยวิธีการฝึ กดังกล่าวก็จะส่งผลให้ ความเร็ วในการวิ่งพัฒนาดีขึ ้นได้ หากได้ มีการจัด
โปรแกรมการฝึ กซ้ อมไว้ อย่างถูกต้ อง
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ผู้วิจยั จึงต้ องการศึกษาผลของการฝึ กด้ วยแรงต้ านสามวิธีที่มีผลต่อความเร็ วในการวิ่ง 50 เมตร เนื่องจาก
ระยะทาง 50 เมตร ถูกใช้ ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา อีกทังระยะนี
้
้เป็ นระยะที่สามารถ
ใช้ ความเร็ วในการวิ่งสูงสุดได้ และเพื่อเปรี ยบเทียบผลของการฝึ กของอุปกรณ์ แรงต้ านและการวิ่งบนพื ้นทรายเพื่อ
เป็ นแนวทางในการฝึ กซ้ อมและพัฒนาความสามารถของ และเพื่อนาผลไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาแบบฝึ กและ
การจัดโปรแกรมการฝึ กซ้ อมให้ กบั นักกรี ฑาเพื่อพัฒนาและเสริ มสร้ างความเร็ วได้ อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเร็ วในการวิ่งของนักเรี ยนระยะ 50 เมตร ที่ฝึกด้ วยแรงต้ าน 3 วิธี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความเร็ วในการวิ่ง ของนักเรี ยนระยะ 50 เมตร ภายในกลุ่มและระหว่างกลุม่ ในการฝึ ก
ด้ วยแรงต้ าน 3 วิธี

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนห้ วยทรายประชาสรรค์
และทาการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คน ด้ วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยเป็ นนักเรี ยนที่เรี ยนรายวิชากรี ฑาและ
เป็ นสมาชิกชุมนุมกรี ฑา
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ มีเครื่ องมือที่ใช้ จานวน 3 เครื่ องมือ ประกอบด้ วย 1) โปรแกรมการฝึ กด้ วยยางยืด
ควบคู่กับการฝึ กวิ่งระยะสันที
้ ่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ 2)โปรแกรมการฝึ กด้ วยการลากยางรถยนต์ควบคู่กับการวิ่งระยะสัน้
ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น 3)โปรแกรมฝึ กด้ วยการวิ่งบนพื ้นทรายควบคูก่ บั การวิ่งระยะสันที
้ ่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น และ 4) แบบทดสอบ
วัดความเร็ ววิ่งระยะทาง 50 เมตร โดยมีวิธีการสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือดังต่อไปนี ้
2.1 ศึกษา ค้ นคว้ าเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องตลอดจนสอบถามผู้เชี่ยวชาญ
2.2 สร้ างโปรแกรมการฝึ กด้ วยแรงต้ าน 3 รูปแบบ ควบคูก่ บั การวิ่งระยะสัน้
2.3 นาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา โดยโปรแกรมการ
ฝึ กด้ วยแรงต้ าน 3 รูปแบบ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) เท่ากับ 1
2.4 นาโปรแกรมการฝึ กด้ วยแรงต้ านควบคูก่ บั การฝึ กวิ่งระยะสัน้ ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุม่
ตัวอย่าง พบว่า โปรแกรมการฝึ กทัง้ 3 รูปแบบ มีความเหมาะกับนักเรี ยน และมีระยะเวลาที่ใช้ ฝึกอย่างเหมาะสม
2.5 นาโปรแกรมการฝึ กด้ วยแรงต้ านควบคู่กบั การฝึ กวิ่งระยะสัน้ ไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล
และนามาวิเคราะห์ และสรุปผลต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ทาการทดสอบความเร็ วในการวิ่งระยะ 50 เมตร ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
แล้ วเรี ย งล าดั บ เวลาที่ ใ นการวิ่ ง ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากมากที่ สุ ด ไปหาน้ อยที่ สุ ด จากนั น้ จั ด กลุ่ ม นั ก เรี ย น
ที่มีความสามารถใกล้ เคียงกันเข้ ากลุม่ ตัวอย่างด้ วยวิธีการจับเข้ ากลุม่ (Matching Group)
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3.2 นาค่าเฉลี่ยของเวลาที่ได้ ในการวิ่ง ของทัง้ 3 กลุ่ม มาทาการทดสอบทางสถิ ติค่าที (t-test)
ผลการทดสอบพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าความสามารถในการวิ่ง
ระยะทาง 50 เมตร ของทัง้ 3 กลุม่ ไม่แตกต่างกัน
3.3 ทาการจับฉลากเพื่อกาหนดกลุม่ ทดลองที่ 1 ฝึ กด้ วยโปรแกรมการฝึ กด้ วยยางยืดควบคูก่ บั การ
ฝึ กวิ่ งระยะสัน้ กลุ่ม ทดลองที่ 2 ฝึ กด้ วยโปรแกรมการฝึ กด้ ว ยการลากยางรถยนต์ ควบคู่กับการวิ่ งระยะสัน้ และ
กลุม่ ทดลองที่ 3 ฝึ กด้ วยโปรแกรมการฝึ กวิ่งบนพื ้นทรายควบคูก่ บั การวิ่งระยะสัน้
3.4 ทาการฝึ กนักเรี ยนตามโปรแกรมที่สร้ างขึ ้น และทดสอบหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 8
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลของเวลาในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร ทังก่
้ อนการฝึ ก และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์
ที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 8 โดยใช้ คา่ เฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
4.2 วิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเวลาในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่ม
ทังก่
้ อนการฝึ ก และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 8 โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) และการวิ เ คราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ย วแบบวั ด ซ า้ (one-way repeated-measures ANOVA)
โดยมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05

สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาความเร็วในการวิ่งของนักเรียนระยะ 50 เมตร ที่ฝึกด้ วยแรงต้ าน 3 วิธี
จากการทดสอบความเร็ วในการวิ่ง ของกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ฝึกด้ วยยางยืด กลุ่มที่ฝึก
ด้ วยล้ อรถยนต์ กลุม่ ฝึ กด้ วยพื ้นทราย แล้ ววิเคราะห์โดยใช้ คา่ เฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า
กลุ่มที่ฝึกด้ วยยางยืด มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเร็ วในการวิ่งก่อนการฝึ ก
เท่ า กับ 8.39 และ 0.65 วิ น าที หลัง การฝึ กสัป ดาห์ ที่ 2 เท่ า กั บ 8.24 และ 0.55 วิ น าที หลัง การฝึ กสัป ดาห์ ที่ 4
เท่ากับ 8.24 และ 0.55 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 เท่ากับ 7.62 และ 0.42 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 7.29 และ
0.43 ตามลาดับ
กลุ่มที่ฝึกด้ วยล้ อรถยนต์ มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเร็ วในการวิ่งก่อนการฝึ ก
เท่า กับ 8.39 และ 0.65 วิ น าที หลัง การฝึ กสัป ดาห์ ที่ 2 เท่ากับ 8.20 และ 0.49 วิ นาที หลังการฝึ กสัป ดาห์ ที่ 4
เท่ากับ 7.95 และ 0.44 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 เท่ากับ 7.56 และ 0.38 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 7.29 และ
0.43 ตามลาดับ
กลุ่ม ฝึ กด้ วยพืน้ ทราย มี ค่าเฉลี่ย และส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานความเร็ วในการวิ่ง ก่อ นการฝึ ก
เท่า กับ 8.35 และ 0.59 วิ น าที หลัง การฝึ กสัป ดาห์ ที่ 2 เท่ากับ 8.22 และ 0.57 วิ นาที หลังการฝึ กสัป ดาห์ ที่ 4
เท่ากับ 8.05 และ 0.59 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 เท่ากับ 7.68 และ 0.52 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 7.44 และ
0.16 ตามลาดับ ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความเร็ วในการวิ่ง ในช่วงก่อนการฝึ ก หลังการสัปดาห์ที่ 2 หลังการ
ฝึ กสัปดาห์ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ 6 และหลังการฝึ กสัปดาห์ 8 ของกลุม่ ทีฝ่ ึ กด้ วยยางยืด ล้ อรถยนต์ และพื ้นทราย
โปรแกรมการฝึ ก

การฝึ กด้ วยยางยืด
(n = 10)

การฝึ กด้ วยล้ อรถยนต์
(n = 10)

การฝึ กด้ วยพื ้นทราย
(n = 10)

ช่ วงที่ทดสอบ
ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 2
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 2
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 2
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8

ความเร็วในการวิ่งระยะ 50 เมตร (วินาที)
X
S.D.
8.39
.65
8.24
.55
8.08
.40
7.62
.42
7.29
.43
8.39
.65
8.20
.49
7.95
.44
7.56
.38
7.29
.43
8.35
.59
8.22
.57
8.05
.59
7.68
.52
7.44
.16

2. การเปรียบเทียบความเร็วในการวิ่งของนักเรียนระยะ 50 เมตร ภายในกลุ่มและระหว่ างกลุ่มใน
การฝึ กด้ วยแรงต้ าน 3 วิธี
2.1 จากการเปรี ยบเทียบความในการวิ่งภายในกลุม่ ที่ฝึกด้ วยยางยืด กลุม่ ที่ฝึกลากล้ อรถยนต์ และ
กลุ่ม ที่ฝึกวิ่ง บนพืน้ ทราย ระหว่า งก่อ นการฝึ ก หลัง การฝึ กสัป ดาห์ ที่ 2 สัป ดาห์ ที่ 4 สัป ดาห์ ที่ 6 และสัป ดาห์ ที่ 8
โดยวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ ้า พบว่า
กลุม่ ที่ฝึกด้ วยยางยืด มีความเร็ วในการวิ่งในสัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 8
สูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลาดับ ดังตาราง 3
กลุม่ ที่ฝึกด้ วยการลากยางรถยนต์ มีความเร็ วในการวิ่งในสัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 และ
สัปดาห์ที่ 8 สูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลาดับ ดังตาราง 4
กลุม่ ที่ฝึกวิ่งบนพื ้นทราย มีความเร็ วในการวิ่งในสัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์
ที่ 8 สูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลาดับ ดังตาราง 5
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายคู่ของค่าเฉลี่ย ของความเร็ วในการวิ่ง ในช่วงก่อนการฝึ ก หลังการ
สัปดาห์ที่ 2 หลังการฝึ กสัปดาห์ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ 6 และหลังการฝึ กสัปดาห์ 8 ของกลุม่ ฝึ กด้ วยยางยืด
ก่ อนฝึ ก
สัปดาห์ 2
สัปดาห์ 4
สัปดาห์ 6
สัปดาห์ 8
ฝึ กด้ วย
ยางยืด
ค่ าเฉลี่ย
8.39
8.24
8.08
7.62
7.29
ก่อนการฝึ ก
8.39
.150*
.311*
.774*
1.106*
สัปดาห์ 2
8.24
.161*
.624*
.956*
สัปดาห์ 4
8.08
.463*
.795*
สัปดาห์ 6
7.62
.332*
สัปดาห์ 8
7.29
*P = <.05
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายคู่ของค่าเฉลี่ย ของความเร็ วในการวิ่ง ในช่วงก่อนการฝึ ก หลังการ
สัปดาห์ที่ 2 หลังการฝึ กสัปดาห์ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ 6 และหลังการฝึ กสัปดาห์ 8 ของกลุม่ ฝึ กด้ วยล้ อรถยนต์
ก่ อนฝึ ก
สัปดาห์ 2
สัปดาห์ 4
สัปดาห์ 6
สัปดาห์ 8
ฝึ กด้ วย
ล้ อรถยนต์
ค่ าเฉลี่ย
8.39
8.20
7.95
7.56
7.29
ก่อนการฝึ ก
8.39
.193*
.443*
.833*
1.203*
สัปดาห์ 2
8.20
.250*
.640*
1.010*
สัปดาห์ 4
7.95
.390*
.760*
สัปดาห์ 6
7.56
.370*
สัปดาห์ 8
7.29
*P = <.05
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายคู่ของค่าเฉลี่ย ของความเร็ วในการวิ่ง ในช่วงก่อนการฝึ ก หลังการ
สัปดาห์ที่ 2 หลังการฝึ กสัปดาห์ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ 6 และหลังการฝึ กสัปดาห์ 8 ของกลุม่ ฝึ กด้ วยพื ้นทราย
ก่ อนฝึ ก
สัปดาห์ 2
สัปดาห์ 4
สัปดาห์ 6
สัปดาห์ 8
ฝึ กด้ วย
พืน้ ทราย
ค่ าเฉลี่ย
8.35
8.22
8.05
7.68
7.44
ก่อนการฝึ ก
8.35
.130*
.296*
.666*
.909*
สัปดาห์ 2
8.22
.166*
.536*
.779*
สัปดาห์ 4
8.05
.370*
.613*
สัปดาห์ 6
7.68
.243*
สัปดาห์ 8
7.44
*P = <.05
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2.2 จากเปรี ยบเทียบความเร็ วในการวิ่งระหว่างกลุม่ ทีฝ่ ึ กด้ วยยางยืด กลุม่ ที่ฝึกลากล้ อรถยนต์ และ
กลุ่มที่ฝึกวิ่งบนพื ้นทราย พบว่า ในช่วงก่อนการฝึ ก การฝึ กสัปดาห์ที่ 2 การฝึ กสัปดาห์ที่ 4 การฝึ กสัปดาห์ที่ 6 และ
การฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ความเร็ วในการวิ่งไม่มีความแตกต่างกัน ดังตาราง 6
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความเร็ วในการวิ่ง
และกลุม่ ฝึ กด้ วยพื ้นทราย ในช่วงก่อนการฝึ กและหลังการฝึ ก
สัปดาห์ ท่ ฝี ึ ก
แหล่ งความแปรปรวน
ss
ระหว่างกลุม่
.012
ก่อนการฝึ ก
ภายในกลุม่
10.868
รวม
10.881
ระหว่างกลุม่
.008
สัปดาห์ที่ 2
ภายในกลุม่
8.011
รวม
8.019
ระหว่างกลุม่
.094
สัปดาห์ที่ 4
ภายในกลุม่
6.404
รวม
6.498
ระหว่างกลุม่
.076
สัปดาห์ที่ 6
ภายในกลุม่
5.456
รวม
5.532
ระหว่างกลุม่
.318
สัปดาห์ที่ 8
ภายในกลุม่
5.759
รวม
6.078
P = <.05

ระหว่างกลุม่ ฝึ กด้ วยยางยืด กลุม่ ฝึ กด้ วยล้ อรถยนต์
df
2
27
29
2
27
29
2
27
29
2
27
29
2
27
29

MS
.006
.403

F
.015

P
.985

.004
.297

.014

.986

.047
.237

.198

.821

.038
.202

.188

.830

.159
.213

.747

.484

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาและเปรี ยบเทียบผลของการฝึ กวิ่งระยะ 50 เมตร ด้ วยโปรแกรมการฝึ ก
ด้ วยแรงต้ าน 3 วิธี คือ การฝึ กด้ วยยางยืด การฝึ กด้ วยการลากล้ อรถยนต์ และการฝึ กด้ วยพื ้นทราย ผลการศึกษาพบว่า การฝึ ก
ทัง้ 3 วิธี ช่วยให้ นกั เรี ยนมีความเร็ วในการวิ่งเพิ่มมากขึ ้นและให้ ผลไม่แตกต่างกันกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การฝึ กวิ่งด้ วยยางยืดควบคู่กบั การวิ่งระยะสัน้ การฝึ กวิ่งด้ วยการลากล้ อรถยนต์ควบคูก่ บั การวิ่งระยะสัน้ และ
การฝึ กวิ่งบนพื ้นทรายควบคูก่ บั การวิ่งระยะสันนั
้ น้ สามารถทาให้ นกั เรี ยนมีความเร็ วในการวิ่งระยะ 50 เมตรเพิ่มมากขึ ้นได้ เนื่องจาก
โปรแกรมการฝึ กวิ่งทัง้ 3 รูปแบบ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นนัน้ ผู้วิจยั ได้ ศึกษาหลักการสร้ างโปรแกรมฝึ กด้ วยแรงต้ าน ซึง่ การฝึ กด้ วยแรงต้ าน
นัน้ เป็ นการฝึ กที่ได้ รับความนิยมมาเป็ นระยะเวลานาน และแพร่ หลาย เป็ นโปรแกรมการฝึ กที่สามารถพัฒนาอัตราความเร็ ว
ในการก้ าวเท้ าได้ และให้ ผลที่ดีกว่าการฝึ กวิ่งในรู ปแบบเดียว โดยเฉพาะการพัฒนาอัตราความเร็ วในการก้ าวเท้ าและความเร็ ว
ในการวิ่งระยะทาง 40 -50 เมตร ให้ ดีขึ ้น (เจริ ญ กระบวนรัตน์. 2538)
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การฝึ กแรงต้ านโดยใช้ ยางยื ด มี ผลต่ อการพัฒนาพลังกล้ ามเนื อ้ ขาและความคล่ องแคล่ วว่ องไว
โดยจะทาให้ ค่าพลังกล้ ามเนือ้ ขาและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬานันเพิ
้ ่มมากขึ ้น (ชวพัส โตเจริ ญบดี. 2560) การฝึ กวิ่ง
ด้ วยการลากล้ อรถยนต์ เป็ นโปรแกรมฝึ กที่ได้ ผลดีและมีการลงทุนน้ อย เป็ นการฝึ กทีใ่ ช้ วสั ดุใกล้ ตวั ซึง่ ได้ รับความนิยมจากผู้ฝึกสอน
กี ฬาที่ใช้ ความเร็ วเป็ นอย่างมาก การฝึ กวิ่ งด้ วยการลากล้ อรถยนต์ นนั ้ ถื อเป็ นการฝึ กที่ ใช้ เครื่ องลากถ่วงนา้ หนักที่สามารถ
เพิ่มความเร็ วในการวิ่งของนักกีฬาที่ได้ รับการฝึ กได้ เป็ นอย่างดี (ชลิต ประทุมศรี . 2526) ในขณะเดียวกัน การฝึ กวิ่งบนพื ้นทราย
เป็ นการฝึ กที่เกี่ยวข้ องกับความเร็ วและความคล่องตัว นักกีฬาที่ได้ รับการฝึ กวิ่งบนพื ้นทรายนันจะมี
้ ความคล่องตัวในการเคลื่อน
ทีม่ ากขึ ้น และมีความเร็ วเพิ่มมากขึ ้น (นัฐพนธ์ จันทราษฎร์ . 2550)
จะเห็นได้ วา่ การฝึ กวิ่งด้ วยแรงต้ านทัง้ 3 วิธี จะเป็ นการฝึ กที่กระตุ้นให้ นกั กีฬาแต่ละคน พยายามเพิ่มอัตราเร็ ว
ในการก้ าวเท้ าและเพิ่ มความยาวของช่ วงก้ าวในการวิ่ งให้ มากกว่าปกติ เป็ นการฝึ กในลักษณะบังคับให้ นักกี ฬาต้ องใช้
ความพยายามเพิ่ มความเร็ วในการวิ่ งให้ สูงขึน้ กว่าที่ เคยฝึ กซ้ อมหรื อมากกว่าวิ ธี ที่ ใช้ อยู่ทั่วไป การฝึ กเพื่ อเสริ มความเร็ ว
ให้ กับนักกีฬาในระยะเวลาหรื อระยะทางสัน้ ๆ นัน้ เป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของความเร็ ว
ให้ กบั นักกีฬา (เจริ ญ กระบวนรัตน์. 2538) และจากผลการศึกษา พบว่า การฝึ กวิ่งด้ วยยางยืดควบคู่กบั การวิ่งระยะสัน้ การฝึ กวิ่ง
ด้ วยการลากล้ อรถยนต์ควบคูก่ บั การวิ่งระยะสัน้ และการฝึ กวิ่งบนพื ้นทรายควบคูก่ บั การวิ่งระยะสันนั
้ น้ มีผลต่อความเร็ วในการวิ่ง
ของนักเรี ยนในระยะ 50 เมตร ไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ การเลือกใช้ วิธี การฝึ กโดยพิจารณาให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของ
แต่ละบุคคล จะช่วยให้ นกั กีฬามีผลการฝึ กที่ดีขึ ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาผลการฝึ กด้ วยแรงต้ านที่มีตอ่ สมรรถภาพทางกายในด้ านอื่น ๆ เช่น กาลัง ความคล่องแคล่วว่องไว
ความอ่อนตัว การทรงตัว เป็ นต้ น
2. ควรศึกษาผลการฝึ กด้ วยแรงต้ านสามวิธีที่มีตอ่ ความเร็ วในการวิ่งในระยะที่เพิ่มขึ ้น ตังแต่
้ 100 เมตร ขึ ้นไป
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การสร้ างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น
A construction of basketball skill test for junior high school students
พลรบ บุญคงมา1 ธาวุฒิ ปลื ้มสาราญ2 และ เทเวศร์ พิริยะพฤนท์3
Ponrob Boonkongma1 Thawuth Pluemsamran2 and Tawate piriyapruen3

บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ สร้ างแบบทดสอบทั ก ษะบาสเกตบอลและเกณฑ์ ส าหรั บ นั ก เรี ย น
ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น แบบทดสอบประกอบด้ ว ย 5 ทัก ษะ คื อ ทัก ษะการยิ ง ประตูร ะยะใกล้ ทัก ษะการเลี ย้ งลูก
บาสเกตบอล ทักษะการส่งลูกสองมือระดับอกกระทบผนัง ทักษะการยิงประตู ณ จุดโทษ และทักษะการยิงประตูแบบ
เลย์อพั โดยมีกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ หาคุณภาพของแบบทดสอบเป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรี ยนห้ วยกรดวิทยา
จานวน 30 คน ที่ได้ มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย และมีกลุ่มตัวอย่างในการสร้ างเกณฑ์เป็ นนัก เรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น
ของโรงเรี ยนมัธยมในจังหวัดชัยนาท จานวน 348 คน ที่ได้ มาโดยวิธีการสุม่ หลายขันตอน
้
หาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
ของแบบทดสอบโดยวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน หาความเป็ นปรนัยของแบบทดสอบ
โดยวิ เ คราะห์ ค่า สัม ประสิท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สัน หาความเชื่ อ มั่น ของแบบทดสอบโดยวิ ธี ก ารทดสอบซ า้ และ
สร้ างเกณฑ์โดยใช้ คะแนนดิบและคะแนนที
ผลการวิจยั พบว่า 1. แบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลเป็ นแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา โดยมีคา่ ดัชนี
ความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบทดสอบอยูใ่ นช่วง .80-1.00 แบบทดสอบแต่ละทักษะมีความเป็ นปรนัยอยูใ่ นระดับดีมาก
(r = .892-.975) และมีความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทุกทักษะอยู่ในระดับยอมรับได้ ถึงดีมาก (r = .666-.935) 2. เกณฑ์
ประเมินทักษะบาสเกตบอลจะมีคะแนนการประเมินแตกต่างกันในนักเรี ยนชายและหญิง
คาสาคัญ : บาสเกตบอล, การสร้ างแบบทดสอบ
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Abstract
The purpose of this research were to construct basketball skill tests and establish norms for secondary
school students. The tests consisted of five skill tests: field goal, dribbling, wall bounce, penalty shot and
lay-up shot. Thirty secondary school students from HuaikrotWittaya School, selected by simple random
sampling, were used to examine the quality of the tests. Three hundred and forty-eight secondary school
students in Chai Nat Province, selected by multi-stage sampling, were used to establish the norms. The Index
of Item–Objective Congruence (IOC) by 5 experts was used to analyze the validity of the tests. The Pearson
correlation coefficient was used to analyze the objectivity of the tests. Test–Retest method was used to analyze
the reliability of the tests. Raw score and T score were used to establish the norms.
The result showed that 1. The basketball skill tests had validation. The IOC were varied in the range
between .80-1.00. The objectivity levels of the tests were very good (r = .892-.975). The reliability levels of the
tests were varied in the range between acceptable to very good (r = .666-.935). 2. The norms of basketball
skill tests were different score in male and female student.
Keyword: Basketball, A construction of test

บทนา
กีฬาบาสจะมีการเล่นเป็ นทีม ทีมละ 5 คนในสนามและตัวสารองอีก 7 คนซึ่ง สามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กันลงมาเล่นได้ ตลอดการแข่งขัน ซึ่งหลัก ๆ แล้ วเป้าหมายของกี ฬาบาสเกตบอลคือการทาแต้ มซึ่งการทาแต้ มก็ใช่ว่า
จะทาได้ โดยง่ายเนื่องจาก จะมีการป้องกันจาก ผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ ามเพื่อไม่ให้ ผ้ เู ล่นอีกฝ่ ายทาคะแนนได้ โดยง่าย ซึง่ เป็ นเสน่ห์
อย่างหนึ่งของกีฬาบาสเกตบอล ซึ่งหากจะกล่าวถึงแต่ทกั ษะการยิงประตูว่าสาคัญที่สดุ เลยก็ไม่สามารถพูดได้ เนื่องจาก
ก่อนเกิ ดทักษะยิงประตูนนั ้ ย่อมมีทักษะ อื่น ๆ มาผสมผสานเพื่อนาไปสู่การยิงประตูไม่ว่าจะเป็ น ทักษะการเคลื่อน
ทีท่ กั ษะการสร้ างคุ้นเคยกับลูกบาสเกตบอล ทักษะการเลี ้ยงลูก ทักษะการรับและส่งลูก และทักษะการยิงประตู
ฉัฐรส บัญชาชาญชัย (ฉัฐรส บัญชาชาญชัย, 2540) กล่าวว่า การเรี ยนการสอนรายวิชาบาสเกตบอลนันจะเน้
้
น
ทักษะเบือ้ งต้ นเป็ นพื น้ ฐานในการเล่น บาสเกตบอล ซึ่งได้ แก่ การรั บ –ส่งลูกบาสเกตบอล การเลี ้ยงลูก บาสเกตบอล
การยิงประตูบาสเกตบอล ซึ่งสอดคล้ องกับ ศุภวณัฐ์ นาคนาม (ศุภวณัฐ์ นาคนาม, 2553) กล่าวว่า ทักษะการเล่น
บาสเกตบอล หมายถึงการเล่นต่าง ๆ ที่ใช้ ในการเล่นบาสเกตบอล เช่นการรับลูกบาสเกตบอล การส่งลูกบาสเกตบอล
กา รเ ลี ย้ ง ลู ก บา สเ ก ต บอ ล ก า รยิ ง ประ ตู บ า สเ ก ต บอ ล แ ละ สอ ด ค ล้ อ ง กั บ อ รรก ว รรณ พรหม หง ษ์
(อรรกวรรณ พรหมหงษ์ , 2553) กล่าวว่าองค์ประกอบทักษะบาสเกตบอลประกอบด้ วย การส่ง -รับลูกสองมือระดับอก
กระทบผนัง การส่ง-รับลูกกระดอนกระทบผนัง การเลี ้ยงลูกบาสเกตบอลต่า การเลี ้ยงลูกบาสเกตบอลสูง และการยิงประตู
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ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพในการเรี ยนการสอนครู ผ้ สู อนจึงต้ องมีแบบทดสอบทักษะที่เป็ นมาตรฐานและ
ครอบคลุมสามารถวัดได้ ตรงกับทักษะที่ต้องทาการวัดซึ่งสอดคล้ องกับจอห์ นสันและเนลสัน (Johnson B.L. and J.K.
Nelson, 1974) ที่ได้ กล่าวไว้ ว่าแบบทดสอบที่ดีควรมีลกั ษณะดังนี ้ 1. มีความเที่ยงตรง หมายถึง ความสามารถที่จะวัด
ในสิ่งที่ต้องการวัดตรงตามจุดมุ่งหมาย 2. มีความเชื่อมัน่ หมายถึง แบบทดสอบมีความแน่นอนในการวัดโดยการทดสอบ
หลายครัง้ ก็ได้ ผลเช่นเดิม 3. มีเกณฑ์ปกติ เพื่อใช้ เป็ นตัวแทนของประชากรเฉพาะกลุม่ และ4. มีความเป็ นปรนัย หมายถึง
แบบทดสอบมีมาตรฐานที่แน่นอนชัดเจนในการดาเนินงานและการให้ คะแนน แม้ จะมีผ้ วู ัดหลายคนก็ได้ คาตอบหรื อ
คะแนนเท่ากัน
จากที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ น ท าให้ ผู้วิ จัย เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ในการสร้ างแบบทดสอบทัก ษะที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ
มีแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น และทาให้ ครูผ้ สู อนวิชาบาสเกตบอลมีเครื่ องมือ
ใช้ วัด ความสามารถและการพัฒ นาของผู้ เรี ย น รวมถึ ง ใช้ เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขการเรี ย นการสอน
ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น พร้ อมทังมี
้ เกณฑ์ในการทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลสาหรับนั กเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น
เพื่ อน าไปใช้ ใ นการเป็ นเครื่ อ งมื อในการประเมิ นผลในการเรี ย นวิ ชาบาสเกตบอล เพื่อ ปรั บปรุ งและพัฒ นาการสอน
ให้ มีประสิทธิภาพ อีกทังยั
้ งสามารถใช้ ในการวัดพัฒนาความก้ าวหน้ าของผู้เรี ยนได้ อีกด้ วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
2. เพื่อสร้ างเกณฑ์ทกั ษะบาสเกตบอลสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ที่ผ่านการเรี ยนวิชา
บาสเกตบอลมาแล้ ว ของโรงเรี ยนห้ วยกรดวิทยา จังหวัดชัยนาท ปี การศึกษา 2561 จานวน 30 คน เป็ นนักเรี ยนชาย
จ านวน 15 คน และนั ก เรี ย นหญิ ง จ านวน 15 คน ซึ่ ง ได้ มาโดยการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย ( Simple Random Sampling)
ด้ วยการจับสลาก
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการสร้ างเกณฑ์ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ที่ผา่ นการเรี ยนวิชาบาสเกตบอลมาแล้ ว
ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท ปี การศึกษา 2561 โดยจานวนกลุ่มตัวอย่างได้ มาโดยการเปิ ดตารางสาเร็ จรู ป
ของ ยามาเน่ (Yamane Taro, 1973) จ านวน 333 คน ซึ่ ง ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย ได้ ใช้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในครั ง้ นี ้
จานวน 348 คน เป็ นนัก เรี ยนชาย จ านวน 174 คน และนักเรี ย นหญิ ง จ านวน 174 คน ซึ่งได้ ม าโดยใช้ ก ารสุ่ม แบบ
หลายขั น้ ตอน (Multistage Random Sampling) โดยจั ง หวั ด ชั ย นาท ประกอบด้ วยอ าเภอทั ง้ หมด 8 อ าเภอ 13
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา คั ด เลื อ กโดยการสุ่ ม โรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในแต่ ล ะอ าเภอ โดยการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย
(Simple Random Sampling) โดยการจับสลากโดยวิธีการแบบสุม่ 50% จาก 13 โรงเรี ยนเหลือ 6 โรงเรี ยน และทาการสุม่
อย่างง่าย โดยการจับสลาก นักเรี ยนชายจานวน 29 คน และนักเรี ยนหญิง จานวน 29 คน ของโรงเรี ยนที่ถกู เลือก
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การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ผู้วิ จัย ท าการศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ กี ฬ าบาสเกตบอล จากเ อกสาร ต ารา คู่มื อ เอกสารงานวิ จัย
ปริ ญญานิพนธ์ และปรึ กษา ขอคาแนะนาจากประธานและกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ เกี่ยวกับขอบเขตของทักษะ
กีฬาบาสเกตบอล
2. ร่ างแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอล โดยให้ ครอบคลุมทักษะพื ้นฐานในกีฬาบาสเกตบอล คือ การรับ -ส่งลูก
บาสเกตบอล การเลี ้ยงลูกบาสเกตบอล และการยิงประตูบาสเกตบอล และ นาแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลที่ร่างขึ ้นไป
ให้ ประธานและกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ตรวจและแก้ ไข ก่อนจะนาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบ
3. นาแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึน้ ไปใช้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื ้อหา
(Content Validity) โดยวิเคราะห์คา่ ดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) และให้ ข้อแนะนา จานวน 5 ท่าน
4. น าแบบทดสอบทัก ษะบาสเกตบอลที่ ผ้ ู เชี่ ย วชาญตรวจสอบมาแก้ ไข ปรั บ ปรุ ง ตามค าแนะน า และ
นาแบบทดสอบที่แก้ ไขตามคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ มาปรึกษากับประธานและกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์
5. ทาการสร้ างแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ฉบับสมบูรณ์ ดังรูป 1-5
วิธีการดาเนินการทดลอง
1. เตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องอานวยความสะดวกและสถานที่ทใี่ ช้ ในการทดสอบ เพื่อเก็บข้ อมูลพร้ อมทังนั
้ ดหมายวัน
เวลาทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
2. จัดหาผู้ชว่ ยในการเก็บข้ อมูล อธิบายและสาธิตวิธีการทดสอบแก่ผ้ ชู ่วยและผู้รับการทดสอบ เพือ่ ให้ เข้ าใจถึง
วิธีการทดสอบและรายละเอียด อื่น ๆ
3. นาแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นไปทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คน เป็ นชาย 15 คน
หญิง 15 คน จานวน 2 ครัง้ โดยทดสอบซ ้าระยะเวลาห่างกัน 2 อาทิตย์
4. นาแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นไปทดสอบนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างเพื่อสร้ างเกณฑ์
5. นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติ
การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. หาค่ า ความเป็ นปรนั ย ( Objectivity) ของแบบทดสอบทั ก ษะกี ฬ าบาสเกตบอลที่ ผ้ ู วิ จั ย สร้ างขึ น้
โดยการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จากคะแนนการทดสอบ โดยวิธีของเพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment
Correlation) จากครู พ ลศึกษา 3 ท่า น โดยโดยพิ จารณาตามเกณฑ์ ก ารแปลความหมายของ Kirkendall D.R. et al.
(1987) ดังนี ้ ดีมาก =.95 – 1.00, ดี =.85 - .94, ยอมรับได้ =.70 - .84 และ ต่า =.00 - .69
2. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทักษะกี ฬาบาสเกตบอลที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึน้ แต่ละรายการ
โดยการค านวณหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ข องคะแนนการทดสอบครั ง้ ที่ 1 กั บ ครั ง้ ที่ 2 โดยวิ ธี ข องเพี ย ร์ สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation) โดยพิจารณาตามเกณฑ์ การแปลความหมายของ Kirkendall D.R. et al.
(1987) ดังนี ้ดีมาก =.90 – 1.00, ดี =.80 - .89, ยอมรับได้ =.60 - .79 และ ต่า =.00 - .59
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3. หาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ภายใน (Inter Correlation Coefficient) ของแบบทดสอบทั ก ษะกี ฬ า
บาสเกตบอลที่ผ้ ูวิ จัยสร้ างขึน้ โดยการค านวณหาค่า สัม ประสิทธิ์ ส หสัม พันธ์ ภ ายในระหว่า งการทดสอบทัก ษะกี ฬ า
บาสเกตบอลแต่ละรายการ โดยวิธีของเพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
4. สร้ างเกณฑ์ (Norms) ของแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลแต่ละรายการและรวมทุกรายการ โดยใช้ คะแนน
ดิบและคะแนนที (T – Score) แบ่งระดับความสามารถด้ านทักษะบาสเกตบอลออกเป็ น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง
ต่า และต่ามาก

ผลการวิจัย
แบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเป็ นแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยมีคา่ ดัชนีความ
สอดคล้ อง (IOC) ของแบบทดสอบอยู่ในช่วง .80-1.00 แบบทดสอบแต่ละทักษะมีความเป็ นปรนัยอยู่ในระดับดีมาก
(r = .892-.975) และมีความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทุกทักษะอยู่ในระดับยอมรับได้ ถึงดีมาก (r = .666-.935) และเกณฑ์
ประเมินทักษะบาสเกตบอล 5 ทักษะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในนักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิง ดังตาราง 1-5

สรุป
ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาการสร้ างแบบทดสอบทั ก ษะกี ฬ าบาสเกตบอลส าหรั บ นั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
โดยมีความมุ่งหมายของการวิจยั คือ 1.เพื่อสร้ างแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
และ 2.เพื่อสร้ างเกณฑ์ทกั ษะบาสเกตบอลสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ทาให้ มีแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอล
สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น และทาให้ ครูผ้ สู อนวิชาบาสเกตบอลมีเครื่ องมือใช้ วดั ความสามารถและการพัฒนา
ของผู้เรี ยน รวมถึงใช้ เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขการเรี ยนการสอนให้ มีป ระสิทธิ ภาพยิ่ งขึน้ พร้ อมทัง้ มีเ กณฑ์
ในการทดสอบทัก ษะกี ฬาบาสเกตบอล และมี ประชากร เป็ น นัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึก ษาตอนต้ น ที่ ผ่านการเรี ย นวิ ช า
บาสเกตบอลมาแล้ ว สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 5 จัง หวัด ชัย นาท ปี การศึ ก ษา 2561
จานวน 13 โรงเรี ยน กลุม่ ตัวอย่าง แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 2. กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการสร้ างเกณฑ์ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ สร้ างร่างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลขึ ้นมา 7 แบบทดสอบ เมื่อนาไป
ให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิ งเนือ้ หา (Content Validity) โดยวิเ คราะห์ ค่าดัชนี ความสอดคล้ อง (IOC)
โดยได้ ผลดังนี ้ 1.แบบทดสอบการยิงประตูระยะใกล้ (1.00)สามารถนาไปใช้ ได้ 2.แบบทดสอบการเลี ้ยงลูกบาสเกตบอล
(.80)สามารถนาไปใช้ ได้ 3.แบบทดสอบการส่งลูกสองมือระดับอกกระทบผนัง (1.00)สามารถนาไปใช้ ได้ 4.แบบทดสอบ
การยิงประตู ณ จุดโทษ(.80)สามารถนาไปใช้ ได้ 5.แบบทดสอบการเลี ้ยงแบบซิกแซ็ก(.40)ตัดออก 6.แบบทดสอบการเลี ้ยง
แบบความเร็ วในทางตรง(.20)ตัดออก และ 7.แบบทดสอบการยิงประตูแบบเลย์ อัพ (1.00)นาไปใช้ ได้ ซึ่งผู้เชี่ ยวชาญ
ให้ ค าแนะน าให้ ตัด แบบทดสอบทัก ษะที่ มี ค วามซ า้ ซ้ อ นในการทดสอบออก ซึ่ง ตัด ออก 2 แบบทดสอบ ท าให้ เ หลื อ
แบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลที่จะนาไปใช้ 5 แบบทดสอบ เมื่อได้ แบบทดสอบแล้ ว ผู้วิจยั ได้ ศึกษาความเป็ นปรนัย
โดยครู พลศึกษา 3 ท่าน ด้ วยการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างแล้ วนาคะแนนของครู พลศึกษา 3 ท่าน หาค่า สัมประสิท ธ์
สหสัมพันธ์ พบว่า แบบวัดทุกทักษะมีความสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนจากการทดสอบของครู พลศึกษา 3 ท่านในทางบวก
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และมีความเป็ นปรนัยอยู่ในระดับดีมาก (r=.892-.975) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การทดสอบความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล ผู้วิจัยทาการทดสอบซ ้า 2 ครัง้ และได้ คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
พบว่ า แบบทดสอบทุก รายการมี ค่ า ความเชื่ อ มั่น ในระดับ ยอมรั บ ได้ ถึ ง ระดับ ความเชื่ อ มั่น ดี ม าก ( r=.666-.935)
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส่ ว นของเกณฑ์ ป กติ ข องแบบทดสอบทัก ษะกี ฬ าบาสเกตบอลทุ ก ทัก ษะ
มี ค วามแตกต่า งกัน ในนัก เรี ย นชายและนัก เรี ย นหญิ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ จอห์ น สัน และเนลสัน (Johnson B.L. and
J.K. Nelson, 1986) กล่าวว่า แบบทดสอบที่ดีควรมีลกั ษณะ ดังนี ้ 1. ความเที่ยงตรง หมายถึง ความสามารถวัดในสิ่ง
ที่ต้องการวัด 2. ความเชื่อมัน่ หมายถึง แบบทดสอบมีความแน่นอนในการวัดโดย ผู้รับการทดสอบ ทดสอบหลายครัง้
ก็ได้ ผลเช่นเดิม 3. เกณฑ์ปกติ หมายถึง ข้ อมูลที่ใช้ เพื่อเป็ นตัวแทนของประชากรเฉพาะกลุม่ 4. ความเป็ นปรนัย หมายถึง
แบบทดสอบมีความเป็ นมาตรฐานแน่นอน แจ่ มชัดในการดาเนินงาน และการให้ คะแนน เมื่อมีผ้ วู ดั หลายคนก็ได้ คาตอบ
หรื อคะแนนเท่ากัน
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ระดับทักษะ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก

ตาราง1 เกณฑ์การทดสอบทักษะการยิงประตูระยะใกล้
เกณฑ์สาหรับนักเรี ยนชาย(N=174)
เกณฑ์สาหรับนักเรี ยนหญิง(N=174)
คะแนนดิบ (ครัง้ )
คะแนนที
คะแนนดิบ (ครัง้ )
คะแนนที
7 ขึ ้นไป
66 ขึ ้นไป
5 ขึ ้นไป
64 ขึ ้นไป
5-6
56-65
4
55-63
3-4
45-55
2-3
46-54
1-2
35-44
1
37-45
0
34
0
36
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ระดับทักษะ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก

ระดับทักษะ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก

ระดับทักษะ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก

ระดับทักษะ

ตาราง2 เกณฑ์การทดสอบทักษะการเลี ้ยงลูกบาสเกตบอล
เกณฑ์สาหรับนักเรี ยนชาย(N=174)
เกณฑ์สาหรับนักเรี ยนหญิง(N=174)
คะแนนดิบ (วินาที)
คะแนนที
คะแนนดิบ (วินาที)
คะแนนที
10.51 ลงมา
36 ลงมา
12.34 ลงมา
34 ลงมา
10.52-12.02
37-45
12.35-13.87
35-44
12.03-13.53
46-54
13.88-15.56
45-55
13.54-15.04
55-63
15.57-17.09
56-65
15.05 ขึ ้นไป
64 ขึ ้นไป
17.10 ขึ ้นไป
66 ขึ ้นไป

ตาราง3 เกณฑ์การทดสอบทักษะการส่งลูกสองมือระดับอกกระทบผนัง
เกณฑ์สาหรับนักเรี ยนชาย(N=174)
เกณฑ์สาหรับนักเรี ยนหญิง(N=174)
คะแนนดิบ (ครัง้ )
คะแนนที
คะแนนดิบ (ครัง้ )
คะแนนที
23 ขึ ้นไป
65 ขึ ้นไป
21 ขึ ้นไป
66 ขึ ้นไป
21-22
55-64
19-20
56-65
19-20
46-54
17-18
45-55
17-18
36-45
15-16
35-44
16 ลงมา
35 ลงมา
14 ลงมา
34 ลงมา
ตาราง4 เกณฑ์การทดสอบทักษะการยิงประตู ณ จุดโทษ
เกณฑ์สาหรับนักเรี ยนชาย(N=174)
เกณฑ์สาหรับนักเรี ยนหญิง(N=174)
คะแนนดิบ (ครัง้ )
คะแนนที
คะแนนดิบ (ครัง้ )
คะแนนที
7 ขึ ้นไป
66 ขึ ้นไป
5 ขึ ้นไป
66 ขึ ้นไป
5-6
56-65
4
56-65
3-4
45-55
2-3
45-55
1-2
35-44
1
35-44
0
34
0
34
ตาราง5 เกณฑ์การทดสอบทักษะการยิงประตูแบบเลย์อพั
เกณฑ์สาหรับนักเรี ยนชาย
เกณฑ์สาหรับนักเรี ยนหญิง
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สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก

คะแนนดิบ (ครัง้ )
5 ขึ ้นไป
4
3
1-2
0
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คะแนนที
64 ขึ ้นไป
55-63
46-54
37-45
36

คะแนนดิบ (ครัง้ )
4 ขึ ้นไป
3
2
1
0

คะแนนที
64 ขึ ้นไป
55-63
46-54
37-45
36
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ภาพที่ 1

ภาพที่ 4

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 5

ภาพที่ 1 แบบทดสอบการยิงประตูระยะใกล้ , ภาพที่ 2 แบบทดสอบการเลี ้ยงลูกบาสเกตบอล,
ภาพที่ 3 แบบทดสอบการส่งลูกสองมือกระทบผนัง, ภาพที่ 4 แบบทดสอบการยิงประตู ณ จุดโทษ และ
ภาพที่ 5 แบบทดสอบการยิงประตูแบบเลย์อพั
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรี ยก่ อโรคผิวหนังของสารสกัดกิ่งหม่ อนพันธุ์เชียงใหม่ 60
Antioxidant and Antibacterial Activities Against Skin Pathogenic Bacteria of Morus alba L. (Chiang
Mai 60) Branch Extract
จันทนา ปราการสมุทร 1 , เธียร ธีระวรวงศ์ 2, ภัสราวดี เผ่าจินดา3 และ ปิ ลันธนา เลิศสถิตธนกร 4
Chantana Prakarnsamut 1 Thien Thiraworawong 2, Patsarawadee Paojinda3 and Pilanthana Lertsatitthanakorn 4

บทคัดย่ อ
หม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60 เป็ นพันธุ์ที่ให้ ผลดกและรสชาติดี เกษตรกรจาเป็ นต้ องตัดกิ่งทิ ้งเพื่อเพิ่มผลผลิตของผลหม่อน
ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดกิ่งหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60 ในการต้ านอนุมลู อิสระและต้ านแบคทีเรี ยก่อโรคผิวหนัง โดย
ทาการสกัดกิ่งหม่อนด้ วยวิธีการหมักใน 70 % เอทานอล และนาสารสกัดหยาบที่ดด้ มาทาการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ โดย
วิธี 2,2 Diphenyl -1 picrylhydrazyl radical scavenging assay (DPPH assay) และทดสอบฤทธิ์ ต้านเชื อ้ แบคทีเรี ยก่อโรค
ผิวหนัง ดด้ แก่ Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Methicillin Resistance S. aureus (MRSA) และ Streptococcus
pyogenes โดยวิ ธี disk diffusion และ broth microdilution ผลการวิ จัย พบว่ า สารสกัด กิ่ ง หม่ อ นมี ค่ า ความเข้ ม ข้ น ที่ จั บ
อนุมูลอิ สระ DPPH ดด้ 50% (IC50)เท่า กับ 3.621 ± 0.472 mg/ml สารสกัด กิ่ ง หม่อ นที่ ค วามเข้ ม ข้ น 250, 500 และ 1,000
mg/ml มีคา่ Inhibition zone สูงสุดต่อเชื ้อ S. pyogenes รองลงมาคือเชื ้อ S. aureus และสารสกัดนี ้มีคา่ minimum inhibitory
concentration (MIC) และ minimum bactericidal concentration ( MBC) ค่อนข้ างต่าต่อเชื อ้ S. aureus (7.812 และ 125
mg/ml ตามลาดับ ) อาจสรุ ปดด้ ว่าสารสกัดจากกิ่ งหม่อนพันธุ์เชี ยงใหม่ 60 มีศักยภาพที่จะนาดปพัฒนาเป็ นเวชสาอางทา
ความสะอาดร่างกาย เช่น สบูเ่ หลวที่มีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระและป้องกันการติดเชื ้อแบคทีเรี ยที่ผิวหนัง ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของ
กิ่งหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60 ต่อดปในอนาคต
คาสาคัญ : หม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60, ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ, ฤทธิ์ต้านแบคทีเรี ยก่อโรคผิวหนัง
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมดทย คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา กรุงเทพฯ 10600
ประเทศดทย
M.Sc.student Master of Science Program in Thai Traditional Pharmacy, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University,
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Abstract
Morus Alba L. (Chiang Mai 60) is a fruitful mulberry and give a tasty fruit. The farmers have got to cut the
branch to enhance the fruit yield. Therefore, Morus Alba L. (Chiang Mai 60) branch extract has been studied its
Antioxidant and antibacterial activities against skin pathogenic bacteria. Morus Alba L. (Chiang Mai 60) branch was
macerated in 70 % ethanol. Antioxidant activity of the extract was determined by 2, 2 Diphenyl -1 picrylhydrazyl
radical scavenging assay (DPPH assay). In addition, antibacterial activity of the extract against Staphylococcus
aureus, S. epidermidis, Methicillin Resistance S. aureus (MRSA) and Streptococcus pyogenes was studied by disk
diffusion and broth microdilution methods. The results revealed that the concentration of Morus alba L. (Chiang Mai
60) branch extract that scavenged 50 % (IC50) of DPPH radical was 3.621 ± 0.472 mg/ml. The extract at 250, 500
and 1,000 mg/ml showed the highest Inhibition zone against S. pyogenes and the second one was S. aureus. On
the one hand, the extract showed rather low minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal
concentration (MBC) values against S. aureus (7.812 and 125 mg/ml, respectively). In conclusion, Morus Alba L.
(Chiang Mai 60) branch extract possessed ability to be developed as cleansing cosmetic such as antioxidant and
antibacterial liquid soap that might lead to value adding of the mulberry branch in the future.
Keyword: Morus Alba L. (Chiang Mai 60), Antioxidant activity, Antibacterial activity

บทนา
หม่อนเป็ นพืชสมุนดพรที่มีสรรพคุณช่วยการหมุนเวียนของเลือดและบารุงผิวพรรณให้ ช่มุ ชื่น หม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60
เป็ นสายพันธุ์ที่ให้ ผลดก รสชาติดีและราคาสูง โดยปกติ เกษตรกรมัก ตัดแต่งกิ่ งออกเพื่อ ให้ ต้นหม่อ นออกผลนอกฤดูกาล
กิ่งหม่อนพันธุ์ดงั กล่าว จึงถูกทิ ้งเปล่าประโยชน์ จากการศึกษาของ MoHamed et al. (2013) ดด้ ศกึ ษาการยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ย
Bacillus cereus, Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ของสารสกัด จากแก่ น และเปลือ กต้ น หม่ อ นโดยสกัด
ด้ วยตัวทาละลายหลายชนิด พบว่าสารสกัดของแก่นและเปลือกต้ นหม่อนด้ วยเอธิลอะซิเตท มีฤทธิ์ต้านเชื ้อดังกล่าวดด้ ดีที่สดุ ใน
หลอดทดลอง เมื่อทดสอบด้ วยด้ วยวิธี disk diffusion การศึกษาของ Somvong and Prasitpuriprecha (2012) ซึ่งดด้ ศึกษา
ฤทธิ์ ป้องกันอนุมลู อิสระดฮโดรเจนเปอร์ ออกดซด์ในหลอดทดลอง โดยนาสารสกัดหยาบส่วนน ้าและส่วนเอธิ ลอะซิเตทของใบ
หม่อนที่ความเข้ มข้ น 0.75, 12.5, 25, 50, 100, 200, 400 และ 800 ดมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มาทดสอบในเซลล์เพาะเลี ้ยงเมลา
โนมาของหนูในสภาวะที่ถกู เหนี่ยวนาให้ เกิดดฮโดรเจนเปอร์ ออกดซด์ พบว่าสารสกัดส่วนน ้าและส่วนเอธิลอะซิเตทที่ความเข้ มข้ น
800 ดมโครกรัมต่อมิลลิลิตรมีฤทธิ์ป้องกันอนุมูลอิสระดฮโดรเจนเปอร์ ออกดซด์มากที่สดุ วิชุดา จันทร์ ข้างแรม(2560)ดด้ ศึกษา
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบเอทานอลจากหม่อนและกาวดหม เพื่อการตังสู
้ ตรตารับผลิตภัณฑ์ผิวขาวด้ วยการวิเคราะห์
การต้ านออกซิ เ ดชั น และปริ ม าณสารฟี นอลิ ก ด้ วยวิ ธี ต่ า งๆ ดด้ แก่ ABTS (2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6sulphonic)) , DPPH (2 ,2 - Diphenyl-1 - picrylhdrazyl radical) แ ล ะ ferric reducing antioxidant power (FRAP)
หาปริ ม าณฟี นอลิ ก โดยรวมด้ วยวิ ธี Folin-Ciocalteu หาปริ ม าณฟลาโวนอยด์ โ ดยรวมโดยใช้ วิ ธี aluminum chloride
colorimetric assay พบว่าหม่อนทัง้ 2 สายพันธุ์ดด้ แก่สายพันธุ์สกลนครและสายพันธุ์นางน้ อยศีรษะเกษนันมี
้ ปริ มาณฟี นอลิก
โดยรวมและปริ ม าณฟลาโวนอยด์ โ ดยรวมสูง และส่ง ผลให้ มี ฤ ทธิ์ ใ นการต้ า นออกซิ เ ดชัน ดด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
จากการศึกษาของปั ญญาดา ปั ญญาทิพย์ และคณะ (2556) ดด้ วิเคราะห์ปริ มาณเมลาโทนินและศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H258

ของสารสกัด จากใบหม่ อ น 8 สายพันธุ์ ด้ วยการทดลองน าผงใบหม่อนมาสกัด ด้ วยด้ วยเมธานอล แล้ ว ท าให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ขึน้
ด้ ว ยตัว ดูด ซับ ของแข็ ง น าดปวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณเมลาโทนิ น ด้ ว ยโครมาโตกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง ร่ ว มกับ เครื่ อ ง
ตรวจวัดฟลูออเรสเซนต์ และนาสารสกัดดังกล่าวมาคัดกรองฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาโดยทดสอบฤทธิ์การต้ านอนุมลู อิสระด้ วยวิธี
จับอนุมลู อิสระ DPPH ฤทธิ์ยบั ยังการท
้
างานของเอนดซม์ดทโรซิเนสและยับยังดนตริ
้
กออกดซด์ พบว่าใบหม่อนพันธุ์ดฟมีปริ มาณ
เมลาโทนินมากที่สดุ (783.99 ng/g ของน ้าหนักแห้ ง) ใบหม่อนพันธุ์หมีมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันมากที่สดุ (IC50 =75.86 µg/ml)
ใบหม่อนพันธุ์ดผ่อบุ ลยับยังเอนดซม์
้
ดทโรซิเนสดด้ สงู ที่สดุ (36.02%) และต้ านการอักเสบที่ความเข้ มข้ น 20 µg/ml และใบหม่อน
พันธุ์หมียบยั
ั ้ ง้ การสร้ างดนตริ กออกดซด์ มากที่สดุ (78.62%) สรุ ปดด้ ว่าปริ มาณ เมลาโทนิน ฤทธิ์ ต้านออกซิเดชัน ฤทธิ์ ต้าน
เอนดซม์ดทโรซิเนส และต้ านการอักเสบ แตกต่างกันดปในใบหม่อนแต่ละสายพันธุ์
งานวิ จัย นี จ้ ึ ง มี จุด มุ่ง หมายที่ จ ะศึก ษาฤทธิ์ ต้ า นอนุมูล อิ ส ระและต้ า นเชื อ้ แบคที เ รี ย ก่ อ โรคผิ ว หนัง ของสารสกัด
จากกิ่งหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60 เพื่อนาองค์ความรู้ ดงั กล่าวดปพัฒนาเวชสาอางทาความสะอาดร่ างกายจากสารสกัดกิ่งหม่อน
เช่น สบูเ่ หลวที่มีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระและป้องกันการติดเชื ้อแบคทีเรี ยที่ผิวหนัง ซึง่ จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิ่งหม่อนพันธุ์เชียงใหม่
60 ต่อดปในอนาคต

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรี ยก่อโรคผิวหนังของสารสกัดจากกิ่งหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุ ป ก ร ณ์ เ ต า อ บ (Oven, ยี่ ห้ อ Memmert, รุ่ น UN 260), เ ค รื่ อ ง ระ เ หย ระ บบสุ ญ ญ า ก า ศ แ บบหมุ น
(Rotary evaporator with cooling system, ยี่ ห้ อ Heidolph, รุ่ น S/N 200020687 0215), อ่ า งน า้ ควบคุม อุ ณ หภู มิ (Water
bath, ยี่ห้อ Memmert, รุ่น WNB 14-45), เครื่ องอัลตราดวโอเลตและวิสเิ บิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-VIS Spectrophotometer,
ยี่ห้อ PG Instruments, รุ่ น T80), อ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath, LABTECH), เครื่ องกวนสารให้ ความร้ อน (Hot plate
stirrer, ยี่ห้อ Jlabtech, รุ่ น LMS - 100), เครื่ องชัง่ น ้าหนัก ทศนิยม 4 ตาแหน่ง (balance 4 position, ยี่ห้อ Mettlertoledo, รุ่ น
New classic MS) เครื่ อ งชั่ง น า้ หนัก ทศนิ ยม 2 ต าแหน่ง (balance 4 position, ยี่ ห้ อ Mettlertoledo, รุ่ น New classic MS,
เครื่ องเขย่าสาร (Vortex Mixers & Shakers, ยี่ห้อ Scientific Industries, รุ่น Vortex Genie 2), หม้ อนึง่ ฆ่าเชื ้อโรค (Autoclave,
ยี่ ห้ อ Hirayama, รุ่ น HVE 50), ตู้ บ่ ม เชื อ้ (Cooled Incubator, ยี่ ห้ อ Velp scientifica , รุ่ น FOC2251), เครื่ อ งหมุน เหวี่ ย ง
(Centrifuges, ยี่ห้อ Hettich, รุ่น MIKRO 220R), อ่างอัลตราโซนิก (Ultrasonic bath, ยี่ห้อ witeg, รุ่น WUC-DO3H)

วิธีการ
1. การเตรี ยมสารสกัดจากกิ่งหม่ อน นากิ่งหม่อนสดของต้ นหม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่ 60 ซึ่งดด้ จากกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนามาเพาะปลูก ที่ตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มาล้ า งทา
ความสะอาด อบที่อณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนแห้ งสนิท ลดขนาดโดยการหัน่ แล้ วนาดปหมักกับ 70% เอทานอล เขย่าสลับ
หยุดพักเป็ นเวลา 3 วัน กรองสารสกัดและนาดประเหยแห้ งด้ วยเครื่ องระเหยสารแบบหมุนจนดด้ สารสกัดเข้ มข้ น บรรจุสารสกัด
ในขวดทึบแสง ปิ ดสนิท และเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อดว้ ใช้ ในการทดสอบต่อดป
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2. การตรวจสอบกลุ่มสารพฤกษเคมีในสารสกัดกิ่งหม่ อน การตรวจสอบกลุม่ สารพฤกษเคมีเบื ้องต้ นของสารสกัด
กิ่งหม่อน ใช้ ปฏิกิริยาการเกิดสีหรื อการเกิดตะกอน (ศริ นรัตน์ ฉัตรธีระนันท์, วรางคณา สบายใจ และสิริมาส นิยมดทย, 2556) ดังนี ้
การตรวจสอบแอนทราควิโนน (Antraquinones) ใช้ วธิ ีการทดสอบของบอร์ นทราเกอร์ (Borntrager’s test)
การตรวจสอบเทอร์ พีนอยด์ (Terpenoids) ใช้ การทดสอบของซาลโควสกี (Salkowski test)
การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ (Flavonols) ใช้ การทดสอบของดคอาดินิน (Cyadinin test)
การตรวจสอบซาโปนิน (Saponins) ใช้ การทดสอบการเกิดฟอง (Frothing test)
การตรวจสอบแทนนิน (Tannins) ใช้ การทดสอบ Prussian blue method โดยการนาดปทาปฏิกิริยากับเฟอริคคลอดรด์
(FeCl3) เพื่อให้ ดด้ ตะกอนสีน ้าเงิน
การตรวจสอบแอลคาลอยด์ (Alkaloids) ใช้ การทดสอบของดราเจนดอร์ ฟ (Dragendorff’s test)
การตรวจสอบคาร์ ดิแอกดกลโคดซด์ (Cardiac glycosides) ชัง่ สารสกัด 0.20 กรัม สกัดสีออกด้ วย ปิ โตรเลียมอีเทอร์
(petroleum ether) ปริ มาตร 6 มิลลิลติ ร แล้ วแบ่งใส่หลอดทดลองออกเป็ น 3 หลอด
- หลอดที่ 1 ทดสอบสเตอรอยด์ (Steroids) ด้ วยวิธีการทดสอบของลีเบอร์ แมน (Liebermann test)
- หลอดที่ 2 ทดสอบคาร์ ดิแอกดกลโคดซด์ (Cardiac glycosides) ส่วนวงแหวนแลกโตนที่ดม่อิ่มตัว (unsaturated
lactone ring) ด้ วยการเติมน ้ายาเคดเด (Kedde reagent)
- หลอดที่ 3 ทดสอบคาร์ ดิ แ อกดกลโคดซด์ (Cardiac glycosides) ส่ว นน า้ ตาลดี อ อกซี (deoxy-sugar)
ด้ วยวิธีการทดสอบของเคลเลอร์ คิเลียนิ (Keller-Kiliani test)
3. การทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุ มู ลอิสระของสารสกัดกิ่ง หม่ อนโดยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical
scavenging assay (DPPH assay) เตรี ย มสารละลายของสารสกัด กิ่ ง หม่อ น (stock solution) ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 10 mg/ml
ในเอทานอล และเตรี ยมสารละลาย DPPH ในเอทานอลให้ มีความเข้ มข้ น 0.2 mM ใส่สารสกัดลงใน 96 well plate แล้ วใช้
เทคนิค Two fold dilution ในการเจือจางสารสกัดให้ ดด้ 12 ความเข้ มข้ น เติมสารละลาย DPPH ลงดปในสารสกัดแต่ละความ
เข้ มข้ นในอัตราส่วน 1 : 1 โดยใช้ เอทานอลเป็ นกลุม่ ควบคุม นาสารผสมแต่ละความเข้ มข้ นดปวัดค่าการดูดกลืนแสง UV-visible
ที่ความยาวคลืน่ 517 นาโนเมตร ทาซ ้า 3 ครัง้ สาหรับสารสกัดกิ่งหม่อน คานวณ % radical scavenging จากสมการที่ 1
% radical scavenging = [1-(Asample/Acontrol)] × 100 สมการที่ 1
เมื่อ
Asample = ค่า absorbance ที่วดั ดด้ ของสารสกัดกิ่งหม่อนที่ผสมกับ DPPH
Acontrol = ค่า absorbance ที่วดั ดด้ ของเอทานอลที่ผสมกับ DPPH
พล็อตกราฟระหว่าง % radical scavenging กับความเข้ มข้ นของสารสกัด คานวณค่าความเข้ มข้ นของสารสกัดทีจ่ บั
อนุมลู อิสระ DPPH ดด้ 50% (IC50)
4. การทดสอบฤทธิ์ ต้ า นเชื อ้ แบคที เ รี ย ก่ อ โรคผิ ว หนั ง ของสารสกั ด กิ่ ง หม่ อ น เชื อ้ ที่ ใช้ ทดสอบจัด ซือ้ จาก
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดด้ แ ก่ Staphylococcus aureus DMST 8840, S. epidermidis DMST
15505, Methicillin Resistance S. aureus (MRSA) DMST 20645 แ ล ะ Streptococcus pyogenes DMST 17020
(Choi, J.-Y. et al., 2012)
4.1 การศึกษาฤทธิ์ ต้านเชื อ้ แบคทีเรี ยก่อโรคผิวหนังของสารสกัดกิ่งหม่อน โดยวิธี Disk diffusion วิธีการ
ทดสอบมีดงั นี ้ นาเชื ้อที่ต้องการทดสอบมาเกลี่ยเชื ้อให้ ทวั่ ผิวหน้ าอาหารเลี ้ยงเชื ้อ Mueller-Hinton agar (MHA) จากนันเตรี
้ ยม
95% เอทานอล และสารสกัดที่เจือจางด้ วย 95% เอทานอลให้ มีความเข้ มข้ น 200, 400 และ 800 µL/ml แล้ วนาสารละลาย
ปริ มาตร 30 µL หยดลงบน paper disc ทิ ง้ ดว้ ที่อุณ หภูมิ ห้อง เป็ นเวลา 30 นาที จึง วางแผ่น ยามาตรฐาน Ampicillin และ
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Norfloxacin บนอาหาร MHA ที่มีเชือ้ หลังจากนันวาง
้
paper disc ของสารสกัดและ 95% Ethanol บนอาหาร MHA ที่มีเชือ้
บ่มเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง อ่านผลโดยใช้ Vernier caliper วัดเส้ นผ่านศูนย์กลางของโซนใส (Inhibition zone) รอบ paper disc
ทาการทดลองซ ้า 3 ครัง้ ต่อเชื ้อแบคทีเรี ยแต่ละชนิด
4.2 การศึกษาความดว (Susceptibility) ของเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรคผิวหนังต่อสารสกัดกิ่งหม่อน โดยวิธี Broth
microdilution อ้ างอิงตามวิธีของ Choi, J.-Y. et al. (2012) ทาโดยบ่มเชื ้อ ~5x107CFU/ml ในอาหารเลี ้ยงเชื ้อเหลว MuellerHinton broth (MHB) ที่ ค วามเข้ มข้ นระหว่ า ง 0.098 ถึ ง 800 mg/ml บ่ ม เชื อ้ ข้ ามคื น ที่ อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส
จึงดด้ ผล Minimal Inhibitory Concentration (MIC) ซึ่งค่า MIC คือ ค่าความเข้ มข้ นต่าสุดที่ใช้ ยบั ยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ยที่มองเห็นดด้
พิจ ารณาการยับยัง้ เชื อ้ โดยการน าดปเที ยบกับ well เลีย้ งเชื อ้ ที่ ดม่ใ ส่สารสกัด หรื อ well ควบคุม จากนัน้ หาค่า Minimum
bactericidal concentration (MBC) โดยนา well ที่ดม่เห็นการเจริ ญของเชื ้อจากการหาค่า MIC มาเพาะเชื ้อบนอาหารเลี ้ยงเชื ้อ
ชนิดแข็ง (MHA) หลังบ่มเชื อ้ 24 ชั่วโมง อ่านค่า MBC คือค่าความเข้ มข้ นต่าสุดที่ฆ่าเชือ้ แบคทีเรี ยดด้ ซึ่งเป็ นความเข้ มข้ น
ที่ทาให้ ปริ มาณเชื ้อลดลง 99% กล่าวคือดม่พบโคโลนีเจริ ญบนอาหาร MHA

ผลและวิจารณ์
1. ผลการเตรี ยมสารสกั ดจากกิ่ง หม่ อ น โดยการหมักใน 70% เอทานอล เมื่อระเหยตัวทาละลายออกพบว่า
สารสกัดหยาบทีดด้ มีลกั ษณะเหนียวหนืดข้ น และมีสเี ขียวแก่อมน ้าตาลเข้ ม ดด้ ร้อยละผลผลิตของสารสกัดเท่ากับ 10.69
2. ผลการทดสอบกลุ่มสารพฤกษเคมีเบือ้ งต้ น
จากการทดสอบกลุม่ สารพฤกษเคมีในสารสกัดกิ่งหม่อน พบว่ากลุ่มสารที่ตรวจพบคือ terpenoid, flavonoids และ
tannin (ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคล้ องกับรายงานของ สุดารั ตน์ หอมหวล (2553) ที่ระบุว่าสารที่พบในเนือ้ ดม้ หม่อนคือ morin
ซึง่ เป็ นสารกลุม่ Flavonoid ในลาต้ นมี steroidal sapogenin ซึง่ เป็ นสารกลุม่ saponins และในเปลือกมี α-amyrin ซึง่ เป็ นสาร
กลุม่ Terpenoid ทังนี
้ ้สารสกัดกิ่งหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้ ดม่พบสารกลุม่ saponins อาจเนื่องจากภูมิประเทศ
และฤดูกาลปลูกซึง่ ส่งผลต่อชนิดของสารพฤกษเคมีในกิ่งหม่อนที่นามาทดสอบ
ตารางที่ 1 แสดงกลุม่ สารพฤกษเคมีเบื ้องต้ นของสารสกัดกิ่งหม่อน
กลุ่มสารพฤกษเคมี
ผลที่ได้
Antraquinones
Terpenoids
+
Flavonols
+
Saponins
Tannins
+
Alkaloids
Liebermann test
Cardiac glycosides
Kedde test
Keller-Kiliani test
3. ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกิ่งหม่ อนโดยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical
scavenging assay (DPPH assay)
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จากการทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกิ่งหม่อน พบว่าความเข้ มข้ นของสารสกัดที่จับ อนุมูลอิสระ
DPPH ดด้ ร้อยละ 50 (IC50) มีค่าเท่ากับ 3.621 ± 0.472 mg/ml สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Lee-Wen Chang et al. (2011) ซึง่ ดด้ ศกึ ษา
ฤทธิ์ ต้ านอนุมูลอิ สระของสารสกัดเอทานอลจากกิ่ งและเปลือกรากของหม่อน โดยวิธี DPPH radicals scavenging assay พบว่า
สารสกัดจากกิ่ งหม่อนมี ฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระสูงมากที่ความเข้ มข้ น 0 - 100 µg/ml โดยแสดงค่า Scavenging effects อยู่ในช่วง
0 - 37% และสอดคล้ องกับการศึกษาของปั ญญาดา ปั ญญาทิพย์ และคณะ (2556) ซึ่งพบว่าสารสกัดใบหม่อนพันธุ์หมีมีค่า IC50
ต่ออนุมลู อิสระ DPPH เท่ากับ 75.86 µg/ml ทังนี
้ ้คาดว่าสารกลุม่ flavonoids ที่พบในสารสกัดกิ่งหม่อนส่งผลให้ เกิดฤทธิ์ ต้านอนุมูล
อิสระ เนื่องจาก Pourmorad et al. (2006) พบว่าสารสกัดที่มีปริ มาณสารประกอบฟลาโวนอยด์สงู จะมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสูงด้ วย
4. การทดสอบฤทธิ์ต้านเชือ้ แบคทีเรียก่ อโรคผิวหนังของสารสกัดกิ่งหม่ อน
4.1 ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรคผิวหนังของสารสกัดกิ่งหม่อนด้ วยวิธี Disk diffusion แสดงดังตารางที่ 2
จากการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื ้อแบคทีเรี ยของสารสกัดกิ่งหม่อนที่ความเข้ มข้ น คือ 250, 500, 1,000 mg/ml พบว่า
สารสกัดกิ่ งหม่อนทุกความเข้ มข้ น มี ค่า Inhibition zone สูงสุดต่อเชื อ้ S. pyogenes รองลงมาคื อเชื อ้ S. aureus แต่ดม่แสดง
Inhibition zone ต่ อ เชื อ้ S. epidermidis และ MRSA (ตารางที่ 2) ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ Mohamed et al. (2013)
ที่ดด้ ศึกษาฤทธิ์ ของสารสกัดหยาบส่วนเมทานอลของแก่นและเปลือกดม้ หม่อน ในการยับยั
้ งเชื ้อแบคทีเรี ย S. aureus และพบว่า
สารสกัดจากแก่นและเปลือกดม้ หม่อนมีฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ยชนิดดังกล่าวดด้ ที่ความเข้ มข้ น 200 µg/ml
ตารางที่ 2 Inhibition zone ของสารสกัดกิ่งหม่อนต่อเชื ้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังเมื่อทดสอบด้ วยวิธี Disk diffusion
Inhibition Zone (mm)
Negative
Norfloxacin
Ampicillin
เชือ้ แบคทีเรีย
(95% ethanol)
250
500
1,000
(mm)
(mm)
(mm)
(mg/ml)
(mg/ml)
(mg/ml)
6.67 ± 1.15 7.00 ± 1.00 7.00 ± 0.50 10.00 ± 1.73 7.67 ± 0.76
S. aureus
16.47 ± 0.15
S. epidermidis
8.07 ± 1.30 8.30 ± 1.57 9.90 ± 1.91 32.80 ± 1.39 19.33 ± 1.12
S. pyogenes
MRSA
4.2 ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรคผิวหนังของสารสกัดกิ่งหม่อนด้ วยวิธี Broth microdilution แสดงดัง
ตารางที่ 3
จากตารางแสดงผลการทดสอบฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ยด้ วยวิธี Broth microdilution พบว่าสารสกัดกิ่ งหม่อนมีค่า
MIC และ MBC ค่อนข้ างต่ าต่อเชื อ้ S. aureus (7.812 และ 125 mg/ml ตามล าดับ) (ตารางที่ 3) ซึ่งสอดคล้ องกับผลการทดสอบ
ด้ วยวิธี Disk diffusion อาจกล่าวดด้ ว่าฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ยของสารสกัดกิ่ งหม่อนมีความสัมพันธ์ กับชนิดของกลุ่มสารพฤกษเคมี
ที่ตรวจพบในสารสกัด เนื่องจากสารกลุ่ม flavonoid สามารถ adhere กับเชือ้ จุลินทรี ย์และเกิด complex กับผนังเซลล์ของจุลินทรี ย์
ในขณะที่สารกลุ่ม terpenoid สามารถยับยัง้ การส่งอิเล็กตรอนภายในเซลล์ ส่งผลให้ การเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย์ถูกยับยัง้ และ
จุลนิ ทรี ย์ตายในที่สดุ (Rojas et al., 1992)
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ตารางที่ 3 MIC และ MBC ของสารสกัดกิ่งหม่อนต่อเชื ้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังเมื่อทดสอบด้ วยวิธี Broth microdilution
เชือ้ แบคทีเรีย
MIC (mg/ml)
MBC (mg/ml)
7.81
125
S. aureus
1.95
>250
S. epidermidis
15.62
>250
S. pyogenes
MRSA
7.812 – 31.25
31.25

สรุป
สารสกัดจากกิ่งหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60 ซึง่ สกัดด้ วย 70 % เอทานอล มีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรี ย
ก่อโรคผิวหนังโดยเฉพาะเชื ้อ S. aureus และมีศกั ยภาพที่จะนาดปพัฒนาเป็ นเวชสาอางทาความสะอาดร่างกาย เช่น สบูเ่ หลว
ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระและป้องกันการติดเชื ้อแบคทีเรี ยที่ผิวหนัง ซึง่ จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิ่งหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60 ต่อดป
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การพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั ้นขลิบกุ้งจ่ อม
The Developing of Short Course in the Title of Making Shrimp Cakes.
ศักดิ์สทิ ธิ์ กมลภูผจงภักดิ¹์ อลงกต ยะไวทย์² และ ฐิ ติยา เรื อนนะการ³
Saksit kamonpuprajongpak¹ Alongkot Yawai² and Thitiya Ruennakarn³
บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่ อม และศึกษาผลการ
ใช้ หลักสูตร กลุม่ เป้าหมายที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
(ปวส.) แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึ ก ษา 2562 จ านวน 15 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษา คื อ แบบประเมิ น ความเหมาะสมของหลัก สูต รและ
แบบประเมินผลงานของนักศึกษาจนได้ หลักสูตรระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม จานวน 4 แผน เป็ นเวลา
12 ชัว่ โมง ระยะเวลา 2 วัน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ คา่ เฉลีย่ (𝑥̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี ้
1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื ้อหาสาระ 4) โครงสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน้ 5) กิจกรรมการฝึ กอบรม
6) สื่อ/วัสดุการฝึ กอบรม 7) การวัดผลประเมินผล มีผลการประเมินหลักสูตร จากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย 4.83
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
2. ผลการนาหลักสูตรไปใช้ มีผลของการประเมินผลงานที่เกิดจากการใช้ หลักสูตร เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้ง
จ่อม มีคะแนนของการประเมินผลงาน คิดเป็ นคะแนนเฉลีย่ (𝑥̄) เท่ากับ 99.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ
มีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เท่ากับ 0.83 คะแนน
คาสาคัญ : หลักสูตรระยะสัน้
ABSTRACT
The purpose of this research were to develop and study the performance of a short course on making
shrimp cakes. The target groups used in the study are 3 experts and 15 Diploma level students in the
Department of Agro-Industry, BuriRam College of Agriculture and Technology, Mueang District, Buriram
Province, 2nd semester, Academic year 2019. The research tools used in the study were the curriculum
suitability evaluation form and the student performance evaluation form, until obtaining the short course on
making shrimp cakes, consisting of 4 plans for 12 hours, duration of 2 days. Data analysis used mean and
standard deviation.
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Research result
1. The results of the development of a short course on making shrimp cakes found that the course
components are as follows 1) principles and reasons 2) objectives 3) content 4) short-term training course
structure 5) training activities 6) training media/materials 7) evaluation. Curriculum evaluation results from
experts was an average score of 4.83 at the highest level.
2. Course implementation results found that curriculum on making shrimp cakes were scores of
performance evaluation have the average score was 99.47 out of 100 points and standard deviation was 0.83.
Keywords: short course
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บทนา
ประเทศไทยได้ จดั ทาแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้ การพัฒนาประเทศมีความต่อเนื่องและมีแนวทาง
ที่ชดั เจน ดังคติพจน์ประจาชาติวา่ “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพร้ อมรองรับประเทศ
ไทยยุค 4.0 โดยใช้ การศึกษาเป็ นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิ การโดยสานักงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา ได้ จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อกาหนดกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย
ให้ สอดคล้ อ งกับ แผนยุท ธศาสตร์ ช าติ สานัก งานคณะกรรมการการอาชี วะศึก ษา เป็ นหน่วยงานหลัก ในการจัด การ
อาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้ านวิชาชีพ ระดับฝี มือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทังการฝึ
้
กอบรม
วิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการฝึ กทักษะอาชีพระยะสันและสั
้
งเคราะห์ยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สถานศึกษาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาและ
ขับ เคลื่อ นการจัด การอาชี ว ศึก ษาของประเทศ ให้ สอดคล้ อ งกับ เป้ าหมายและทิ ศ ทางของการพัฒ นาก าลัง ตนตาม
ยุท ธศาสตร์ ช าติ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การสร้ างความสามารถในการแข่ง ขัน การพัฒ นาและเสริ ม สร้ างศัก ยภาพคน
(คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2561)
อาชีวศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริ มผลผลิตและพัฒนากาลังคนระดับฝี มือ ให้ มีสรรถนะ มีคณ
ุ ธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เปิ ดโอกาสให้ เลือกเรี ยนได้ อย่างกว้ างขวาง เน้ นสมรรถนะด้ วยการปฏิบตั ิจริ ง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา,
2562) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต เพื่อให้ มีความรู้ และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชี พ
ได้ หลากหลายตามแนวโน้ มการจ้ างงานในอนาคต (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐ มนตรี ) การจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึ กอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนระดับฝี มือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี ให้ มีคุณภาพและ
มาตรฐาน สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน รวมทังเป็
้ นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้ สงู ขึ ้น ทังนี
้ ้ โดยนา
ความรู้ในทางทฤษฎีอนั เป็ นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้ มีความรู้ความสามารถ ในทางปฏิบตั ิ และ
มีสมรรถนะจนสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบตั ิหรื อประกอบอาชีพโดยอิสระได้ โดยได้ กาหนดแนวทาง
ในการจั ด การศึ ก ษาไว้ 3 รู ป แบบ คื อ การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
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(พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีบทบาทหน้ าที่ในการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึ กอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ได้ แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ
(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.)
การฝึ กอบรมวิชาชีพจะคานึงถึง ความรู้และทักษะที่ได้ รับจากการทางานในอาชีพ การฝึ กอบรมจะเป็ นการต่อยอดความรู้
และทักษะ เพื่อพัฒนาความชานาญเฉพาะทางในวิชาชีพ ซึ่งเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้ มีมาตรฐานละเป็ นรู ปธรรมชัดเจนยิ่งขึน้ หลักสูตรวิชาชี พระยะสัน้ คือ แผนการจัดการเรี ยน
การสอนที่มีระยะเวลาเรี ยน ตังแต่
้ 30-150 ชัว่ โมง โดยเปิ ดสอนให้ กบั กลุ่มที่สนใจ โดยไม่จากัดพื ้นฐานความรู้ เป็ นอาชีพ
เฉพาะทางซึ่งเป็ นหลักสูตรที่มีความหลากหลายของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสัน้ (สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 2561)
ดังนัน้ การฝึ กอบรม เป็ นกระบวนที่ประกอบด้ วยกิ จกรรมระยะสัน้ ๆ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ และความชานาญ
ในการปฏิบตั ิงาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ ารับการอบรมระยะเวลาที่ใช้ ในการฝึ กอบรมไม่ยาวนาน เน้ นให้ ผ้ ูเข้ ารั บ
การอบรมสามารถปฏิบตั ิในเรื่ องที่เข้ ารับการอบรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์
จากสภาพในชุมชนเมือง อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากกุ้งจ่อมเป็ นผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าโอท็อป ซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั
โดยทัว่ ไปอยู่แล้ ว ดังนัน้ ผู้วิจัยเห็นความสาคัญในเรื่ องดังกล่าวจึงได้ จดั ทาหลักสูตรระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม
เพื่อการสร้ างหลักสูตรนี ้จึงเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผลิตภัณฑ์ก้ งุ จ่อม
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม
2. เพื่อศึกษาผลการใช้ หลักสูตร เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม
วิธีดาเนินการวิจัย
ขันพั
้ ฒนาหลักสูตร
1. การศึกษาข้ อมูลพื ้นฐาน
1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการพัฒนาหลักสูตร และแนวคิดทฤษฎีในการอบรม
1.2 ศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานชุมชน โดยศึกษาจากสภาพทัว่ ไปทางด้ านเศรษฐกิจสังคมและสภาพการตลาด
1.3 ศึกษาข้ อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักสูตรระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม
ในการวิจยั ผู้วิจัยจะไม่ศึกษาข้ อมูลความคิดเห็นและความต้ องการ เนื่องจากกุ้งจ่อมเป็ นผลิตภัณฑ์สินค้ าโอท็อป ซึ่งเป็ น
ที่ร้ ูจกั โดยทัว่ ไปอยูแ่ ล้ ว การสร้ างหลักสูตรนี ้จึงเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผลิตภัณฑ์ก้ งุ จ่อม
1.4 การสร้ างหลักสูตรระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี ้
1) หลักการและเหตุผล
2) วัตถุประสงค์
3) เนื ้อหาสาระ
4) โครงสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน้
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5) กิจกรรมการฝึ กอบรม
6) สือ่ /วัสดุการฝึ กอบรม
7) การวัดผลประเมินผล
1.5 นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้ วนามาแก้ ไข
1.6 การประเมิ น ผลหลัก สูต รเพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมของหลัก สูต ร ใช้ แ บบประเมิ น หลัก สูต ร
ของ อังคณา เรื องชัย (2555) แล้ วนาแบบประเมินให้ อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
1.6.1 ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลหลักสูตร ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านหลักสูตรและการสอน จานวน 1 ท่าน อาจารย์ ดร. พิณโย พรมเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้ านอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์
การอาหาร และคหกรรมศาสตร์ จานวน 2 ท่าน อาจารย์ ดร. จิตตะวันกุโบลา และ นายโชติพงษ์ โนนสว่าง
1.6.2 เพื่อประเมินระดับความเหมาะสมโดยรวมของหลักสูตร โดยใช้ แบบประเมินแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า โดยกาหนดการให้ คะแนน ดังนี ้
5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สดุ
4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้ อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้ อยที่สดุ
และใช้ เกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 103) ดังนี ้
4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ
3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้ อย
1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้ อยที่สดุ
โดยใช้ แบบประเมินหลักสูตรของ บุญชม ศรี สะอาด (2545)
1.6.3 นาการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มาปรับปรุ งหลักสูตรและสร้ างคู่มือหลักสูตร
ก่ อ นน าไปใช้ จ ริ ง ประกอบด้ ว ย 1) หลัก การและเหตุผล 2) คุณ สมบัติ ข องผู้เ ข้ า อบรม 3) รายละเอี ย ดการอบรม 4)
แผนการจัดการอบรม
2. การนาหลักสูตรไปใช้
1. นาหลักสูตรระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม ที่ได้ จัดทาขึ ้นในระยะที่ 1 โดยใช้ วิธีการอบรมปฏิบตั ิ
การกับกลุม่ ตัวอย่าง 15 คน
2. การดาเนินการอบรมโดยการดาเนินการ ดังนี ้
2.1 ดาเนินการก่อนฝึ กอบรม
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1) ติดต่อประสานงานกับผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอฝึ กอบรม
2) ติดต่อประสานงาน เรื่ อง สถานที่ อาหาร เครื่ องดื่ม ตลอดระยะเวลาของการฝึ กอบรม
3) จัดทาแบบประเมินผลงานที่เกิดจากการใช้ หลักสูตร โดยปรับใช้ ของแผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบรุ ี รัมย์ และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
4) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ
2.2 การดาเนินการฝึ กอบรม
1) การดาเนินการฝึ กอบรมผู้วิจยั จะเป็ นเพียงผู้สงั เกตการณ์เท่านัน้
2) จัดหาครู ในแผนกวิ ชาอุตสาหกรรมเกษตร จานวน 1 ท่าน ซึ่งไม่ใช่ ผ้ ูวิจัยเป็ นผู้ดาเนิ น
การฝึ กอบรม
3) ดาเนินการอบรมตามแผน ในคู่มื อหลักสูตรระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อ ม
กับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 4 แผน เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง ระยะเวลา 2 วัน
4) ประเมินผลงาน ในการทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม โดยครู ในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
จานวน 1 ท่าน ซึง่ ไม่ใช้ ผ้ วู ิจยั เป็ นผู้ประเมิน
5) ปรับปรุงหลักสูตรและคูม่ ือในการฝึ กอบรมที่ได้ จากการสังเกต

ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การทาขนมปั้นขลิบกุ้งจ่อม
ในการร่ างหลักสูตรอบรมระยะสัน้ มีส่วนประกอบของโครงสร้ างหลักสูตร ประกอบด้ วย หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ เนื ้อหาสาระ โครงสร้ างหลักสูตร กิจกรรม สื่อ/วัสดุ และการวัดประเมินผล หลักสูตรระยะสันฉบั
้ บนี ้ เป็ นคู่มือ
เพื่อทากิจกรรม เน้ นการฝึ กอบรบระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม โดยได้ กาหนด รายละเอียดฝึ กอบรม และ
แผนการจัดการอบรมอย่างละเอียด ซึง่ ในแผนการจัดอบรมนัน้ ประกอบด้ วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
การอบรม วิธีการฝึ กอบรม งบประมาณในการอบรม และผลที่คาดว่าจะได้ รับหลังจากการอบรม แผนการจัดการอบรม
ในหลักสูตรนี ้ ประกอบด้ วย 4 แผน ดังนี ้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1 ประกอบด้ วย ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม ประวัติความเป็ นมา
ของขนมปั น้ ขลิบ ความหมายและความสาคัญของขนมปั น้ ขลิบ และความรู้ทวั่ การทาขนมปั น้ ขลิบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 2 ประกอบด้ วย ความรู้ เกี่ยวกับการทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม และขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 ประกอบด้ วย การบรรจุภณ
ั ฑ์
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 ประกอบด้ วย การคิดราคา ต้ นทุน กาไร การจัดจาหน่าย
ผู้วิ จัย ได้ น าหลัก สูต รระยะสันที
้ ่ ร่า งไปให้ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญด้ านอุตสาหกรรมเกษตร วิท ยาศาสตร์ การอาหารและ
คหกรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการสอน ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร พบว่า ผลของการประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน้ จากผู้เชี่ยวชาญ ในด้ านที่ 1 หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
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มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเป็ นร้ อยละ 4.88 อยู่ในระดับมากที่สดุ ด้ านที่ 2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความเหมาะสม
โดยรวม คิดเป็ นร้ อยละ 4.73 อยู่ในระดับมากที่สดุ ด้ านที่ 3 เนื ้อหาของหลักสูตร มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเป็ นร้ อยละ
4.88 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ด้ านที่ 4 โครงสร้ างของหลักสูตร มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเป็ นร้ อยละ 4.77 อยูใ่ นระดับมาก
ที่สดุ ด้ านที่ 5 กิจกรรมการฝึ กอบรม มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเป็ นร้ อยละ 5.00 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ด้ านที่ 6 สือ่ /วัสดุ
การประกอบการฝึ กอบรม มี ค วามเหมาะสมโดยรวม คิ ดเป็ นร้ อยละ 5.00 อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้ า นที่ 7 การวัด ผล
ประเมินผลหลักสูตร มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเป็ นร้ อยละ 4.66 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบหลักสูตรฝึ กอบรมระยะสันโดยรวมทั
้
ง้ 7 ด้ าน มีคา่ คะแนนรวมเฉลีย่ ร้ อยละ 4.83 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
2. ผลการนาหลักสูตรไปใช้
จากผลการนาหลักสูตรอบรมระยะสันไปใช้
้
ผู้วิจัยได้ ทาการประเมินผลงานที่เกิ ดจากการใช้ หลักสูตร พบว่า
ผลงานที่เ กิ ดจากการใช้ ห ลัก สูตรการฝึ กอบรมระยะสัน้ เรื่ อ ง การท าขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่ อ ม มี คะแนนของการประเมิ น
ความสามารถในการทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่ อม เท่ากับ 1,492 คะแนน คิด เป็ นคะแนน (𝑥̄) เท่ากับ 99.47 คะแนน และ
มีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เท่ากับ 0.83 คะแนน

บทสรุป
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี ้
1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื ้อหาสาระ 4) โครงสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน้ 5) กิจกรรมการฝึ กอบรม
6) สื่อ/วัสดุการฝึ กอบรม 7) การวัดผลประเมินผล มีผลการประเมินหลักสูตร จากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย 4.83
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
2. ผลการนาหลักสูตรไปใช้ มีผลของการประเมินผลงานที่เกิดจากการใช้ หลักสูตร เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้ง
จ่อม มีคะแนนของการประเมินผลงาน คิดเป็ นคะแนนเฉลีย่ (𝑥̄) เท่ากับ 99.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ
มีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เท่ากับ 0.83 คะแนน

อภิปรายผล
จากการวิจัยครัง้ นี ้ได้ พฒ
ั นาหลักสูตรระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม โดยกลุ่มเป้าหมายเป็ นนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) แผนกอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ สามารถ
อภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. การประเมินหลักสูตรระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม โดยผู้ เชี่ ยวชาญพบว่า หลักสูตรระยะสัน้
เรื่ องการทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ เพราะคูม่ ือหลักสูตรระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้ง
จ่อม ประกอบด้ วยแผนการจัดการอบรม 4 แผน ทัง้ นี อ้ าจสืบเนื่ องมาจากผู้วิจัยได้ ดาเนิน การสร้ างหลักสูต รระยะสัน้
เรื่ องการทาขนปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ ทฤษฎีของทาบาและผู้วิจยั ได้ ศึกษา สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องอย่างหลากหลาย จึงทาให้ ได้ หลักสูตรระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม ที่มีองค์ประกอบครบ
และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ นาไปใช้ ในการจัดอบรมได้ เป็ นอย่างดีการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
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โดยผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้ องกับแนวคิด ของ ชุมศักดิ์ อินทร์ รักษ์ (2551) ที่กล่าวไว้ วา่ การพัฒนาหลักสูตรก่อนนาไปใช้
จริ งการดาเนิ นการ ในขัน้ การประเมิ นความเหมาะสมของหลักสูตรนีจ้ ะช่ วยให้ ได้ หลัก สูต รที่ ตรงตามความต้ อ งการ
นอกจากนี ้ยังทาให้ การนาหลักสูตรไปใช้ ในการอบรมประสบผลสาเร็ จได้ มากที่สดุ
2. ผลการนาหลักสูตรไปใช้ ผลงานที่เกิดจากการใช้ หลักสูตรการฝึ กอบรมระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้ง
มีคะแนนเท่ากับ 1,492 คะแนน คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้ อยละ 99.47 เพราะคู่มือหลักสูตรระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้ง
จ่อม และแผนการจัดการอบรมที่ดี ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ างหลักสูตรเป็ นระบบ และสังเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องอย่างหลาย พบว่า มีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อังคณา เรื องชัย (2555 : บทคัดย่อ)
ที่พบว่า การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน้ เรื่ อง การทาน ้าสมุนไพร เพื่อเป็ นอาชีพเสริ มในครอบครัว มีข้อมูลสอดคล้ อง
กัน และมีความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสูตรในระดับมาก ผลสัมฤทธิ์การใช้ หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน้ เรื่ อง การทา
น า้ สมุน ไพร เพื่ อ เป็ นอาชี พ เสริ ม ในครอบครั ว มี ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 16.15 คะแนน และมี ค วามพึง พอใจของผู้เ ข้ า อบรม
ที่มีตอ่ หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน้ เรื่ อง การทาน ้าสมุนไพร เพื่อเป็ นอาชีพเสริ มในครอบครัว ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก

ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 เนื่องจากผลการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม มีผลการประเมินผลงาน
มีคะแนนเฉลีย่ มากกว่า 80 คะแนน ควรนาไปใช้ ในการเรี ยนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมต่อไป
1.2 จากผลการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ เรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม ควรเพิ่มเนื ้อหาสาระแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ เรื่ องการเก็บรักษา ขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม
2. ข้ อเสนอแนะการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาหลักสูตร การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม ให้ เป็ นหลักสูตรเพิ่มเติมให้ กบั สถานศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน
2.2 ควรมีการวิจยั หาแนวทางประชาสัมพันธ์ในเรื่ อง การทาขนมปั น้ ขลิบกุ้งจ่อม ให้ กบั เยาวชนทังระบบ
้
โรงเรี ยนและนอกระบบโรงเรี ยน ตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่มีความสนใจ
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การศึกษาวิธีการดูแลรั กษาในการอนุรักษ์ ภาพเขียนเบือ้ งต้ น
The Study of Basic Methods of Collection Care in Painting Conservation.
ญาณิศา ทองฉาย1 รัตนพงศ์ คงเจริ ญ2 พิมพ์ภทั รา จาปาโชค3 Florian Pollheimer4

บทคัดย่ อ
บทความวิ จัย นีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาวิธีการดูแลรั กษาในการอนุรักษ์ ภาพเขี ยนเบือ้ งต้ น จากการอบรม
เชิงปฏิบัติการที่จัดขึ ้นภายในศูนย์อนุรักษ์ ศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีระยะเวลาในการจัดอบรม
จ านวน 5 วัน ผู้ บรรยายและผู้ สอนปฏิ บัติ คื อ นางสาวดาเลี ย เลิ ฟ เร็ ก เป็ นนัก อนุ รั ก ษ์ ภ าพเขี ย น จากสถาบั น
การอนุรักษ์ ศิลปะกรุ ง เวีย นนา ประเทศออสเตรี ย โดยใช้ หลักการอนุรั กษ์ ต ามมาตรฐานสากล ซึ่งเนื อ้ หาที่เกี่ ย วข้ อ ง
สามารถแบ่ง ออกเป็ น 3 หมวด ได้ แก่ หมวดที่ 1) เนื อ้ หาทางการอนุรั กษ์ เ ชิ ง ป้องกัน หมวดที่ 2) เนื อ้ หาการตรวจ
สภาพผลงานและการฝึ กปฏิบตั ิ และหมวดที่ 3) การฝึ กปฏิบตั ิการทาความสะอาดภาพเขียนเบื ้องต้ น เนื่องจากในปั จจุบนั
องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ภาพเขียน ยังไม่มีการเรี ยนการสอนกันอย่างแพร่หลายมากและถูกหลักตามมาตรฐานสากล
บทความนี ้จึงเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร หน่วยงานที่มีงานศิลปะ นักสะสมผลงานศิลปะ ผู้ที่ดแู ลและนักจัดการ
ผลงานศิลปะ นักอนุรักษ์ ผู้ที่ทาหน้ าที่เคลือ่ นย้ ายขนส่งงานศิลปะ และผู้ที่สนใจในงานอนุรักษ์ ศิลปะเป็ นต้ น สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการอนุรักษ์ และดูแลรักษาผลงานศิลปะเบื ้องต้ นได้ ตลอดจนการพัฒนาความสามารถในด้ านการอนุรักษ์
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้ ช่วยยืดอายุและคงสภาพออกไปให้ ได้ ยาวนานที่สดุ
หลังจากที่ได้ จัดการอบรมเรี ยบร้ อยแล้ ว พบว่า ผู้ที่เข้ า ร่ วมอบรมเชิ งปฏิ บัติการมี ความพึง พอใจในเนือ้ หาทัง้
3 หมวด มากที่ สุดและสามารถนาความรู้ ไปประยุกต์ ใ ช้ ให้ เ กิ ดประโยชน์ ในงานที่เกี่ ย วข้ องได้ เป็ นอย่างดี อีก ทัง้ ยัง มี
ข้ อเสนอแนะอยากให้ จดั การอบรมอย่างต่อเนื่องและจัดอบรมในขันตอนการท
้
าความสะอาดในขันตอนต่
้
อไป
คาสาคัญ: การอนุรักษ์ เชิงป้องกัน, การตรวจสภาพผลงาน, การดูแลรักษา, การอนุรักษ์ ภาพเขียน

Abstract
This academic article studies the basic methods of collection care in painting conservation from the
5-day practical workshops of the International Arts Conservation Center, Silpakorn University, conducted by
The Ms. Daria Lovrek who was a painting conservator from the Vienna Institute of Art Conservation in Austria.
The instructor separated the contents of the workshop into 3 categories, namely Category 1: The preventive
conservation, Category 2: The condition report and practicum, and Category 3: The basic practicum of painting
cleaning process by applying the conservation principles in accordance with international standards.
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This academic article will be beneficial to organizations and agencies working as art collectors, art
handlers and managers, conservators, art logistic experts, and those interested in art preservation, etc. This
knowledge can be applied to preserve and maintain basic artwork, as well as the development of conservation
capabilities, and the extension of historical values for ages.
After the workshop had been completed, the researcher found that all participations were extremely
satisfied with all 3 categories and could utterly apply knowledge to their related works. Besides, there are some
suggestions for ongoing workshops and the next step of cleaning practicum onwards.
Keywords: Preventive Conservation, Condition Report, Collection Care, Painting Conservation

บทนา
ภูมิอากาศในประเทศไทยเป็ นพื ้นที่เขตร้ อนชื ้น มีแดดจัดและฝนตกตลอดทังวั
้ น จึงทาให้ อุณหภูมิและความชืน้
เปลี่ยนแปลงและไม่คงที่ ตลอดทัง้ ปี ส่งผลทาให้ วัสดุมีการเปลี่ยนแปลงเกิ ดการหดตัวและขยายตัว เกิดการชารุ ดและ
ความเสียหายได้ ง่าย หรื อเกิดจากสาเหตุที่ศิลปิ นได้ นาวัสดุที่มีความหลากหลายมาสร้ างสรรค์เป็ นผลงานขึ ้น หรื อเกิดจาก
ขาดการดูแลรักษารวมถึงสภาพแวดล้ อมในการจัดเก็บ และการจัดแสดงที่ไม่เหมาะสม หรื อเกิดจากความสูญเสียและ
ความเสียหายในอดี ต ดังนัน้ เพื่อ ช่ว ยให้ เ กิ ด การช ารุ ดการเสื่อมสภาพก่อ นเวลาอันควร จ าเป็ นต้ อ งมี การดูแลรั ก ษา
การอนุรักษ์ ภาพเขียน การป้องกันการเสื่อมสภาพและช่วยยืดอายุภาพเขียนให้ ได้ ยาวนานมากที่สุด ในแนวคิด ตาม
หลักการอนุรักษ์ มาตรฐานสากล
ผู้ที่ทาหน้ าที่ดแู ลและรักษาภาพเขียนจาเป็ นต้ องศึกษาทางด้ านการอนุรักษ์ เชิงป้องกัน ซึ่งเป็ นความรู้พื ้นฐานและ
เป็ นความรู้ ที่สาคัญอย่างยิ่ง ในงานอนุรักษ์ ไม่ว่าจะเป็ นชนิดและคุณสมบัติของวัสดุที่นามาใช้ ในงานอนุรักษ์ สาเหตุ
การเสื่อมสภาพ การเคลื่อนย้ ายและการบรรจุหีบห่อ การจัดเก็ บและการจัดแสดง การควบคุมอุณหภูมิและความชื น้
การควบคุมแสงสว่าง การป้องกันการกาจัดแมลงและการออกแบบอาคารในการจัดเก็บและการจัดแสดง เป็ นต้ น

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ข้ อ มูล และวิ ธี ก ารดูแ ลรั ก ษาในการอนุรั ก ษ์ ภ าพเขี ย นเบื อ้ งต้ น และสามารถน าความรู้ มาใช้
ให้ เกิดประโยชน์ได้ จริ ง

อุปกรณ์ และวิธีการ
การดู แ ลรั ก ษาในการอนุ รั ก ษ์ ภ าพเขี ย นเบื อ้ งต้ นในครั ง้ นี ้ มี ก ารน าเสนอ และการฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร
ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 หมวด ได้ ดงั นี ้
1 . การอนุรักษ์ เชิงป้องกัน (Preventive Conservation)
การศึกษาและการวิเคราะห์ ทางด้ านการอนุรักษ์ ก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ิ จาเป็ นต้ องมีความรู้ อย่างแท้ จริ งและ
เข้ าถึงในงานอนุรักษ์ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพก่อน เพื่อไม่ให้ เกิดการสูญเสียและเกิด ความเสียหายขึ ้นทังในระยะสั
้
นและ
้
ในระยะยาว วิธีการที่นามาใช้ ในงานอนุรักษ์ สามารถทาให้ ย้อนกลับได้ (Reversible) ซึ่งจะไม่ไปรบกวนกับวัสดุและ
โครงสร้ างเดิมหรื อ ไม่ปรั บเปลี่ย นหรื อ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิ ม ดัง นัน้ หากยัง ไม่ได้ ศึก ษาทฤษฏีท างด้ านการอนุรั กษ์
อย่างแท้ จริ งแล้ ว สิ่งหนึ่งที่สามารถทาได้ คือการอนุรักษ์ เชิงป้องกัน (Preventive Conservation) มาช่วยในการวางแผน
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การดาเนินงานได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นการลงทะเบียนในการจัดเก็บ การจัดทาบรรจุภณ
ั ฑ์ การขนส่ง
การควบคุมอุณหภูมิและความชื น้ การจัดการแมลง หรื อแม้ กระทัง่ การวางแผนฉุกเฉิ นเมื่อเกิ ดภัย พิบตั ิทางธรรมชาติ
ขึ ้นอีกด้ วย ในหลักการอนุรักษ์ เชิงป้องกันจะมีปัจจัยทางสภาพแวดล้ อมที่มีผลเกี่ยวข้ องต่อการอนุรักษ์ ภาพเขียนดังนี ้
1.1 การควบคุมแสงสว่ าง
แสงสว่างเป็ นสิง่ ที่จาเป็ นในการจัดเก็บและจัดแสดงในงานภาพเขียน ซึง่ แสงสว่างจะสามารถแบ่งออกเป็ น
สเปกตรัม (Spectrum) ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่สามารถมองเห็นได้ รังสีอลั ตราไวโอเลตหรื อรังสียวู ี (Ultraviolet (UV))
เป็ นช่ ว งหนึ่ง ของคลื่น แม่เ หล็ก ไฟฟ้ าที่ มี ค วามยาวของคลื่น สัน้ กว่ า แสงที่ ม องเห็ น หากได้ รั บ พลัง งานในระดับ ที่ ต่ า
จะไม่ส่งผลกระทบกับตัวผลงานมาก ส่วนรั งสีอินฟาเรด (Infrared (IR)) เป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่มีความยาวของคลื่น
อยู่ ร ะหว่ า งคลื่ น วิ ท ยุ มี ค วามถี่ ใ นช่ ว งเดี ย วกั บ ไมโครเวฟ เมื่ อ ภาพเขี ย นได้ รั บ พลั ง งานจากรั ง สี อิ น ฟาเรด
จะสร้ างความเสียหายน้ อยกว่ารังสีอลั ตราไวโอเลตแต่จะให้ ความร้ อนมากกว่า หากความถี่ของแสงยิ่ง มีความถี่สงู มาก
พลังงานของแสงก็จะสูงขึ ้น ทาให้ ภาพเขียนเกิดการชารุดการเสือ่ มสภาพได้ อย่างรวดเร็ ว
ส่วนความเสีย หายของภาพเขียนที่ไม่ได้ มีก ารควบคุมแสงสว่างทาให้ เกิ ด ความร้ อนการเปลี่ยนแปลง
ทังทางกายภาพและทางเคมี
้
วัสดุที่ใช้ ในการสร้ างสรรค์ภาพเขียนมีการเสื่อมสภาพอ่อนตัวลง น ้ายาเคลือบมีสเี หลืองเข้ ม
ภาพเขี ย นมี ส ภาพแห้ ง มี ร อยแตก มี ค วามกรอบ เปราะบาง สี ซี ด จางหรื อ เปลี่ ย นไปจากเดิ ม อย่ า งเห็ น ได้ ชัด เจน
หากมองด้ วยตาเปล่า โดยเฉพาะภาพถ่าย ภาพเขียนที่มีการใช้ สนี ้า สีไม้ สีอะคริ ลกิ และสีน ้ามัน เป็ นต้ น

ภาพที่ 1: ภาพตัวอย่างของสภาพเรซิ่นที่เกิดความ
เสียหายจากแสงสว่าง ซึง่ เกิดจากการเปลีย่ นแปลง
ทางเคมี
ที่มา : จัดทาโดยนางสาวดาเลีย เลิฟเร็ ก, เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพที่ 2: ภาพตัวอย่างบริเวณขอบด้ านล่างมีสแี ดงเข้ มกว่าด้ านบน
เนื่องจากกรอบรูปถูกบังภาพเขียน จึงทาให้ สแี ดงทีม่ ีความไวต่อแสง
ซีดจางหายไป
ที่มา : จัดทาโดยนางสาวดาเลีย เลิฟเร็ ก, เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2563

ในการควบคุมความเข้ มของแสงและรังสีอลั ตราไวโอเลตควรมีม่านกันแสง บานประตูหน้ าต่างติดตังฟิ
้ ล์ม
ป้องกันแสงหรื อวัสดุกรองรังสียวู ี (Filters) ควบคู่ไปด้ วย ควรใช้ อปุ กรณ์กรองแสงชนิดที่ดดู ซับรังสีอลั ตราไวโอเลตได้ และ
ปล่อยรังสีอลั ตราไวโอเลตในปริ มาณต่า และควรหรี่ ไฟหรื อลดระดับของแสง เปิ ดหรื อปิ ดไฟเฉพาะเวลาที่จาเป็ น อีกทัง้
ควรเคลื่อ นย้ า ยภาพเขี ย นสลับ เปลี่ย นพืน้ ที่ เพื่ อ ไม่ใ ห้ ผลงานมี ความเสี่ย งมากยิ่ ง ขึ น้ ค่ามาตรฐานของการควบคุม
ความเข้ มของแสงและรังสีอลั ตราไวโอเลตที่เหมาะสมต่องานภาพเขียนไม่ให้ เกิน 50 ลักซ์และไมโครวัตต์ตอ่ ลูเมน
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1.2 การควบคุมความชืน้ สัมพัทธ์ (Temperature and Relative Humidity (RH))
ความชื น้ สัมพัทธ์ มีลกั ษณะเป็ นไอนา้ ที่มีอยู่ในชัน้ บรรยากาศ มีค่าหน่วยความชืน้ สัมพัทธ์ เป็ นร้ อยละ
เปอร์ เซ็นต์ (%) หากมีการผันแปรความชืน้ อย่างรวดเร็ ว จะส่งผลเสียต่อภาพเขียนขึ ้นได้ ค่าความชื น้ สัมพัทธ์ มากกว่า
65 เปอร์ เซ็นต์ สามารถทาให้ เกิดการเจริ ญเติบโตของราและการกัดกร่ อนของโลหะขึน้ ได้ แต่หากค่าความชื น้ สัมพัทธ์
ต่ า กว่า 45 เปอร์ เ ซ็ น ต์ วัสดุป ระเภทอิ น ทรี จ ะมี ก ารแห้ ง หดตัว โค้ ง โก่ ง งอ หรื อ เกิ ด การแตกร้ าวขึน้ ได้ ตรงกัน ข้ า ม
ค่าความชื น้ สัมพัทธ์ ที่ต่าจะเหมาะกับ การจัดเก็ บ โลหะได้ เป็ นอย่างดี ส่ว นอุณหภูมิคงที่จะเหมาะกับการจัดเก็ บและ
จัดแสดงได้ เ ป็ นอย่า งดี หรื อแม้ หากมีก ารเคลื่อนย้ า ยภาพเขียนไปต่างสถานที่ จาเป็ นต้ อ งมีสภาพแวดล้ อมเดียวกัน
หรื อมีการปรับหรื อเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิอย่างช้ าๆ วัสดุประเภทอินทรี ย์จะสามารถปรับตัวได้ ดีกว่าการเปลีย่ นแปลงอุณภูมิ
อย่างรวดเร็ ว ซึ่งจะทาให้ วสั ดุเกิดความเสียหายขึ ้นมีการขยายตัวและหดตัว ดังนันควรหลี
้
กเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิ
อย่างฉับพลัน
ผลกระทบที่ท าให้ ภาพเขี ย นเกิ ด ความเสีย หายเมื่ อ มี การเปลี่ย นแปลงอุณ ภูมิแ ละความชื น้ สั ม พัท ธ์
จะพบภาพเขียนมีรอยย่น ชันสี
้ มีสเี หลือง พบแมลง ราและการผุกร่อนเป็ นต้ น

ภาพที่ 3: ภาพตัวอย่างความเสียหายที่เกิดจากความชื ้น
สูง ทาให้ ตะปูทยี่ ดึ ผ้ าใบ เกิดสนิมขึ ้นและส่งผลทาให้
บริ เวณผ้ าใบเกิดรอยฉีกขาด
ที่มา : จัดทาโดยนางสาวดาเลีย เลิฟเร็ ก, เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2563

ภาพที่ 4: ภาพตัวอย่างของราทีม่ กี ารกระจายอยูด่ ้ านหลังของ
ผ้ าใบ สาเหตุเกิดจากการไม่ควบคุมความชื ้น
ที่มา : จัดทาโดยนางสาวดาเลีย เลิฟเร็ ก, เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2563

ภาพเขียนในการจัดเก็บและการจัดแสดง ในการติดตังควรแขวนกรอบรู
้
ปไม่ให้ สมั ผัสกับผนังโดยตรง
ควรเป็ นพื น้ ที่ ที่ มี ก ารไหลเวี ย นของอากาศ นอกจากวัส ดุที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ราแล้ ว ราเป็ นสิ่ ง มี ชี วิ ต นอกจากจะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายต่อภาพเขียนยังเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ โรคทางเดินหายใจ โรคผิวหนังหรื อโรคร้ ายแรงอันตราย
ถึงแก่ชีวิต ดังนันสภาพแวดล้
้
อมในการจัดเก็บและการจัดแสดง ควรเป็ นที่ที่มีอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ ดี สาหรับอาคาร
ที่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศควรเปิ ดหน้ าต่างเพื่อให้ อากาศมีการหมุนเวียนและถ่ายเทได้ ดี ส่วนอาคารที่มีเครื่ องปรับอากาศ
ควรมีการควบคุมอุณภูมิและความชื ้นให้ เหมาะสม มีการตรวจสอบสภาพผลงานอยู่บอ่ ยครัง้ หากพบปั ญหาท่อน ้าแตกรั่ว
อุด ตัน เพราะจะท าให้ ค วามชื น้ สะสม ควรรี บ ด าเนิ น การซ่อ มแซมทัน ที โดยอุณ ภูมิ แ ละความชื น้ สัม พัท ธ์ ก่ อ ให้ เ กิ ด
การเจริ ญของราได้ 70 เปอร์ เซ็นต์ขึ ้นไป

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H276

Wall

Air

ภาพที่ 5: ภาพตัวอย่างการติดตังภาพบนผนั
้
ง โดยมีช่องว่างทาให้ อากาศหมุนเวียนได้ ดี
ที่มา : จัดทาโดยนางสาวดาเลีย เลิฟเร็ ก, เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
1.3 ฝุ่ นละอองและสิ่งสกปรก
มีลกั ษณะเป็ นฝุ่ นผงขนาดเล็กสามารถยึดติดกับพื ้นผิวได้ อย่างถาวร บริ เวณที่มีฝุ่นมากจะมีความชื น้
ค่อนข้ างสูง ฝุ่ นยังสามารถเป็ นตัวดึงดูดทาให้ เกิดที่อยู่อาศัยของแมลงและการขับถ่ายของแมลงซึ่ง มีค่าความเป็ นกรด
เมื่ อ ไปปรากฏอยู่บ นภาพเขีย นจะมี ลัก ษณะเป็ นจุดสีน า้ ตาล สีด าและรอยด่า งขึน้ ได้ ในบางกรณี ฝุ่นสามารถทาให้
เกิ ด ความเสีย หายทางกายภาพให้ โครงสร้ างของภาพเขี ย นมี ก ารบิ ด เบื อ นรู ป ร่ า งและท าให้ เกิ ด รอยแตกขึน้ ดัง นัน้
ควรปกป้องและหมัน่ ดูแลรักษาทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ เพื่อไม่ให้ เป็ นที่สะสมของฝุ่ นและสิ่งสกปรก อีกทังควรมี
้
การออกแบบอาคาร ประตู หน้ าต่างที่สามารถป้องกันฝุ่ นละอองได้ ด้วยและหากมีการใช้ เครื่ องปรับอากาศควรเปลี่ยน
แผ่นกรองอากาศเพื่อลดความชื ้นและหลีกเลีย่ งการเกิดจุลนิ ทรี ย์ได้ ด้วย

ภาพที่ 6: ภาพตัวอย่างความเสียหายที่เกิดจากสะสม
ของฝุ่ นและสิง่ สกปรกที่เกิดจากการขับถ่ายของแมลง
ที่มา : จัดทาโดยนางสาวดาเลีย เลิฟเร็ ก, เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2563

ภาพที่ 7: ภาพตัวอย่างความเสียหายที่เกิ ดจากฝุ่ นและ
สิง่ สกปรกจากการขับถ่ายของหนูและค้ างคาวที่มาอาศัย
อยูบ่ ริ เวณด้ านหลังของภาพเขียน
ที่มา : จัดทาโดยนางสาวญาณิศา ทองฉาย, เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2563

1.4 แมลง
แมลงมีหลากหลายชนิดสามารถพบได้ ในบริ เวณเขตร้ อนชื ้นอาทิ แมลงสาบ หนอนหนังสือ เหาหนังสือ
ปลวก มอด ผีเสื ้อกินผ้ าและแมลสามง่ามเป็ นต้ น มักก่อให้ เกิดความเสียหายต่อภาพเขียน มีการกัดกินวัสดุที่เป็ นประเภท
อินทรี ย์ หรื อ แม้ แต่ป ระเภทอนิ นทรี ย์ หิน แก้ วและโลหะ แมลงก็ สามารถก่อให้ เ กิ ดความเสียหาย หรื อทิง้ การขับ ถ่า ย
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H277

ไว้ บนภาพเขียนทาให้ เกิดรอยด่างดาขึ ้นได้ ทังในสถานที
้
่การจัดเก็บและจัดแสดง และยังเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
ได้ อี ก ด้ ว ย เมื่ อ พื น้ ผิ ว สกปรกด้ ว ยอนุภาคของฝุ่ น สภาพภูมิ อ ากาศก็ เ ป็ นสิ่ ง จ าเป็ นสาหรั บ การขยายพัน ธุ์ ข องแมลง
ได้ อย่างรวดเร็ ว เพื่อหยุดยังวงจรชี
้
วิตของแมลง จึงควรมีวิธีการป้องกัน โดยมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ ปิ ดทางเข้ าและ
ออกของแมลง ควบคุมสภาพแวดล้ อมให้ ห่างจากแหล่งอาหารสิ่งที่ชกั ชวนให้ แมลงมากันกินหรื อแม้ กระทัง่ สัตว์ชนิดอื่นๆ
หนูและนก เป็ นต้ น ในแนวคิดการจัดการแมลง Intergrated Pest Management หรื อ IPM เป็ นการจัดการแมลงมากกว่า
การใช้ สารเคมี ซึง่ ในการใช้ สารเคมีเมื่อในอดีตมีอนั ตรายต่อมนุษย์และวัสดุด้วย
1.5 การดูแลและการการเคลื่อนย้ ายภาพเขียน
ก่อนการเคลื่อนย้ ายทุกครัง้ ควรมีการทาบันทึกรายงานการตรวจสภาพของผลงานให้ เรี ยบร้ อยก่อนและ
วางแผนการเคลื่อ นย้ า ยอย่างรอบคอบ เช่น ใช้ วัสดุอ ะไรในการบรรจุภัณ ฑ์ ขนย้ ายด้ วยวิ ธีใ ด ไปสถานที่ ใด ขนาด
ของภาพเขี ย นมี ข นาดเท่ า ไหร่ รวมไปถึ ง ก าลัง คนที่ จ ะเคลื่ อ นย้ า ย หากมี ภ าพเขี ย นจ านวนมากและต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถในการหยิ บ จั บ เคลื่ อ นย้ า ยอย่ า งถู ก วิ ธี ก าร ควรสวมถุ ง มื อ ทุก ครั ง้ ในการหยิ บ จับ และเคลื่ อ นย้ าย
แต่หากภาพเขียนเกิดความเสียหาย อาทิ ภาพเขียนที่แขวนบนผนังร่วงสูพ่ ื ้น ชันสี
้ มีการหลุดร่อนและโครงไม้ มีการแตกหัก
ไม่สามารถเคลื่อนย้ ายได้ กรณี อย่างนี ค้ วรมีการวางแผนอย่างดีและมีการยึด หรื อเสริ ม ความแข็ง แรงชั่วคราวก่อนที่
จะทาการเคลือ่ นย้ าย ในการเคลือ่ นย้ ายควรจัดการสิง่ กีดขวาง เปิ ดประตูระหว่างการขนย้ าย ภาพเขียนที่มีการเคลือ่ นย้ าย
ด้ วยรถเข็ญนัน้ ควรเป็ นรถเข็ญที่มีล้อและมีโฟมทาเป็ นเบาะรองรับก่อน ที่จะวางภาพเขียนและนาสายรัดยึดเพื่อไม่ให้
ภาพเขี ย นที่ อ ยู่ บ นรถเข็ น เกิ ด การสั่น สะเทื อ น การเคลื่ อ นไหวและการกระแทกไปมาระหว่ า งการเคลื่ อ นย้ าย
ควรมี ส ายรั ด ด้ ว ย แต่ ไ ม่ ค วรรั ด แน่ น มากจนเกิ น ไป ในบางกรณี ที่ จ าเป็ นต้ อ งมี ก ารวางภาพเขี ย นไว้ ชั่ว คราวที่ พื น้
ควรมีหมอนรองบุแผ่นกันกระแทกก่อนวางภาพเขียนให้ มีความหนาขึ ้นประมาณ 7-10 เซ็นติเมตร เพื่อกันความชื ้นจากพื ้น
และไม่ให้ ผลงานสัมผัสกับพื ้นโดยตรง และหากมีภาพเขียนจานวนมากให้ นาภาพเขียนมาวางเรี ยงกัน โดยมีตวั คัน่ ระหว่าง
ภาพเขี ย นสามารถใช้ วัส ดุ ที่ เ ป็ นโฟมบอร์ ด ไร้ กรดคั่น ในแต่ ล ะชิ น้ ให้ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า ภาพเขี ย นชิ น้ นัน้ ๆ เพื่ อ ลด
การเกิดความเสียหายต่อรู ปภาพ กรอบรู ปและการเสียดสีกัน การทาบันทึกรายงานการตรวจสภาพภาพเขียนก่อนส่ง
การมอบให้ ผ้ รู ับนัน้ หากมีการทาประกันภัยระหว่างการขนย้ ายหรื อช่วงที่ยืมผลงานไปจัดแสดง เมื่อ เกิดความเสียหายขึ ้น
การบันทึกจะช่วยเพื่อเป็ นหลักฐานสาคัญสามารถเรี ยกร้ องความเสียหายได้
การติดแผ่นปิ ดหลังภาพช่วยป้องกันฝุ่ นและสิ่งสกปรก การฉี ก รอยขีดข่วน ชะลอการเกิ ดออกซิเดชั่น
กับวัสดุด้านหลังของภาพเขียน สามารถลดการสัน่ สะเทือนของผ้ าใบระหว่างการขนย้ าย อีกทังยั
้ งสามารถช่วยดูดซับ
ความชื ้นเพื่อไม่ให้ เข้ าสูผ่ ้ าใบด้ านหลังโดยตรง ควรเลือกวัสดุที่แข็งแรงและมีน ้าหนักเบาเป็ นบอร์ ดที่ปราศจากสารเคมี กาว
สีและเป็ นกรด ทนต่อสภาพภูมิอากาศมีการหมุนเวียนได้ ดี มีการยึดติดถอดเปลีย่ นใช้ งานได้ ง่าย
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ภาพที่ 8 : ภาพตัวอย่างโฟมบอร์ ด (Foam Board)
ที่มา : Kapa Board, Foam Board, เข้ าถึงเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2563, เข้ าถึงได้ จาก https://fortunadigital.com/en/katalog-proizvoda/kapa-board-kapamount-3a-composite/

ภาพที่ 9 : ภาพตัวอย่างการปิ ดแผ่นหลังภาพด้ วยโฟมบอร์ ด
และตัวยึดติดสามารถถอดเปลีย่ นได้
ที่มา : จัดทาโดยนางสาวดาเลีย เลิฟเร็ กและนางสาวญาณิศา
ทองฉาย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

2. การตรวจสภาพผลงานและการฝึ กปฏิบัติ
ในการตรวจสภาพผลงานจะเริ่ มจากการจดบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่ว่าจะเป็ นสภาพก่อนการอนุรักษ์
และการวางแผนเพื่อดาเนินการอนุรักษ์ การรวบรวมรายละเอียดชนิดของวัสดุที่ใช้ เกี่ยวกับสภาพของภาพเขียน ชื่อศิลปิ น
ชื่อภาพเขียน วันเดือนปี ที่สร้ างสรรค์ผลงาน ขนาดของผ้ าใบและกรอบรู ปพร้ อมทังถ่
้ ายรู ปประกอบอย่างชัดเจน จากนัน้
น าภาพเขี ย นและกรอบรู ป ออกจากกัน เพื่ อ บัน ทึ ก สภาพโดยละเอี ย ด อาทิ ภาพเขี ย นมี ฝุ่ นและสิ่ ง สกปรกหรื อ ไม่
มีการเคลือบชันผิ
้ วหรื อไม่ เกิดการเสื่อมสภาพด้ วยตัววัสดุที่นามาใช้ หรื อไม่ การได้ รับความชื ้น การเกิดอุบตั ิเหตุจากการ
เคลื่อนย้ าย ความเสียหายที่แมลงกัดกินและทิ ้งการขับถ่ายไว้ ชัน้ รองรับ โครงไม้ กรอบรู ปทามาจากอะไร การยึดผ้ าใบ
ด้ วยวัสดุอะไร มีลกั ษณะแบบไหนเป็ นต้ น อีกทังสามารถค้
้
นหาวิธีการและเทคนิคในการสร้ างสรรค์ผลงานจากผู้สร้ างสรรค์
ผลงาน หากภาพเขี ย นมี อ ายุม ากและไม่ ส ามารถค้ น หาข้ อ มู ล และเทคนิ ค ได้ นัน้ จะน าภาพไปตรวจสอบด้ ว ยวิ ธี
ทางวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การอนุรั ก ษ์ เ พื่ อ ให้ ท ราบถึ ง สาเหตุที่ แ ท้ จ ริ ง ของความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึน้ หลัง จากนัน้ วางแผน
เพื่อดาเนินการอนุรักษ์ ในขัน้ ตอนต่อไป ควรนาภาพมาเปรี ยบเทียบก่อนและหลัง ในการเปลี่ยนแปลง สามารถบันทึก
ลงบนกระดาษและในรูปแบบดิจิตอล
โครงสร้ างของภาพเขียนจะประกอบไปด้ วย
- ชันรองรั
้
บ (Support) วัสดุที่นามาใช้ อาทิ ผ้ าใบ ผ้ าลินิน กระดาษ หินและไม้ เป็ นต้ น
- ชันกาวเคลื
้
อบผ้ าใบ (Size) เพื่อไม่ให้ ชนสี
ั ้ กระทบต่อตัวชันรองรั
้
บ
- การเตรี ยมพื ้น (Ground) ผู้สร้ างสรรค์ผลงานมักมีการเตรี ยมรองพื ้นเพื่อให้ พื ้นผิวมีความเรี ยบไม่
ขรุขระ มักนิยมใช้ เป็ นสีพลาสติกเป็ นสีอะครี ลคิ สีขาว ชอล์กและน ้ามัน
- การเตรี ยมพื ้น (Priming) จะหมายถึงผู้สร้ างสรรค์ผลงานอาจมีการเตรี ยมรองพื ้นมากกว่า 1 ครัง้
ในลักษณะเดียวกัน จะอยูเ่ หนือชันรองพื
้
้นชันแรก
้
และเป็ นชันการร่
้
างภาพก่อนลงสี
- ชันสี
้ (Paint Layers) เป็ นชันสี
้ ที่มีการใช้ สเี พื่อให้ เกิดภาพวาดขึ ้นมา
- ชันเคลื
้ อบผิว (Varnish) ช่วยปกป้องฝุ่ นละออง แสงสว่างและอื่นๆ
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ภาพที่ 10: โครงสร้ างของภาพเขียน
ที่มา : Art News, Care for your paintings, เข้ าถึงเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.vxartnews.com/2012/10/conservation-care-for-your-paintings-2/
3. การฝึ กปฏิบัติในการทาความสะอาดภาพเขียนแบบเบือ้ งต้ น
หลังจากที่มี ก ารตรวจสภาพเรี ย บร้ อยแล้ ว ขัน้ ตอนต่อไปคื อการท าความสะอาด ก่ อนจะทาความสะอาด
ต้ องให้ แน่ใจว่ากระบวนการทาความสะอาดที่จะดาเนินการนันจะไม่
้
ทาให้ พื ้นผิวของภาพเขียนเกิดความเสียหายขึ ้น และ
ไม่มีสารตกค้ า งที่ท าให้ เกิ ด ผลเสีย ต่อภาพเขี ยนในระยะยาว ภาพเขีย นที่มี ก ารเคลือ บวานิช ในการท าความสะอาด
เบื ้องต้ นนัน้ พื ้นผิวจะไม่เป็ นอันตรายหรื อส่งผลเสีย มากกว่าการทาความสะอาดที่สมั ผัสกับ ฝุ่ นและสิ่งสกปรก แมลง รา
เขม่ า จากควัน บุ ห รี่ ห รื อ อื่ น ๆ ติ ด อยู่ กั บ ชั น้ สี โ ดยตรง ซึ่ ง ในการท าความสะอาดภาพเขี ย นมี ก ารท าความสะอาด
ด้ วยวิธีแบบแห้ งและการทาความสะอาดด้ วยวิธีแบบเปี ยกดังนี ้
3.1. การทาความสะอาดด้ วยวิธีแบบแห้ ง
จาเป็ นต้ องมีการตรวจสอบก่อนว่ าชัน้ สีของภาพเขียนมีความแข็งแรงหรื อไม่ หากชัน้ สีมีการหลุดร่ อน
ควรมีการเสริ มความแข็งแรงก่อนเริ่ ม ทาความสะอาด ในการทาความสะอาดวิธีนีเ้ ป็ นการทาความสะอาดคราบฝุ่ น
และสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่หลวมๆ ออกไปก่อน ใช้ เครื่ องดูดฝุ่ นปรับแรงดูดให้ ต่าพร้ อมแปรงขนอ่อนในการทาความสะอาด
ค่อยๆ นาแปรงปั ดฝุ่ นเข้ ามายังเครื่ องดูดฝุ่ นตามทิศทางของเส้ นพุ่งและเส้ นยืนของผ้ าใบหรื อตามรอยแปรงที่ ผ้ สู ร้ างสรรค์
ผลงานใช้ ในการเขียนภาพ (Brush Stroke) โดยข้ อเสียของการทาความสะอาดด้ วยวิธีแบบแห้ งนี ้ อาจทาให้ ฝนฟุ
ุ่ ้ งกระจาย
ในบางพื ้นที่ที่เป็ นโพรงพื ้นผิวไม่เรี ยบ วิธีการทาความสะอาดนี ้อาจไม่สามารถเข้ าถึงสิ่งสกปรกที่ฝังตัวอยู่ได้ และหากพบ
ชันสี
้ มีรอยแตกเป็ นชิ ้นที่มีขนาดเล็กหรื อละเอียดมาก ควรระมัดระวังเพราะการทาความสะอาดวิธีนี ้อาจทาให้ สหี ลุดออกไป
ได้ ด้วย

ภาพที่ 11 : ภาพตัวอย่างการใช้ เครื่ องดูดฝุ่ น
ที่มา : จัดทาโดยนางสาวดาเลีย เลิฟเร็ ก, เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
ในบางกรณีการทาความสะอาดด้ วยวิธีการปั ดฝุ่ นและสิ่งสกปรกแบบถูกวิธี ก็สามารถทาให้ ภาพเขียนนัน้
เกิ ด ความแตกต่ า งก่ อ นและหลัง การท าความสะอาดได้ อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด เจนหรื อ มี ค วามสะอาดขึ น้ ก็ ส ามารถ
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หยุด การท าความสะอาดได้ บางกรณี พ บสิ่ ง สกปรกที่ ไ ม่ ส ามารถเอาออกไปได้ ในการอบรมครั ง้ นี ไ้ ด้ น าฟองน า้
ทาความสะอาดมาให้ ทดลองอยู่ 3 ประเภท ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเพื่อทาความสะอาดแต่มีวิธีใช้ งานที่แตกต่างกันออกไป
3.1.1 ฟองน า้ โพลียูรีเทน (Polyurethane Sponge) หรื อ PU Sponge ซึ่ง ใช้ ในการท าความสะอาดได้ ดี
ปราศจากกาว มีความหนียว ทนทานต่อการกัดกร่ อน ทนต่อสารเคมี ความร้ อนและเป็ นฉนวนกันไฟได้ ดี และสามารถใช้
ยางลบที่ทามาจากยางพารามีลกั ษณะเป็ นก้ อนนุ่มและมีความเหนียวไม่ทิง้ สิ่งตกค้ าง ควรกลิ ้งลงบนภาพเขียนเบาๆ
เพื่ออุ้มสิง่ สกปรกออกมาได้ อย่างดี ฟองน ้าชนิดนี ้ใช้ งานแล้ วสามารถนากลับมาใช้ งานได้ อีกโดยการนาไปล้ างด้ วยน ้าเปล่า
และตากหรื อพึง่ ให้ แห้ ง
3.1.2 ฟองน ้ายางพารา (Wall Master Sponge) เป็ นฟองน ้าที่ทาจากยางพารา 100 เปอร์ เซ็นต์ แต่ผ่าน
กระบวนการเติมกามะถันเข้ าไปด้ วย เนื ้อฟองน ้ามีความพรุ น สามารถทาความสะอาดได้ ทงวิ
ั ้ ธีแบบแห้ งและวิธีแบบเปี ยก
ไม่หลงเหลือสิ่งตกค้ างและสามารถนาสิ่งสกปรกออกมาได้ ฟองนา้ ชนิดนีใ้ ช้ งานแล้ วสามารถนากลับมาใช้ งานได้ อีก
โดยการนาไปล้ างด้ วยน ้าเปล่าและตากหรื อพึง่ ให้ แห้ งเช่นกัน
3.1.3 ฟองน ้ายางสังเคราะห์ (Akapad Sponge) มีสว่ นประกอบหลักคือน ้ายางสังเคราะห์และกามะถัน
ใช้ ความร้ อนในการอัดขึ ้นรูปทรงเพื่อให้ มีผิวเรี ยบมากขึ ้น ในการทาความสะอาดจะทาความสะอาดด้ วยวิธีแบบแห้ งเท่านัน้
โดยใช้ ด้านที่เป็ นสีเหลืองหรื อสีออ่ นกว่าในการทาความสะอาดบริ เวณพื ้นผิวที่ มีสิ่งสกปรก ส่วนด้ านที่เป็ นโฟมแข็งสีฟ้านัน้
จะเป็ นด้ านที่ไว้ สาหรั บการทาความสะอาดหลังจากด้ านสีเหลืองและสีอ่อนถูกใช้ ทาความสะอาดไป เพื่อไม่ให้ พื ้นผิว
ถูกทาลายมากขึ ้น

PU Sponges
Wall Master sponge
Akapad sponge
ภาพที่ 12 : ภาพตัวอย่างฟองน ้าสาหรับการทาความสะอาด
ที่มา : Deffner&Johann, Sponge, เข้ าถึงเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563, เข้ าถึงได้ จาก https://www.deffnerjohann.de/akapad-soft-dry-cleaning-pad.html
3.2. การทาความสะอาดด้ วยวิธีแบบเปี ยก
ก่อนทาความสะอาดต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจก่อนว่าสีไม่มีการละลายน ้าแน่นอนก่อนที่จะทาความสะอาด
โดยการตรวจสอบด้ วยน ้ากลัน่ (Distilled Water) พันสาลีปลายไม้ และฝุ่ นละอองและสิง่ สกปรกออกมาหรื อไม่ ควรจุ่มสาลี
พอหมาดหรื อเกือบแห้ ง ห้ ามจุ่มสาลีในน ้ากลัน่ มาก จะทาให้ ภาพเขียนมีความชื ้นจนเกินไป จากนันค่
้ อยๆ กลิ ้งให้ สมั ผัส
กับ พื น้ ผิ ว ของภาพเขี ย นและหมั่น เปลี่ ย นส าลี อ ยู่บ่ อ ยครั ง้ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ สิ่ ง สกปรกย้ อ นกลับ มา เวลาท าความสะอาด
ควรท าความสะอาดบริ เวณที่ เป็ นสีเดี ยวกัน เพื่อป้องกัน ในบางพื น้ ที่ที่ เรามองด้ วยตาเปล่าไม่เห็น ในบางภาพเขีย น
อาจใช้ สีนา้ หรื อสีที่ สามารถละลายในนา้ ร่ ว มด้ วย ในการทาความสะอาดอาจท าให้ สีทับซ้ อ นกันหรื อหลุดออกมาได้
น ้าเป็ นของเหลวที่เป็ นตัวทาละลาย (Solvent) ได้ ดีในกาว โปรตีน และสารเคมีเช่น ใช้ ในการเจือจางสี อะซีโตน โทลูอีน
และในแอลกฮอล์เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็ นตัวทาละลายชนิดไหน จาเป็ นต้ องศึกษาให้ แน่ใจก่อนที่จะนามาใช้
ไม่ทาให้ วสั ดุ สี เกิดความเสียหายและการเปลีย่ นแปลงทังในระยะสั
้
นและในระยะยาว
้
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น า้ ลาย มี เ อนไซม์ ที่ ส ามารถขจั ด สิ่ ง สกปรกออกได้ และมี โ ปรตี น หลายชนิ ด ที่ ช่ ว ยท าหน้ าที่
เป็ นสารลดแรงตึงผิว แต่มีสารตกค้ างและไปช่วยกระตุ้นให้ เกิดจุลนิ ทรี ย์รวมทังสารประกอบทางเคมี
้
ไม่มีความสเถียร
สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) หากมีการทาความสะอาดด้ วยน ้าเพียงอย่างเดียว บางครัง้ คราบสิง่ สกปรก
ไม่สามารถออกมาได้ จึงมักใช้ สารลดแรงตึงผิวควบคู่เข้ าไปด้ วย ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มการละลายของจุด คราบร่ องรอย
ที่เกิดจากการขับถ่ายของแมลงและสิ่งสกปรกที่ปรากฏอยู่บนชัน้ สีของภาพเขียน ด้ วยสารลดแรงตึงผิวนี ้มีโมเลกุลหรื อ
ไอออนที่ มี ส่ว นประกอบด้ ว ยน า้ ซึ่ ง เป็ นสารที่ ใ ช้ อยู่ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน เช่ น ผงซัก ฟอก สบู่ แ ละยาสระผมเป็ นต้ น
อยู่ในกระบวนการทาความสะอาดที่ทาให้ เกิ ดฟอง การทาให้ เปี ยก ในการอบรมในครัง้ นีไ้ ด้ มีการใช้ สารลดแรงตึงผิว
ที่มีชื่อว่า Marlipal® 1618/25 เป็ นสารลดแรงตึงผิวที่อยูใ่ นกลุม่ แอลกฮอล์ (Oxyethylated) ที่ไม่ใช่ไอออนิกสามารถละลาย
ในน ้าได้ ดี มีอายุจากวันผลิตเพียง 12 เดือนเท่านัน้ หากยังไม่มีการผสม แต่หากผสมจะมีอายุอยู่ได้ 5 วันโดยประมาณ
วิธี การใช้ ง านในอัตราส่ว น 1-3 เปอร์ เซ็ น ต์ ใ นนา้ กลัน่ ปิ ดฝาให้ สนิ ททุกครั ง้ หลังใช้ งานเพื่ อไม่ให้ สัมผัสกับ ออกซิเ จน
ในบรรยากาศเพราะจะทาให้ ตวั สารลดแรงตึงผิวชนิดนี ้มีประสิทธิภาพลดน้ อยลง หลังจากใช้ ทาความสะอาดแล้ วควรใช้
น ้าลูบหรื อซับบริ เวณเดิมอีกครัง้ เพื่อ ไม่ให้ สิ่งตกค้ างหรื อสิ่งสกปรกยังคงหลงเหลืออยู่ อีกชนิดที่ใช้ ในการทาความสะอาด
คือสารพอก Agar Agar Gel เป็ นในรู ปแบบเจลสีใส ใช้ สาหรั บทาความสะอาดในพืน้ ผิวที่มีความไวต่อนา้ ทามาจาก
สาหร่ า ยแดง ซึ่ง เป็ นสาร Polysacharide Agarose เป็ นผนัง เซลล์ (Cell wall) ของสาหร่ า ยชนิด หนึ่ง มี เส้ นใย (Fiber)
อยู่มากถึง 80 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อได้ รับนา้ แล้ วจะพองตัวหลายเท่า สามารถควบคุมการแทรกซึมได้ ดี ใช้ ทาความสะอาด
เฉพาะจุดลดการกระจายและผลข้ างเคียงที่เกิ ดขึน้ กับภาพเขียนที่ไวต่อนา้ ในระหว่างการทาความสะอาด อัตราส่วน
ในการใช้ งาน 2 กรัม ในน ้ากลัน่ 50 มิลลิลติ ร

ภาพที่ 13 : ภาพตัวอย่างการทาความสะอาดด้ วย Agar Agar Gel
ที่มา : จัดทาโดยนางสาวดาเลีย เลิฟเร็ ก, เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

ผลและวิจารณ์
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้เข้ าร่ วมทุกท่านได้ มีการยกตัวอย่างและปั ญหาในปั จจุบันที่ส่งผลทาให้ ภาพเขียน
เกิดความเสียหายและชารุ ดขึ ้น สามารถนาความรู้ วิธีการที่ได้ จากการอบรมไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้ จริ ง แต่จาเป็ นต้ อง
ปฏิบตั ิอย่างระมัดระวัง ควรศึกษาปั จจัยและกระบวนการ บางกรณีในการทาความสะอาดอาจจะทาลายสารยึดเกาะ
ของชัน้ สีอ อกไปได้ ด้ว ย หรื อชัน้ สีมี การหลุด ออกไปหลัง จากการทาความสะอาดเรี ยบร้ อยแล้ ว การใช้ สารเคมี แ ละ
มีสารตกค้ างทิ ้งไว้ บนชันเคลื
้ อบผิวหรื อชันสี
้ รวมไปถึงสารละลายและของเหลวต่างๆ ในรอยแตกและรูตา่ งๆ และสีที่ละลาย
ได้ ด้ ว ยน า้ การท าความสะอาดโดยไม่ ร ะวัง สี อ าจหลุด ออกไปอาจท าให้ ส ภาพของภาพเขี ย นมี ก ารอ่ อ นแอลง ได้
ข้ อควรระมัดระวัง อย่าใช้ น ้ายาทาความสะอาดสาเร็ จรู ป อาทิ นา้ ยาทาความสะอาดครั วเรื อน หรื อสารซักฟอกทั่วไป
ที่อยู่ขายตามท้ องตลาด เนื่องจากในการอนุรักษ์ ภาพเขียนจาเป็ นต้ องมีการศึกษา เรี ยนรู้ สิ่งที่นามาใช้ ก่อน เพื่อไม่สง่ ผล
ในระยะสันและในระยะยาว
้
นักอนุรักษ์ ไม่นิยมนามาใช้ เพื่อการอนุรักษ์ และไม่ถกู ต้ องตามหลักมาตรฐานสากล
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สรุป
การศึกษาเรี ยนรู้ การถ่ายทอดวิธีก ารทัง้ องค์ ความรู้ เบือ้ งต้ น ในการอนุรัก ษ์ ภาพเขี ยนสู่สาธารณะในวงกว้ า ง
ทัง้ อาชี พนักจัดการศิลปะ ภัณ ฑรั กษ์ เจ้ า หน้ า ที่พิพิธภัณฑ์ นักสะสม นักวิจัย อาจารย์ แ ละผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ ยวข้ อ ง
ในการจั ด เก็ บ และจั ด แสดงศิ ล ปะ สามารถน าความรู้ ไปประยุก ต์ ใ ช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ใ นงานที่ เ กี่ ย วข้ องได้ อาทิ
เรื่ อ งการอนุรั ก ษ์ เ ชิ ง ป้ องกัน เพื่ อ เป็ นการศึ ก ษาวิ ธี การป้ องกัน หรื อ ชะลอการเกิ ด ความเสี ย หายหรื อ อาจส่ ง ผลให้
เกิ ดการสูญเสียและไม่สามารถย้ อนกลับมาได้ เหมือนเดิม ซึ่งการอนุรักษ์ เชิ งป้องกันเป็ นองค์ ความรู้ ที่มีความสาคัญ
ในงานอนุรักษ์ มาก หากไม่มีการอนุรักษ์ เชิงป้องกัน ภาพเขียนก็อาจจะมีอายุได้ ไม่ยาวนาน ต่อมาเรื่ องการตรวจสภาพ
ผลงาน ต้ องศึกษาเรื่ องอาการของความเสียหายหรื อการประเมินอาการในเบื ้องต้ นก่อน มีการวิเคราะห์วสั ดุที่ผ้ สู ร้ างสรรค์
ได้ นามาใช้ อายุ สภาพแวดล้ อมในการจัดเก็บและจัดแสดงเป็ นต้ น เพื่อทราบข้ อเท็จจริ งก่อนจะวางแผนการดาเนินการและ
ลงมือวิธีการอนุรักษ์ โดยนักอนุรักษ์ (Conservator) ทาหน้ าที่คล้ ายแพทย์ในการรักษาคนไข้ หรื อป้องกันโรค ตรวจสอบและ
วิเคราะห์ดาเนินการอนุรักษ์ ให้ ถกู หลักตามมาตรฐานสากล
จากการอบรมผู้เ ข้ า ร่ วมทุก ท่านได้ แ สดงความคิด เห็น ว่า ในการจัดอบรมเชิ งปฏิ บัติ การเรื่ องการดูแ ลรั ก ษา
ในการอนุรักษ์ ภาพเขียนเบือ้ งต้ นครั ง้ นี ้ มีป ระโยชน์ มากสามารถนาความรู้ ไปปฏิบัติได้ จริ ง และอยากเป็ นนักอนุรักษ์
หากมีหลักสูตรที่เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาโท หรื อ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการขึ ้นบ่อยครัง้ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั รวบรวมข้ อมูลใน
การจัดอบรมครั ง้ ต่อ ไป ซึ่งผู้เ ข้ า ร่ ว มอบรมเสนอให้ จัดการอนุรั กษ์ งานประติม ากรรมและงานไม้ การอนุรัก ษ์ ใ บลาน
และการอนุรักษ์ ภาพถ่ายขึ ้น เพื่อ พัฒนาต่อยอดความรู้ อันจะทาให้ มีผ้ สู นใจเข้ าร่ วมมากยิ่งขึ ้นและสามารถนาผลสรุ ป
มาเปรี ยบเทียบต่อไป
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ผลของการจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ การทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่มีต่อทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์ และการแก้ ปัญหาของนิสิตครู
Effect of Learning Management by Using Inquiry Laboratory on Critical Thinking and
Problem Solving Skills of Student Teachers
ปิ ยธิดา สุภา1 และปิ ยรัตน์ ดรบัณฑิต2
Piyatida Supa1 and Piyarat Dornbundit2

บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ก ษะการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ และการแก้ ปั ญหา
เรื่ อง การหาปริ มาณเหล็กในน ้า ก่อนและหลังเรี ยนด้ วยการทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ 2) เพื่อศึกษาทักษะการคิด
เชิ งวิพ ากษ์ แ ละการแก้ ปั ญ หาเรื่ อง การหาปริ ม าณเหล็ก ในน า้ หลังเรี ย นด้ วยการทดลองแบบสืบ เสาะหาความรู้
กลุ่ม ตัว อย่ า งคื อ นิ สิ ต หลัก สูต รการศึ ก ษาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ชั น้ ปี ที่ 4 คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ซึ่งได้ มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ บทปฏิบัติการ
และแบบประเมิ น ทัก ษะการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละการแก้ ปั ญ หา สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติทดสอบ t-test for dependent samples ผลการวิจยั
พบว่า 1) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ ปัญหา เรื่ องการหาปริ มาณเหล็กในน ้าของนิสิตครู หลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ ปัญหาหลังเรี ยนของนิสิตครู
อยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนด้ านการสร้ างชิ ้นงานเป็ นลาดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ การใช้ เหตุผล วิธีการแก้ ปัญหา
การค้ นคว้ าข้ อมูลและความใช้ ได้ ของวิธีวิเคราะห์ ตามลาดับ
คาสาคัญ: การทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ ปัญหา

Abstract
The purposes of this research were to 1) compare learning achievement on determination of Iron
(II) in water before and after learning by inquiry laboratory approach. 2 study critical thinking and
problem solving skills before and after learning by inquiry laboratory approach. The participants in this
study was fourth year undergraduate students in the Faculty of science, Srinakharinwirot University. They
were selected by cluster sampling. The research instruments consisted of inquiry laboratory, critical
thinking and problem solving skills assessment form. The data were analyzed by using mean , standard
deviation and t-test for dependent sample. The results of this research were as follow: 1) the critical
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thinking and problem solving skills by using inquiry laboratory higher than before learning at the .05 level
of significance. 2) The level of critical thinking and problem solving skills after learning was at very good
level whereas the scores were at a high level towards the creative production, reasoning, problem
solving, and discovery and method validation respectively.
Keywords: Inquiry laboratory, Critical thinking and Problem solving skills

บทนา
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็ นที่ทราบกันดีว่า ควรจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยน
อยู่ ร อดท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ระบบการศึ ก ษ าจึ ง จ าเป็ นต้ องมี ก ารปรั บ ให้ เท่ า ทั น
ต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้ าน (Delaney, 2019) การศึกษาในปั จจุบนั มีลกั ษณะที่สาคัญคือการสร้ างให้ ผ้ เู รี ยน
มี ทั ก ษะในการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต และมี ก ระบวนการทางความคิ ด ที่ ซั บ ซ้ อนมากขึ น้ (Scleicher, 2010)
ท าให้ ปฏิ เสธไม่ ได้ เลยว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการคิ ด เป็ นสิ่ ง ส าคั ญ และจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง
ดังนันองค์
้
กรภาคีความร่ วมมือทักษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 หรื อ P21 จึงกาหนดให้ “ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ ปัญหา” เป็ นหนึ่งในทักษะที่สาคัญต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century
Skills, 2010) นอกจากนั น้ แล้ วสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ให้ ความเห็ น ไว้ ว่ า
การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในประเทศไทยนัน้ สิ่งที่สาคัญที่สดุ คือการพัฒนาศักยภาพครู ผ้ สู อนให้ สามารถ
จัดการเรี ยนรู้ที่บรู ณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 ไปสูก่ ารปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยนได้ ดังนันการพั
้
ฒนานิสติ ครูให้ มีทกั ษะ
ที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 จึงสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง (สุพรรณี ชาญประเสริ ฐ, 2556)
ในทานองเดียวกัน การจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและปริ มาณความรู้
ที่ มี ม ากขึ น้ ในแต่ ล ะวัน การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ใ นยุค ก่ อ นเป็ นการถ่ า ยทอดความรู้ โดยใช้ วิ ธี บ รรยาย
และใช้ ปฏิ บั ติ ก ารเป็ นสื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเข้ าใจเรื่ อ งราววิ ท ยาศาสตร์ ผ่ า นการปฏิ บัติ (Phornphisutthimas, 2013)
โดยเฉพาะการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าเคมี ต้ องอาศั ย การทดลองในห้ องปฏิ บั ติ ก าร ( laboratory experiment)
ซึ่งเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่มีความสาคัญและขาดไม่ได้ แต่การทดลองส่วนใหญ่ จะมีลกั ษณะคล้ ายกับทาอาหาร
ต า ม ห นั ง สื อ (cookbook) ซึ่ ง ผู้ เรี ย น ได้ ใช้ ทั ก ษ ะ ก ระบ วน ก า รคิ ด น้ อ ย (ภิ รม ย์ เช น ป ระโค น , 2 560)
ดังนันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ ในห้ องปฏิบตั ิการควรส่งเสริ มกระบวนการคิดให้ แก่ผ้ เู รี ยนมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม การเรี ยนรู้
ในบริ บ ทศตวรรษที่ 21 อาจจัด การเรี ย นรู้ ได้ ห ลากหลายแบบ แต่ ก ระบวนการการจัด การเรี ย นรู้ ควรให้ ผ้ ูเรี ย น
สร้ างความรู้ ด้วยตนเองได้ (Laloknam et al., 2010) การจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็ นการจัดการเรี ยนรู้
ที่ มี พื น้ ฐานแนวคิ ด อยู่บ นหลัก การการจัด การเรี ย นการสอนตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิสซึม (Contructivism)
ที่เน้ นให้ จัดการเรี ยนรู้ ผ่านการปฏิบตั ิการทดลองด้ วยตนเอง (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ,
2549) จากการศึกษางานวิจยั พบว่า มีการนาการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ไปใช้ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 (Honghem, 2014)
และยังนาไปใช้ เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ในวิชาเคมี (Klinkla, 2016) จะเห็นได้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้มีข้อดีที่ช่วยส่งเสริ มกระบวนการคิดขันสู
้ งของผู้เรี ยนได้ ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะนาการจัดการเรี ยนรู้
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แบบสืบเสาะหาความรู้ มาช่วยส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ ปัญหาให้ กบั ผู้เรี ยน ซึ่งเป็ นทักษะการคิด
ที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 อีกทัง้ การจัดการเรี ยนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้ าน
เนื่ อ งจากเทคโนโลยี (Evenson, 2017) โดยพัฒ นาการทดลองขึ น้ มาใหม่ เรี ย กว่ า “หลัก การไมโครฟลูอิ ดิ ก ส์ ”
ซึง่ ใช้ สารเคมีในปริ มาณน้ อยระดับไมโครลิตร (อดิสร เตือนตรานนท์ , 2556) โดยอุปกรณ์ที่ใช้ หลักการไมโครฟลูอิดิกส์
มีหลากหลาย เช่น อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ฐานกระดาษ ไบโอเซนเซอร์ และห้ องปฏิบตั ิการบนชิพ
อุป กรณ์ ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารบนชิ พ หรื อ Lab-on-a-chip (Castillo & Jaime, 2015) เป็ นหนึ่ง ในอุป กรณ์ ที่ ใช้
หลักการไมโครฟลูอิดิกส์ สามารถตรวจวิเคราะห์ทางเคมีทงั ้ ในเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ ห้ องปฏิบตั ิการบนชิ พ
เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ จ าลองการท างานของห้ องแล็ บ ไว้ บ นแผ่ น ชิ พ เปรี ย บเสมื อ นกั บ เป็ นห้ องปฏิ บัติ ก ารที่ ย่ อ ส่ ว น
การทดลองลง (สมสกุล เผ่าจินดามุข , 2547) จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ห้องปฏิบตั ิการบนชิพสาหรับ
ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ พบว่า ในปี ค.ศ. 2010 (Yang, 2010) ผลิตห้ องปฏิบัติการบนชิ พ โดยใช้ เจลาติน เพื่อใช้ ใน
การสอนปฏิบตั ิการทดลอง เมื่อนามาใช้ จดั การเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนผลปรากฏว่า ผู้เรี ยนให้ ความสนใจเป็ นอย่างมาก
และทาให้ การจัดการเรี ย นรู้ ในชัน้ เรี ย นดีขึน้ หลังจากนัน้ ไม่น าน Davis, (2015) ได้ พัฒ นาการทดลองเพื่ อ สาธิ ต
การทดลองในการเรี ยนวิชาเคมีโดยใช้ อปุ กรณ์ ห้องปฏิบตั ิการบนชิพ พบว่า การทดลองที่พฒ
ั นาขึ ้นผู้เรี ยนสามารถนา
ชุ ด อุ ป กรณ์ ออกไปเรี ย นรู้ ได้ นอกห้ องเรี ย นเพราะอุ ป กรณ์ ห้ องปฏิ บั ติ ก ารบนชิ พ มี ข นาดเล็ ก พกพาไ ด้ ง่ า ย
และใช้ สารเคมีในปริ มาณน้ อยซึ่งไม่ก่อให้ เกิดอันตรายแก่ผ้ เู รี ยน จากงานวิจยั ข้ างต้ น ผู้วิจยั เห็นว่าการทดลองโดยใช้
อุป กรณ์ ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารบนชิ พ สาหรั บ ทดลองในรายวิช าเคมี ส่งเสริ ม การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองให้ กับ ผู้เรี ย นได้ แ ละ
ไม่ขาดโอกาสในการปฏิบตั ิการทดลองไป อีกทังยั
้ งลดปริ มาณการใช้ สารเคมีและอุปกรณ์ ได้ อีกด้ วย แต่จากงานวิจยั
ข้ า งต้ น ผู้วิ จัย พบว่า การผลิ ต ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารบนชิ พ จากเจลาติ น นัน้ อุป กรณ์ ห้ องปฏิ บัติ ก ารบนชิ พ ที่ ส ร้ างขึ น้
ไม่มี ความคงรู ป ความยืดหยุ่นสูง ผู้วิจัยจึงต้ องการพัฒ นาอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการบนชิ พให้ มีความคงรู ปมากขึน้
โดยสร้ างชิพจากวุ้นที่ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารเนื่องจากวุ้นเป็ นสารไบโอพอลิเมอร์ ที่ได้ จากกธรรมชาติ มีคุณสมบัติ
ในการอุ้ มน า้ ท าให้ สารคงรู ป มี ลัก ษณะแข็ ง โดยควา มแข็ ง ของวุ้ นจะสัม พั น ธ์ กั บ ปริ ม าณของผงวุ้ นที่ ใ ช้
(ณิ ชาภัทร สมบูรณ์ , 2557) จึงทาให้ การสร้ างอุปกรณ์ ห้องปฏิบตั ิการบนชิพ มีความคงรู ปมากขึ ้นได้ เมื่อวิเคราะห์
หลักสูตรวิท ยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย พบว่ามีการใช้ เครื่ องยูวี -วิสซิเบิล สเปคโตรโฟโตมิ เตอร์
(UV-Visible spectrophotometer) ในการจัด การเรี ย นรู้ เรื่ อ งการหาปริ ม าณเหล็ก ด้ ว ยวิ ธี วัด ค่ า การดูด กลื น แสง
แต่อย่างไรก็ ตาม เครื่ อ งยูวี-วิซิเบิ ล สเปคโตรโฟโตมิ เตอร์ มี ราคาค่อ นข้ างแพง จึงท าให้ มี การพัฒ นาการทดลอง
ที่ต้องใช้ เครื่ องมือนีใ้ นรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ สะดวกต่อการจัดการเรี ยนรู้ มากขึ ้น เช่น การทดลองเรื่ องการหาปริ มาณ
เหล็ ก ในน า้ ตัว อย่ า งโดยใช้ เครื่ อ งวัด การดู ด กลื น แสงอย่ า งง่ า ย (จารุ วัฒ น์ ชู รั ก ษ์ , 2557) การทดลองโดยวัด
ค่าความเข้ มสีจากโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน (Dangkulwanich, 2018) และการทดลองโดยใช้ เครื่ องวัดการดูดกลืนแสง
อย่า งง่ายด้ วยสมาร์ ท โฟนร่ วมกับ การใช้ แ อปลิเคชัน เป็ นตัว วิเคราะห์ ค วามเข้ ม สี (Pradub, 2018) จะเห็ น ได้ ว่า
การทดลองด้ วยการใช้ สมาร์ ท โฟนในการวิ เ คราะห์ ค่ า ความเข้ มสี แ ทนการใช้ เครื่ อ งสเปคโตรโฟโตมิ เ ตอร์
เป็ นทางเลือกหนึ่งที่ทาให้ การเรี ยนรู้ ในห้ องปฏิบัติการทดลองสะดวกและรวดเร็ ว ขึ ้น เหมาะสาหรับการนามาใช้
ในการจัดการเรี ยนรู้ในยุคปั จจุบนั
จากสภาพปั ญหาและเหตุผลที่กล่าวมาข้ างต้ น ทาให้ ผ้ วู ิจยั ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ ปัญหาของนิสิตครู จึงได้ เชื่อมโยงเนื ้อหาเรื่ องการหาปริ มาณเหล็ก
ในน ้ามาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ อปุ กรณ์ห้องปฏิบตั ิการบนชิพที่ร่วมกับ
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การวิเคราะห์สีจากสมาร์ ทโฟน ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะต่าง ๆ สาหรับใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสืบเสาะและเรี ยนรู้
ด้ วยตนเองตลอดชีวิต อันเป็ นหัวใจสาคัญของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ ปัญหา เรื่ อง การหาปริ มาณเหล็กในน ้าของนิสิตครู
ก่อนและหลังเรี ยนด้ วยการทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่ องการหาปริ มาณเหล็กในน ้า
2. เพื่ อศึก ษาทัก ษะการคิ ด เชิ งวิ พ ากษ์ และการแก้ ปั ญ หา เรื่ อง การหาปริ ม าณเหล็ก ในน า้ ของนิ สิต ครู
หลังเรี ยนด้ วยการทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่ องการหาปริ มาณเหล็กในน ้า

อุปกรณ์ และวิธีการ
แบบแผนการวิจัย
การวิ จั ย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จั ย เชิ ง ทดลองขัน้ ต้ น (Pre-Experimental Design) รู ป แบบศึ ก ษากลุ่ ม เดี ย ว
วัดสองครัง้ (One Group Pretest-Posttest Design)
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือนิสิตระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 ทังหมด
้
22 คน ที่ได้ มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม
(cluster sampling)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. บทปฏิบตั ิการเคมีแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่ องการหาปริ มาณเหล็กในน ้า ผู้วิจัยได้ พฒ
ั นาการทดลอง
เรื่ อ งการหาปริ ม าณเหล็ ก ในน า้ โดยใช้ อุป กรณ์ ห้ องปฏิ บั ติ ก ารบนชิ พ (Lab on a chip) ร่ ว มกั บ การวิ เคราะห์
แบบเทีย บสี การวิเคราะห์ หาปริ มาณเหล็กในนา้ สามารถวิเคราะห์ ความเข้ มสีของปฏิกิริยาที่เกิ ดขึน้ บนอุปกรณ์
ห้ องปฏิบตั ิการบนชิพ จากนันถ่
้ ายภาพโดยใช้ สมาร์ ทโฟนแล้ วทาการวิเคราะห์ความเข้ มสีด้วยโปรแกรม ImageJ และ
นาค่าความเข้ มสีที่ได้ มาสร้ างกราฟมาตรฐานระหว่างค่าความเข้ มสีและความเข้ มข้ นของเหล็กมาตรฐาน จากนัน้
จะสามารถค านวณหาปริ ม าณเหล็ก ออกมาได้ เมื่ อ พัฒ นาการทดลองเรี ย บร้ อยแล้ ว น าวิธีก ารทดลองมาสร้ าง
บทปฏิบตั ิการจากการทดลองที่พฒ
ั นาขึ ้น โดยเล่มบทปฏิบตั ิการจะใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
มีขนตอนทั
ั้
ง้ หมด 5 ขันตอน
้
คือ 1. ขันสร้
้ างความสนใจ 2. ขัน้ สารวจและค้ นหา 3. ขันอธิ
้ บายและลงข้ อสรุ ป 4.ขัน้
ขยายความรู้ และ 5. ขัน้ ประเมิน ผล รวมทัง้ หมด 9 ชั่วโมง การตรวจสอบคุณ ภาพของบทปฏิ บัติ การเคมีพ บว่า
มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง(IOC) เท่ากับ 1.00 และบทปฏิบัติการมีความเหมาะสมมาก โดยแผนภาพการทดลอง
แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่ องการหาปริ มาณเหล็กในน ้า แสดงดังภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ 1 แผนภาพการทดลองเรื่ องการหาปริ มาณเหล็กในน ้าที่ออกแบบและพัฒนาขึ ้น
2. แบบประเมินทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ ปัญหา
ผู้วิ จั ย ได้ สร้ างแบบประเมิ น ทัก ษะการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละการแก้ ปั ญหา เป็ นแบบมาตรประมาณค่ า
(Rating Scale) 4 ระดับ มีเกณฑ์ การให้ คะแนน (Rubrics) ดัดแปลงมาจากชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ อย่างผู้เชี่ยวชาญ
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา (EdLeader21, 2014) ประกอบด้ วยแบบประเมิน 2 ชุด คือ แบบประเมินการออกแบบ
ผลงานและแบบประเมินชิ ้นงาน เกณฑ์การประเมินการออกแบบผลงานแบ่งเป็ น 3 ประเด็น ได้ แก่ การค้ นคว้ าข้ อมูล
วิธีการแก้ ปัญหา และการให้ เหตุผล ให้ คะแนนจากการตรวจเล่มบทปฏิบตั ิการ เกณฑ์ การประเมินชิ ้นงานแบ่งเป็ น
2 ด้ าน ได้ แก่ การสร้ างชิ ้นงานและความใช้ ได้ ของวิธีวิเคราะห์ เกณฑ์การสรุปผลการประเมินทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ ปัญหาแสดงดังตารางที่ 1 ผลการพิจารณาคุณภาพของเครื่ องมือ มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง(IOC) เท่ากับ
1.00 จากนัน้ น าแบบประเมิน ทัง้ 2 ฉบับที่ปรั บปรุ งแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ (tryout) กับผู้เรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
แล้ ว ท าการหาค่ า ความเชื่ อ มั่น ระหว่า งผู้ป ระเมิ น 3 ท่ า น (Inter-Rater Reliability: IRR) พบว่ า ค่ า ที่ ได้ มี ค่ า 0.9
แสดงว่ามีความเชื่อมัน่ สูง จากนันน
้ าแบบประเมินมาปรับปรุงอีกครั ง้ ก่อนจะนาไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ตารางที่ 1 เกณฑ์การสรุปผลการประเมินทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ ปัญหา
ระดับทักษะ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ร้ อยละ

0-25

26-50

51-75

76-100

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. นาบทปฏิบตั ิการไปทดลองจัดการเรี ยนรู้ โดยดาเนินการดังนี ้
ชี ้แจงทาความเข้ าใจกับนิสติ กลุม่ ตัวอย่าง แล้ วทดสอบทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ ปัญหา
ก่อนเรี ยน โดยให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างชิ ้นงานต้ นแบบก่อนทีจ่ ะดาเนินการจัดการเรี ยนรู้
2. ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ บทปฏิบตั กิ ารเคมี ทังหมด
้
5 ขันตอน
้
ดังตารางที่ 2
3. ทาการทดสอบทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ ปัญหาหลังเรี ยน
ตารางที่ 2 การจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ บทปฏิบตั ิการเรื่ อง การหาปริ มาณเหล็กในน ้า
ขัน้ ตอน
การจัดการเรียนรู้
ครูใช้ ปัญหาสิง่ เจือปนในน ้าประปาที่มีสสี ้ มแดงคล้ ายสนิม เพื่อกระตุ้นผู้เรี ยนสร้ างคาถาม
ขันที
้ ่1
เมื่อมีคาถามน่าสนใจจะทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจประเด็นที่ต้องการศึกษา เช่น การวิเคราะห์หา
สร้ างความสนใจ
ปริ มาณเหล็กในน ้าและอุปกรณ์ห้องปฏิบตั ิการบนชิพ
ขันที
้ ่2
สารวจและค้ นหา

ผู้เรี ยนรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาการหาปริ มาณเหล็กในน ้า และการสร้ างอุปกรณ์
ห้ องปฏิบตั ิการบนชิพ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเพียงพอทีจ่ ะใช้ ในการสร้ างชิ ้นงาน

ขันที
้ ่3
ผู้เรี ยนได้ ข้อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้เรียนทาการทดลองแล้ วนาผลการทดลองที่ได้ มาวิเคราะห์
อธิบายและลงข้ อสรุป ร่วมกันในชันเรี
้ ยน และลงข้ อสรุปร่วมกัน
ขันที
้ ่4
ขยายความรู้

-ผู้เรี ยนนาอุปกรณ์ห้องปฏิบตั ิการบนชิพที่สร้ างขึ ้น ไปใช้ วิเคราะห์หาปริ มาณเหล็กในน ้า
เชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ เพื่ออธิบายความรู้ที่มคี วามลุม่ ลึกมากขึ ้น
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ขันที
้ ่5
ประเมินผล

ผู้เรี ยนตรวจสอบความใช้ ได้ ของวิธีวิเคราะห์การหาปริ มาณเหล็กในน ้า ที่ผ้ เู รี ยนทาการ
ทดลอง เพื่อสะท้ อนให้ เห็นผลของการทาการทดลองว่ามีสว่ นใดที่ต้องปรับปรุงต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ทกั ษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ ปัญหา ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติทดสอบ t-test for dependent samples
2. วิ เคราะห์ ทัก ษะการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละการแก้ ปั ญหา หลัง การจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 เปรี ยบเทียบทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ ปัญหาของนิสิตครู ก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้
การทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่ องการหาปริ มาณเหล็กในน ้า
ตารางที่ 3 การเปรี ย บเที ยบผลทัก ษะการคิด เชิ งวิพ ากษ์ แ ละการแก้ ปั ญ หา ของนิ สิต นิสิตครู ก่ อนและหลังเรี ย น
ด้ วยการทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้
ทดสอบทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
n
คะแนนเต็ม
S.D.
t
df
p
และการแก้ ปัญหา
ก่อนเรี ยน
22
20
9.8 2.17
4.743*
4
.00
หลังเรี ยน
22
20
15.8 0.84
*p < .05
จากตารางที่ 3 พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบผลทักษะการคิ ดเชิ งวิพากษ์ และการแก้ ปั ญ หา ของนิสิตครู ก่อน
และหลังเรี ยนด้ วยการทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่ อง การหาปริ มาณเหล็กในน ้าด้ วยอุปกรณ์ ห้องปฏิบตั ิการ
บนชิพร่วมกับการวิเคราะห์แบบเทียบสี ด้ วยสถิติค่าที (t-test) เมื่อพิจารณาค่า t พบว่า ผลทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ ปั ญหา ของนิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี หลัง จั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ การทดลองแบบ สื บ เสาะหาความรู้
เรื่ อง การหาปริ มาณเหล็กในน ้าสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 ศึกษาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ ปัญหาของนิสิตครู หลังเรี ยนด้ วยการทดลองแบบสืบ
เสาะหาความรู้ เรื่ องการหาปริ มาณเหล็กในน ้า
ตารางที่ 4 คะแนนทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ ปัญหาของนิสิตครู ในแต่ละด้ าน หลังเรี ยนด้ วยการทดลอง
แบบสืบเสาะหาความรู้
ค่ าสถิติ
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม
ระดับทักษะ
S.D.
ร้ อยละ
1. การค้ นคว้ าข้ อมูล
4
75
ระดับดี
3.0
0.00
2. วิธีการแก้ ปัญหา

4

3. การใช้ เหตุผล

4

4. การสร้ างชิ ้นงาน

4
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3.2
3.4
4.0

1.30
0.55
0.00

80

ระดับดีมาก

85

ระดับดีมาก

100

ระดับดีมาก
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5. ความใช้ ได้ ของวิธีวิเคราะห์

4

2.2

1.10

55

ระดับดี

รวม
20
15.8
2.96
79
ระดับดีมาก
จากตารางที่ 4 พบว่า ทักษะการคิดเชิ งวิพ ากษ์ และการแก้ ปั ญ หาหลังเรี ยนของนิสิตครู มีคะแนนเฉลี่ย
ร้ อยละ 79 แสดงว่ามีทกั ษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ ปัญหาอยู่ในระดับดีมาก เมื่อวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ
พบว่ า องค์ ป ระกอบในด้ านการสร้ างชิ น้ งานมี ค่ า เฉลี่ ย ร้ อยละสูง สุด เท่ า กั บ 100 รองลงมาคื อ การใช้ เหตุ ผ ล
วิ ธี ก ารแก้ ปั ญหา การค้ น คว้ า ข้ อ มูล และความใช้ ได้ ของวิ ธี วิ เคราะห์ ซึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย ร้ อยละ 85, 80, 75 และ 55
ตามลาดับ

บทสรุป
การวิจัย เรื่ อ ง ผลของการจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ก ารทดลองแบบสืบ เสาะหาความรู้ ที่ มี ต่อ ทัก ษะการคิ ด
เชิ ง วิ พ ากษ์ และการแก้ ปั ญหาของนิ สิ ต ครู พบว่ า ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ และการแก้ ปั ญหาของนิ สิ ต
หลังจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ การทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทัง้ นี เ้ นื่ อ งมาจากการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ วยการทดลองแบบสื บ เสาะหาความรู้ เป็ นวิ ธี ก ารที่ ท าให้ ผู้ เรี ย นได้ ใช้
กระบวนการคิดที่หลากหลาย เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ สืบเสาะหาความรู้ ด้ วยตนเอง
โดยผ่านการจัดการเรี ยนรู้ทงหมด
ั้
5 ขันตอน
้
คือ 1) ขันสร้
้ างความสนใจ เป็ นการให้ ผ้ เู รี ยนได้ เผชิญสถานการณ์ปัญหา
หรื อเหตุการณ์ ที่น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นผู้เรี ยนอยากรู้ อยากเห็น ซึ่งในการทดลองได้ ให้ ผ้ ูเรี ยนสืบค้ นประเด็นปั ญ หา
การวิ เคราะห์ สิ่งเจื อ ปนในน า้ ประปา ปั ญ หาดังกล่า วเป็ นเรื่ อ งใกล้ ตัว ผู้เรี ย นท าให้ ผู้เรี ย นสามารถสื บ ค้ น ข้ อ มูล
จากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย แต่ในทางตรงกันข้ ามผู้เรี ยนจะได้ ข้อมูลมาจานวนมากเช่นกัน ทาให้ ผ้ เู รี ยนจะต้ อง
ตัดสินใจภายใต้ เหตุผลและความรู้ที่มีจนนามาสูว่ ิธีการแก้ ปัญหาที่เหมาะสม สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สาธิต ชุมของ
(2562) ที่ได้ พ บว่า การศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูล ด้ วยตนเองส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนมี ทักษะการคิดและการแก้ ปัญ หาที่ดีขึน้
2) ขันส
้ ารวจและค้ นหา เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบตั ิการสารวจตรวจสอบวิธีการแก้ ปัญหาหรื อประเด็นที่สนใจใคร่ ร้ ู
แสดงดังภาพประกอบ 2 ผู้เรี ยนสืบค้ นวิธีการหาปริ มาณเหล็กในน ้าด้ วยตนเองจนสามารถนาความรู้ที่ได้ มาประดิษฐ์
อุปกรณ์ห้องปฏิบตั ิการบนชิพ โดยที่ครูเป็ นผู้จดั เตรี ยมเพียงแค่วสั ดุและอุปกรณ์ในการทดลองให้ ดังที่ ทิศนา แขมณี
(2551) ได้ สรุ ปเอาไว้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ การทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ ครู ทาหน้ าที่ กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยน
เกิดคาถาม เกิดความคิด และลงมือแสวงหาความรู้ ครู เป็ นเพียงผู้ อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ เู รี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
เชื่อมโยงความรู้ ใหม่เข้ ากับประสบการณ์ หรื อความรู้ เดิม 3) ขันอธิ
้ บายและลงข้ อสรุ ป เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ระหว่างกันโดยใช้ เหตุผล โดยนาผลการทดลองที่ได้ มาวิเคราะห์ ร่วมกันในชัน้ เรี ยน ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จัก
การวิ พ ากษ์ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จากการทดลอง อธิ บ ายความเป็ นไปได้ ข องการทดลอง การทดลองที่ ผ้ ูเรี ย นได้ ป ฏิ บัติ
เป็ นการย่ อ ส่ ว นการทดลองให้ มี ข นาดเล็ ก ลง สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ ยุ ท ธพงษ์ อุ ด แน่ น (2551) และ
สาลิ นี ย์ อาจารี ย์ (2552) ที่ ได้ ก ล่า วไว้ ว่ า การสอนโดยใช้ การทดลองที่ ย่ อ ส่ว นขนาดของการทดลองลงไม่ ได้
ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาต่ อ การการจัด การเรี ย นรู้ แต่ อ ย่า งใด 4) ขัน้ ขยายความรู้ เป็ นการน าความรู้ ที่ ได้ ม าประยุก ต์
ใช้ ผ่านกิจกรรมการทดลอง ซึ่งในการทดลองผู้เรี ยนจะต้ องสร้ างชิ ้นงานขึ ้นมา นัน่ คืออุปกรณ์ ห้องปฏิบตั ิการบนชิพ
เพื่อใช้ สาหรับการวิเคราะห์หาปริ มาณเหล็กในน ้า สอดคล้ องกับ จรู ญพงษ์ ชลสินธุ์ (2561) ที่ พบว่าการจัดการเรี ยนรู้
ที่ผ้ เู รี ยนสร้ างชิน้ งานขึ ้นมาภายใต้ เงื่อนไขหรื อข้ อจากัดที่กาหนด สามารถส่งเสริ มทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ และ
การแก้ ปั ญ หาขัน้ สูงของผู้เรี ย นได้ 5) ขัน้ ประเมิ นผล เป็ นการตรวจสอบความสามารถในการสืบ เสาะหาความรู้
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ของตนเองและเพื่ อ นๆ ผู้ เรี ย นได้ ตรวจสอบความใช้ ได้ ของวิ ธี วิ เ คราะห์ ก ารหาปริ ม าณเหล็ ก ในน า้ ที่ ผ้ ู เรี ย น
ทาการทดลอง สอดคล้ อ งกับ Brophy, et al. (2008) ได้ กล่าวว่า การให้ ผ้ ูเรี ย นได้ ต รวจสอบและประเมิ น ชิ น้ งาน
ของตนเอง มี ปรับปรุง หรื อทาซ ้า จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความเข้ าใจปั ญหามากขึ ้น
จากการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการดังกล่าว จึงสรุ ปได้ ว่า ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ ปัญหา
ของนิ สิ ต ครู หลั ง การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ การทดลองแบบสื บ เสาะหาความรู้
เรื่ อง การหาปริ มาณเหล็กในน ้า สูงกว่าก่อนเรี ยนและระดับทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ ปัญหาของนิสิตครู
อยูใ่ นระดับดีมาก

ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ควรมีการนาการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ การทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริ มทักษะในศตวรรษที่ 21
ด้ านอื่ น ๆ เช่น ทัก ษะการสื่อสารและร่ วมมื อท างาน ผู้วิจัยเล็งเห็ น ว่าการปฏิ บัติ ก ารทดลองในแต่ละครัง้ ต้ องใช้
ระยะเวลาเป็ นไปตามที่ ก าหนด จึ ง มี ค วามจ าเป็ นที่ ผ้ ูเรี ย นต้ องท างานร่ ว มกับ ผู้อื่ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบตั ิการทดลอง และฝึ กฝนทักษะการสือ่ สารกับเพื่อนร่วมงานได้ อีกด้ วย
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การสร้ างโปรแกรมการฝึ กเอส คิว ที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร ของนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
The Construction of S Q Training Program on the Speed of 50 Meter of the Students
in Burapha University
มุรธา นามพลกรัง1 และ ลักษมี ฉิมวงษ์ 2
Murata Namponkrang1 and Luxsamee Chimwong2

บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นี ้มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อ สร้ างโปรแกรมการฝึ กเอส คิว ที่มีต่อความเร็ วในการวิ่ง 50 เมตร ของนิสิต
มหาวิ ท ยาลัย บูรพา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนิ สิตสาขาวิ ทยาศาสตร์ การกี ฬา จานวน 15 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่
โปรแกรมการฝึ กเอส คิว สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที t-test dependent
ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพของเครื่ องมือโปรแกรมการฝึ กเอส คิว ที่มีผลต่อความเร็ วในการวิ่ง 50 เมตร ของนิสิต
มหาวิ ท ยาลัย บูรพา พบว่า มี ความเที่ ยงตรงเชิ งประจักษ์ ร้ อยละ 100 จากผู้เชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่า น ประกอบด้ ว ย
ขัน้ อบอุ่น ร่ างกายด้ ว ยการยืด เหยีย ดกล้ ามเนื อ้ แบบเคลื่อนที่ ขัน้ ฝึ กความเร็ วและความว่อ งไว ขัน้ คลายอุ่น ด้ วยการ
ยื ด เหยี ย ดกล้ ามเนื อ้ แบบอยู่ กั บ ที่ โดยใช้ เวลาในการฝึ ก 4 สัป ดาห์ ๆ ละ 3 วัน โดยใช้ เวลาฝึ กครั ง้ ละ 90 นาที
และได้ มีนาโปรแกรมไปศึกษานาร่ องเพื่อหาความเป็ นไปได้ ของโปรแกรมในสภาพจริ ง พบว่าหลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 4
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.59 (1.009) ดี กว่าก่อนการฝึ ก 7.70 (1.012) และเมื่ อเปรี ยบเทีย บค่าเฉลี่ย ของความเร็ ว ระหว่าง
ก่ อ นการฝึ กและหลัง การฝึ กสัป ดาห์ ที่ 4 พบว่ า แตกต่ า งกั น อย่ า งนัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า
การสร้ างโปรแกรมการฝึ กเอส คิวที่มีผลต่ อความเร็ วในการวิ่ง 50 เมตรของนิสิตมีความเหมาะสมในการไปเก็บใช้ จริ ง
กับกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
คาสาคัญ: โปรแกรมการฝึ กเอส คิว/ ความเร็ ว/ นิสติ

Abstract
The purpose of this research was to construct the S Q training program on to the speed of 50 meter
of the students in Burapha University. The samples were 15 sport science students. Research instrument was
S Q training program. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and dependent
t-test.
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Findings were founded that: the quality of instrument of the S Q training program on to the speed of
50 meter of the students in Burapha University was one hundreds percentage of face validity from five
experts and included warm up with dynamic stretching, speed and quickness training and cool down with
static stretching. The training program used three days per weeks, training in four weeks and ninety minutes
in each times. Then pilot study found that the mean and standard division of after attending 4-week program
were higher 7.59 (1.009) than before 7.70 (1.012) and when comparing the average of speed between before
and after 4-week program found that there were significant differences at the 0.05 level. The conclusion was
the construction of S Q training program on the speed of 50 meter of the students suitable to use in the
sampling group in the future.
Keyword : S Q training program/ speed/ students

บทนา
กรี ฑานันเริ
้ ่ มมีมาตังแต่
้ มนุษย์ได้ ถือกาเนิดขึ ้นมาในโลก เพื่อความอยูร่ อดของชีวิตและครอบครัว การล่าสัตว์
เพื่อหาอาหาร จนเป็ นพื ้นฐานของการใช้ ชีวิตประจาวันของมนุษย์ รวมถึงเป็ นพื ้นฐานการเคลื่อนไหวของหลายชนิดกีฬา
การเคลื่อนไหวพืน้ ฐานของกรี ฑ า ได้ แก่ การวิ่ง กระโดด การทุ่ม การพุ่ง และการขว้ าง กรี ฑ าจึงได้ รับ การบรรจุไว้ ใน
หลักสูต รการเรี ย นการสอน เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ย นได้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ทางทัก ษะต่า ง ๆ อย่างถูก ต้ อ งตัง้ แต่เล็กไปจนกระทั่ งถึ ง
ระดับ อุด มศึ ก ษาและสามารถน าไปใช้ ในชี วิ ต ประจ าวัน อย่างถูก ต้ อ ง และเป็ นประโยชน์ กับ ตนเองและ ผู้อื่ น กรี ฑ า
เป็ นกิ จ กรรมทางด้ า นร่ า งกายที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การเคลื่ อ นไหวตามธรรมชาติ ข องมนุษ ย์ (สมาคมกรี ฑ าแห่ งประไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558)
ซึ่งการเคลื่อนไหวพื ้นฐานที่สาคัญของกรี ฑา คือ การวิ่ง ซึ่งการวิ่งที่ดีนนจะต้
ั้
องใช้ ร่างกายทุกส่วนให้ มี จงั หวะ
สัมพันธ์ กัน ซึ่งจะต้ องอาศัยความว่องไว ความเร็ ว คล่องตัวของข้ อต่อต่าง ๆ ในการพัฒ นาการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ
เพื่อให้ เกิดความเร็ วของนักวิ่งระยะสันจะต้
้ องให้ ความสาคัญกับองค์ประกอบของการฝึ กความเร็ ว ซึ่งประโยชน์จากการวิ่ง
คือ ช่วยให้ กล้ ามเนือ้ สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบประสาทที่ดีขึน้ ระบบหายใจดีขึน้ ทัง้ ยังส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต ดี
ให้ ร่างกายแข็งแรงมีความต้ านทานโรค (กรมพลศึกษา, 2557) เนื่องจากการวิ่งระยะทาง 50 เมตร จะต้ องใช้ ทงก
ั ้ าลังและ
ความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ เพื่อที่จะส่งลาตัวไปข้ างหน้ าให้ ได้ เร็ วที่สุด เพื่อเพิ่มความเร็ วในการทางานของกล้ ามเนือ้
กลุม่ ใดจะต้ องเพิ่มกาลังให้ กบั กลุม่ กล้ ามเนื ้อนัน้ การเพิ่มความแข็งแรงให้ กบั กล้ ามเนื ้อ การเพิ่มประสิทธิภาพในการหดตัว
ของกล้ ามเนื ้อและแรงในการหดตัวของกล้ ามเนื ้อนัน้ จะเป็ นผลทาให้ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรื อทุกส่วนของร่ างกายเคลื่อนที่
ได้ อ ย่า งรวดเร็ ว (Bloomfield et al., 1994) แต่ ก ารวิ่ ง ที่ ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภาพสูง ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ อี ก คื อ
ความเร็ ว (Speed) และความว่องไว (Quickness) การพัฒนาความเร็ วในการวิ่งของนักกีฬาระยะสัน้ เป้าหมายที่สาคัญ
คือ ความเร็ ว (Speed) เนื่องจากเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สดุ ของนักวิ่งระยะสัน้ (Sprinters) ในการฝึ กทังในอดี
้
ตและ
ปั จจุบัน มุ่งเน้ น พัฒ นาขีด ความสามารถทางด้ านความเร็ ว ให้ กับ นักกี ฬ าเป็ นหลัก (สิท ธิ ศักดิ์ บุญ หาญ, 2555) และ
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ความว่ อ งไวสามารถเพิ่ ม อั ต ราเร่ ง (Accelerate) ให้ ไปสู่ ค วามเร็ ว สู ง สุ ด ได้ ในช่ ว งเวลาสั น้ ๆ รวมทั ง้ สามารถ
เปลีย่ นทิศทางการเคลือ่ นที่อย่างรวดเร็ วและสามารถเพิ่มความเร็ วให้ ไปถึงความเร็ วสูงสุดได้
โดยผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจโปแกรม เอส คิ ว เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาความรู้ ความสามารถให้ กั บ นิ สิ ต
คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา เพื่อที่จะนาไปต่อยอดพัฒนาความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปแกรม เอส คิว ให้ กบั นิสิต
นาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์กับตนเอง ทางด้ านการศึกษา ทางด้ านกีฬาและวิชาชีพของนิสิตในอนาคตหรื อพัฒนาต่อยอด
เป็ นนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยในอนาคตหรื อเป็ นผู้ฝึกสอนไห้ ความรู้ สืบต่อไปในวิชาชีพของตนเอง จากที่กล่าวมา
ข้ างต้ นนัน้ ผู้วิจยั มีความสนใจที่ จะพัฒนาโปรแกรมการฝึ กเอส คิว เพื่อพัฒนาในการวิ่ง 50 เมตรเพื่อไปศึกษา ของนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพาขึ ้น ให้ มีความสามารถทางความเร็ วได้ นนจะต้
ั้
องมีพืน้ ฐานทางด้ านร่ างกายที่ดี จึงสามารถต่อยอด
ด้ านความเร็ วและความเร่ งที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญของความเร็ วในการวิ่งได้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่งจุดเด่นของการฝึ ก เอส คิว คือ
ด้ านความเร็ ว และความถี่ นัน้ จะต้ องสร้ างความสนุกสนานและแรงจูงใจให้ ม ากที่สุด พร้ อมทัง้ จะต้ องเริ่ มต้ นการฝึ ก
จากง่ายไปถึงยาก เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดทักษะได้ ในอนาคต การฝึ กด้ วยโปรแกรม
เอส คิว รู ปแบบโดยการฝึ กความเร็ ว และความว่องไวมาเพื่ อเป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย บู รพาต่ อ ไป เพื่ อ น าไปสู่วิ ท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ งผลของการฝึ กโปแกรมเอสคิ ว ที่ มี ผลต่ อ ความเร็ ว ของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยบูรพา

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ างโปรแกรมการฝึ กเอส คิว ที่มีตอ่ ความเร็ วในการวิ่ง 50 เมตร ของนิสติ มหาวิทยาลัยบูรพา

อุปกรณ์ และวิธีการ
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
นิสติ ชันปี
้ ที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จานวน 90 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
นิสติ ชันปี
้ ที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จานวน 15 คน
ตามความสมัครใจของนิสติ เพื่อใช้ ในการศึกษานาร่องของโปรแกรมฝึ ก
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. โปรแกรมการฝึ กเอส คิว ที่มีตอ่ ความเร็วในการวิง่ 50 เมตรที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
2. แบบทดสอบวิ่ง 50 เมตร (ธีรพงษ์ พานิชรัมย์, 2560)
การสร้ างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. โปรแกรมการฝึ กเอสคิวที่มีผลต่อความเร็ ว
1.1 ศึกษารวบรวมข้ อมูลจากบทความ เอกสาร หนังสือตารา และรายงานการวิจยั
ต่า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การสร้ างโปรแกรมการฝึ กเอสคิ ว ที่ มี ผ ลต่ อความเร็ ว โดยโปรแกรมการฝึ กมี 3 ขัน้ ตอน (ACSM,
2014: 164 pp.) ดังนี ้
1.1.1 ขันตอนการอบอุ
้
่นร่ างกาย คือ การยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อแบบเคลื่ อนที่
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1.1.2 ขันตอนการออกก
้
าลังกาย คือ การฝึ กความเร็ วและความว่องไว
1.1.3 ขันตอนการคลายอุ
้
่น คือ การยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อแบบอยู่กบั ที่
1.2 ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพือ่ ตรวจสอบการสร้ างโปรแกรมการฝึ กเอสคิวที่มี ผลต่อ
ความเร็ ว
1.3 นาโปรแกรมการฝึ กเอสคิวที่มีผลต่อความเร็ ว ทีผ่ ้ วู จิ ยั สร้ างขึ ้นส่งผู้ทรงคุณวุฒิจานวน
5 ท่ า น เพื่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื อ้ หา (Content Validity) โดยมี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นพลศึ กษา
ด้ านกรี ฑา ด้ านการสร้ างโปรแกรม ผลปรากฏว่าอยู่ใ นระดับเหมาะสมร้ อยละ 100 แบบมีข้อเสนอแนะ
1.4 นาโปรแกรมที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว หาค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ โดยนาไปโปรแกรม
ไปศึ ก ษาน าร่ อ ง (Pilot Study) กับ กลุ่ม ที่ มี ลัก ษณะใกล้ เคี ย งกับ กลุ่ม ตัว อย่ า ง จ านวน 15 คน เพื่ อ หาความเป็ นไปได้
ของโปรแกรมในสภาพจริ ง
1.5 นาโปรแกรมมาปรับปรุงแก้ ไขพร้ อมกับให้ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ พร้ อมนาโปรแกรม
การฝึ กเอสคิวที่มีผลต่อความเร็ ว ทีผ่ ้ วู จิ ยั สร้ างขึ ้นไปเก็บข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริ งต่อไป เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ
3 วัน ใช้ เวลาในการฝึ กวันละ 90 นาที โดยฝึ กซ้ อมในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ ช่วงเวลา 16.30 – 18.00 น.
1.6 แบบทดสอบในการวิ่ง 50 เมตร โดยนาไปทดสอบหาค่าความเชื่ อมั่นของแบบทดสอบ
ก่อนนาไปใช่จริ ง มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.74 (ธีรพงษ์ พานิชรัมย์, 2560)
การเก็บรวมรวบข้ อมูล
1. ขอหนังสือ จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒถึ ง ผู้เชี่ ย วชาญตรวจเครื่ อ งมื อ
เพื่ อ ขอความอนุเคราะห์ ในการตรวจเครื่ อ งมื อ และคณบดี ค ณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย บูรพา เพื่ อ ขออนุญ าต
น าโปรแกรมศึกษาน าร่ อง (Pilot Study) กับ นิ สิต สาขาวิท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า จ านวน 15 คน เพื่ อ หาความเป็ นไปได้
ของโปรแกรมในสภาพจริ ง
2. เตรี ยมอุปกรณ์และสถานที่ สิง่ อานวยความสะดวกในการฝึ กและเก็บรวบรวมข้ อมูล
3. ผู้วิจัยดาเนินการฝึ กซ้ อมและควบคุมการฝึ กซ้ อมตามโปรแกรมการฝึ กด้ วยตนเอง บางส่วนของ
โปรแกรมเพื่อหาความเป็ นไปได้ ของโปรแกรมในสภาพจริ ง โดยการศึกษานาร่ อง (Pilot study) เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ๆ ละ
3 วัน คื อ วันจันทร์ วัน พุธ วันศุกร์ ช่ วงเวลา 16.30 – 18.00 น. พร้ อมกับ ทดสอบการวิ่ ง 50 เมตร ก่ อ นฝึ กและหลังฝึ ก
สัปดาห์ที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่ า ร้ อยละของค วาม คิ ด เห็ น ผู้ เชี่ ยวชาญ ในการตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื อ้ หา
(Content Validity) ของโปรแกรมการฝึ กเอสคิวที่มีผลต่อความเร็ วที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
2. เปรี ย บเที ยบค่ า เฉลี่ ยและส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานจากกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ น าโปรแกรมการฝึ กเอสคิ ว
ที่มี ผ ลต่อความเร็ วที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ ไปศึกษาน าร่ อง (Pilot Study) ระหว่างก่ อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัป ดาห์ ที่ 4 ด้ ว ย
t-test dependent
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ผลการวิจัย
การพัฒนาเครื่ องมือโปรแกรมการฝึ กเอส คิวที่มีผลต่อความเร็ วในการวิ่ง 50 เมตร ได้ มีการหาความเที่ยงตรง
เชิ งเนือ้ หาตามความเหมาะสมโดยผ่านผู้เชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน พบว่า ขัน้ ตอนอบอุ่นร่ างกายด้ วยการยืดเหยีย ด
กล้ ามเนือ้ แบบเคลื่อนที่ ขัน้ ฝึ กความเร็ วและความว่องไว และขัน้ คลายอุ่นด้ วยการยืด เหยียดกล้ ามเนื อ้ แบบอยู่กับ ที่
ในทุกสัปดาห์มีความเหมาะสมร้ อยละ 100 โดยมีข้อเสนอแนะ ด้ านการอบอุน่ ร่างกายควรให้ ครบทุกส่วนของร่างกาย และ
ข้ อสังเกตการณ์ยืดเหยียดแบบอยูก่ บั ที่ทาเฉพาะส่วนล่างเพียงอย่างเดียว ควรเพิ่มทักษะ ลดเวลาฝึ ก เพิ่มความหนักทักษะ
หรื อลดเวลาในการฝึ ก ให้ เพิ่มระยะทางการปฏิบตั ิให้ เหมือนกัน การยืดเหยียดอยู่กบั ที่ไม่มีคาอธิบาย รู ปด้ านหน้ ากับรู ป
ไม่ ต รงกัน ตารางใส่ร หัส ให้ ต รวจสอบให้ ค รบให้ ต รงกับ ท่ า เช็ ค ชื่ อ ท่ า ให้ ตรงกับ ตาราง ควรปรั บ ตามหลัก คลายอุ่น
ให้ ได้ ทกุ ส่วนของกล้ ามเนื ้อและปรับรู ปแบบของการฝึ กเป็ นจานวนครัง้ ให้ มีความเข้ มข้ นของงานแก้ ไขเครื่ องมือภาพถ่าย
ให้ ครบ
ตารางเปรียบเทียบค่ าเฉลี่ยของโปรแกรมการฝึ กเอส คิว ที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร ของกลุ่มตัวอย่ างใน
การศึกษานาร่ องระหว่ างก่ อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ ท่ ี 4
รายการ

n

X̅

S.D.

t

p

ก่อนการฝึ ก

15

7.70

1.01

4.86*

.00

หลังการฝึ ก

15

7.59

1.01

*p<.05
จากตารางเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของโปรแกรมการฝึ กเอส คิว ที่มีตอ่ ความเร็ วในการวิ่ง 50 เมตร ของกลุม่ ตัวอย่าง
ในการศึกษานาร่องระหว่างก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 พบว่าแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้ อวิจารณ์
จากผลการวิ จั ย พบว่ า การหาคุ ณ ภาพของโปรแกรมการฝึ กเอส คิ ว ด้ านความเที่ ย งตรงเชิ ง ประจั ก ษ์
ของผู้เชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่ า น พบว่ า ขัน้ ตอนอบอุ่น ร่ า งกาย ขัน้ ฝึ กความเร็ ว และความว่ อ งไว และขัน้ คลายอุ่ น
ในทุกสัปดาห์มีความเหมาะสมร้ อยละ 100 ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยหลายชิ น้ ในการหาความเที่ยงตรงของโปรแกรม
โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่ามีความเหมาะสม (ธีรพงษ์ พานิชรัมย์, 2560; นนทนันต์ เผ่าภูรี, 2560; พลเอก สุภา
สงวน, 2558; สิทธิ ศกั ดิ์ บุญ หาญ, 2555) เห็นได้ ว่า โปรแกรมการฝึ กเอส คิวที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ นัน้ ได้ สร้ างตามหลักของ
การฝึ กด้ วยประกอบด้ วย 3 ขัน้ ตอน ได้ แก่ ขัน้ ของการอบอุ่นร่ างกาย ขัน้ ของการฝึ ก และขัน้ ของการคลายอุ่น โดยมี
การยื ด เหยี ย ดกล้ ามเนื อ้ ในส่ว นของการอบอุ่น ร่ างกายและการคลายอุ่น (ACSM, 2014) และได้ มี ก ารน าโปรแกรม
ไปศึกษานาร่อง โปรแกรมเพื่อหาความเป็ นไปได้ ของโปรแกรมในสภาพจริ ง เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของโปรแกรมการฝึ กโดยฝึ กกับ นิ สิต สาขาวิท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าที่ สมัครใจในการเข้ าร่ วมฝึ ก พบว่า
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มี ค วามเหมาะสม สอดคล้ อ งกับ อติ เทพ วิ ช าญ (2562) และ ธี ร พงษ์ พานิ ช รั ม ย์ (2560) หลัง จากสร้ างโปรแกรม
ตามที่ ผ้ ูวิจัย สร้ างขึน้ พร้ อมส่งผู้เชี่ ย วชาญเพื่ อหาความเที่ ยงตรงแล้ ว ต้ องน าโปรแกรมไป ศึกษาน าร่ อ ง ก่ อนเก็ บ จริ ง
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมตามสภาพจริ งว่ามีข้อบกพร่ องอื่นหรื อไม่ ต้ องมีการแก้ ไขส่วนไหนก่อนไปใช้
จริ งกับกลุม่ ที่มีความใกล้ เคียง และหลังจากศึกษานาร่องโปรแกรมที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน พบว่า
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.59 (1.009) ดีกว่าก่อนการฝึ ก 7.70 (1.012) และเมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
ของโปรแกรมการฝึ กเอส คิว ที่มีต่อ ความเร็ วในการวิ่ง 50 เมตร ของกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานาร่ องระหว่างก่อนการฝึ ก
และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 พบว่าแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากโปรแกรมมีประสิทธิ ภาพ
ในการพัฒนาความเร็ วและความว่องไวที่สามารถเพิ่มอัตราเร่งให้ ไปสูค่ วามเร็ วสูงสุดได้ ในช่วงเวลาสัน้ ๆ ของกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ ส อดคล้ องกั บ ถาวร กมุ ท ศรี (2560) ได้ กล่ า วไว้ ว่ า การเคลื่ อ นที่ ห รื อ เคลื่ อ นไหวของร่ า งกายในการเล่ น กี ฬ า
ด้ ว ยความรวดเร็ ว จะท าให้ ค วามสามารถในการเล่น หรื อ แข่ ง ขัน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะนัก กี ฬ าที่ ใช้ ความเร็ ว
ตามรู ป แบบของเทคนิ ค ทัก ษะได้ อ ย่ า งถูก ต้ อ งจะท าให้ ก ารเล่น มี คุณ ภาพตลอดการแข่ง ขัน ความเร็ ว จึ ง หมายถึ ง
ความสามารถของร่ างกายที่เคลื่อนที่หรื อเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆได้ อย่างรวดเร็ ว ทัง้ ยังสอดคล้ องงานวิจัยของ
ศิริโสภา จรรยาสิงห์, พรศรี ศรี อษั ฎาพร, อาภาวรรณ หนูคง, อัจฉรา เปรื่ องเวทย์ และ สุภาวดี ลิขิตมาศกุ (2554: 65-73)
ได้ ท าการศึก ษาน าร่ องผลของโปรแกรมการสร้ างพลังใจของผู้ดูแ ลต่อการควบคุม เบาหวานที่ บ้ านในเด็ ก เบาหวาน
ที่ ค วบคุม โรคไม่ ดี พบว่า หลัง เข้ า ร่ ว มโปรแกรมการสร้ างพลัง ใจฯ ผู้ดูแ ลมี พ ฤติ ก รรมการ ดูแ ลเด็ ก เบาหวานดี ก ว่า
ก่อ นเข้ าร่ วมโปรแกรมฯอย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ (p < .05) และควรใช้ โปรแกรมการสร้ างพลังใจฯ นี ้ สร้ างพลังใจ
แก่ผ้ ดู แู ลในการควบคุมเบาหวานที่บ้านในเด็กเบาหวานที่ควบคุมโรคไม่ดี และเด็กเบาหวานรายใหม่ รวมถึงควรขยาย
เวลาในการดาเนินการและติดตามผลในระยะยาว และงานวิจยั ของพลเอก สุภาสงวน (2558) ค่าเฉลีย่ ความเร็ วของกลุม่
ทดลองระหว่างก่อนการฝึ กกับการฝึ กกับหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 ระหว่างการฝึ กสัปดาห์ที่ 2 กับหลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 4, 6 และ 8 ระหว่างหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 กับหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 และ 8 และระหว่างหลังการฝึ กสัปดาห์ 4
กั บ หลัง การฝึ กสัป ดาห์ ที่ 6 และ 8 และระหว่ า งหลัง การฝึ กสัป ดาห์ ที่ 6 กั บ หลัง การฝึ กสัป ดาห์ 8 แตกต่ า งกั น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุป
การพัฒ นาโปรแกรมการฝึ กเอส คิว ที่มี ต่อความเร็ วในการวิ่ง 50 เมตรของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ผ้ ูวิจัย
สร้ างขึ ้น ประกอบไปด้ วย 3 ขันตอนได้
้
แก่ ขันตอนอบอุ
้
่นร่ างกายแบบยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อแบบเคลื่อนที่ ขันฝึ
้ กความเร็ ว
และความว่องไว และขันคลายอุ
้
น่ แบบยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อแบบอยู่กบั ที่ โดยฝึ ก 4 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน คือวันจันทร์ วันพุธ
และวันศุกร์ ใช้ เวลาฝึ กต่อครัง้ 90 นาที โดยมีการทดสอบความเร็ วก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 ตามลาดับ
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การพัฒนาการมีส่วนร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ สอดรับต่ อแนวคิดพืน้ ที่สาธารณะ
The development of electronic participation in response to public space concept
นคริ นทร์ เจริ ญเหล่าศิริ1 และ นราเขต ยิ ้มสุข2
Nakarin Charoenloasiri1 and Narakate Yimsook2

บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั ภาครัฐมุ่งพัฒนาการทางานให้ เกิดประสิทธิ ภาพมากขึ ้นด้ วยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้
กรอบการพั ฒ นาของรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล จึ ง เกิ ด แนวคิ ด “การมี ส่ ว นร่ ว มทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” จนกระทั่ ง ประเทศไทย
รับแนวคิดการมีสว่ นร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ แต่สถานะการประยุกต์ใช้ ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ยังคงมีความท้ าทาย และ
ช่ อ งว่ า งการพั ฒ นาในการวิ เ คราะห์ ผ่ า นมิ ติ ท างสัง คมศาสตร์ การศึ ก ษาครั ง้ นี จ้ ึ ง มุ่ ง เน้ นการประยุ ก ต์ ใ ช้ แนวคิ ด
การมีสว่ นร่ วมของประชาชน และแนวคิดพื ้นที่สาธารณะประกอบการวิเคราะห์ผ่านการมีสว่ นร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะ
ชี ใ้ ห้ เห็ น ความส าคั ญ พร้ อมทั ง้ การหารู ปแบบ และเสนอแนวทางการพั ฒ นาตามแนวคิ ด เชิ ง สั ง คมศาสตร์
ที่ เหมาะสม จึ งท าให้ เห็ นข้ อค้ นพบใหม่ ในการพัฒนาให้ ตอบโจทย์ และตรงต่ อความต้ องการพื น้ ฐานของมนุษย์ โดย
การพัฒนาการมีสว่ นร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องชี ้ให้ เห็นการยกระดับต่อยอดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ เป็ นพื ้นที่สาธารณะที่ให้
ความสาคัญกับการเป็ นปั จเจก และปราศจากอานาจการควบคุม การชี ้ให้ ถึงการให้ ความสาคัญในการนาข้ อเสนอแนะไปใช้
ประโยชน์ต่อยอด เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแนวคิดพื ้นที่สาธารณะ พร้ อมทังข้
้ อเสนอแนะในการศึกษาเพิ่มเติมในลาดับ
ถัดไป เพื่อให้ การดาเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์พื ้นฐานของมนุษย์มากขึ ้น
คาสาคัญ: การมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์, การมีสว่ นร่วม, พื ้นที่สาธารณะ

Abstract
Nowadays, the government aims to improve work efficiency by applying information technology. Following
the development framework of the digital government, there is an idea of “electronic participation”. Thailand has
adopted the concept of electronic participation, but the current application is still challenging. There is a gap of
knowledge in analysis through social sciences, so this study focuses on the application of the concept of public
participation and public space concepts for analysis with electronic participation in order to point out the importance,
find a new pattern and propose properly guidelines for development based on social science concepts. There are
the new discoveries in the development to meet the needs and the basic of human. Electronic Participation must be
point out the importance of the development of electronic channels to be public spaces that focus on the value of
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individual and without power to control the space, pointing out the importance of using the ideas to additional benefit
that is the achievement of objectives in accordance with the public space and finally the suggestion for further studies
in order to done it be effectively.
Keywords: Electronic Participation, Public Participation, Public Space

บทนา
จากกระแสการเปลี่ ยนแปลงของโลก เทคโนโลยี เป็ นเครื่ องมื อสาคัญในการพัฒนาประสิทธิ ภาพการท างาน
ต่อทุกภาคส่วน สาหรับภาครั ฐเป็ นที่มาของกรอบการดาเนินการที่เน้ นการพัฒนาด้ วยเทคโนโลยี เริ่ ม แรกถูกขนานนามว่า
“รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” (Electronic Government : e-Government) มุ่ ง เน้ นการใช้ เทคโนโลยี พั ฒ นาการท างาน
ในแต่ ล ะส่ ว นงาน หรื อในระดั บ จุ ล ภาค (Micro-level) ซึ่ ง ยั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ บริ บทสั ง คมก่ อ เกิ ด แนวคิ ด ใหม่ เป็ น
“รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ” (Digital Government) ที่ เ น้ นการยกระดั บ บริ การและกิ จ กรรมของรั ฐ ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์
เน้ นการบูรณาการการทางานข้ ามหน่วยงาน รวมถึงการรับฟั งความคิดเห็นจากภาคส่วนอื่น ๆ ในการประกอบการดาเนิน
กิ จ กรรมของรั ฐ (Jungwoo L et al, 2018) โดยการมี ส่ ว นร่ ว มเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการช่ ว ยให้ รั ฐ บาลมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการท างานตอบโจทย์ ต่ อความต้ องการของประชาชนมากขึ น้ เพื่ อให้ เ กิ ดความเชื่ อมั่น โปร่ งใสในการบริ หารงาน
ของภาครัฐ ครอบคลุม และส่งถึงทุกกลุม่ คนในสังคม (Davies and Simon, 2012)
จากกรอบการดาเนินงาน “รัฐบาลดิจิทลั ” มีการกล่าวถึงการรับฟั งความคิดเห็นจากภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม จึงก่อ
เกิดเป็ นแนวคิด “การมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Participation)” ที่เป็ นการใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในการรับ
ฟั งความคิ ด เห็ น และเป็ นอี ก เครื่ องมื อ ในการขยายโอกาสการมี ส่ ว นร่ วมของประชาชน เพิ่ ม ขยายโอกาส
ในการเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มผ่ า นอุ ป กรณ์ ที่ ป ระชาชนเข้ าถึ ง ได้ เช่ น คอมพิ ว เตอร์ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ เพื่ อ ยกระดับ บริ ก าร
ให้ สอดคล้ อ งต่ อ ความต้ องการของประชาชน (Simon Smith, 2008; IMC Technologies, 2009; วี ร ะ เลิ ศสมพร, 2559)
จึงเป็ นช่ องทางที่ ช่วยส่งเสริ มให้ เกิ ดการแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น ช่ วยในการเสริ มพลังให้ กับคนในสังคมสามารถบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันได้ ง่ายขึ ้น เพื่อที่จะร่วมกันสร้ างสังคมที่แข็งแกร่ง (สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั , 2561)
กรณีของประเทศไทยมีการขับเคลือ่ นตามแนวทางดังกล่าว โดยได้ มีการขับเคลือ่ นด้ านรัฐบาลดิจิทลั อย่างจริงจัง สะท้ อน
จากการพระราชกฤษฎีกาจัดตังส
้ านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ที่เป็ นการโอนภารกิจ และปรับเปลีย่ น
ขอบเขตงานจากสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มาเป็ น สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั โดยการนิยามศัพท์ “รัฐบาลดิจิทลั ”
มีความหมายเกี่ยวข้ อกับการสร้ างการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน มากไปกว่านันเมื
้ ่อเข้ าไปตรวจสอบประเด็นด้ านการมีสว่ นร่วมใน
กรอบการดาเนินงานหลักของประเทศอย่างแผนและนโยบายระดับชาติ พบว่า มีการกล่าวถึงประเด็นด้ านการมีสว่ นร่วมไว้ อย่าง
ชัดเจน แต่ยงั ไม่ลงรายละเอียดถึงช่องทาง และรู ปแบบมากนัก เริ่ มตังแต่
้ รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ในมาตรา เช่น มาตรา 43 133 254
256 และต้ องจัดรับฟั งความเห็นจากประชาชนใน มาตรา 58 65 77 ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม แผนแม่บทภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ชาติ ในประเด็นเรื่ องการบริ การประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้ างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมัง่ คัง่ และยัง่ ยืน แผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับเปลีย่ นภาครัฐสูก่ ารเป็ นรัฐบาลดิจิทลั
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 01

H302

(ร่ าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การส่งเสริ มการเป็ นข้ อมูลดิจิทลั ภาครัฐฯ ล้ วน
แล้ วแต่มีความเกี่ยวข้ องกับประเด็นด้ านการมีสว่ นร่วมทังสิ
้ ้น
จากแผนและนโยบายระชาติที่มีการกล่าวถึงและระบุถึงการมีส่วนร่ วมไว้ อย่างชัดเจนในหลากหลายส่วน และ
หลากหลายมาตราจากหลายฉบั บ โดยเฉพาะในเป้ าหมายของยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การปรั บ เปลี่ ย นภาครั ฐ สู่
การเป็ นรั ฐบาลดิจิทัล ตามแผนพัฒนาดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคม จัดท าโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศษฐกิ จและสังคม
ที่ มี การก าหนดไว้ อย่างชัดเจนในด้ านการให้ ประชาชนเข้ าถึ งข้ อมูลภาครั ฐได้ อย่างสะดวกและเหมาะสม เพื่ อส่งเสริ ม
ความโปร่ งใส และการมี ส่วนร่ วมของประชาชน โดยมี การก าหนดค่ าเป้ าหมายด้ านการมี ส่วนร่ วมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
คื อ ดัชนี e-Participation จากองค์ การสหประชาชาติ ในการส ารวของ e-Government Index มี อันดับเพิ่ มขึน้ 10 อันดับ
อี กทัง้ ยังสอดคล้ องกับแผนงานที่ 3 ในการสนับสนุนให้ มี การเปิ ดเผยข้ อมูลที่ เป็ นประโยชน์ และให้ ประชาชนเข้ ามา
มีสว่ นร่ วมในกระบวนการทางานของรัฐ ของประชาชนและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามากาหนดนโยบาย ประกอบกระบวน
การตัดสินใจที่เกิดจากการหลอมรวมทางสังคม พร้ อมทังการกระตุ
้
้ นให้ เกิดการตรวจสอบการทางาน
ของ
หน่วยงานภาครัฐ ที่จะนาไปสูค่ วามโปร่งใสในการบริ หารจัดการ และลดปั ญหาทุจริ ตคอรัปชัน่ พร้ อมกับการถูกระบุอยูใ่ น (ร่าง)
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 จัดทาโดยสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
ใน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การส่งเสริ มการเป็ นข้ อมูลดิจิทลั ภาครัฐ และการใช้ ข้อมูล เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดความโปร่งใส
สร้ าง
การมี ส่วนร่ วม รวมถึ งสร้ างนวัตกรรมใหม่ ในกลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลเพื่ อความโปร่ งใสสร้ าง
การมีสว่ นร่วม และส่งเสริ มนวัตกรรม ที่มีโครงการหลักสาคัญ คือ โครงการพัฒนาการมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง
การตระหนักถึงความสาคัญของการมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์จากแผนงานข้ างต้ น หน่วยงานภาครัฐในระดับปฏิบตั ิการ
ได้ มีการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาการมีสว่ นร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอ้ างอิงตามแนวคิดขององค์การสหประชาชาติในดัชนีชี ้วัด
ระดับการมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation Index)(United Nations, 2018) ไว้ อย่างเป็ นรูปธรรมจากสานักงานรัฐบาลดิจิทลั
(สพร.) (2561) ดาเนินการศึกษา “การศึกษาแนวทางการส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมอิเล็กทรอนิกส์” โดยให้ ความสาคัญกับการพัฒนาเชิง
เทคนิค เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม พร้ อมกับแนวทางการบริ หารจัดการ บูรณาการการทางานร่ วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อผลักดันให้ การมีส่วนร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถเกิ ดขึน้ ได้ จริ ง อย่างเป็ นรู ปธรรม และเห็นว่าชัดว่าการศึกษาดังกล่าว
เป็ นแนวคิดที่อ้างอิง และพัฒนาขึ ้นบนพื ้นฐานขององค์การสหประชาชาติ จากการศึกษาแนวทางการพัฒนา ปั จจุบนั สดช.ในฐานะ
หน่วยงานรั บผิดชอบหลักในการดาเนิ นการเรื่ องดังกล่าว ได้ ริ เริ่ มโครงการน าร่ องภายใต้ ชื่ อ ผ่านบนเว็ บไซต์ โดยอ้ างอิ งระดับ
การมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ
จากสถานะการพัฒนาข้ างต้ น พบว่า ประเทศไทยริ เริ่ มดาเนินการในประเด็นดังกล่าวอย่างจริ งจัง ไล่เรี ยงมาตังแต่
้
การเปิ ดโอกาสจากแผนและนโยบายระดับชาติ จนกระทัง่ ถึงการศึกษาแนวทางการดาเนินงาน และเริ่ มการปฏิบตั ิจริ ง
อย่างไรก็ตามการศึกษาและการพัฒนาข้ างต้ นยังคงมีช่องว่างองค์ความรู้ ในการพัฒนา เนื่องจากการศึกษากิจกรรมทาง
เทคโนโลยี อย่า งการมี ส่วนร่ ว มทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์เ ป็ นกิ จกรรมที่ มี ป ฏิสัม พัน ธ์ ต รงต่อ มนุษย์ หรื อประชาชนในฐานะ
ผู้ใช้ บริ การในฐานะผู้เกี่ยวข้ องหลัก แต่ยงั ไม่มีการศึกษาองค์ความรู้ ด้านสังคมศาสตร์ เป็ นอีกหนึ่งองค์ประกอบ ย่อมส่งผล
ต่อรู ปแบบแนวทางที่ก าลัง ดาเนินการอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนัน้ ในส่ ว นของบทความฉบับนีจ้ ะเป็ นส่ว นหนึ่งใน
การขยายองค์ความรู้ ด้านการมีส่วนร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ ก้าวไกลยิ่งขึ ้น ขยายกิจกรรมทางเทคโนโลยีไปสอดรับต่อ
แนวคิด ทางฝั่ ง สัง คมศาสตร์ เพื่อ พัฒ นาให้ สอดคล้ อ งต่อ พื น้ ฐานของมนุษ ย์ ในการยกระดับ การพัฒนากิ จ กรรมทาง
เทคโนโลยีนี ้ให้ ตอบโจทย์ และตรงต่อความต้ องการของประชาชน
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เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้ ตามแนวทางข้ างต้ น บทความนี ้จึงมุ่งศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ มาประกอบ
การศึกษาการมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคาถามสาหรับการดาเนินการศึกษา คือ พัฒนาการมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างไร เพื่อให้ สามารถตอบโจทย์ตรงความต้ องการบนพื ้นฐานของมนุษย์ หรื อประชาชนในฐานะผู้ใช้ บริ การ
บทความส่วนต่อจากนี ้จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ แนวคิดสาหรับการดาเนินการศึกษาที่ประกอบด้ วย แนวคิดด้ าน
การมีสว่ นร่วม และแนวคิดด้ านพื ้นที่สาธารณะ ที่นามาวิเคราะห์ร่วมกับการมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อค้ นหาคาตอบ
ของการดาเนินการศึกษาในครัง้ นี ้ จากนันจะเป็
้
นส่วนของข้ อค้ นพบและการอภิปรายผลแนวทางการยกระดับ พร้ อมกับ
ข้ อเสนอสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป เพื่อยกระดับการพัฒนาการมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ ครอบคลุมรอบด้ านมากขึ ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ ตอบโจทย์ตอ่ แนวคิดสังคมศาสตร์
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการยกระดับการมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิดพื ้นที่สาธารณะอย่างเหมาะสม

แนวคิดสาหรับการดาเนินการศึกษา
การศึกษาในครัง้ มุ่งศึกษากรอบการดาเนินงานของการมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ในมิติที่แตกต่างออกไปจาก
ธรรมชาติของการศึกษาที่เกิดขึน้ ในปั จจุบัน การดาเนินการศึกษาจะรวบรวมแนวคิดเชิ งสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องและ
สามารถประยุกต์ใช้ ได้ กับการมีสว่ นร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะนาเสนอ 2 แนวคิดหลัก คือแนวคิดการมีสว่ นร่ วมของ
ประชาชน (Public Participation) และพื ้นที่สาธารณะ (Public Sphere) โดยแต่ละมีสว่ น มีสาระสาคัญ ดังนี ้
- แนวคิดการมีสว่ นร่วมของประชาชน (Public Participation) การมีสว่ นร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นส่วนต่อขยาย
จากการมีการมีส่วนร่ วมของประชาชน ที่เริ่ มจากแนวคิดพื ้นฐานของการมีส่วนร่ วม คือ การมีส่วนร่ วม ( Participation)
เป็ นการเป็ นส่วนร่วมระหว่างสองผู้กระทาการสองคนขึ ้นไปกระทาการบางอย่างที่ม่งุ วัตถุประสงค์เดียวกัน หรื อในประเด็น
ที่ ต นเองสนใจ ไม่ ว่า เขาจะได้ ป ฏิ บัติ ก ารเพื่ อ แสดงความสนใจมากน้ อ ยเพี ย งใด หรื อ ไม่ส นใจเลยก็ ต าม และไม่ มี
ความจาเป็ นที่บุคคลนัน้ จะต้ องเข้ าไปเกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมนัน้ ๆ โดยตรง แต่อาจมีทัศนคติ ความสนใจ ความคิดเห็น
ความห่วงใย ก็มากพอที่จะเรี ยกว่าเป็ นการมีสว่ นร่ วมได้ ต่อยอดถึง การมีส่วนร่ วมของประชาชน (Public Participation)
หมายถึง การที่กลุม่ คนหรื อกลุม่ ประชาชน เข้ ามารับรู้ข้อมูล ตรวจสอบข้ อมูล พร้ อมกับการสร้ างโอกาสให้ ทกุ คนได้ เข้ าถึง
ข้ อมูลที่ต้องการอย่างเท่าเทียม จนกระทัง่ ถึงความพร้ อมที่จะแสดงออกและให้ เห็นถึงความต้ องการ ความสนใจร่ วมกัน
ที่ จ ะบรรลุเ ป้ าหมายใดเป้ าหมายหนึ่ ง ทัง้ ทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง หรื อ การด าเนิ น การร่ ว มเพื่ อ ให้ เ กิ ด อ านาจ
ในการต่อรอง รวมถึง เพื่อ การปรั บปรุ งสถานภาพในสังคม ทัง้ นี ต้ ้ องอยู่บ นฐานคิ ดที่ ว่าประชาชนมีอิ สระในความคิ ด
มีความสามารถ และเต็มใจที่จะเข้ าร่ วมต่อกิจกรรมนัน้ ๆ โดยหลักการของการมีส่วนร่ วมของประชาชนต้ องมีลกั ษณะ
ที่ครบวงจร เพื่อผลประโยชน์สงู สุด (จินตวีร์ เกษมศุม, 2557; บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล, 2540; อรทัย ก๊ กผล,
(2552) ซึ่งมักจะเกิดในรู ปแบบปกติ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจัดประชุมรับฟั งความคิดเห็น ประชุมในรู ปแบบต่าง ๆ สัมมนา
ชุมชน การล่าลายชื่ อเสนอข้ อกฎหมาย และหากแบ่งระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชน สามารถแบ่งได้ เป็ น 5 ระดับ
รายละเอียดตามตารางที่ 1
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ส าหรั บ แนวคิ ด เรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (United Nations, 2018) คื อ การใช้ ประโยชน์ จ าก
การมีส่วนร่ วมฯ และอาศัยประสิทธิ ภาพจากเทคโนโลยี เพื่ออานวยความสะดวกการมีส่วนร่ วมให้ ตอบโจทย์ได้ ตรงต่อ
วัตถุประสงค์ และเป็ นการขยายโอกาสให้ สามารถแสดงความคิดเห็นในวงกว้ างมากขึ ้น ปราศจากข้ อจากัดในด้ านเวลา
สถานที่ สาหรับช่องทาของการมีสว่ นร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์มกั อยูบ่ นเว็บไซต์ หรื อแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ ที่จะใช้
เป็ นสือ่ กลางให้ ประชาชนเข้ ามาแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ นอกจากนีก้ ารมีสว่ นร่วม ทางอิเล็กทรอนิกส์ยงั เป็ นส่วน
สาคัญ ที่ ส่ง เสริ ม การเป็ นประชาธิ ป อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ สามารถส่ง เสริ ม ความเป็ นประชาธิ ป ไตยด้ ว ยการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ที่เป็ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ อีกด้ วย ที่กล่าวถึงสังคมประชาธิป ไตยที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านการใช้ ประโยชน์
จากเทคโนโลยีอีกด้ วย (กุสมุ า กูใหญ่, 2556; วีระ เลิศสมพร, 2559)
ดังนัน้ เมื่อศึกษาลงรายละเอียด พบว่า การมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งได้ ออกเป็ นทังหมด
้
3 ระดับ
มีรายละเอียดตามตารางที่ 1 จากระดับการมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ สะท้ อนให้ เห็นถึงการมีสว่ นร่วมในหลากหลายมิติ
เริ่ มตังแต่
้ การเข้ าไปตรวจสอบข้ อมูลที่เปิ ดเผย การแลกเปลีย่ นข้ อมูลระหว่างกัน รวมไปจนถึงการร่วมกันปฏิบตั ิเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึง่ จะเห็นได้ วา่ การมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างพื ้นที่สาธารณะในรูปแบบใหม่
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีลกั ษณะเป็ นการสื่อสารผ่านตัวกลางโดยใช้ (Mediated Communication) มากกว่าการสื่อสาร
แบบเผชิญ (Face to Face Communication) (Paddy Cardiff, 1989)
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบการมีสว่ นร่ วมของประชาชน และการมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
1. ระดั บ การรั บ รู้ ข่ า วสาร : การมี ส่ ว นร่ ว มในระดั บ ที่ ต่ า ที่ สุ ด
บทบาทของประชาชนจะมีเพียงแค่การทราบถึงข้ อมูลข่าวสารต่าง
ๆ ภาครัฐเท่านัน้
2. ระดับการปรึกษาหารือ : การให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการให้ ข้อมูล
รับฟั ง และตรวจข้ อเท็จจริ ง เพื่อเป็ นการประกอบการตัดสินใจในการ
ดาเนินงาน
3. ระดับการรับฟั งความคิดเห็น : การโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามี
ส่วนร่วมตลอดการะบวนการตัดสินใจ เพื่อจุดมุง่ หมายที่ชดั เจน
4. ระดับสร้ างความร่วมมือ : การอนุญาติให้ ประชาชนมีบทบาทใน
กระบวนการตัดสินใจ โดยสะท้ อนผ่านกระบวนการดาเนินงาน
5. ระดับเสริมอานาจให้ ประชาชน : การให้ ประชาชนเป็ นผู้ตดั สินใจ
เอง โดยเป็ นลักษณะของการลงประชามติ หรือสภาเมือง

การมีส่วนร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์
1. การให้ ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ : เน้ นการให้ บริการด้ านข้ อมูล
และเป็ นไฟล์เอกสารที่สามารถคอมพิวเตอร์ สามารถอ่านได้
(Machine Readable) ที่นาไปใช้ ตอ่ ได้ อย่างไม่มีเงื่อนไข
2. ประชาชนเข้ ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในนโยบายและบริ การ :
การสร้ างการมีส่วนร่วมร่วมกัน แลกเปลี่ยนระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชน เปิ ดโอกาสให้ แสดงความเห็น เกี่ยวกับนโยบายและการ
บริ การสาธารณะ และรวมถึงภาคประชาชนด้ วยกันเองบนช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์
3. ประชาชนร่วมกันปฏิบตั ิ และเข้ ามาร่วมกาหนดนโยบายและบริการ
: การเสริมสร้ างศักยภาพของประชาชนในการร่วมกันกาหนดกฎเกณฑ์
เชิงนโยบาย และร่วมออกแบบบริการ โดยเน้ นการทางานเป็ นเครื่อข่าย
ในการแสดงออกจุดยืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบระดับการมีสว่ นร่ วมของประชาชน และการมีสว่ นร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า
การมีสว่ นร่ วมทัง้ 2 รูปแบบไม่ได้ มีความแตกต่างกันในรายละเอียด โดยการมีสว่ นร่ วมของประชาชนกล่างถึงระดับการมี
ส่วนร่วมที่เริ่ มต้ นจากการบริ การด้ านข้ อมูล จนกระทัง่ ถึงการมีสว่ นร่วมในระดับสูงสุดที่เข้ ามากาหนดนโยบายในการดาเนิน
กิจกรรมใด ๆ ที่จะเกิดขึ ้น สอดคล้ องกับการมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีจานวนระดับที่น้อยกว่า แต่ในรายละเอียดส่วน
ลึกไม่ตา่ งกันนอย่ามีนยั ยะสาคัญ เริ่ มต้ นจากการบริ การข้ อมูล จนกระทัง่ ถึงระดับที่ประชาชนเข้ ามาร่วมกันกาหนดนโยบาย
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เช่นเดียวกัน และสามารทียบเคียงได้ ตามตารางที่ 3 แต่ความแตกต่างที่ชัดเจน คือ ช่องทางที่เป็ นสื่อกลางในการให้
ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่ วม ที่การมีสว่ นร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ ช่องทางเทคโนโลยีเป็ นเพียงสื่อกลางในการเชื่อมโยง 2
ภาคส่วนเข้ าด้ วยกัน
- พื ้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ตามแนวคิดของเจอร์ เกน ฮาเบอร์ มาส (Jürgen Habermas) นักปรัชญา เยอรมัน
สมัยใหม่ ที่ได้ นาเสนอผลงานอันมีชื่อเสียงเรื่ อง “การแปลงรูปเชิงโครงสร้ างของพื ้นที่สาธารณะ” (The Structural Transformation of
the Public Sphere : an Inquiry into a Category of Bourgeois Society) ในปี ค.ศ. 1962 โดยฮาเบอร์ มาสเป็ นสมาชิกของสานัก
แฟรงเฟิ ร์ตที่สนใจการวิพากษ์ วิจารณ์ระบบและโครงสร้ างทางสังคมในทฤษฎีแนววิพากษ์ (Critical Theory) และแนวคิดสาคัญของ
ฮาเบอร์ มาส คือ การนาเสนอเกี่ยวกับพื ้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ที่ลกึ ซึง่ และหลากหลายมิติ จึงได้ ถกู นามาศึกษาต่อยอดกัน
อย่างกว้ างขว้ างในเชิงสังคมศาสตร์ ในทังระดั
้ บสากล และในประเทศไทย (Roger Bolton, 2005; กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ,
2543) การศึกษาครัง้ นี ้เฉกเช่นเดียวกัน จึงได้ หยิกยก ส่วนหนึ่งของแนวคิดพื ้นที่สาธารณะของฮาเบอร์ มาสมาต่อยอดในประเด็น
เกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์
แนวคิดพื ้นที่สาธารณะของ ฮาเบอร์ มาส มีหลักใจความสาคัญเกี่ยวกับเสรี ภาพของปั จเจก เพื่อสร้ างความจริ งทาง
สังคม โดยเชื่อว่าหากเกิ ดพื ้นที่สาธารณะที่สมบูรณ์ จะนาไปสู่การวิพากษ์ ความชอบธรรมของระบบเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมได้ อย่างลึกซึ ้ง ครอบคลุม ต่อเนื่อง จนพื ้นที่เหล่านันหั
้ นเข้ าสูแ่ นวคิดทางประชาธิปไตย และเป็ นพื ้นที่ของการแสดงตัวตนใน
ฐานะพลเมือง เพื่อสร้ างความโปร่ งใส และกระตุ้นการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อความเป็ นธรรมของสังคม (James G Finkayson, 2005)
เพื่ อให้ ท้ ายที่ สุดสามารถน าไปสู่การปลดปล่อยสังคมให้ เป็ นอิ สระจากการถูกอ านาจครอบง า (ชัชพันธุ์ ยิ ม้ อ่อน, 2554)
กล่าวได้ ว่า พื ้นที่สาธารณะเป็ นพื ้นที่สาหรับทุกคนที่สามารถเข้ าร่วมได้ อย่างเสรี ไม่มีการกีดกัดจากผู้มีอานาจ และใช้ พื ้นที่เพื่อ
การปฏิสมั พันธ์ แลกเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งของประชาชนหรื อผู้คนที่เข้ าร่ วม เกิดการแลกเปลี่ยนบนหลัก
ความเสมอภาคแบบไม่มี พิ ธี รี ตองข้ อมูลต่าง ๆ จะถูกตี แผ่แลกเปลี่ยนกันบนพื น้ ที่ สาธารณะ พื น้ ที่ สาธารณะจึ งเป็ นหนึ่ ง
องค์ประกอบหลักสาคัญของชุมชนเมือง ที่จะเป็ นช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิต และรองรับความหลายหลายของคนในเมือง
(กุสมุ า กูใหญ่, 2556; ศุภชัย ชัยจันท และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, 2559)
จากแนวคิดพืน้ ที่สาธารณะ ประกอบการมีส่วนร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชน
แนวทัง้ 2 ส่ว นสอดรั บ และสนับ สนุน ซึ่ ง กัน และกัน ทัง้ ในด้ า นของการเปิ ดโอกาส ไม่กี ก กัน เสรี ภ าพในการแสดง
ความคิดเห็น และมุ่งสูค่ วามต้ องการที่จะบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งร่ วมกัน แต่ในกรณีของพื ้นที่สาธารณะกล่าวถึง
เพิ่มเติมในประเด็นการปราศจากการครอบงาจากผู้มีอานาจในการควบคุม เพื่อที่จะสร้ างพื ้นที่ที่สามารถแสดงออกของ
ปั จเจกได้ เสรี ดังนัน้ หากจะพัฒนา และยกระดับการมีสว่ นร่วมบนช่องทางออนไลน์ให้ กลายเป็ นพื ้นที่สาธารณะจาเป็ นต้ อง
คานึงถึงไม่เพียงแต่มิติที่สอดรั บกัน แต่ยงั คงต้ องพิจารณามิติด้านการครอบงาเพิ่มเติม และถื อเป็ นความท้ าทายหลัก
ที่รัฐบาลดิจิทลั ต้ องพิจารณาในการพัฒนาการมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

ข้ อค้ นพบและการอภิปรายผล
จากช่องว่างองค์ความรู้ ที่เกิดขึ ้นจากการพัฒนารัฐ บาลอิเล็กทรอนิกส์ในปั จจุบนั ของประเทศไทยเมื่อนาแนวคิด
การมี ส่ว นร่ ว ม และแนวคิ ด พื น้ ที่ สาธารณะเข้ า มาวิ เ คราะห์ ป ระกอบการพัฒ นาดัง กล่า ว ช่ ว ยท าให้ ค้ น พบแนวทาง
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การพัฒนาที่ขยายขอบเขตเพิ่มเติมไปจากการพัฒนาเพียงด้ านเทคนิค โดยแนวคิดการมีสว่ นร่ วมเป็ นส่วนสนับสนุ น และ
เป็ นเครื่ องยืนยันการมีสว่ นร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงการใช้ การมีสว่ นร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน แทนที่ หรื อควบคู่ไป
กับการมีสว่ นร่ วมในรู ปแบบปกติได้ เนื่องจากเมื่อเปรี ยบเทียบถึงข้ อแตกต่างระหว่าง การมีสว่ นร่ วม 2 รู ปแบบไม่ได้ มีข้อ
แตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญ นอกจากนี ้ เมื่อนาการมีสว่ นร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์มาวิเคราะห์ประกอบกับแนวคิดพื ้นที่
สาธารณะ ท าให้ เ กิ ด ข้ อ ค้ น พบใหม่ส าหรั บ การพัฒ นาในประเด็ น ดัง กล่า ว กล่า วคื อ หากต้ อ งการยกระดับ รู ป แบบ
การมีสว่ นร่ วมที่ใช้ ประโยชย์จากเทคโนโลยีเป็ นช่องทางในการสื่อสารนัน้ ประเด็นหลักสาคัญ คือ การพัฒนาและปรับตัว
ให้ เป็ นไปตามพื ้นฐาน และธรรมชาติของพืน้ ที่สาธารณะเพื่อให้ สอดคล้ องต่อธรรมชาติของมนุษย์ที่เกี่ยวข้ องเชื่ อมโยง
กับ พื น้ ที่ ส าธารณะอยู่อ ย่า งเป็ นปกติ จ าเป็ นต้ อ งสร้ าง การกระตุ้น ให้ ป ระชาชนรั บ รู้ และเข้ า ใจถึ ง การเป็ นอยู่ข อง
การมีส่วนร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้มีลกั ษณะใกล้ เคียง และเข้ าใกล้ พืน้ ที่สาธารณะมากที่สุด โดยประเด็นหลักสาคัญ
ในการพัฒนาการมีส่วนร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ สอดคล้ องต่อแนวคิดพื ้นที่สาธารณะให้ มากที่สดุ จาเป็ นต้ องพัฒนา
โดยมีรายละเอียดขันต
้ ่าดังนี ้
1. การพัฒนาต่อยอดให้ เป็ นพื ้นที่สาธารณะ ตามแนวคิดพื ้นที่สาธารณะมีการกล่าวถึงและให้ ความสาคัญในประเด็น
เรื่ องความเป็ นเสรี ภาพของปั จเจก และเป็ นพืน้ ที่ที่ ปราศจากอ านาจครอบงาของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเพื่อที่จะยกระดับ
ให้ เป็ นพื ้นที่สาธารณะ การมีสว่ นร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์จาเป็ นต้ องมีทิศทางและสอดรับต่อแนวคิดดังกล่าว ตราบเท่าที่รูปแบบ
การมีส่วนร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์ยงั คงใช้ อุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีเป็ นสื่อกลาง อุปกรณ์ การอิเล็กทรอนิกส์นี ้ต้ องเป็ นพืน้ ที่เสรี
ไม่กีดกัน เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นในวงกว้ าง และประเด็นสาคัญ คือ การปราศจาก การครอบงาจากผู้มีอานาจ หรื อหน่วยงาน
ผู้เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการบริ หารจัดการในการแทรกแซง หรื อหาผลประโยชน์ บนช่องทางออนไลน์ดงั กล่าว เพื่อสร้ างพื ้นที่ให้
ผู้คนสามารถเข้ ามามีบทบาทตามแนวคิดพื ้นที่สาธารณะเกิดขึ ้นได้ จริ ง
2. การนาไปใช้ ประโยชน์ต่อยอด เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของพื ้นที่สาธารณะที่กล่าวถึงการขับเคลื่อนประเด็น
จากการแลกเปลี่ยนถกเถี ยงให้ เกิ ดการเปลี่ย นแปลงได้ จ ริ งอย่างเป็ นรู ป ธรรม ดังนัน้ เช่ นเดีย วกันการมีส่วนร่ ว มทาง
อิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานผู้จัดทาและดูแลจาเป็ นต้ องสร้ างความเชื่อมัน่ ถึงความคิดเห็นที่แสดงผ่านการแลกเปลี่ยนบน
ช่องทางอิเล็ก ทรอนิกส์นี ้ ได้ รับการปกป้อง ให้ คุณค่า และนาไปพิจารณาต่อยอดเป็ นนโยบาย หรื อกิ จกรรมที่ตรงต่อ
ความต้ องการของเจ้ าของความคิดเห็นอย่างประชาชน เฉกเช่นเดียวกั บการมีส่วนร่ วมในรู ปแบบอื่น เช่น การทาประชา
พิจารณ์ หากไม่เกิดการสร้ างความเชื่อมัน่ หรื อไม่เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างเป็ นรูปธรรมตามข้ อคิดเห็น การมีสว่ นร่ วมทาง
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถเป็ นพื ้นที่สาธารณะได้ อย่างสมบูรณ์

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้ างต้ นทาให้ เห็นความสาคัญจาเป็ นของการมีส่วนร่ วมทางอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อสร้ างอีกหนึ่งพืน้ ที่
สาธารณะให้ แก้ ประชาชนในการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และร่ วมพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไปร่วมกันทังภาครั
้
ฐ
และภาคประชาชน ดังนันเพื
้ ่อให้ การมีส่วนร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ ้นจริ งในสังคมไทย สาหรับการศึกษาในครัง้ ถัดไปควรมี
การศึกษาในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากมิติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี ้
1. หลังจากการคานึงถึงความสาคัญของการมีสว่ นร่ วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ควรศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมถึ ง
ปั จจัยที่เข้ ามามีผลกระทบให้ การมีส่วนร่ วมรู ปแบบนี ้ประสบความสาเร็ จ ทังปั
้ จจัยพื ้นฐานของมนุษย์ที่มีผลต่อการแสดง
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ความคิดเห็น ทังเชิ
้ งนโยบาย และกิจกรรมทัว่ ไปที่มีผลกระทบกลับมาที่ตวั ผู้แสดงความคิดเห็นเองอีกทังปั
้ จจัยส่งเสริ ม
ต่าง ๆ ที่สง่ ผลให้ การมีสว่ นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถดาเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อการส่งเสริ มการใช้ ประโยชน์ต่อยอดอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด การกระตุ้นให้ ผ้ คู น ประชาชนทัว่ ไปเข้ ามาแสดง
ความคิดเห็นเป็ นส่วนที่สาคัญ เนื่องจากหากไม่ทราบถึงการมีอยู่ของช่องทางนี ้ ผลลัพธ์ ที่เป็ นคุณค่าประชาชนย่ อมเกิดขึ ้น
ได้ ยากเช่นเดียวกัน ดังนัน้ การศึกษาถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารให้ ประชาชนรับทราบเป็ นอีกหนึ่งประเด็น
ที่ไม่ควรละเลย โดยต้ องสือ่ สารให้ รับทราบกันอย่างทัว่ ถึงต่อเนื่องทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนพร้ อมทังการส่
้
ง
ต่อนโยบายในเชิงของการสือ่ สารถึง
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แรงจูงใจทางการท่ องเที่ยวของนักท่ องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่ องเที่ยวในชุมชนบางกะ
เจ้ า จังหวัดสมุทรปราการ
Tourism Motivations of Thai Tourists Visiting Bangkachao Samut Prakan Province
กชพรรณ คัดชาชัย1 และ อัศวิน แสงพิกลุ 2
Kodchapan Kudchachai1 and Aswin Sangpikul 2

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจผลักดันและดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชนบางกะเจ้ า จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ โดย จ าแนกเปรี ย บเที ย บตามลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ โดยทาการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน
บางกะเจ้ า จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 400 ตัวอย่าง ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ใช้ วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบัง เอิ ญ (Convenience Sampling) จนได้ จานวนกลุ่ม ตัว อย่า งครบตามจานวนที่ ต้อ งการ ซึ่งข้ อมูล
ที่รวบรวมได้ จากแบบสอบถามนัน้ จะนามาวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิ ติเพื่อคานวณ
หาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานนันได้
้ แก่ สถิติ (T-test)
และสถิ ติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ผลจาก
การศึ ก ษาพบว่ า แรงจู ง ใจการท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชนบางกะเจ้ า
จังหวัดสมุทรปราการนันมี
้ ปัจจัยผลักดันในระดับมากที่สดุ ลาดับที่ 1 คือ เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้ า
เพื่อต้ องการพักผ่อนหย่อนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.40) ส่วนปั จจัยดึงดูดของชุมชนบางกะเจ้ าที่ทาให้ นกั ท่องเที่ยวเดินทาง
มาท่อ งเที่ ย วในระดับ มากที่ สุด ลาดับ ที่ 1 คื อ มี อ ากาศบริ สุท ธิ์ เ ป็ นธรรมชาติ (ค่า เฉลี่ย 4.22) จากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่งผลต่อแรงจูงใจปั จจัยผลักดันให้ เดินทาง
มาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้ าต่างกัน คือ อาชี พ ส่วนปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ส่งผลต่อแรงจูงใจปั จจัยดึงดูดให้ เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้ าต่างกัน คือ อายุ อาชีพ และรายได้ โดยมีค่า
Sig น้ อยกว่า 0.05
คาสาคัญ : แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว, นักท่องเที่ยวชาวไทย, บางกะเจ้ า
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Abstract
The objectives of this study were to study demographic characteristics, to study tourism
motivations, and to compare the differences of demographic characteristics related to tourism motivations
of Thai tourists traveling to the Bangkachao community Samut Prakan Province. The area of the motivation’s
evaluation included push and pull factors. The sample group of this study were 011 Thai tourists who had
traveling to the Bangkachao community. Data were collected by distributing questionnaires using
convenience sampling method. As for data analysis, descriptive analysis included the analysis of
percentage, mean, and standard deviation. The inferential statistics included Independent T - Test and
One - Way ANOVA at statistical significance of 1.10.
The overall tourism motivations were at high level. According to the differences of
demographic characteristics related to motivations, As for the tourism motivation of tourists traveling to
Bangkachao community has the highest level of Push factors to choose to travel to Bangkachao community
for recreation. As for the Pull factor is the fresh air is natural. From the hypothesis testing, it was found that
the comparison of Push factors to travel in Bangkachao community of Thai tourists, it was found that the
age, occupation and salary that there were statistically significant at the level of .1.10These results can be
used as a guidelines for improving products and services which would be useful for the company and
government’s organizations whose work related to tourism in Bangkachao community.
Keyword: Tourism Motivations, Thai Tourists, Bangkachao
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บทนา
ปั จจุบนั สังคมของไทยนันได้
้ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนกลายเป็ นสังคมที่รีบเร่งต้ องแข่งขันกันอยูต่ ลอดเวลา
จึงทาให้ การท่องเที่ยวได้ รับอิทธิพลจากสิง่ นี ้ไปด้ วยทาให้ นกั ท่องเที่ยวจานวนมากเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็ นการพักผ่อน
การใช้ ชี วิต ที่ไม่ควรเร่ งรี บ ไม่ค วรถูกกดดัน นัก ท่องเที่ย วจึ งมีแ นวโน้ ม เดิน ทางท่อ งเที่ ยวเพื่อ ไปสัมผัสธรรมชาติ
ซึ ม ซับ บรรยากาศของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และเพลิ ด เพลิ น กับ กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว ต้ อ งการสัม ผัส กั บ ธรรมชาติ
แบบไม่เร่งรี บและเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการช่วยดูแลธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม รวมทังอุ
้ ดหนุนสินค้ าของชุมชน ซึง่ ชุมชน
บางกะเจ้ า เป็ นแหล่งท่องเที่ยวพืน้ ที่สีเขียวที่ใกล้ กรุ งเทพมหานครมากที่สดุ ถูกเรี ยกว่า “กระเพาะหมู” เนื่องจาก
มี รู ป ร่ า งคล้ ายกระเพาะหมู แ ละใกล้ บริ เวณแหล่ ง อุ ต สาหกรรม ตั ง้ อยู่ ท างตอนใต้ ของกรุ ง เทพมหานคร
อยู่ในอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และยังคงเป็ นพืน้ ที่เกษตรกรรมที่มีประชากรอาศัยไม่หนาแน่น
ได้ รับการขนาดนามว่า “ปอดสีเขียว” ของกรุ งเทพ ปี พ.ศ. 2549 นิตยสารไทม์เอเชีย ฉบับ Best of Asia ได้ ยกย่อง
ให้ บ างกะเจ้ าเป็ นปอดกลางเมื อ งที่ ดี ที่ สุด ในเอเชี ย (best urban oasis) เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ
ที่ มี ข นาดใหญ่ ติ ด อัน ดับ ต้ น ๆ ของเอเชี ย ที่ อ ยู่ใ กล้ ก รุ ง เทพ ฯ มากที่ สุด (www.khungbangkachao.com,2563)
เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ พัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ได้ แ ก่ เส้ น ทางจัก รยานที่ ป ลอดภัย ตลาดนัด บางน า้ ผึ ง้ และอื่ น ๆ
อีก มากมายทัง้ นี ย้ ัง ได้ เ รี ย นรู้ และสัม ผัสศิ ลปวัฒ นธรรมของคนในชุม ชนบางกะเจ้ า ผู้ค นที่ ม าบางกะเจ้ า มัก มา
สัมผัสธรรมชาติและปั่ นจักรยานชมวิวและมีการเปิ ดตลาดบางน ้าผึ ้งในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และยังเป็ นที่ตงั ้
ของสวนสาธารณะในชุมชนและสวนพฤกษชาติศรี นครเขื่อนขันธ์มีพื ้นที่ประมาณ 200 กว่าไร่
โดยพื ้นที่ค้ งุ บางกระเจ้ า ถือเป็ นชุมชนที่ทรงคุณค่าทังสิ
้ ่งแวดล้ อม เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรม
แต่ใ นปั จ จุบัน ชุม ชนสีเ ขี ยวแห่งนี ก้ าลังประสบปั ญ หาอย่า งหนัก จากการขยายตัว ของการพัฒ นาเมื อ ง รวมทัง้
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อม โครงการ ‘OUR Khung BangKachao’ จึ ง เกิ ด ขึ น้ ด้ วยความร่ ว มมื อ
จากองค์กรชัน้ นากว่า 34 องค์กรของประเทศไทย (www.ourkhungbangkachao.com,2563) ที่ม่งุ เน้ นการทางาน
ร่ ว มกั น แบบบู ร ณาการร่ ว มกั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ช่ ว ยอนุ รั ก ษ์ แ ละพัฒ นาให้ คุ้ งบางกะเจ้ ากลับ มาเป็ นพื น้ ที่ สี เ ขี ย ว
อันอุดมสมบูรณ์ พร้ อมทังพั
้ ฒนาวิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละการเติบโตทางเศรษฐกิจของคนในท้ องถิ่นให้ ดียิ่งขึ ้น อีกทัง้
ปั จ จุบันประเทศไทยให้ ความสาคัญต่อการส่ง เสริ มการท่องเที่ ยวของไทยอย่า งต่อ เนื่ อง ผู้วิ จัย จึง มี ความสนใจ
ที่จะศึกษาเปรี ยบเทียบแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้ า จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่ อ น าผลที่ ไ ด้ ไ ปน าเสนอหน่ ว ยงานต่ า งๆที่ ส่ง เสริ ม การท่อ งเที่ ย วทัง้ ภาครั ฐ และเอกชน ส าหรั บ เป็ นแนวทาง
ในการก าหนดกลยุ ท ธ์ ท างด้ านการท่ อ งเที่ ย วรวมไปถึ ง การปรั บ ปรุ ง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนบางกะเจ้ า
จังหวัดสมุทรปราการให้ เหมาะสม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจผลักดันและดึงดูดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในชุมชนบางกะเจ้ า จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบแรงจูงใจผลักดันและดึงดูดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในชุมชนบางกะเจ้ า จังหวัดสมุทรปราการ
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การทบทวนวรรณกรรม
ในการทาวิจัยเรื่ องการศึกษาแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในชุมชนบางกะเจ้ า จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้ ศึกษาทบทวนแนวทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง
ดังนี ้ แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวมีทงแรงผลั
ั้
ก (Push Factors) คือ ความต้ องการที่เกิดขึ ้นจากสภาวะภายในที่ต้องการ
อยากเดินทางท่องเที่ยวและในขณะเดียวกันสิ่งที่ดึงดูดให้ เลือกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใดนันขึ
้ ้นกับแรงดึง
(Pull Factors) ซึ่งทัง้ 2 ปั จจัยนี ้ถื อว่าเป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้ คนเดิ นทางท่องเที่ยว เป็ นสิ่งที่กระตุ้นให้ จิตใจก่อเกิ ด
การกระทาและความรู้ สึกหรื อพฤติกรรมผู้วิจัยจึง ได้ นาทฤษฎีของฮัดแมน (Hudman,1980) ที่ก ล่าวว่าแรงจูงใจ
ในการท่องเที่ยวเกิดจากทังแรงผลั
้
ก และแรงดึงดูด ซึง่ เป็ นปั จจัยหลัก โดยมีความสัมพันธ์กนั คือแต่ละตัวจะเสริ มกาลัง
ให้ กันและกัน มาใช้ ในการศึกษาการศึก ษาแรงจูงใจการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้ า จังหวัดสมุทรปราการ โดยจากงานวิจยั ของอมรรัตน์ ฟริ ญญาณี (2558)
การส่ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วแบบไม่ เ ร่ ง รี บ ในชุ ม ชนบางกระเจ้ า จัง หวัด สมุท รปราการ ผลการวิ จัย ปั จ จัย จู ง ใจ
ในการมาเยื อ นพบว่า นัก ท่อ งเที่ ย วส่ว นใหญ่ เ ดิน ทางมาท่อ งเที่ย วเพื่อ ต้ องการมาพัก ผ่อ นใกล้ ชิด กับธรรมชาติ
ส่วนปั จจัยดึงดูดในการมาเยือนเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านสินค้ าและบริ การอยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาคือ อัธยาศัย
ของคนในชุมชนบางกระเจ้ าที่เป็ นมิตร

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้ า
จังหวัดสมุทรปราการ มีกรอบความคิดการวิจยั ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะประชากรศาสตร์
.0 เพศ
.2 อายุ
3. อาชีพ
4. รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
.0 ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม

-

แรงจูงใจของนักท่ องเที่ยว
ปั จจัยผลักดันให้ เดินทางมาท่องเที่ยว
ปั จจัยดึงดูดให้ เดินทางมาท่องเทีย่ ว

วิธีการวิจัย
การศึกษาแรงจูง ใจการท่องเที่ย วของนัก ท่องเที่ย วชาวไทยที่ เดิน ทางมาท่องเที่ย วในชุมชนบางกะเจ้ า
จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีประชากร คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ 20 ปี
ขึ ้นไป ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้ า จังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง สิงหาคม
พ . ศ . 2562 เนื่ อ งจากประชากรมี ข นาดใหญ่ แ ละไม่ ท ราบจ านวนประชากรที่ แ น่ น อน ดั ง นั น้ ขนาดตั ว อย่ า ง
สามารถคานวณได้ จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ คอแครน W.G .Cochran,1977 (อ้ างใน ธี รวุฒิ เอกะกุล
,2543) โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้ อยละ 5 ซึ่งในการคานวณนัน้
ได้ กลุ่ ม ตัว อย่ า งอย่ า งน้ อย 384 คน เพื่ อ ความสะดวกในการประเมิ น และการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ผู้ วิ จั ย จึ ง ใช้
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนด คือ ไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง
โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ม ตัว อย่า งแบบบัง เอิ ญ (Convenience Sampling) จนได้ จ านวนกลุ่ม ตัว อย่า งครบตามจ านวน
ที่ต้องการ ซึ่ง ข้ อมูลที่รวบรวมได้ จากแบบสอบถามนัน้ จะนามาวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมวิเคราะห์ ข้อมูล
ทางสถิติเพื่อคานวณหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานนัน้
ได้ แก่ สถิติ (T-test) และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อหลัก ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัย ได้ สร้ างแบบสอบถามตามวัต ถุป ระสงค์ และ
กรอบแนวคิดในการวิจยั โดยศึกษาและค้ นคว้ าแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรแล้ วนามาสร้ าง
ข้ อคาถามที่มีความครอบคลุมและสัมพันธ์ กบั นิยามศัพท์ของตัวแปรทังหมดที
้
่จะใช้ ในการวัดผล โดยแบบสอบถาม
แรงจูงใจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้ า จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้ วย
2 ปั จ จัย คื อ ปั จ จัย ผลัก ดัน ละปั จ จัย ดึง ดูด ได้ แ ก่ ท่อ งเที่ ย วเพื่ อ พัก ผ่ อ นหย่อ นใจ ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ พาครอบครั ว
มาท่ อ งเที่ ย ว ความเงี ย บสงบและเป็ นธรรมชาติ มี ทัง้ หมด 14 ข้ อ และได้ น าแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ น้ ส าหรั บ
การวิจยั ครัง้ นี ้ไปทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือดังนี ้ (พวงรัตน์ , 2543) 1.) การตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื ้อหา (content validity) โดยนาแบบสอบถามไปเสนอขอคาปรึ กษาจากคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เพื่อขอคาแนะนาในการปรั บปรุ ง แก้ ไขแบบสอบถามให้ ตรงตามเนื อ้ หา และครอบคลุมวัตถุประสงค์ ในการวิจัย
ตลอดจนถึงการใช้ ภาษาที่ง่ายต่อความเข้ าใจจากนัน้ นาแบบสอบถามมาปรั บปรุ งแก้ ไข และ 2.) การตรวจสอบ
ความน่าเชื่ อ ถื อ (reliability) โดยการน าแบบสอบถามที่ ได้ ตรวจสอบ ความเที่ย งตรงเชิ งเนือ้ หาแล้ ว ไปทดสอบ
(pre-test) กับกลุม่ ประชากรที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน จากนันน
้ าข้ อมูลจากแบบสอบถาม
มาพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) รายข้ อ โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์แอลฟา (cronbach’s alpha coefficient)
(พวงรั ตน์ , 2543) ได้ ค่าเท่ากับ .823 ซึ่งใช้ ในกรณี ที่เครื่ องมือสร้ างขึ ้นมีการให้ ค่าคะแนนเป็ นแบบจัดอันดับ หรื อ
มาตราส่วนประมาณค่า

ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง “แรงจูงใจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้ า
จังหวัดสมุทรปราการ” ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาดังนี ้
ผลของการวิ เ คราะห์ แรงจูง ใจการท่องเที่ ย วของนักท่อ งเที่ ยวชาวไทยที่ เ ดิน ทางมาท่องเที่ย วในชุม ชน
บางกะเจ้ า จัง หวัด สมุท รปราการ พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มี แ รงจูง ใจปั จ จัย ผลัก ดัน และแรงจูง ใจ
ปั จ จัย ดึง ดูด ของนัก ท่อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาท่อ งเที่ ย วในชุม ชนบางกะเจ้ า จัง หวัด สมุท รปราการนัน้ มี แ รงจูง ใจ
ปั จจัยผลัก ดัน ให้ เดิ นทางมาท่องเที่ ยวในชุม ชนบางกะเจ้ า ในลาดับที่ 1 คือ เลือ กเดิน ทางมาท่อ งเที่ย วในชุมชน
บางกะเจ้ า เพื่อต้ องการพักผ่อนหย่อนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.40) ลาดับที่ 2 คือ เพื่อหลีกหนีความจาเจ / ความเครี ยด
ในชีวิตประจาวัน (ค่าเฉลี่ย 4.36) และลาดับที่ 3 คือ เพื่อสัมผัสความเป็ นธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย 4.35) ส่วนแรงจูงใจ
ปั จจัยดึงดูดให้ เดินทางมาท่องเที่ยวในลาดับที่ 1 คือ มีอากาศบริ สทุ ธิ์เป็ นธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย 4.22) ลาดับที่ 2 คือ
ความหลากหลายทางกิ จ กรรม (ค่ า เฉลี่ ย 4.15) และล าดับ ที่ 3 คื อ ความมี ชื่ อ เสี ย งของ “ชุ ม ชนบางกะเจ้ า”
(ค่าเฉลีย่ 4.13) จากสมมติฐานการวิจยั ที่วา่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ
อาชี พ รายได้ และระดับ การศึก ษา มี ร ะดับ แรงจูง ใจการท่อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในชุม ชนบาง กะเจ้ า
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จังหวัดสมุทรปราการที่แตกต่างกัน ผู้วิจยั จาแนกนักท่องเที่ยวตามลักษณะส่วนบุคคลตาม เพศ ออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่
เพศชาย (38.00%) เพศหญิง (62.00%) กลุม่ อายุ ออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ วัยรุ่น (47.50%) กลุม่ ผู้ใหญ่ (41.00%)
และกลุ่ม ผู้สูงอายุ (10.50%) กลุ่มอาชี พออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้ แก่ นิสิต /นักศึกษา (36.00%) ข้ าราชการ (15.50%)
พนักงานบริ ษัทเอกชน (27.25%) ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย (15.25%) และอาชีพอื่น ๆ (6.00%) กลุ่มรายได้ ออกเป็ น
3 กลุ่ม ได้ แก่ รายได้ ต่ ากว่า 15,000 บาท (36.75%) รายได้ 15,001 –30,000 บาท (40.50%) รายได้ 30,001 –
50,000 บาท ขึ ้นไป (18.50%) กลุม่ ระดับการศึกษา ออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ ต่ากว่าปริ ญญาตรี (24.00%) ปริ ญญาตรี
(65.00%) ปริ ญญาโท ขึ ้นไป (11.00%)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลกั ษณะทางประชากร เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้
และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันนันมี
้ แรงจูงใจปั จจัยผลักดันให้ เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้ าต่างกันอยู่
1 คู่ คือ กลุม่ ที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษากับธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย โดยมีคา่ Sig น้ อยกว่า 0.05 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ เช่ น เพศ อายุ อาชี พ รายได้ และระดับ การศึ ก ษา ที่ แ ตกต่า งกัน นัน้ มี แ รงจูง ใจ
ปั จจัยดึงดูดให้ เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้ าต่างกันอยู่ 5 คู่ คือ กลุม่ วัยรุ่ น กับกลุม่ ผู้ใหญ่ กลุ่มที่มีอาชีพ
นิสิต/นักศึกษากับกลุม่ อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน และกลุม่ ที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน กับอาชีพธุรกิจส่วนตัว /
ค้ าขายกลุ่มรายได้ ต่ากว่า 15,000 บาท กับรายได้ 15,001 - 30,000 บาท และกลุ่มรายได้ ต่ากว่า และกลุ่มรายได้
ต่ากว่า 15,000 บาทกับรายได้ 30,001 - 50,000 บาท ขึ ้นไป โดยมีคา่ Sig น้ อยกว่า 0.05

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาระดับแรงจูงใจผลักดันและดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน
บางกะเจ้ า จังหวัดสมุทรปราการ โดยจ าแนกเปรี ยบเทียบตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ระดับแรงจูงใจ
ปั จจัยผลักดันของนักท่องเที่ยวที่ทาให้ เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบางกะเจ้ ามากที่สดุ นันเพื
้ ่อต้ องการพักผ่อนหย่อนใจ
ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้ จากการศึ ก ษานี ส้ อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของอมรรั ต น์ ฟริ ญ ญาณี ( 2558) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะ
ของนัก ท่อ งเที่ ย วที่ สนใจการท่อ งเที่ ย วแบบไม่เ ร่ ง รี บ ในชุมชนบางกะเจ้ า พบว่า นั ก ท่อ งเที่ ย วส่ว นใหญ่ เ ดิ น ทาง
มาท่อ งเที่ ย วเพื่ อ ต้ อ งการมาพัก ผ่อ นใกล้ ชิ ด กับ ธรรมชาติ เ ช่ น กัน ซึ่ง ชุม ชนบางกะเจ้ า ควรจัด ให้ มี กิ จ กรรมตาม
ความต้ องการของนักท่องเที่ยว ได้ ประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื ้นที่ที่มีสภาพความเป็ นธรรมชาติ สูงทาให้
นัก ท่ อ งเที่ ย วได้ มี โ อกาสพัก ผ่ อ นทัง้ ทางด้ านร่ า งกายและจิ ต ใจได้ เต็ ม ที่ อี ก ทัง้ สัง คมของไทยในปั จจุ บัน นัน้
ได้ เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมจนกลายเป็ นสังคมที่รีบเร่งต้ องแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาจึงทาให้ การท่องเที่ยวได้ รับอิทธิพล
จากสิ่งนี ไ้ ปด้ วย ส่งผลให้ นักท่องเที่ยวจานวนมากรู้ สึกว่าการท่องเที่ยวเป็ นการพักผ่อน ชุมชนบางกะเจ้ าจึงควร
มีการประชาสัมพันธ์ ในด้ านภาพลักษณ์ การเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวที่ทาให้ นักท่องเที่ยวอยากมาพักผ่อนและ
ได้ อ ยู่ใ กล้ ชิ ด ธรรมชาติ ทัง้ นี จ้ ากการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า การเปรี ยบเทีย บค่า เฉลี่ย แรงจูง ใจปั จ จัย ผลัก ดัน
ให้ เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้ าของนักท่องเที่ยวชาวไทย กับลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพ
นิสติ /นักศึกษากับธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย มีแรงจูงใจปั จจัยผลักดันแตกต่างกัน
ส่วนระดับแรงจูงใจปั จจัยดึงดูดของชุมชนบางกะเจ้ าที่ทาให้ นกั ท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาเยือนมากที่สดุ คือ
ชุมชนบางกะเจ้ า มีอากาศบริ สทุ ธิ์เป็ นธรรมชาติ ซึ่งผลที่ได้ จากการศึกษานี ้สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีของ ฮัดแมน
(Hudman, 1980) ได้ ก ล่า วว่ า แรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย วเกิ ด จากทัง้ แรงผลัก และแรงดึ ง ดูด ซึ่ ง เป็ นปั จ จัย หลัก
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โดยมีความสัมพันธ์ กนั คือแต่ละตัวจะเสริ มกาลังให้ กนั และกัน ทังนี
้ ้จากผลการศึกษาที่พบว่า แรงจูงใจปั จจัยผลักดัน
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วที่ ชุ ม ชนบางกะเจ้ า คื อ ต้ องการพัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ซึ่ ง ปั จจั ย ดึ ง ดู ด
ของแหล่ง ท่อ งเที่ ย วจะเป็ นตัว ที่ ท าให้ นัก ท่อ งเที่ ย วเลือ กที่ จ ะไปเที่ ย วในชุม ชนบางกะเจ้ า คื อ มี อ ากาศบริ สุท ธิ์
เป็ นธรรมชาติ โดยปั จจัยดึงดูดดังกล่าวได้ สะท้ อนถึ งพื ้นที่ค้ งุ บางกะเจ้ า ซึ่งเป็ นพื ้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เป็ นแหล่งผลิต
อากาศบริ สทุ ธิ์ ที่เปรี ยบเสมือน “ปอดของกรุงเทพ” ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยดึงดูดที่สาคัญของแหล่งท่องเที่ยว
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลกั ษณะทางประชากร เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้
และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันนันมี
้ แรงจูงใจปั จจัยผลักดันให้ เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้ าต่างกันอยู่
1 คู่ คือ กลุม่ ที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษากับธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย โดยมีคา่ Sig น้ อยกว่า 0.05 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีลกั ษณะทางประชากร เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันนันมี
้ แรงจูงใจปั จจัยดึงดูด
ให้ เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้ าต่างกันอยู่ 5 คู่ คือ กลุม่ วัยรุ่น กับกลุม่ ผู้ใหญ่ กลุม่ ที่มีอาชีพนิสติ /นักศึกษา
กับอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชนและกลุม่ ที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน กับอาชีพธุรกิจส่วนตัว /ค้ าขาย กลุม่ รายได้
ต่ากว่า 15,000 บาท กับรายได้ 15,001 –30,000 บาท และกลุม่ รายได้ ต่ากว่า 15,000 กับรายได้ 30,001 – 50,000
บาท ขึ ้นไป โดยมีค่า Sig น้ อยกว่า 0.05 ซึ่งผลที่ได้ จากการศึกษานี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของกิติยา มโนธรรมรักษา
(2559) ศึกษาค้ น คว้ า เรื่ องแรงจูงใจและความพึง พอใจมี ผลต่อพฤติก รรมของนัก ท่อ งเที่ ยวชาวไทย กรณี ศึกษา
ตลาดน ้าอโยธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยผลการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ (ปั จจัยส่วนบุคคล)
ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั ที่พบว่าแรงจูงใจผลักดันที่ทาให้ นกั ท่องเที่ยวชาวไทยเลือกเดินทางมาท่องเที่ยว
ในชุมชนบางกะเจ้ า ในระดับมากที่สุด คื อ เพื่อ ต้ องการพัก ผ่อนหย่อ นใจ เนื่องจากสัง คมของไทยในปั จจุบันนัน้
ได้ เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมจนกลายเป็ นสังคมที่รีบเร่งต้ องแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาจึงทาให้ การท่องเที่ยวได้ รับอิทธิพล
จากสิ่งนี ้ไปด้ วย จึงทาให้ นกั ท่องเที่ยวจานวนมากรู้ สึกว่าการท่องเที่ยวเป็ นการพักผ่อน ชุมชนบางกะเจ้ าจึงควรมี
การประชาสัมพันธ์ ใ นด้ า นภาพลักษณ์ การเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสีเ ขียวที่ทาให้ นักท่องเที่ยวอยากมาพัก ผ่อนและ
ได้ อยูใ่ กล้ ชิดธรรมชาติ ส่วนผลจากการศึกษาที่พบว่าแรงจูงใจดึงดูดที่ทาให้ นกั ท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยว
ในชุมชนบางกะเจ้ ามากที่สดุ คือ มีอากาศบริ สทุ ธิ์ เป็ นธรรมชาติ ซึ่งจากผลการศึกษาได้ สะท้ อนถึงการดาเนินงาน
ด้ านสิ่งแวดล้ อมของชาวชุมชนบางกะเจ้ าในการอนุรักษ์ พืน้ ที่สีเขียวเอาไว้ จนเกิ ดเป็ นปั จจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเยือน ซึ่งพื ้นที่ค้ งุ บางกะเจ้ า ถือเป็ นพื ้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เป็ นแหล่งผลิตอากาศบริ สทุ ธิ์ ที่เปรี ยบเสมือน
“ปอดของกรุงเทพฯ” เป็ นแหล่งโอโซนที่ดีที่สดุ ในเอเชีย จนได้ รับการยอกย่องให้ เป็ น “THE BEST URBAN OASIS OF
ASIA ซึง่ ถือเป็ นจุดขายของแหล่งท่องเที่ยวที่ควรรักษาไว้ ให้ คงอยูต่ อ่ ไป
ข้ อเสนอแนะในการท าวิ จั ย ครั ง้ ต่ อ ไป ควรมี ก ารวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของจุ ด ขายของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการท่องเที่ยวของชุมชนบางกะเจ้ า เพราะจุดขายหลักในปั จจุบนั คือทรัพยากรทางธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน
จึง ควรมี ก ารศึก ษาเพื่อ พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ท างการท่อ งเที่ ยวอื่น ๆ ขึน้ มาใช้ เ ป็ นจุด ขาย เช่น การพัฒนากิ จ กรรม
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจั ยความผู กพันต่ อองค์ กรกั บการเป็ นผู้ สนั บสนุ นองค์ กรของพนั กงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม
The Relationship between Employee Engagement Factors and Employee Brand Advocacy Of the
Staffs of Bank For Agriculture And Agricultural Cooperatives, Mahasarakham Province
ฐิ ติรัตน์ บารุงกุล1 และ ทิพย์วรรณา งามศักดิ2์
Thitirut Bumrungkul and Tipvanna Ngarmsak

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาระดับการเป็ น
ผู้สนับสนุนองค์กร 3) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และตาแหน่ง
งานที่แตกต่างกัน กับปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรและการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กร 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ความผูกพันต่อองค์กรกับการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม
โดยใช้ แบบสอบถามวัด ปั จจั ย ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รของพนัก งาน 8 ด้ าน จ านวน 26 ข้ อ ใช้ มาตรวัด 5 ระดั บ
และวัดการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กร 1 ข้ อใช้ มาตรวัด 11 ระดับ ศึกษากับพนักงานจานวน 200 คน ผลการศึกษาพบว่า
1) พนักงานความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง 2) ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Promoter หรื อผู้สนับสนุนองค์กร คิดเป็ นร้ อยละ 61 3) ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานและตาแหน่งงาน
ที่แตกต่างกันมีระดับปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรและการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรที่แตกต่างกัน 4) ปั จจัยความผูกพันต่อองค์กร
3 ด้ าน มีความสาคัญต่อการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรของพนักงาน เพื่อสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการเสริ มสร้ างความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานและเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมพนักงานสาหรับการปฏิบตั ิงานที่รองรับทิศทางยุทธศาสตร์ ของธนาคาร
คาสาคัญ: ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน,การเป็ นผู้สนับสนุนองค์กร

Abstract

This research aimed to study 1) the level of employee engagement 2) the level of employee brand
advocacy 3) compare the differences between the work durations and position rankings in relation to employee
engagement and employee brand advocacy and 4) the relationship between employee engagement and
employee brand advocacy of the staff Bank For Agriculture And Agricultural Cooperatives, Mahasarakham
Province. Employee engagement questionnaire of 8 dimensions 26 items, with 5 level scale and employee
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brand advocacy of 1 item with 11 level scales were used with the 200 staffs. 1) Results found that means all of
26 items of employee engagement were at the level of strongly agree 2) 61 percentages of the employees were
Classified as a ‘Promoter’. 3) The differences in work durations and position rankings showed different in the
means of employee engagement and employee brand advocacy. 4) Three dimensions of employee
engagement are significance important to employee brand advocacy. An approach to strengthening employee
engagement and to prepare staff for support strategic direction.
Keywords: Employee Engagement, Employee Brand Advocacy

1.บทนา
การที่องค์กรจะก้ าวสูค่ วามสาเร็ จในธุรกิจได้ นนนอกจากจะมี
ั้
การบริ หารจัดการกลยุทธ์ในทางธุรกิจที่ดีมีเป้าหมาย
และวิสยั ทัศน์ที่ชัดเจนแล้ ว อีกปั จจัยหนึ่งที่ต้องคานึงถึงคือเรื่ องทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จากเศรษฐกิจแบบดิจิทลั ใน
ปั จจุบนั ทาให้ สถาบันการเงินซึง่ เป็ นหนึง่ ในธุรกิจบริ การที่ต้องทาการปรับตัวเพื่อรองรับกับพฤติกรรมและความต้ องการของ
ผู้บริ โภคที่เปลีย่ นแปลงโดยเฉพาะการให้ บริ การพร้ อมเพย์และe-Payment ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) เป็ นสถาบันการเงินของรัฐที่ให้ ความช่วยเหลือทางด้ านการเงินแก่เกษตรกรตลอดจนการให้ บริ การทางการเงินครบ
วงจร (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2563) ธนาคารได้ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสาขามีระบบอัตโนมัติ
ให้ มากขึ ้น ทังยั
้ งพัฒนาบุคลากรโดยเน้ นการเพิ่มความรู้ความสามารถและเพิ่มบทบาทให้ กบั พนักงานสาขา การเพิม่ ขีดความสามารถ
ของพนักงานให้ มีความเชี่ยวชาญตรงสายงาน มีความคิดต่อยอดสร้ างสรรค์นวัตกรรม มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของ
พนักงานตามวัฒนธรรมองค์กร อีกทังธนาคารได้
้
มีการปรับรู ปแบบการปฏิบตั ิงานภายในองค์กร พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม บางส่วนที่ไม่สามารถปรับบทบาทในการทางานได้ ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลง
เกิดความไม่มนั่ ใจในการปฏิบตั ิงานก่อให้ เกิดความกดดันและความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานจนในทีส่ ดุ พนักงานจะลาออกจากงาน
เมื่อพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรย่อมจะมีความตังใจกระตื
้
อรื อร้ นและทุม่ เทความสามารถทังหมดที
้
่มีเพื่อ ปฏิบตั ิงาน
ในหน้ า ที่ข องตนเองให้ ดีที่ส ุด เปรี ยบเสมือนพนักงานคือ แรงขับเคลื่อนองค์กรและมีสว่ นร่ วมในการก้ าวพัฒนาองค์กร
สู่ความสาเร็ จ ถื อว่าความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์ กรนัน้ เป็ นหัวใจอีกอย่างขององค์กรอันนาไปสู่ความสามารถ
ในการแข่ง ขัน ดัง นัน้ ผู้ศึก ษาในฐานะพนัก งานธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร จังหวัดมหาสารคาม
จึงมีความสนใจที่จะศึก ษาความผูก พันต่อองค์ กรของพนัก งานและการเป็ นผู้สนับสนุนองค์ ก รของพนักงานธนาคาร
เพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร จังหวัดมหาสารคาม เพื่อข้ อมูลจากการศึกษาสามารถเป็ นประโยชน์สาหรับ
ผู้บริ หารในการนาไปเป็ นแนวทางเสริ มสร้ างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน รักษาไว้ ซึ่งพนักงานที่มีความผูกพันต่อ
องค์กร มุง่ มัน่ ทุ่มเทและเป็ นพลังขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้ ก้าวหน้ าและเติบโตอย่างยัง่ ยืน และเป็ นการเตรี ยมพนักงานให้
พร้ อมสาหรับการปฏิบตั ิงานที่รองรับทิศทางยุทธศาสตร์ ธนาคารให้ เพียงพอต่อการดาเนินงาน
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2. การทบทวนวรรณกรรม
Kahn (1990) เป็ นคนแรกที่ให้ ความหมายและทฤษฎีความผูกพัน กล่าวไว้ ว่าความรู้ สึกผูกพันที่มีต่อองค์กรคือ
การควบคุมตนเองในการท างานกับ องค์ กร ถ้ า หากบุค คลมี ความรู้ สึกผูกพัน กับ องค์ กรแล้ ว นัน้ จะอุทิ ศตัวของเขาใน
การปฏิบตั ิงานทังทางจิ
้
ตใจร่ างกายและความคิด จะแสดงออกทางพฤติกรรมในการทางานโดยเป็ นการแสดงสิ่งที่บคุ คล
ถนัด มี ชื่ อ ว่ า ทฤษฎี เ งื่ อ นไขทางจิ ต วิ ท ยา จากการศึ ก ษาของ The Conference Board Inc. United State กล่ า วว่ า
ความผูกพัน ที่มีต่อองค์ กรเป็ นสิ่งเชื่ อมโยงระหว่างพนักงานกับองค์กร จะแสดงออกให้ เห็นได้ จากการความมุ่งมั่นใน
การท างาน อารมณ์ แ ละพฤติ ก รรม โดยแบ่ ง ปั จจัย ความผู ก พัน ออกเป็ น 8 ด้ าน ได้ แก่ 1.ด้ า นความไว้ ว างใจและ
ความซื่อสัตย์ 2.ด้ านลักษณะงาน 3.ด้ านความสอดคล้ องของบทบาทของพนักงานกับบทบาทขององค์กร 4.ด้ านโอกาสใน
การเติบโตในอาชีพ 5.ด้ านความภาคภูมิใจต่อองค์กร 6.ด้ านเพื่อนร่วมงาน 7.ด้ านพัฒนาพนักงาน 8.ด้ านความสัมพันธ์ ต่อ
หัวหน้ างาน (Gibbons, 2006) นอกจากนี ้ Reichheld (2003) กล่าวว่าความผูกพันเป็ นมากกว่าความพึงพอใจ แต่เป็ น
การที่ผ้ รู ับบริ การหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียปรารถนาที่จะสนับสนุนองค์กรด้ วยวิธีการต่างๆ และได้ ทาการประเมินระดับการเป็ น
ผู้สนับสนุนองค์กร (Net Promoter Score) เมื่อได้ ผลของคาตอบจะแบ่งกลุ่มเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ 1.กลุ่มที่เป็ นผู้สนับสนุน
องค์กร (Promoters) 2.กลุม่ ที่พร้ อมจะเปลี่ยนใจ(Passives) 3.กลุม่ ผู้ที่ไม่สนับสนุน (Detractors) เพื่อองค์กรจะใช้ กลยุทธ์
จัดการแต่ละกลุม่ ได้ อย่างเหมาะสม โดยพนักงานที่สนับสนุนองค์กรถือเป็ นกระบอกเสียงภาพลักษณ์ ขององค์กรในเชิงบวก
สอดคล้ องกับCommander (2007) กล่า วไว้ ว่า พนัก งานที่มีค วามรู้ สึก ผูก พัน กับ องค์ก รจะพูด ถึง องค์ก รในเชิง บวกและ
เป็ นภาพลัก ษณ์ ที่ดีข ององค์ก รเพื่อ ให้ องค์กรเป็ นที่ร้ ู จัก เปรี ยบได้ ว่าพนักงานเหล่านันคื
้ อผู้สนับสนุนองค์กรหรื อผู้สง่ เสริ ม
องค์กรให้ มีภาพลักษณ์ที่ดี และLowenstein (2017) ได้ อ ธิ บ ายทฤษฎี ก ารเป็ นผู้สนับ สนุน องค์ ก รของพนัก งาน ประกอบ
ไปด้ ว ยสามส่ว น คื อ 1.มี ค วามมุ่ง มั่น ต่อ องค์ ก รมีความคิดเชิ งบวกเกี่ ยวกับองค์ กร แสดงออกถึงความภูมิใจและ
จงรักภักดี 2.ความมุ่งมัน่ ที่จะนาเสนอคุณค่ามีความมุ่งมัน่ และความสอดคล้ องกับเป้าหมายขององค์กร รับรู้ ได้ จากตัว
ผลิตภัณฑ์ หรื อ การบริ การ 3.มีความมุ่ง มั่นที่ การนาเสนอองค์ กรต่อลูกค้ า จากการศึกษาของ Naicker (2017) พบว่า
คะแนนความผูก พัน สามารถใช้ ท านายคะแนนผู้สนับ สนุน สุท ธิ ข องพนัก งานต่อ ความผูก พัน องค์ ก ร( Employee Net
Promoter Scores) ความผูกพันต่อองค์ ก รมี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกต่อ คะแนนผู้ ส นับ สนุน สุท ธิ ข องพนัก งาน และ
พงศ์ ศ รั น ย์ พลศรี เ ลิศ (2559) พบว่า ระดับ ความพึง พอใจในการท างานของบุค ลากรมี ผ ลในเชิ ง บวกต่อ ระดับ
ความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากร และมีผลในเชิงบวกต่อคะแนนผู้สนับสนุนสุทธิ ของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อ
องค์ ก ร จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ อ งผู้ศึกษาเล็ง เห็ น ความสาคัญของความผูกพันต่อองค์ กรของพนักงานว่า
หากพนักงานรู้ สกึ ไม่ผกู พันกับองค์กรแล้ วย่อมจะทางานให้ ออกมาไม่เต็มที่ แต่ในทางกลับกันเมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์กรเขาจะอุทิศตัวของเขาในการปฏิบตั ิงานทังทางร่
้
างกาย ความคิด และจิตใจ เพื่อไปมุง่ สูเ่ ป้าหมายขององค์กร สามารถ
ช่วยลดปั ญหาการตังใจลาออกหรื
้
อทาข้ อผิดพลาดในการทางานได้ อีกด้ วย

3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาระดับการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กร 3) เพื่อ
ศึก ษาเปรี ย บเที ย บความแตกต่างระหว่า งพนักงานที่ มี ระยะเวลาในการปฏิ บัติง าน และต าแหน่ง งานที่ แตกต่า งกัน
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กับปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรและการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กร 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยความผูกพันต่อ
องค์กรกับการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม

4. วิธีการศึกษา
4.1 กรอบแนวคิด
การศึกษาในครั ง้ นี ้ ได้ ท าการศึก ษาระยะเวลาในการปฏิ บัติ ง านและตาแหน่ง งานที่แ ตกต่างกัน กับ ปั จ จัย
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานและการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรรวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานทังหมด
้
8 ด้ านกับการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กร ดังแสดงตามรูปที่ 1
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา คือ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม
จานวน 396 คน (ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2563) กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้ สตู รของ Yamane (1973) คานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างได้ 191.9 คนจึงปรับเป็ น 200 คน
4.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประกอบด้ วย 3 ส่ วน ดังนี ้
ส่ว นที่ 1 ข้ อมูล ทั่ว ไปของพนัก งานที่ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา ระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิงาน ตาแหน่งงาน ใช้ มาตรวัดนามบัญญัติ
ส่ว นที่ 2 ข้ อ มูลปั จ จัย ความผูก พัน ต่อ องค์ ก รของพนัก งานธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร
จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้ เครื่ องมือที่ดดั แปลงมาจาก The Conference Board Inc. United State มีคาถามทังหมด
้
8 ด้ าน
จานวน 26 ข้ อ (Gibbons, 2006) โดยใช้ ลเิ คิร์ทสเกล (Likert Scale) 5 ระดับเป็ นมาตรวัด คือ 5 หมายถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง
1 หมายถึงไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง และใช้ ความกว้ างอันตรภาคชันเป็
้ นเกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยแบบสอบถามทังฉบั
้ บ
มีคา่ สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าของครอนบัคเท่ากับ 0.956
ส่ว นที่ 3 ข้ อ มูล การเป็ นผู้ส นับ สนุน องค์ ก รของพนัก งานธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร
จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้ เครื่ องมือวัดการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรของ Reichheld (2003) จานวน 1 ข้ อ โดยใช้ มาตรวัด
11 ระดับ คือ 0 เท่ากับคงจะไม่แนะนาเลย 5 เท่ากับยังไม่แน่ใจ และ10 เท่ากับคงจะแนะนาแน่นอน นาค่าร้ อยละของมาตร
0-6 มารวมกันแปรผลเป็ นกลุ่มผู้ ที่ไม่สนับสนุน(Detractors) มาตร 7-8 มารวมกันแปรผลเป็ นกลุ่มที่พร้ อมจะเปลี่ยนใจ
(Passives) มาตร 9-10 มารวมกันแปรผลเป็ นกลุม่ ที่เป็ นผู้สนับสนุนองค์กร (Promoters)
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 ข้ อมูลปั จจัยความผูกพันต่อองค์กร นามาวิเคราะห์
โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการเป็ นผู้สนับสนุน
องค์ ก ร น ามาวิ เ คราะห์ โดยใช้ มาตรวัด 11 ระดับ น าค่ า ร้ อยละของแต่ ละมาตรมาแปรผลเป็ นแต่ล ะกลุ่ม ส่ว นที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูลความเปรี ยบเทียบความแตกต่างใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One - way Analysis of
Variance และเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อนโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test การวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่าง
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ปั จ จัย ความผูก พัน ต่อ องค์ ก รกับ การเป็ นผู้สนับ สนุน องค์ ก รใช้ ก ารวิ เ คราะห์ สหสัม พัน ธ์ (Correlation Analysis) และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis, Stepwise Method)

5. ผลการศึกษาและอภิปราย
5.1 ผลการศึกษา
1) ข้ อมูลทัว่ ไปของพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า พนักงานที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
คิดเป็ นร้ อยละ 53 มีอายุในช่วงระหว่าง 36-40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 23 ระดับการศึกษาอยูท่ ี่ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 78
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ที่มากกว่า 21 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 44.5 และตาแหน่งงานคือพนักงานปฏิบัติการ คิดเป็ น
ร้ อยละ 51.5 ดังแสดงตามรูปที่ 2
2) ข้ อมูลปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม
พบว่า พนักงานให้ ความคิดเห็นในปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรทัง้ 26 ข้ อ ของ 8 ด้ าน ในระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง ยกเว้ นข้ อ
3 ท่านรับรู้ ได้ ว่าในองค์กรมีการสื่อสารข้ อความที่ซบั ซ้ อนต่อกันได้ ดีของด้ านความไว้ วางใจและความซื่อสัตย์ พนักงานให้
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้ วย ดังแสดงตามรูปที่ 3
3) ข้ อมูลการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ คะแนน 9 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 26.5 และเมื่อจัดกลุ่มการผู้สนับสนุนองค์ กรเป็ นกลุ่ม
Promoters หรื อกลุม่ ที่เป็ นผู้สนับสนุนองค์กร คิดเป็ นร้ อยละ 61 ดังแสดงตามรูปที่ 4
4) การศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานและตาแหน่งงานที่ต่างกัน
กับปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรและการศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของกลุม่ การเป็ นผู้สนับสนุนกับปั จจัยความผูกพัน
ต่อองค์กร พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน มีปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 อยู่ 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความไว้ วางใจและความซื่อสัตย์ ด้ านลักษณะของงาน ด้ านความสอดคล้ องของบทบาทของ
พนักงานกับบทบาทขององค์กร ด้ านความภาคภูมิใจต่อองค์กร ด้ านเพื่อนร่วมงาน ด้ านการพัฒนาพนักงาน และรวมทัง้ 8 ด้ าน
ส่วนตาแหน่งงานที่แตกต่าง มีความแตกต่างกันกับปั จจัยความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 อยู่ 4 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านโอกาสในการเติบโตในอาชีพ ด้ านความภาคภูมิใจต่อองค์กร ด้ านการพัฒนาพนักงาน และรวมทัง้ 8 ด้ าน
ส่วนการเป็ นผู้สนับสนุนที่แตกต่าง มีความแตกต่างกันกับปั จจัยความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 อยู่ 5 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านความไว้ วางใจและความซื่อสัตย์ ด้ านลักษณะของงาน ด้ านความสอดคล้ องของบทบาทของพนักงานกับ
บทบาทขององค์กร ด้ านโอกาสในการเติบโตในอาชีพ ด้ านการพัฒนาพนักงาน ดังแสดงตามตารางที่ 1
5) การศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานและตาแหน่งงานที่แตกต่างกัน
กับการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กร พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานและตาแหน่งงานที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่เป็ นผู้สนับสนุน
องค์ ก รร้ อยละ 61 ระยะเวลาในการปฏิ บัติ ง านที่ เ ป็ นผู้สนับ สนุน องค์ ก รมากที่ สุด คื อ 1-10 ปี คิ ด เป็ นร้ อยละ 66.04
ส่วนตาแหน่งงานที่เป็ นผู้สนับสนุนองค์กรมากที่สดุ คือผู้บริ หาร ร้ อยละ 66.67 ดังแสดงตามตารางที่ 2
6) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรทัง้ 8 ด้ านและการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กร พบว่า
ผลการวิเคราะห์คา่ ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานทัง้ 8 ด้ าน ค่าคะแนนความผูกพันโดยรวม
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และค่าการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ดังแสดง
ตามตารางที่ 3
7) ความสัม พันธ์ ระหว่า งปั จ จัยความผูก พันต่อองค์ ก รกับ การเป็ นผู้สนับสนุน องค์ กรของพนัก งานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม พบว่าความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานรายด้ านที่มีผลต่อ
การเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม มีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู R เท่ากับ 0.618 ค่าสัมประสิทธิ์
การเป็ นผู้สนับสนุน องค์ กร R2 เท่า กับ 0.381 แสดงว่า ตัว แปรปั จ จัย ความผูกพัน ต่อ องค์ ก ร ด้ านความไว้ ว างใจและ
ความซื่อสัตย์ ด้ านลักษณะงาน และด้ านความสอดคล้ องของบทบาทของพนักงานกับบทบาทขององค์กร ทัง้ 3 ตัวร่ วมกัน
สามารถพยากณ์การเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรได้ ร้อยละ 38.1 ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ มีค่า 0.801
ดังแสดงตามตารางที่ 4
5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรกับการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม พนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม
อยูท่ ี่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของKahn (1990) และGibbons (2006) ว่าความผูกพันที่มีตอ่ องค์กรเป็ นสิง่
เชื่ อมโยงระหว่า งพนัก งานกับ องค์ กร โดยพนักงานจะอุทิศ ตนในการปฏิบัติง านทัง้ ทางจิ ตใจร่ า งกาย และความคิ ด
แสดงออกให้ เห็นได้ จากการความมุ่งมัน่ ในการทางาน อารมณ์ และพฤติกรรม เมื่อจัดกลุ่มการผู้สนับสนุนองค์กร พบว่า
ส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ที่เป็ นผู้สนับสนุนองค์กร (Promoters) สอดคล้ องกับแนวคิดของ Reichheld (2003) และ Commander (2007)
ที่ว่า พนัก งานที่ มี ความผูก พัน ต่อ องค์ ก รถื อ เป็ นกระบอกเสีย งเกี่ ย วกับภาพลัก ษณ์ ข ององค์ ก รในเชิ ง บวก เมื่ อ ศึก ษา
เปรี ย บเทีย บความแตกต่า งระหว่า งพนักงานที่มี ระยะเวลาในการปฏิบัติง าน ตาแหน่ง งาน และการเป็ นผู้สนับสนุน
ที่แตกต่างกัน กับปั จจัยความผูกพันต่อองค์กร พบว่าระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่าง มีความแตกต่างกันอย่าง
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 อยู่ 6 ด้ าน ส่วนตาแหน่งงานที่แตกต่าง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
อยู่ 4 ด้ าน การเป็ นผู้สนับสนุนที่แตกต่าง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 อยู่ 5 ด้ าน สรุ ปได้ ว่าตาแหน่งงาน
ที่แตกต่างกันและการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 มากที่สดุ
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานทัง้ 8 ด้ าน ค่าคะแนนความผูกพันโดยรวม และค่าการเป็ น
ผู้สนับสนุนองค์กรมีความสัมพันธ์ ทางบวกต่อกัน แสดงให้ เห็นว่าการที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับที่สงู นัน้
การกระทาของพนักงานที่ปฏิบตั ิออกมาทังทางการปฏิ
้
บตั ิงาน การให้ บริ การต่อลูกค้ า การอยูร่ ่วมกันของพนักงานในองค์กร
ที่เปรี ยบเสมือนครอบครัว ช่วยเหลือเอื ้ออาทรต่อกันไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องในการปฏิบตั ิงาน การสอนงานหรื อการดารงชีวิต
ย่อมส่งผลมาจากความผูกพันที่เกิดขึ ้นภายในองค์กร และเมื่อพนักงานเหล่านันจะต้
้ องมีการพูดถึงองค์กรหรื อเป็ นตัวแทน
ขององค์กรย่อมจะพูดถึงองค์กรในเชิงบวกและจะนาเสนอถึงองค์กรของตนเองในแบบอย่างที่ดี พร้ อมที่จะบอกต่อหรื อ
แนะนาองค์กรให้ แก่ผ้ อู ื่นได้ เป็ นที่ร้ ู จัก ไม่ว่าจะเป็ นทางสินค้ าหรื อบริ การต่างๆที่เกิดขึ ้นตลอดจนการเข้ ามาร่ วมงานหรื อ
สนับสนุนด้ านต่างๆกับองค์กร ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พงศ์ศรันย์ พลศรี เลิศ (2559) ที่พบว่าระดับความพึงพอใจ
ในการทางานของบุคลากรมีผลในเชิงบวกต่อระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากร และมีผลในเชิงบวกต่อคะแนน
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ผู้สนับสนุนสุทธิของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร สาหรับปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม สามารถพยากรณ์การเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรได้ ร้อยละ 38.1 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับงานวิจัย Naicker (2017) ที่กล่าวว่าคะแนนความผูกพันสามารถใช้ ทานายคะแนน
ผู้สนับสนุนสุทธิของพนักงานต่อความผูกพันองค์กร(Employee Net Promoter Scores) โดยปั จจัยความผูกพันต่อองค์กร
ด้ านความไว้ วางใจและความซื่อสัตย์ ด้ านลักษณะงาน และด้ านความสอดคล้ องของบทบาทของพนักงานกับบทบาทขององค์กร
ทัง้ 3 ตัวร่วมกันพยากรณ์การเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม

6. สรุปผลการศึกษา
1) ข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ
53 ญ่มีอายุในช่วงระหว่าง 36-40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 23 ระดับการศึกษาอยูท่ ี่ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 78 ระยะเวลา
ในการปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่มากกว่า 21 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 44.5 และตาแหน่งงานคือพนักงานปฏิบตั ิการ คิดเป็ นร้ อยละ 51.5
2) ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง
3) ผลการวิเคราะห์การเป็ นผู้สนับสนุนองค์กร พบว่า พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
จังหวัดมหาสารคาม จัดอยูใ่ นกลุม่ Promoters หรื อ กลุม่ สนับสนุนองค์กร ร้ อยละ 61
4) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
5) ผลการวิ เคราะห์ ความแตกต่า งของตาแหน่งงาน ที่มีผลต่อ ความผูก พันต่ อองค์ กรของพนัก งานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ตาแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร
ที่แตกต่างกัน ตาแหน่งพนักงานปฏิบตั ิงานมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างจากตาแหน่งงานผู้บริ หารและหัวหน้ างาน
6) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กร ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรที่แตกต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
7) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรกับการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานรายด้ าน
ที่มีผลต่อการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กร มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรปั จจัยความผูกพัน
ต่อองค์กร ด้ านความไว้ วางใจและความซื่อสัตย์ ด้ านลักษณะงาน และด้ านความสอดคล้ องของบทบาทของพนักงานกับ
บทบาทขององค์กร ทัง้ 3 ตัวร่วมกัน สามารถพยากรณ์การเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรได้ ร้อยละ 38.1
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7. ข้ อเสนอแนะ
1) จากการศึกษาครัง้ นี ้ เพื่อรักษากลุม่ พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรและกลุม่ ผู้ที่สนับสนุนองค์กรไว้ ให้ คงอยู่
กับองค์กร ผู้บริ หารหรื อผู้จัดการควรส่งเสริ มและสนับสนุนพนักงานในองค์กรทุกระดับให้ มีความเท่าเทียมและยุติธรรม
เพื่อให้ พนักงานมีความรู้สกึ ทีด่ ีตอ่ องค์กร และสนับสนุนองค์กรต่อไป โดยการจัดกิจกรรมเสริ มสร้ างความผูกพันต่อองค์กร
อาทิเช่น การแข่งขันกีฬาในภายจังหวัด การแข่งขันกีฬาระหว่างจังหวัด การจัดกิจกรรมเสริ มสร้ างความเป็ นหนึ่งเดียวกัน
ภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด การจัดกิจกรรมระลึกถึงการเป็ นพนักงานธนาคาร
2) จากการศึกษาครัง้ นี ้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและรองรับทิศทางยุทธศาสตร์ ธนาคาร
ผู้บริ หารหรื อผู้จัดการควรมีการจัดการประเมินความพร้ อมในการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆตามขีดความสามารถของ
พนักงานและจัดอบรมให้ ตรงตามขีดความสามารถ ตรงตามสายงานที่ปฏิบตั ิ เพื่อที่จะพัฒนาพนักงานต่อไปให้ เพียงพอ
ต่อการดาเนินงานของธนาคาร
3) สาหรับการศึกษาครัง้ ถัดไป ผู้ศกึ ษาต้ องการศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้ อของความผูกพันและความพึงพอใจในงาน
หากศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรและการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กรก็อาจจะช่ วยให้ องค์กรรักษา
ไว้ ซงึ่ พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กร มุง่ มัน่ ทุม่ เทในงาน เพื่อขับเคลือ่ นองค์กรให้ ก้าวหน้ าและเติบโตอย่างยัง่ ยืน อันเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ระหว่างระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานและตาแหน่งงานที่แตกต่างกัน กับปั จจัยความผูกพันต่อองค์กร

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบกลุม่ ระหว่างระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และตาแหน่งงานที่แตกต่างกันกับการเป็ นผู้สนับสนุน

ตาราง 3 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Pearson correlation coefficient)

ตารางที่ 4 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรกับการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กร
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน

ตาแหน่งงาน

รูปที่2 จานวนและร้ อยละของพนักงานทีต่ อบแบบสอบถามจาแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อายุงาน ตาแหน่งงาน

รูปที่ 3 ค่าเฉลีย่ ของปั จจัยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H327

รูปที่ 4 แสดงร้ อยละของการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กร
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ความเชื่อของชาวสิงหลในวรรณกรรมบาลีเรื่องสมันตกูฏวัณณนา
Beliefs of Sinhalese in The Pāli Literature, Samantakūṭavaṇṇanā.
พระมหากวีศกั ดิ์ วาปี กุลเศรษฐ์ 1
Phramaha Kaweesak Wapeekunlaset1

บทคัดย่ อ
บทความวิ จั ย นี ม้ ี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความเชื่ อ ของชาวสิ ง หลที่ ป รากฏในวรรณกรรมบาลี เรื่ อ ง
สมันตกูฏวัณณนา โดยใช้ วิธีการศึกษาจากเอกสาร ผลการวิจัยพบว่าสมันตกูฏวัณณนาสะท้ อนภาพความเชื่อของ
ชาวสิงหล ดังนี ้ (1) ความเชื่อทางศาสนาพุทธ เช่น รอยพระพุทธบาท สัญลักษณ์มงคลใต้ ฝ่าพระพุทธบาท การบูชา
รอยพระพุทธบาท (2) ความเชื่ อทางศาสนาพราหมณ์ -ฮิ นดู เช่น พระศรี -ลักษมี ช้ างแบกโลก และ (3) ความเชื่ อ
ท้ องถิ่น เช่น สุมนเทพ จันทรุ ปราคา สมันตกูฏวัณณนาจึงแสดงให้ เห็นว่าแม้ สงั คมส่วนใหญ่ของชาวสิงหลจะนับถือ
พุทธศาสนาเป็ นหลัก แต่ก็ไม่ได้ ปฏิเสธความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูหรื อความเชื่อท้ องถิ่นโดยสิ ้นเชิง อาจเป็ น
การผสมผสานความเชื่อที่ปรากฏร่วมกันในสังคมสิงหลในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18
คาสาคัญ : ความเชื่อ, สิงหล, สมันตกูฏวัณณนา

Abstract
This research article aims to study beliefs of Sinhalese that appeared in The Pāli literature,
Samantakūṭavaṇṇanā, based on document as the main resources for data collection. The result of the
research is that Samantakūṭavaṇṇanā reflects the beliefs of Sinhalese as (1) Buddhist beliefs such as
Buddha's footprint, auspicious signs on the Buddha’s footprint, Worshiping the Buddha’s footprint (2)
Brahmanism-Hinduism beliefs such as śrī-Lakṣamī, elephant carrying the world and (3) local beliefs such
as Sumanadeva, the lunar eclipse. Samantakūṭavaṇṇanā shows that even though the majority of the
Sinhalese society is mainly Buddhism, but does not reject Brahmanism-Hinduism or local beliefs
altogether. It is a combination of beliefs that appear in Sinhalese society during 13th Century.
Keywords: Beliefs, Sinhalese, Samantakūṭavaṇṇanā

บทนา
สมันตกูฏวัณณนาเป็ นวรรณกรรมภาษาบาลีที่ประพันธ์ ขึ ้นที่เกาะสิงหลโดยพระเวเทหเถระ ในช่วงปลาย
พุ ท ธศตวรรษที่ 18 มี เนื อ้ หาเกี่ ย วกั บ พุ ท ธประวัติ การเสด็ จ มาสิ ง หล 3 ครั ง้ ของพระพุ ท ธเจ้ า การพรรณนา
1

สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
Program in Epigraphy in Thai and Oriental Languages, Department of Oriental Languages, Faculty of Archaeology, Silpakorn University, Bangkok
10200, Thailand.
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ภูเขาสมันตกูฏ และการประดิ ษฐานรอยพระพุท ธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏ เนือ้ หาหลักของวรรณกรรมเรื่ องนี ม้ ี
แหล่งที่มาจากนิทานกถาของอรรถกถาชาดก และมหาวงศ์ (Godakumbura, 1958: xix) มีเนื ้อหาโดยสังเขปดังนี ้
เนื ้อหาเริ่ มต้ นด้ วยบทประณามพจน์แสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย (คาถาที่ 1-3) แล้ วแสดงจุดประสงค์
ของผู้ประพันธ์ โดยขอให้ ผ้ อู ่านตังใจสดั
้
บรับฟั งเรื่ องนี ้เพื่อจุดหมายสูงสุดคือ พระนิพพาน (คาถาที่ 4-6) จากนันเริ
้ ่ม
บรรยายเรื่ องราวพุทธประวัติกล่าวคือ ตัง้ แต่ขณะที่พระพุทธองค์ ประทับอยู่บนสวรรค์ชนั ้ ดุสิต (คาถาที่ 7-10) แล้ ว
บรรยายสภาพแวดล้ อมของเมื องกบิลพัสดุ์ (คาถาที่ 11-19) เรื่ องราวของพระเจ้ าสุทโธทนะและพระนางมหามายา
(คาถาที่ 20-26) การประสูติของเจ้ าชายสิทธัตถะ (คาถาที่ 27-37) ชีวิตขณะทรงพระเยาว์และการอภิเษกสมรสกับ
พระนางยโสธรา (คาถาที่ 38-53) จากนันบรรยายเรื
้
่ องราวขณะเจ้ าชายสิทธัตถะทรงเบื่อหน่ายชี วิตในพระราชวัง
การประสูติของราหุลกุมาร และการเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (คาถาที่ 54-93) พระโพธิ สตั ว์ทรงรับจีวรจากท้ าว
มหาพรหม และเสด็จไปสูเ่ มืองราชคฤห์ (คาถาที่ 94-105) พระโพธิสตั ว์ประทับอยูท่ ี่เมืองราชคฤห์ ปฏิเสธข้ อเสนอของ
พระเจ้ าพิมพิสาร และเสด็จไปสูต่ าบลอุรุเวลา (คาถาที่ 106-132) พระโพธิสตั ว์ทรงบาเพ็ญทุกกรกิริยา พบนางสุชาดา
เสด็จไปสูแ่ ม่น ้านีลวาหินี จากนันเสด็
้ จไปสูส่ าลวัน พบโสตถิยพราหมณ์ และประทับนัง่ ใต้ ต้นโพธิ์ (คาถาที่ 133-146)
พระโพธิ สตั ว์ทรงตังปฏิ
้ ญ ญา และชนะมารที่มาผจญถึง 11 ครัง้ และได้ ตรัสรู้ เป็ นพระพุทธเจ้ า (คาถาที่ 147-402)
พระพุทธเจ้ าทรงเสวยวิมตุ ติสขุ 7 สัปดาห์ภายหลังการตรัสรู้ และได้ ชนะธิดาของพญามารที่มารบกวนในสัปดาห์ที่ 5
(คาถาที่ 403-469) จากนัน้ เป็ นการบรรยายถึ งการเสด็ จ มาลัง กาครั ง้ ที่ 1 ของพระพุท ธเจ้ า (คาถาที่ 470-552)
การเสด็ จมาลังกาครั ง้ ที่ 2 (คาถาที่ 553-594) การเสด็ จมาลังกาครัง้ ที่ 3 และเสด็ จไปยังแม่น า้ กัลยาณี (คาถาที่
595-717) สุมนเทพ (เทพผู้รักษาเขาสมันตกูฏ) นิมนต์พระพุทธเจ้ าเสด็จไปภูเขาสมันตกูฏ และบรรยายรายละเอียด
ของภู เขานี ้ (คาถาที่ 718-746) พระพุ ท ธเจ้ าพร้ อมกั บ เหล่ า ภิ ก ษุ เสด็ จ ไปภู เขาสมั น ตกู ฏ (คาถาที่ 747-752)
พระพุทธเจ้ าทรงประทับรอยพระบาทเบือ้ งซ้ ายไว้ บนยอดเขาสมันตกูฏ (คาถาที่ 753-790) พระพุทธเจ้ าเสด็จไปสู่
ที ฆ วาปี ณ ต าบลโรหณะ (คาถาที่ 791-792) พระพุ ท ธเจ้ าประทั บ อยู่ ที่ เมื อ งอนุ ร าธปุ ร ะ (คาถาที่ 793-794)
พระพุทธเจ้ าเสด็จกลับพระเชตวัน (คาถาที่ 795) บทสรุ ป (คาถาที่ 796) นิคมนคาถา (บทส่งท้ าย) แสดงประวัติของ
พระเวเทหะ (คาถาที่ 797-802)
เนื ้อหาในตอนต้ นเกี่ยวกับพุทธประวัติซงึ่ มีมาจากนิทานกถาของอรรถกถาชาดกตามขนบของวรรณกรรมที่
เล่าเรื่ องพุทธประวัติ แต่เนื ้อหาการเสด็จมาสิงหลของพระพุทธเจ้ านันมี
้ ที่มาจากมหาวงศ์ (พงศาวดารของสิงหล) ซึ่ง
แม้ สมันตกูฏวัณณนาจะเป็ นวรรณกรรมบาลี แต่ก็ไม่ได้ มงุ่ กล่าวเฉพาะเรื่ องประวัติพระพุทธเจ้ าหรื อตานานเพียงอย่าง
เดียว หากยังสะท้ อนภาพความเชื่อและกิจกรรมทางพุทธศาสนาของชาวสิงหลไว้ ด้วย ทังนี
้ ้ ก่อนที่ผ้ ปู ระพันธ์ จะมา
บวชเป็ นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ท่านระบุในสมันตกูฏวัณณนาว่ามาจากตระกูลวิปปคาม (วิปปฺ คามวเสกเกตุโก)
(คาถาที่ 801) ซึ่งเป็ นตระกูลพราหมณ์ ฉะนัน้ ความเชื่อบางอย่างที่ปรากฏในงานก็สะท้ อนแนวคิดและความเชื่อทาง
ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูไว้ ด้วย ฉะนันจึ
้ งเป็ นที่น่าสนใจว่าพระเวเทหเถระผู้ประพันธ์ ได้ สะท้ อนความเชื่อของชาวสิงหล
ในวรรณกรรมเรื่ องนี ้อย่างไรบ้ าง
อนึ่ง ในบทความนี ้จะนาเสนอเพียงคาแปลภาษาไทยเท่านัน้ แต่ ว่าผู้ที่สนใจตัวบทภาษาบาลีสามารถสอบ
เที ย บได้ กั บ วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องผู้ วิ จั ย ซึ่ ง จะเผยแพร่ ต่ อ ไป หรื อ ฉบั บ พิ ม พ์ อั ก ษรโรมั น ของสมาคมบาลี ป กรณ์
(Pāli Text Society) ใน ชื่ อ ว่ า Samantakūṭavaṇṇanā of Vedeha Thera ซึ่ ง ต รว จ ช า ระ โด ย Godakumbura
ในปี 1958 ที่ผ้ วู ิจยั ใช้ เป็ นฉบับหลักในการศึกษา
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความเชื่อของชาวสิงหลที่ปรากฏในวรรณกรรมบาลีเรื่ องสมันตกูฏวัณณนา

วิธีดาเนินการวิจัย
บทความนี ้เป็ นการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจยั ใช้ ระเบียบการวิจยั เอกสาร
(Documentary research) นาเสนอผลการวิจยั ในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical description)

ผลการวิจัย
เมื่อศึกษาความเชื่ อของชาวสิงหลในสมันตกูฏวัณณนาแล้ วสามารถจาแนกออกเป็ น 3 ประเด็น คือ (1)
ความเชื่อทางศาสนาพุทธ (2) ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และ (3) ความเชื่อท้ องถิ่น ดังต่อไปนี ้
1. ความเชื่อทางศาสนาพุทธ
สมัยที่ประพันธ์ เรื่ องสมันตกูฏวัณณนานี ้อยู่ภายใต้ รัชสมัยของพระเจ้ าปรักกมพาหุที่ 2 (พ.ศ. 1779-1813)
แห่งอาณาจักรทัมพเทณิยะ กษัตริ ย์ทรงนับถือพระพุทธศาสนา อีกทังวรรณกรรมเรื
้
่ องนี ้ยังมีเนื ้อหาทางศาสนาเป็ น
สาคัญ ฉะนัน้ สมันตกูฏวัณณนานี ้จึงสะท้ อนความเชื่อทางพุทธศาสนาเป็ นหลัก เช่น
รอยพระพุทธบาท ในการเสด็จไปสิงหลครัง้ ที่ 3 พระพุทธเจ้ าประทับรอยพระบาทเบื ้องซ้ ายไว้ บนยอดเขา
สมันตกูฏดังความว่า “พระนาถเจ้า ครัน้ สดับถ้อยคานิ มนต์ของเทพบุตรนัน้ แล้ว ทรงเล็งเห็นความเจริ ญอย่างยิ่ งใหญ่
ของชาวโลกในอนาคตกาล ผู้อ ัน ชาวโลกทั้ง หลายสรรเสริ ญ แล้ ว จึ งได้ ป ระทับ รอยไว้ด้ ว ยพระบาทเบื ้ อ งซ้ า ย”
(คาถาที่ 779) ต่างจากมหาวงศ์ที่ไม่ได้ ระบุว่าเป็ นรอยพระบาทข้ างใด และผู้ประพันธ์ ได้ พรรณนาถึงความศักดิ์สิทธิ์
และความน่าอัศจรรย์ ของพระพุทธบาทว่า ไม่ว่าพระพุทธเจ้ าจะเสด็จไปในที่ใดก็ตามแม้ จะเป็ นที่ล่มุ หรื อที่ดอนก็จะ
ราบเรี ยบเป็ นหน้ ากลองและโรยด้ วยดอกไม้ แม้ หนทางจะมีตอไม้ หนาม ก้ อนกรวด หรื อเป็ นหล่ม โคลนตม ก็จะกลับ
กลายเป็ นหนทางที่ปกติ โดยที่สดุ แล้ วภูเขาก็ยงั ต้ องชาแรกกลับลงไปในพื ้นดิน เปลวไฟนรกก็มอดดับและมีดอกบัวผุด
ขึน้ รองรั บ พระพุท ธบาท (คาถาที่ 762-764) และผู้ป ระพัน ธ์ ได้ พ รรณนาถึ งความอัศ จรรย์ แ ห่งรอยพระพุท ธบาท
หลังจากที่พ ระพุทธเจ้ าประทับไว้ บนยอดเขาสมันตกูฏว่า ฝนก็ ตกต้ องผิดฤดูกาล รัตนะ ภูษา ดอกไม้ ผงทองค า
โปรยปรายลงมาจากท้ องฟ้ า ต้ นไม้ ภูเขาต่างโน้ มลงมานมัสการรอยพระพุทธบาทนัน้ ประชาชนมากมายต่างพากัน
ขึ ้นไปกราบไว้ อย่างแน่นขนัด (คาถาที่ 782-790)
สัญลักษณ์ มงคลใต้ ฝ่าพระพุทธบาท สัญลักษณ์ มงคลมีมาตังแต่
้ ในวรรณกรรมชัน้ พระไตรปิ ฎกกล่าวคือ
ในพระสูตร (มหาปทานสูตร ลักขณสูตร และพรหมายุสตู ร) ระบุไว้ 7 ประการ ต่อมาอรรถกถาพระสูตร ที่ประพันธ์
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 9 (สุมงั คลวิลาสินีและปปั ญจสูทนี) ระบุไว้ 39 ประการ เมื่อนับรวมมงคลที่ไม่ซ ้ากับพระ
สูตรจะมี 41 ประการ (ดู พระคันธสาราภิวงศ์ , 2550: 110-115) จากนันสั
้ ญลักษณ์ มงคลครบ 108 ประการเป็ นครัง้
แรกในสมัน ตภั ท ทิ ก า อรรถกถาของอนาคตวงศ์ (ดู พระมหาสมลัก ษณ์ คนฺ ธ สาโร, 2553: 105, 318-321;
Skilling, 1992: 77) และปรากฏต่อมาในชิ นาลังการฎีกา ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 (ดู ชินา.ฏี.177) และปั ชชมธุ
(ดู พระคันธสาราภิวงศ์, 2550: 149-152)
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แม้ จะมีวรรณกรรมบาลีก่อนหน้ า สมันตกูฏวัณณนาระบุเรื่ องสัญลักษณ์ มงคลไว้ ครบ 108 ประการแล้ วก็
ตาม2 แต่ก็ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนาเพียง 85 ประการ โดยผู้ประพันธ์ ระบุไว้ เพียงสังเขปเท่านัน้ ในตอนที่สมุ นเทพ
กล่าวสรรเสริ ญพระบาทของพระพุทธเจ้ า เพื่อนิมนต์ให้ พระพุทธองค์ประทับรอยพระบาทอันศักดิ์สทิ ธิ์นี ้ไว้ บนยอดเขา
สมันตกูฏ ดังความว่า
“(1) รู ป เรื อ นยอด (2) รู ป สวัส ติ ก ะ (3) รู ป ดอกไม้ ก รองบนศี ร ษะ (4) รู ป ปราสาท (5) รู ป ตั่ง ทองค า
(6) รู ปถ้วยใส่น้าเต็ม (7) รู ปเศวตฉัตร (8) รู ปพระขรรค์ (9) รู ปพัดหางนกยูง (10) รู ปดอกบัว (11) รู ปดอกนิ ลบุ ลเป็ น
ต้น (12) รู ปเขาพระสุเมรุ (13-19) รู ปภู เขาสัตตบริ ภณ
ั ฑ์ (20) รู ปมหาสมุทร (21-27) รู ปแม่ น้ าสายใหญ่ 7 สาย
(28-34) รู ปสระน้ าสี ทนั ดรทัง้ 7 สระ (35) รู ปภูเขาหิ มพานต์ (36) รู ปภูเขาจักวาฬ (37) รู ปดวงจันทร์ (38) รู ปดวง
อาทิ ตย์ (39) รู ป ดวงดาว (40-45) รู ป เทวโลก 6 ชั้ น (46-61) รู ป พรหมโลก 16 ชั้ น (62) รู ป มนุ ษ ยโลก
(63) รู ปสาเภาทอง (64) รู ปวอทอง (65) รู ปสังข์ (66) รู ปภูเขาไกรลาส (67) รู ปธงชัย (68) รู ปซุ้มประตู (69) รู ปแก้ว
จิ นดามณี (70) รู ปกรอบหน้า (มงกุฎ) (71) รู ปแม่โคนมที ่มีลูกโค (72) รู ปปลาคู่ (73) รู ปพระเจ้าจักรพรรดิ พร้อมกับ
เหล่ าเสนา (74) รู ป พญาราชสี ห์ (75) รู ป พญาม้ า (76) รู ป พญาช้าง (77) รู ปพญาเสื อ โคร่ ง (78) รู ปพญาหงส์
(79) รู ป พญาวัว (80) รู ป กิ นนร (81) รู ป พญานกยู ง (82) รู ป พญานกกระเรี ย น (83) รู ป พญาช้ า งเอราวัณ
(84) รู ปพญานกจากพราก และ (85) รู ปมกรเป็ นต้นเหล่านัน้ เป็ นลักษณะมหามงคลนานาประการ ล้อมรอบลาย
กงจักรนัน้ นัน่ แล ส่องประกายรุ่งเรื องอยู่เนืองนิ ตย์” (คาถาที่ 766-770)
การบูชารอยพระพุทธบาทแล้ วจะได้ ขึ ้นสวรรค์ ผู้ประพันธ์ กล่าวว่ารอยพระพุทธบาทเป็ นสิง่ ที่ควรเคารพบูชา
ประชาชนต่างขึ ้นไปบนภูเขาเพื่อกราบไหว้ อย่างแน่นขนัดโดยไม่ขาดสาย ดังความว่า “ผึ้ง (หรื อนก) ถูกทาให้เป็ น
เครื ่องหมายที ่ปลายแห่งขี ้ผึ้งด้วยแหวนประทับตราของกษัตริ ย์3 ฉันใด รอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏก็เป็ น
สิ่ งที ่ควรเคารพฉันนัน้ เหมื อนกัน ” (คาถาที ่ 781) “บนภู เขานัน้ ซึ่ งมี รอยพระพุทธบาทอันประเสริ ฐเป็ นสัญ ลักษณ์
แม้เมื ่อชนเป็ นอันมากมาประชุมกัน ณ สถานที ่ที่มีขนาดเท่าเพียงลานนวดข้าว (แต่) โอ้โฮ! รอยพระพุทธบาท ก็ยงั มี
พืน้ ที ่ว่าง (เพียงพอสาหรับจุคน)” (คาถาที ่ 788) “ครั้นเมื ่อสัตว์ โลกมาประชุมพร้อมกันแล้วบูชา (รอยพระพุทธบาท)
พอพากันออกไปเท่านัน้ เมฆฝนก็ ตงั้ เค้าขึ้ นแล้วชาระ (สัตว์ โลกเหล่านัน้ ) ให้หมดจด ด้วยสายฝนคื อดอกไม้ด้วยดี
ความอัศจรรย์ตลอดเวลาแม้เช่นนีน้ ีแ่ ลมี อยู่บนภูเขาสมันตกูฏนัน้ ” (คาถาที ่ 789)
สะท้ อนให้ เห็นว่ารอยพระพุทธบาทบนภูเขาสมันตกูฏเป็ นสถานที่ที่ผ้ คู นต่างเดินทางแวะเวียนมากราบไหว้
โดยตลอด ดังผู้ที่ประพันธ์ถึงกับเปรี ยบเปรยว่า รอยพระพุทธบาทาบนยอดเขาสมันตกูฏแม้ เป็ นสถานที่ที่มีขนาดเท่า
เพียงลานนวดข้ าว แต่ก็ยงั มีพื ้นที่ว่างเพียงพอจุคน ทังนี
้ ้ในปั จจุบนั ชาวสิงหลยังมีความเชื่อด้ วยว่า หากผู้ใดได้ บูชา
2

คติเรื่ องมงคล 108 ประการใต้ ฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้ านี ้อาจเป็ นคติของเถรวาทบาลีเท่านัน้ เพราะฝ่ ายสันสกฤตไม่ได้ กาหนดแน่นอนว่าต้ องมี

108 ประการ (ดู พระคันธสาราภิวงศ์, 2550: 170-171; Skilling, 2011: ix; ดู Skilling, 1992: 67-79; ดู Skilling, 1996: 5-28) และถึงแม้ ว่าคติเรื่ อง
มงคล 108 ประการจะปรากฏในวรรณกรรมบาลีของลังกา แต่ก็ไม่พบว่ามีรอยพระบาทในลังกาที่ประกอบด้ วยมงคล 108 ประการเลย กลับพบว่ารอย
พระบาทที่แสดงมงคล 108 ประการทีเ่ ก่าแก่ที่สดุ นันคื
้ อ รอยพระบาทที่เจดีย์โลกนันทะ ในเมืองพุกาม ประเทศพม่า ราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 (Win,
2017: 2, 4-5) ซึง่ ประเด็นนี ้ผู้วิจยั ก็ยงั ไม่พบข้ อสรุ ปที่แน่ชดั
3

กษัตริ ย์ (รวมถึงชนชันปกครอง)
้
ในสมัยโบราณ (เช่น ตังแต่
้ ต้นสมัยเมโสโปเตเมีย) จะมีแหวนประจาตระกูลซึง่ มีตราสัญลักษณ์แตกต่างกัน ใช้ ปั๊ม

ตราลงบนขี ้ผึ ้งเพื่อปิ ดผนึกจดหมายหรื อเอกสารสาคัญ ตราดังกล่าวจึงถือว่าเป็ นเครื่ องแสดงสถานภาพอันสูงส่งของผู้ปกครองแผ่นดิน ในคาถานี ้
ผู้ประพันธ์ระบุถึงแหวนประทับตราสัญลักษณ์ที่สลักเป็ นรู ปผึ ้งหรื อนกซึง่ อาจเป็ นสัญลักษณ์ของกษัตริ ย์ลงั กาสมัยใดสมัยหนึง่ โปรดดูใน The Singnet
Ring, เข้ าถึงเมื่อ 14 มิถนุ ายน 2563, เข้ าถึงได้ จาก www.wministry.com/the-signet-ring/.
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กราบไหว้ รอยพระพุทธบาทบนภูเขาสมันตกูฏนี ้เป็ นเวลา 7 ปี ติดต่อกันจะได้ บรรลุพระนิพพาน (Enriquez, 1927: 171
cited in Aksland, 2001: 55) และช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีเทศกาลขึ ้นเขาไหว้
รอยพระพุทธบาท โดยไม่จากัดว่าประชาชนจะนับถือศาสนาใด (ลังกากุมาร, 2555: 29)
2. ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู
แม้ สมัน ตกูวัณ ณนาจะเป็ นวรรณกรรมพุท ธศาสนา แต่เนื่ อ งจากผู้ป ระพัน ธ์ เคยเป็ นพราหมณ์ ม าก่ อ น
เหตุการณ์ในเรื่ องบางประการจึงสะท้ อนภาพความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูด้วย ซึง่ สะท้ อนผ่านการใช้ คาอุปมา
หรื อภาพพจน์ ที่จะต้ องเป็ นการรับรู้และความเชื่อร่วมกันของกวีและผู้อา่ น เช่น
พระศรี -ลัก ษมี พระศรี (ป. สิ ริ ) หรื อ พระลัก ษมี (ป. ลกฺ ขี ) เป็ นชายาของพระนารายณ์ ห รื อ พระวิ ษ ณุ
คุณลักษณะเด่นของพระลักษมีนนหมายรู
ั้
้ กนั ว่าเป็ นเทวีผ้ อู านวยโชค มีน ้าพระหทัยเมตตาปรานี ทังเป็
้ นตัวอย่างแห่ง
สตรี ผ้ ู งดงามด้ วยรู ป โฉมและกิ ริ ย ามารยาท มี ว าจาอั น ยวนเสน่ ห์ แ ละไพเราะ และน าความเจริ ญ มาให้
(พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรี เพ็ญ), 2556: 99)
ความเชื่ อ เรื่ อ งพระลัก ษมี ในสิงหลมี ห ลัก ฐานทัง้ ด้ านโบราณคดี แ ละหลัก ฐานลายลัก ษณ์ คื อ ในด้ า น
โบราณคดี พบเหรี ย ญโลหะรู ป คชลัก ษมี ตัง้ แต่ พุท ธศตวรรษที่ 6 หรื อ เหรี ย ญดิ น เผาที่ ด้ า นหนึ่ งมี รูป คชลัก ษมี
ส่วนอีกด้ านหนึ่งมีสญ
ั ลักษณ์ มงคล เช่น สวัสดิกะ (ดู เนื ้ออ่อน ขรัวทองเขียว, 2550: 70) ส่วนหลักฐานลายลักษณ์
ปรากฏในมหาวงศ์ เช่น ในตอนที่กองทัพของพระเจ้ าปรักกมพาหุที่ 1 (พ.ศ.1696-1729) เข้ าโจมตีโรหณชนบทแล้ ว
ได้ รับชัยชนะ จึงพากันบูชาพระลักษมีในปางวีรลักษมี (ปางแห่งวีรชน) ด้ วยการตีกลองชัย (วีรลกฺขึ จ ปูเชสุํอตฺตโน
ชยเภริ ยา) (มหานามาทิ, 2541: 155)
ในสมันตกูฏวัณณนาปรากฏความเชื่อในเรื่ องพระลักษมีเป็ นผู้อานวยโชค เป็ นผู้งดงาม โดยสะท้ อนจากการ
ที่ผ้ ปู ระพันธ์ กล่าวอุปมากับความงดงามตัวละครที่เป็ นผู้หญิ งและความรุ่ งเรื องของพระนคร คือ กล่าวชมพระนาง
มหามายา พระราชมารดาของเจ้ าชายสิท ธัต ถะว่า “ลกฺ ขี ว วาสุเทวสฺส ” แปลว่า “(พระนางมหามายา) ดุจ ดัง
พระลักษมี ของวาสุเทพ” (คาถาที่ 26) และกล่าวชมความมีรูปลักษณ์ งดงามของพระนางยโสธรา ผู้เป็ นมเหสีของ
เจ้ าชายสิท ธัต ถะว่า “ปจฺ จ กฺ ข รู ป ลกฺ ขึ ว” แปลว่า “ผู้ป านประหนึ่ ง พระลั ก ษมี ซึ่งมี รูป โฉมงดงามประจัก ษ์ แ จ้ ง ”
(คาถาที่ 51) และกล่าวว่าพระนครกบิลพัสดุ์มีธงหลากสีสะบัดโบกอย่างช้ า ๆ เหนือกาแพงเมือง ราวกับว่าเป็ นแขน
ของ พระลักษมี กาลังเชิญชวนให้ เข้ ามาภายในเมือง (คาถาที่ 16) และเนื่องจากพระลักษมีนนเป็
ั ้ นที่รับรู้ กนั ว่าเป็ น
เทวีแห่งโชค จึงเป็ นผู้มีใจอ่อนหรื อใจง่ายมักย้ ายไปสถิตอยูก่ บั สถานที่ที่จะมีโชคลาภ กล่าวคือหากที่ใดมีความรุ่งโรจน์
พระนางก็จะไปประทับอยู่ ณ ที่นนั ้ ในคาถาที่ 597 จึงกล่าวว่าเมืองสาวัตถีขโมยสิริจากที่ประทับของพระศรี มาไว้ ใน
เมือง
ช้ างประจาทิศทาหน้ าที่แบกโลก แนวคิดเรื่ องช้ างประจาทิศเป็ นความเชื่อของศาสนาพรามหณ์ -ฮินดูปรากฏ
มาตังแต่
้ สมัยมหากาพย์ -ปุราณะ เช่น ในรามายณะ พาลกาณฑ์ สรรคที่ 39 กล่าวถึงช้ างประจาทิศหลัก 4 ทิศ ซึ่ง
เรี ยกว่า “ทิคฺคช” ทาหน้ าที่แบกโลกอยู่ข้างใต้ ยามใดที่ส่ายศีรษะก็จะทาให้ เกิดแผ่นดินไหวบนโลกมนุษย์ หรื อใน
มหาภารตะ ภีษมบรรพ ก็กล่าวถึงช้ างสวรรค์จานวน 8 ตัว ที่ทาหน้ าที่ประคับประคองโลกและจักรวาล สามารถเหาะ
ไปในอากาศได้ ตามอิสระ (ณัชพล ศิริสวัสดิ์, 2555: 109; ละเอียด วิสทุ ธิแพทย์, 2522: 36) และต่อมาในสมัยปุราณะ
ก็กล่าวถึงช้ างจานวน 8 ตัวเช่นเดียวกัน ซึ่งทาหน้ าที่เป็ นพาหนะของโลกบาลผู้อภิบาลรักษาทิศทังแปด
้
ในภาษา
สันสกฤตเรี ยกช้ างเหล่านี ้ว่า โลกปาล ทิคฺคช ทิศาคช ทิคฺวารณ ทิกฺกริ นฺ ทิงฺมาตงฺค อษฺ ฏทิคฺคช เป็ นต้ น (ณัชพล ศิริ
สวัสดิ์, 2555: 109-110; ละเอียด วิสุทธิ แพทย์ , 2522: 36) สมันตกูฏวัณ ณนาปรากฏแนวคิดเรื่ องช้ างประจาทิศนี ้
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อย่างชัดเจน โดยพระเวเทหเถระผู้ประพันธ์ ใช้ คาเรี ยกช้ างประจาทิศว่า ทิเสภ ซึ่งมาจากคาว่า “ทิส” แปลว่า “ทิศ”
และ “อิภ” แปลว่า “ช้ าง” ปรากฏในตอนที่เหล่าเทวดาโปรยปรายดอกไม้ เครื่ องอลังการต่าง ๆ ลงมาจากท้ องฟ้ า แต่
แผ่นดินก็ไม่ได้ ยบุ ลงเพราะน ้าหนักของดอกไม้ และเครื่ องบูชาเหล่านันเลย
้
เนื่องจากว่ามีช้างประจาทิศคอยแบกโลก
อยู่ ดังความว่า “ธรณี อนั หนักแน่นมิ ได้ยบุ ลงเพราะดอกไม้เครื ่องบูชาอันเหล่าเทวดาในชาติ เขตบูชาเลย โอ้โฮ นี้เป็ น
กำลังของช้ ำงประจำทิศ” (คาถาที่ 177)
3. ความเชื่อท้ องถิ่น
ความเชื่ อ ท้ อ งถิ่ น ของชาวสิ ง หลในที่ นี ห้ มายถึ ง ความเชื่ อ ที่ ไม่ ได้ เกิ ด จากศาสนาตัง้ แต่ ต อนแรก หรื อ
อาจจะเป็ นความเชื่อที่เกิดจากปรากฏการณ์ ธรรมชาติ แต่ภายหลังอาจถูกอธิบายโดยศาสนา ซึ่งความเชื่อเหล่านี ้
ปรากฏในสมันตกูฏวัณณนา ดังนี ้
สุมนเทพ “เทพชื่อว่าสุมนะ” หรื อ “สมัน” (Saman) ในภาษาสิงหล สันนิษฐานอย่างน้ อยที่สดุ น่าจะเป็ นที่ร้ ูจกั
แล้ วในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 เพราะปรากฏในมหาวงศ์ ปริ จเฉทที่ 1 และถูกกล่าวถึงอีกครัง้ ในปริ จเฉทที่ 84 รัชสมัย
ของพระเจ้ าปรักกมพาหุที่ 2 ซึ่งสัมพันธ์ กบั บทบาทในสมันตกูฏวัณณนาที่บรรยายถึงความสาคัญของเทพองค์นี ้ว่า
ในคราวที่พระพุทธเจ้ าเสด็จไปสิงหลครัง้ ที่ 3 ณ แม่น ้ากัลยาณีเพื่อแสดงธรรมแก่พญานาคมณิอกั ขิกะ หลังจากแสดง
ธรรมเสร็ จ สุมนเทพได้ ทลู นิมนต์พระพุทธองค์ให้ เสด็จไปสูภ่ ูเขาสมันตกูฏอันเป็ นที่อยู่ของตนเพื่อความสิริมงคลดังที่
พระองค์ ทรงโปรดเหล่าพญานาค โดยพรรณนาถึงความงดงามแห่งภูเขาที่พรั่งพร้ อมด้ วยพฤกษานานาพันธุ์และ
สัตว์นานาชนิด (คาถาที่ 718-746) แล้ วกราบทูลถึงลักษณะพระบาทของพระพุทธเจ้ าว่ามีความอัศจรรย์และประดับ
ด้ วยรอยกงจักรซึ่งสมบูรณ์ ด้วยสัญลักษณ์มงคลต่าง ๆ (คาถาที่ 760-776) พร้ อมทังทู
้ ลนิมนต์ให้ พระพุทธองค์ประทับ
รอยพระพุทธบาทไว้ เป็ นสัญลักษณ์ บนยอดเขาสมันตกูฏ หลังจากที่พระพุทธเจ้ าประทับรอยพระบาทแล้ ว สุมนเทพ
พร้ อมเหล่าเทวดารวมทังพระภิ
้
กษุทงหลายก็
ั้
พากันสรรเสริ ญ (คาถาที่ 780) จากบทบาทสาคัญของสุมนเทพนี ้จึงทาให้
ประชาชนชาวสิงหลเชื่ อว่าเป็ นผู้ดูแลรั กษารอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมัน ตกูฏ จึง ให้ ค วามเคารพอย่างมาก
กล่าวคือชาวสิงหลต้ องมาบนบานขอพรเพื่อให้ มีความปลอดภัยขณะเดินขึ ้นเขาเพื่อจะกราบไหว้ รอยพระพุทธบาท
(พระมหาพจน์ สุวโจ, 2559: 179) ภายหลังปรากฏความเชื่อว่า สุมนเทพเป็ นเทพผู้พิทกั ษ์ พระพุทธศาสนาที่วดั ใน
ถ า้ ดัม บุลละ (Dambulla) (Senaviratna, 2009: 50-51 อ้ า งถึ งใน ดนัย ปรี ช าเพิ่ ม ประสิ ท ธิ์ , 2555: 490) ในสมัย
อาณาจักรคัมโปละ รัชสมัยของพระเจ้ าภูวเนกพาหุที่ 4 (พ.ศ. 1884-1894) สุมนเทพกลายเป็ นเทพที่คอยปกปั กรักษา
สิงหลร่วมกับเทพองค์อื่น ๆ เช่น เทพอุปปวัณณะ เทพวิภีษณะ เทพสกันทกุมาร จากหลักฐานที่ปรากฏในจารึ กลังกา
ติลกะ (ดู Paranavitana, 1960: 11)
ความเชื่อเรื่ องจันทรุปราคา ตามหลักดาราศาสตร์ “จันทรุปราคา” คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นเมื่อดวงอาทิตย์
โลก และดวงจั น ทร์ โคจรมาอยู่ ใ นแนวเดี ย วกั น ท าให้ เงาของโลกตกลงบนดวงจั น ทร์ บ างส่ ว นหรื อ ทั ง้ หมด
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 312) คาว่า “จันทรุ ปราคา” นี ้เป็ นคาที่เรี ยกกันในภาษาไทย เพราะแท้ จริ งแล้ วในภาษา
สันสกฤตจะเรี ยกว่า “จนฺทฺรคฺรห” “จนฺโทฺรปราค” “โสมคฺรห” “โสมคฺรหณ” “ศศิคฺรห” เป็ นต้ น (Monier-Williams, 1981:
387, 388, 1250, 1260) ส่วนในสมันตกูฏวัณณนาเรี ยกจันทรุ ปราคาว่า “โสมริ ปคุ าหกวาสร” ในตอนที่พระพุทธเจ้ า
ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์กาจัดเหล่ายักษ์ บนเกาะลังกาให้ ราบคาบเพื่อตระเตรี ยมเกาะลังกาให้ กลายเป็ นดินแดนแห่งพุทธ
ศาสนาในภายภาคหน้ า ผู้ประพันธ์ สื่อสารกับผู้อ่านว่าไม่พึงคิดว่าพระพุทธเจ้ าทรงทรมานพวกยักษ์ เพราะพระองค์
ทรงเล็งเห็นความเจริ ญงอกงามของดินแดนแห่งนี ้จึงได้ ทาเช่นนี ้ อุปมากับคนที่อยากให้ ผลไม้ ออกดอกออกผล มีผลดก
จึงเอามีดเคาะหรื อเฉาะต้ นไม้ ในวันที่เกิดจันทรุ ปราคา ดังความว่า “ใครก็ตามไม่ควรคิ ดว่า “แม้พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย
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เองก็ เ ป็ นผู้ มี พระหฤทั ย ประสบทุ ก ข์ เ พราะความทุ ก ข์ ล าบากของผู้ อื่ น แต่ เพราะเหตุ ไ รพระองค์ จึ ง ทรงท า
ความเดื อดร้ อน (แก่ ยกั ษ์ เหล่านัน้ )” (เพรำะว่ ำ) ชำวโลก เพรำะประสงค์ จะให้ ต้นไม้ ออกผล จึงเอำมีดเคำะ
ต้ นไม้ ในวันจันทรุ ปรำคำ” (คาถาที่ 524)
แม้ ความเชื่อเรื่ องจันทรุปราคาจะปรากฏในแทบทุกท้ องถิ่น และมีธรรมเนียมปฏิบตั ิต่อเหตุการณ์ นีต้ ่างกัน
เช่น ชาวฮินดูบางพวกตามชนบทของอินเดีย เมื่อเกิดเหตุการณ์ นีก้ ็จะโห่ร้องหรื อตีกลอง (เรี ยกว่าโกลา หรื อตัมลา)
แล้ วสวดสรรเสริ ญพระราหู เพราะเชื่อว่าพระราหูทาถูกแล้ วที่บดบังพระจันทร์ เมื่อราหูพอใจก็จะประทานความสุข
โชคลาภให้ (พรหมศักดิ์ เจิ มสวัสดิ์, 2523: 83 อ้ างถึงใน เอมอร เชาว์ สวน, 2530: 31) หรื อกลุ่มชาติพันธุ์ไททัง้ ใน
ประเทศไทยและนอกประเทศไทยจะตีเกราะเคาะไม้ จุดประทัด ยิงปื นขึน้ ฟ้ า ส่งเสียงดังเพื่อทาให้ ราหูตกใจและ
คายพระจั น ทร์ ออกมา หรื อ เอามี ด เคาะต้ นไม้ ที่ ไ ม่ อ อกลู ก ออกดอกเพื่ อ หวั ง ให้ ต้ นไม้ นั น้ มี ด อกออกผล
(ดู ปฐม หงส์สวุ รรณ, 2542: 202-204) และในสมันตกูฏวัณ ณนาแม้ จะมีธรรมเนียมปฏิบตั ิ ไม่ต่างจากท้ องถิ่ นอื่น
แต่ก็ถือว่ามีความสาคัญในฐานะเป็ นหลักฐานลายลักษณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่าอย่างน้ อยก็มีการปฏิบตั ิเช่นนี ้ตังแต่
้
พุทธศตวรรษที่ 18

บทสรุป
สมันตกูฏวัณณนาเป็ นวรรณกรรมภาษาบาลีที่ม่งุ แสดงเรื่ องตานานความศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาสมันตกูฏใน
เกาะสิงหล พระเวเทหเถระผู้ประพันธ์ ได้ สะท้ อนภาพความเชื่อ ของชาวสิงหลในขณะนัน้ ได้ แก่ (1) ความเชื่อทาง
พุทธศาสนา เช่น เรื่ องรอยพระพุทธบาท สัญลักษณ์มงคลใต้ ฝ่าพระพุทธบาท การบูชารอยพระพุทธบาทแล้ วจะได้ ขึ ้น
สวรรค์ (2) ความเชื่ อ ทางศาสนาพราหมณ์ -ฮิ น ดู เช่ น พระศรี -ลัก ษมี ช้ างประจ าทิ ศ ท าหน้ าที่ แ บกโลก และ
(3) ความเชื่อท้ องถิ่น เช่น ความเชื่อเรื่ องสุมนเทพ (เทพพื ้นเมืองที่มีความสาคัญในขณะนัน)
้ จันทรุปราคา
ความเชื่ อ ทางพุท ธศาสนาสัม พัน ธ์ กับ ศาสนาหลัก ที่ กษั ต ริ ย์ ท รงนับ ถื อ อย่า งแนบแน่น ในขณะนัน้ ดังที่
มหาวงศ์ระบุว่า พระเจ้ าปรักกมพาหุที่ 2 (พ.ศ. 1779-1813) ทรงอุปถัมภ์พทุ ธศาสนาเป็ นอย่างดี และทรงมีพระราช
ศรัทธาต่อรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏเป็ นอย่างยิ่ง (ดู มหานามาทิ, 2541: 252-263) โดยเฉพาะความเชื่อ
เรื่ องรอยพระพุทธบาทบนภูเขาสมันตกูฏ ที่ได้ สืบต่อมาจนกระทั่งถึง ปั จจุบัน ทัง้ ได้ แพร่ มาในประเทศไทยอีกด้ วย
นอกจากนี ้ การที่ผ้ ปู ระพันธ์เคยเป็ นพราหมณ์มาก่อน (วิปฺปคามวเสกเกตุโก) จึงสะท้ อนแนวคิดความเชื่อทางศาสนา
พราหมณ์ -ฮินดูบางประการผ่านการใช้ โวหารภาพพจน์ เช่น เรื่ องพระลักษมี ซึ่งสัมพันธ์ กับหลักฐานโบราณคดีและ
วรรณกรรมบาลีก่อนหน้ านี ้ และสุดท้ ายคือความเชื่อท้ องถิ่นซึง่ เป็ นความเชื่อดังเดิ
้ มก็ยงั คงปรากฏร่วมกันกับความเชื่อ
ทางศาสนา ไม่ได้ หายไปไหน สัมพันธ์ กับมหาวงศ์ที่ได้ ระบุว่า นอกจากสุมนเทพผู้เป็ นเทพท้ องถิ่นที่ได้ รับการนับถือ
จากกษัตริ ย์แล้ วยังมีอปุ ปลวรรณเทพ (เทพผู้มีสผิ ิวเหมือนดอกอุบล) อีกด้ วย (ดู พระมหานามาทิ, 2541: 248)
ฉะนัน้ แม้ สมันตกูฏวัณณนาจะมีอายุเมื่อ 600 กว่าปี ที่แล้ ว แต่ก็นบั ว่ามีคณ
ุ ค่าอย่างยิ่งในฐานะแหล่งบันทึก
ความเชื่อของชาวสิงหล ซึ่งความเชื่อบางอย่างก็ยงั คงปรากฏอยู่ในปั จจุบนั ไม่เปลี่ยนแปลง แสดงให้ เห็นถึงความสืบ
ต่อมานานหลายร้ อยปี แม้ วิทยาศาสตร์ จะก้ าวหน้ าไปไกลก็ตาม แต่การศึกษาวรรณกรรมโบราณก็ยงั คงมีความสาคัญ
ในฐานะเป็ นแหล่งความรู้ ในการศึกษาวิถีชีวิตของคนในอดีต เพื่อเป็ นแนวในการดารงชีวิตของคนในปั จจุบนั
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ปั ญ หาเรื่ องอั ต ลั ก ษณ์ และการบู รณาการเข้ า กั บ สั ง คมของตั ว ละครผู้ อ พยพในนวนิ ย ายเรื่ อง
สะพานปากน้า โกลเด้ น ฮอร์ น (Die Brücke vom Goldenen Horn) ของเอิสดามาร์ (Özdamar) และ
สถานีระหว่ างทาง (Zwischenstationen) ของแวร์ ทลีบ (Vertlib)
Problems of Identity and Integration of Migrant Characters in Özdamar’s Die Brücke vom
Goldenen Horn and Vertlib’s Zwischenstationen
กุลวิกา อ้ วนดวงดี1
Goonwiga Auanduengdee

บทคัดย่ อ
นวนิยายเรื่ อง สะพานปากน้า โกลเด้น ฮอร์ น (Die Brücke vom Goldenen Horn) ของเอิสดามาร์ (Özdamar)
และ สถานีระหว่างทาง (Zwischenstationen) ของ แวร์ ทลีบ (Vertlib) สะท้ อนให้ เห็นปั ญหาเรื่ องอัตลักษณ์และการบูรณา
การเข้ ากับสังคมของตัวละครผู้อพยพ ในนวนิยายทังสองเรื
้
่ อง อัตลักษณ์สง่ ผลต่อการบูรณาการเข้ ากับสังคม กล่าวคือ
การยึด ติด กับอัต ลัก ษณ์ ข องหญิ งสาวชาวตุรกี ใ นเรื่ อง สะพานปากน้ า โกลเด้ น ฮอร์ น และอัต ลัก ษณ์ ค วามเป็ นยิ ว
ในเรื่ อ ง สถานี ร ะหว่ า งทาง ท าให้ ตัว ละครประสบปั ญ หาการบูร ณาการเข้ า กับ สังคมในตอนต้ นของเรื่ อง ในขณะที่
การเปลี่ ย นแปลงอัต ลัก ษณ์ ข องตัว ละครเอกจากอัต ลัก ษณ์ แ บบหญิ ง สาว “ตะวัน ออก” (ตุร กี ) ไปเป็ นอัต ลัก ษณ์
แบบหญิงสาว “ตะวันตก” (เยอรมัน) ในเรื่ อง สะพานปากน้ า โกลเด้น ฮอร์ น และกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ในสภาวะ
เปลี่ยนผ่านและไร้ รากเหง้ าของตัวละครเอกในเรื่ อง สถานีระหว่างทาง ส่งผลดีต่อการบูรณาการเข้ ากับสังคมในตอนท้ าย
ของเรื่ อง
คาสาคัญ : วรรณกรรมผู้อพยพ, อัตลักษณ์และการบูรณาการเข้ ากับสังคม, สะพานปากน้า โกลเด้น ฮอร์ น, สถานี
ระหว่างทาง

Abstract
Özdamar’s Die Brücke vom Goldenen Horn and Vertlib’s Zwischenstationen reflect on the problem of
identity and social integration of the migrant characters. These two novels point out that identity is an important
factor that impacts on social integration. The adherence to female Turkish identity in Özdamar’s Die Brücke
vom Goldenen Horn and the attachment to the Jewish identity in Vertlib’s Zwischenstationen generate
integration problems of the migrants’ characters at the beginning of the story. However, the identity’s
transformation from Eastern (Turkish) female identity to Western (German) female identity of the main character
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in Die Brücke vom Goldenen Horn, as well as, the main character’s translocal and unhoused conditions in
Zwischenstationen have a positive effect on the idea of social integration at the end of the story.
Keyword : Migration Literature, Identity and Integration, Die Brücke vom Goldenen Horn, Zwischenstationen

บทนา
นวนิยายเรื่ อง สะพานปากน้ า โกลเด้น ฮอร์ น ของเอิสดามาร์ และ สถานี ร ะหว่ างทาง ของแวร์ ทลีบ จัดเป็ น
วรรณกรรมผู้อ พยพ กล่า วคื อ วรรณกรรมทัง้ สองเรื่ อ งเขี ย นโดยนัก เขี ย นที่ เ ป็ นผู้อ พยพ ตัว ละครหลัก เป็ นผู้อ พยพ
และมี แ ก่ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ของผู้ อพยพ (Thore, 2004, p. 39) นวนิ ย ายเรื่ อ ง สะพานปากน้ า โกลเด้ น ฮอร์ น
(ตีพิมพ์ปี ค.ศ. 1998) แต่งโดย เอมินี เซเย เอิสดามาร์ (Emine Sevgi Özdamar) นักเขียนหญิงชาวตุรกีที่อพยพมาอยู่ที่
ประเทศเยอรมนีตงั ้ แต่ปี ค.ศ. 1965 นวนิยายเรื่ องนีเ้ ล่า ถึงหญิ งสาวชาวตุรกี ที่อพยพมาที่ประเทศเยอรมนีเพื่อ ทางาน
ในโรงงานแห่งหนึ่งในกรุ งเบอร์ ลิน ระหว่างปี ค.ศ. 1966 จนถึงปี ค.ศ. 1975 นอกจากตัวละครหลักจะได้ เรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรม
เยอรมันที่แตกต่างอย่างมากจากวัฒนธรรมตุรกีที่ชาวเยอรมันมองว่าเป็ น “โลกตะวันออก” เธอยังได้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
ทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลือ่ นไหวทางการเมืองของกลุม่ นักศึกษาในสมัยนัน้ หลังจากที่เธอกลับไปทีบ่ ้ านเกิด
เพื่อศึกษาต่อทางด้ านการแสดง เธอได้ นาแนวคิดและการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เธอได้ เ รี ยนรู้ จากประเทศเยอรมนี
มาปรั บใช้ แ ละเข้ าร่ วมกิ จกรรมทางการเมืองในกรุ งอิสตันบูล แต่ใ นตอนจบของเรื่ อ ง เธอตัดสินใจเดินทางกลับ ไปที่
กรุงเบอร์ ลนิ อีกครัง้ เพื่อตามล่าความฝั นการเป็ นนักแสดง
นวนิย ายเรื่ อง สถานี ร ะหว่ า งทาง (ตี พิม พ์ ปี ค.ศ. 1999) แต่งโดย วลาดี เมี ย ร์ แวร์ ท ลีบ (Vladimir Vertlib)
นักเขียนชาวรั สเซียเชื อ้ สายยิวที่อพยพมาอยู่ที่กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย ในปี ค.ศ. 1981 เป็ นเรื่ องราวเกี่ ยวกับ
ครอบครัวชาวยิวเชื ้อชาติรัสเซียที่อพยพย้ ายถิ่นฐานไปยังประเทศต่างๆ ในช่วงปี ค.ศ. 1973 ถึง ค.ศ. 1993 รวมทังสิ
้ ้น 5
ประเทศ ได้ แก่ ประเทศอิสราเอล ออสเตรี ย อิตาลี ฮอลแลนด์และสหรัฐอเมริ กา เนื่องจากตัวละครผู้เป็ นพ่อต้ องการค้ นหา
ประเทศที่ดีและเหมาะสมที่สดุ สาหรับผู้อพยพชาวยิว นวนิยายเรื่ องนี ้เล่าถึงการเดินทางอพยพของครอบครัวนีถ้ ึง 10 ครัง้
และปั ญหาเรื่ องการบูรณาการเข้ ากับสังคมปลายทางในประเทศต่างๆ ซึง่ ท้ ายที่สดุ ครอบครัวนี ้ตัดสินใจอพยพกลับมาอยู่ที่
ประเทศออสเตรี ย

วัตถุประสงค์
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
1. ปั ญหาการบูรณาการเข้ ากับสังคมของตัวละครผู้อพยพในนวนิยายเรื่ อง สะพานปากน้า โกลเด้น ฮอร์ น
ของเอิสดามาร์ และ สถานีระหว่างทาง ของแวร์ ทลีบ
2. ความสาคัญของอัตลักษณ์และกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ทมี่ ีผลต่อการบูรณาการเข้ ากับสังคมของตัวละคร
ผู้อพยพในนวนิยายดังกล่าว
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วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจยั ได้ แก่ การตีความตัวบท โดยมีการศึกษาภูมิหลังทางด้ านประวัติศาสตร์ และอัตชีวประวัติ
ของผู้แต่ง การใช้ ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ์และทฤษฎีเรื่ อง “พื ้นที”่ ในวรรณกรรมมาช่วยในการวิเคราะห์ตวั บท

ผลการวิจัย
1. อัตลักษณ์ และการบูรณาการเข้ ากับสังคมของตัวละครผู้อพยพในนวนิยายเรื่อง สะพานปากน้า โกลเด้ น
ฮอร์ น
1. 1 ปั ญหาการบูรณาการเข้ ากับสังคมของตัวละครผู้อพยพ
วรรณกรรมเรื่ อ ง สะพานปากน้ า โกลเด้ น ฮอร์ น สะท้ อนปั ญหาการบู ร ณาการเข้ ากั บ สัง คมเยอรมัน
ของแรงงานอพยพผ่านประสบการณ์ ของตัวละครเอกซึ่งเป็ นหญิ งสาวชาวตุรกี ในช่วงต้ นของนวนิยาย ตัวละครเอก
ประสบปั ญหาการถูกกีดกันจากสังคมเยอรมัน เธอและหญิงแรงงานชาวตุรกีใช้ ชีวิต ส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานและแทบไม่มี
ปฏิ สัม พัน ธ์ กับ ชาวเยอรมัน เลย นอกจากคนคุ ม หอพัก ที่ เ ป็ นชาวเยอรมัน ซึ่ ง สาเหตุที่ ท าให้ เกิ ด ปั ญหาดัง กล่ า ว
มีห ลายประการ ประการที่ห นึ่งคื อ สภาพแวดล้ อ มในการทางานในโรงงานที่ห นักและกดดัน จนท าให้ ห ญิ งแรงงาน
ต่างไม่มีเวลาที่จะมีชีวิตส่วนตัวและเรี ยนรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมในสังคมเยอรมัน ดังที่เอิสดามาร์ บรรยายชีวิตการทางาน
ที่กดดันของหญิงแรงงานชาวตุรกีในตอนหนึง่ ว่า “ช่วงเวลาตอนเย็นไม่เคยเริ่ มขึ ้น เวลาตอนเย็นได้ ขาดหายไป เรากินเพื่อที่
เราจะได้ รีบเข้ าห้ องอย่างรวดเร็ ว พวกเรากระโดดข้ ามผ่านเวลาหัวค่าไปตอนกลางคืนเลย”2 (Özdamar, 1998, p. 20)
นอกจากนันเอิ
้ สดามาร์ ยงั สะท้ อนสภาพการทางานที่แรงงานอพยพต้ องทางานหนักเสมือนเครื่ องจักร (Özdamar, 1998,
p. 17) ซึ่งเวเบอร์ (Weber, 2010, p. 45) ได้ มองว่าฉากดังกล่าวเป็ นการสะท้ อน “การลดทอนคุณค่าความเป็ นมนุษย์
ของแรงงานในโรงงาน” สาเหตุประการที่สองคือสภาพที่อยู่อาศัยของหอพักของแรงงานผู้อพยพนันถู
้ กตัดขาดจากแหล่ง
ชุมชนชาวเยอรมัน ซึ่งหอพักตังอยู
้ ่โดดเดี่ยวริ มทางด่วนที่มีเพียงรถราวิ่ง ผ่านไปมา (Özdamar, 1998, p. 118) ซึ่งเป็ น
อุปสรรคประการหนึ่งที่ทาให้ ผ้ อู พยพถูกตัดโอกาสในการสร้ างปฏิสมั พันธ์ กับชาวเยอรมันมากขึ ้น สาเหตุประการที่สาม
ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญคืออุปสรรคทางด้ านภาษา ในตอนต้ นของนวนิยาย ตัวละครเอกและผู้อพยพคนอื่นๆ ไม่สามารถพูด
ภาษาเยอรมัน ได้ จึ ง ท าให้ ก ารสนทนาของพวกเธอกับ คนเยอรมัน เป็ นไปด้ ว ยความยากล าบาก (Özdamar, 1998,
p. 57-58) ซึง่ จากสาเหตุดงั กล่าวเหล่านี ้ ทาให้ ตวั ละครเอกใช้ ชีวิตส่วนใหญ่อยู่แต่ในกลุม่ เพื่อนซึ่งเป็ นเพียงสาวโรงงาน
ชาวตุ ร กี ด้ วยกั น เอง และแม้ แต่ ต่ อ มาที่ เ ธอเข้ าร่ ว มกลุ่ม การเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งในประเทศเยอรมนี ก็ เ ป็ น
กลุม่ เคลือ่ นไหวที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาชาวตุรกีเช่นกัน (Özdamar, 1998, p. 168)
จากปั จจัยต่างๆ ดังกล่าวจะเห็นได้ ว่าในตอนต้ นของนวนิยาย ตัวละครเอกแทบจะไม่มีปฏิสมั พันธ์ กับสังคม
เยอรมัน และชาวเยอรมั น เลย ซึ่ ง เอิ ส ดามาร์ บ รรยายถึ ง ความรู้ สึ ก ถู ก กี ด กั น และแปลกแยกจากสัง คมเยอรมั น
ของตัวละครเอกในตอนหนึง่ ว่า

2

ข้ อความที่อ้างอิงมาจากนวนิยายเรื่ อง สะพานปากน้า โกลเด้น ฮอร์ น และนวนิยายเรื่ อง สถานีระหว่างทาง เป็ นสานวนแปลของผู้วิจยั
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“ถนนหนทางและผู้คนดูราวกับภาพยนตร์ เรื่ องหนึ่ง แต่ฉนั กลับไม่ได้ แสดงอยู่ในภาพยนตร์ เรื่ องนัน้ ฉันมองเห็น
คนอื่นๆ แต่คนอื่นๆกลับมองไม่เห็นฉัน เราเปรี ยบเสมือนนกที่บินไปที่ใดสักแห่งและบินลงมาบนโลกใบนี ้บางครัง้ บางคราว
เพื่อที่จะบินกลับสูท่ ้ องฟ้ าดังเดิม” (Özdamar, 1998, p. 39-40)
ในที่นี ้ การเปรี ยบเทียบตัวละครเอกว่าเป็ นเพียงแค่ผ้ ชู มภาพยนตร์ สะท้ อนให้ เห็นความเป็ น “คนนอก” ที่ไม่อาจมี
ส่วนร่วมใดๆ ในสังคมปลายทาง และนกที่โบยบินก็เป็ นสัญลักษณ์ของสภาวะสัญจรที่ดาเนินต่อไปเรื่ อยๆ ไม่มีหลักแหล่ง
ถาวรเฉกเช่นตัวละครเอกในฐานะผู้อพยพในประเทศเยอรมนี “คนนอก” ในที่นี ้หมายถึงผู้ที่อพยพมาเป็ น “แรงงานรับเชิญ”
ในประเทศเยอรมนีในสมัยหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง หรื อในภาษาเยอรมันเรี ยกว่า Gastarbeiter ผู้แต่งได้ สะท้ อนปั ญหา
การเชิญ “แขก” ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นชาวตุรกีเข้ ามาทางานในประเทศเยอรมนีในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง โดยปราศจาก
มาตรการที่ชดั เจนทางด้ านการบูรณาการผู้อพยพเหล่านี ้ให้ เข้ ากับสังคมเยอรมันและชาวเยอรมัน ทาให้ แรงงานอพยพ
เหล่านี ้ไม่มีโอกาสมีปฏิสมั พันธ์ กับชาวเยอรมัน และต้ องอยู่อาศัยแต่กับกลุ่มแรงงานอพยพด้ วยกันเอง (Yano, 2007,
p. 9-10)
1.2 การเปลีย่ นแปลงอัตลักษณ์ของตัวละครเอกและภาพของผู้หญิงตุรกียคุ ใหม่
แม้ ว่า ตัวละครเอกประสบปั ญหาหลายอย่างในการบูรณาการให้ เข้ ากับสังคมปลายทาง แต่นวนิยายเรื่ องนี ้
ก็สะท้ อนให้ เห็นพัฒนาการของเธอที่พยายามเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมเยอรมันและเปลีย่ นแปลงอัตลักษณ์ของตนเองเพื่อปรับตัว
ให้ เข้ ากับสังคมเยอรมัน กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ์ ของตัวละครเอกสะท้ อนให้ เห็น ใน 3 ประเด็น ได้ แก่
ประเด็นแรกคือการปลดแอกตนเองออกจากบทบาทการเป็ น “ลูกสาว” ที่ต้องเชื่อฟั งบิดามารดาตามแบบฉบับวัฒนธรรม
ตุรกีมาเป็ นหญิงสาวที่เชื่อมัน่ ในความคิดและการตัดสินใจของตนเองหลังจากได้ ซึมซับความคิดแบบเยอรมันที่ให้ คณ
ุ ค่า
กับความเป็ นปั จเจก ประการที่สอง ตัวละครเอกต้ องการปลดแอกตัวเองออกจากค่านิยมและธรรมเนียมปฏิบตั ิทางสังคม
ตุรกีในเรื่ องการถือพรหมจรรย์ของสตรี เพศ เธอต้ องการละทิ ้งพรหมจรรย์โ ดยการมีเพศสัมพันธ์ แบบไม่ผกู มัดกับใครก็ได้
ในประเทศเยอรมนี (Özdamar, 1998, p. 162) เธอกล่าวในฉากหนึ่งว่า “หลังจากที่ฉันกลับมาจากปารี ส ฉัน ยิ่งคิดอยู่
เสมอๆว่าฉันจะต้ องสละเพชรของฉันให้ ได้ (...) ฉันคิดว่าฉันต้ องทามันให้ สาเร็ จที่เบอร์ ลินนี ้ เพราะที่อิสตันบูลฉันคงไม่มี
ความกล้ าพอ” (Özdamar, 1998, p. 162) ในที่นี ้ ตัวละครเอกเปรี ยบเทียบพรหมจรรย์ของตนเป็ น “เพชร” ซึ่งคาอุปมา
ดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นค่านิยมแบบโลกตะวันออกของตุรกีทอี่ บรมให้ สตรี ยดึ ถือพรหมจรรย์เป็ นสิง่ ล ้าค่า ดังนัน้ ความตังใจ
้
ในการสละพรหมจรรย์ ของตัวละครเอกจึงเป็ นการปลดแอกตนเองออกจากค่านิยมที่ถูกครอบงาโดยบุรุษเพศในสังคม
แบบปิ ตาธิ ปไตยในโลกมุสลิม ที่มีต้นกาเนิดมาจากการตีความคัมภีร์ทางศาสนาที่บิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ ทางด้ าน
การปกครอง (Abid, 2003, p. 154-155) นอกจากตัว ละครเอกแล้ ว เอิ ส ดามาร์ ยัง สร้ างตัว ละครหญิ ง ชาวตุร กี อื่ น ๆ
ที่ ต้ องการแสดงออกในเรื่ อ งความเท่ า เที ย มระหว่ า งเพศชายกับ เพศหญิ ง ด้ วยเช่ น กั น (Özdamar, 1998, p. 23)
การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ประเด็นสุดท้ ายคือ “การปลดแอกทางปั ญญา” ของตัวละครเอกซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติทางการเมืองจากผู้หญิ งที่เป็ นช้ างเท้ าหลังที่ไม่ตระหนักเรื่ องการเมืองมาเป็ นนักต่อสู้ทางการเมือง ในช่วงกลาง
ของนวนิ ย าย ตัว ละครเอกได้ เ รี ย นภาษาเยอรมัน จนสามารถสื่อ สารกั บ ชาวเยอรมัน ได้ (Özdamar, 1998, p. 110)
และได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับสังคมและการเมืองผ่านการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเคลือ่ นไหวทางการเมืองของนักปฏิวตั หิ ลายๆคน
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จนภายหลัง เธอได้ เ ข้ า ร่ ว มกลุ่ม การเคลื่อ นไหวทางการเมื อ ง (Özdamar, 1998, p. 161) ซี่ ง เป็ นสิ่ง ที่ เ ธอไม่ เ คยรู้ จัก
และไม่เคยทามาก่อ นในประเทศตุรกี เธอได้ อ่านหนังสือเกี่ ยวกับประวัติของโรซา ลุคเซิ มบวร์ ก (Rosa Luxemburg)
สตรี ชาวโปแลนด์ที่เป็ นแกนนาการเคลือ่ นไหวความคิดทางการเมืองแบบสังคมนิยมในประเทศเยอรมนีในช่วงปี ค.ศ. 1898
โดยตัวละครเอกยึดสตรี นกั ปฏิวตั ิผ้ นู ี ้เป็ นต้ นแบบของอัตลักษณ์ในอุดมคติของเธอ
ปั จจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้ ตวั ละครเอกได้ มีโอกาสเรี ยนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในสังคมปลายทางซึง่ นาไปสู่
การพัฒ นาอัต ลัก ษณ์ แ ละการบูร ณาการเข้ า กับ สัง คมปลายทางได้ คื อ ภาษา หลัง จากตัว ละครเอกสามารถสื่อ สาร
ภาษาเยอรมัน ได้ ดี เธอได้ เ ลื่ อ นต าแหน่ ง จากพนัก งานโรงงานไปเป็ นล่า มประจ าโรงงาน การที่ ตัว ละครเอกพูด ได้
ทัง้ ภาษาตุร กี แ ละภาษาเยอรมัน ท าให้ เ ธอมี ค วามเป็ นลูก ผสม (Hybridity) ที่ ส่ง เสริ ม ให้ เ ธอสามารถปรั บ ตัว ให้ เ ข้ า
กับหลายวัฒนธรรมได้ ดังที่ป้าของตัวละครเอกกล่าวกับเธอในฉากหนึ่งว่า “เธอได้ เรี ยนภาษาเยอรมันมา รู้ หนึ่งภาษา
เป็ นหนึง่ คน รู้สองภาษากลายเป็ นคนสองคน” (Özdamar, 1998, p. 179) การเปลีย่ นแปลงอัตลักษณ์ให้ เข้ ากับวัฒนธรรม
ตะวันตกและการรู้ภาษาเยอรมันของตัวละครเอกทาให้ ตวั ละครเอกปรับตัวและบูรณาการตนเองให้ เข้ ากับสังคมตะวันตก
ได้ ในที่สดุ และทาให้ เธอตัดสินใจกลับไปใช้ ชีวิตในประเทศเยอรมนีในตอนท้ ายของเรื่ อง
กระบวนการเปลี่ย นแปลงทางอัต ลัก ษณ์ ข องตัว ละครเอกในเรื่ อ งนี ต้ รงกับ ทฤษฎี เ กี่ ย วกับ อัต ลัก ษณ์ ข อง
Stuart Hall ที่กล่าวว่า “อัตลักษณ์ ไม่เคยมีความเป็ นเอกภาพ และในยุคสมัยใหม่มีความแตกแยกและกระจัดกระจาย
มากขึน้ ไม่เ คยก่อร่ างสร้ างขึน้ ภายในครั ง้ เดีย ว แต่ถูก สร้ างขึน้ หลายๆครั ง้ ขึน้ อยู่กับบริ บ ท ปฏิ สมั พันธ์ และสถานะที่
หลากหลาย” (Hall, 1996, p. 4) นัน่ แสดงให้ เห็นว่า อัตลักษณ์ขึ ้นอยู่กบั บริ บททางสังคมและบทบาททางสังคมของปั จเจก
ในสัง คมนัน้ ๆ ในขณะที่ สัง คมเป็ นตัว ก าหนดอัต ลักษณ์ ข องปั จ เจก ปั จ เจกก็ เ รี ย นรู้ ที่ จะนิ ย ามอัต ลักษณ์ ข องตนเอง
ให้ สอดคล้ องกับบทบาทและหน้ าที่ของตนเองในสังคมในเวลาเดียวกัน (Bevers, 1990, p. 276-279) ในนวนิยายเรื่ องนี ้
ตัวละครเอกต้ องเผชิญกับวัฒนธรรมสองขัวที
้ ่ต่างกันคือวัฒนธรรมเยอรมันกับวัฒนธรรมตุรกี ซึง่ เป็ นสถานการณ์ที่กระตุ้น
ให้ ตัว ละครเอกพัฒ นาอัต ลัก ษณ์ ข องตนเอง ทัง้ นี ้ เอิ ส ดามาร์ ไ ม่ เ พี ย งแต่ ส ร้ างตัว ละครเอกที่ ส ามารถปลดแอก
จากกรอบวัฒนธรรมตุรกีเพียงผู้เดียว แต่ยงั มีตวั ละครหญิงแรงงานชาวตุรกีคนอื่นอีกที่กล้ าท้ าทายบทบาทของผู้หญิงทีถ่ กู
ขนบทางสังคมก าหนดให้ เ ป็ นช้ างเท้ า หลัง เนื่ อ งจากตัว ละครแรงงานสตรี เ หล่า นี ท้ าหน้ า ที่ เ ป็ นผู้ห าเลีย้ งครอบครั ว
โดยหารายได้ สง่ กลับไปให้ ครอบครัวของตนที่ประเทศตุรกี เลี ้ยงดูพ่อแม่และพี่น้องที่เป็ นเพศชาย ผู้หญิงจึงเปลี่ยนสถานะ
จากผู้รับไปเป็ นผู้ให้ นอกจากนัน้ นวนิยายเรื่ องนี ้ยังสะท้ อนให้ เห็นว่าผู้หญิงตุรกีมีบทบาทสาคัญต่อสภาพเศรษฐกิจและ
การเมืองในประเทศเยอรมนี เนื่องจากแรงงานอพยพเหล่านี ้มีบทบาทสาคัญในการฟื น้ ฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
เยอรมนี และแรงงานส่ว นหนึ่ง ยัง ได้ เ ข้ าร่ ว มเคลื่อ นไหวทางด้ า นการเมือ งในเวลานัน้ เช่น กัน ด้ ว ยเหตุนี ้ จึ งถื อ ได้ ว่า
เอิส ดามาร์ ได้ น าเสนอภาพผู้หญิ งตุร กี ที่ เข้ มแข็ง และมีบ ทบาททางสัง คม เศรษฐกิ จและการเมือ งซึ่ง เป็ นการหัก ล้ า ง
ภาพผู้ห ญิ ง ตุร กี ที่ เป็ นช้ างเท้ าหลัง ตามแบบฉบับ ของสัง คมมุสลิมในนวนิ ย ายของเธอ (Weber, 2010, p. 37) ดัง นัน้
จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า การน าเสนอภาพผู้ห ญิ ง ตุร กี ที่ เ ป็ นแรงงานอพยพในนวนิ ย ายเรื่ อ งนี ส้ ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ปรากฏการณ์
“Turkish Turn” ซึ่งเป็ นการนาเสนอภาพเกี่ยวกับประเทศและวัฒนธรรมตุรกีในมุมมองใหม่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสูศ่ ตวรรษ
ที่ 20 (Adelson, 2005, p. 27)
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2. อัตลักษณ์ และการบูรณาการเข้ ากับสังคมของตัวละครผู้อพยพในนวนิยายเรื่อง สถานีระหว่ างทาง
2. 1 อัตลักษณ์ของชาวยิวกับปั ญหาการบูรณาการเข้ ากับสังคม
ในวรรณกรรมเรื่ อง สถานีระหว่างทาง ของ วลาดีเมียร์ แวร์ ทลีบ ผู้แต่งได้ นาเสนอปั ญหาอัตลักษณ์ของชาวยิว
ที่เป็ นอุปสรรคสาคัญในการบูรณาการเข้ ากับสังคมของตัวละครผู้อพยพ ในบริ บททางประวัติศาสตร์ นนั ้ ประเด็นปั ญหา
การปฏิเสธและกีดกันชาวยิวมีความเป็ นมาที่ยาวนาน เริ่ มตังแต่
้ การสถาปนาคริ สต์ศาสนาซึ่งเกิดขึ ้นพร้ อมกับการปฏิเสธ
ความเชื่ อ และพิ ธี ก รรมแบบยิ ว ทัง้ หมด นอกจากนัน้ ชาวคริ ส ต์ ยัง กล่ า วโทษชาวยิ ว ว่ า เป็ นผู้ ฆ่ า พระเยซู อี ก ด้ วย
(Bergmann & Wyrwa, 2011, p. 4-5) ต่อมาในคริ สต์ศตวรรษที่ 14 ถึง 16 ที่ชาวยิวเริ่ มมีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคม
ในยุโรปมากขึน้ ได้ เกิด การต่อต้ านชาวยิวในบริ บททางการเมืองและสังคมนัน่ คือ ชาวยิวถูก ชนชัน้ สูงและชนชัน้ กลาง
กล่าวหาว่าเป็ นพ่อค้ าหน้ าเลือด (Bergmann & Wyrwa, 2011, p. 10-12) และสมัยปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมในคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 19 ชาวยิวถูกกล่าวหาว่าเป็ นชนชันทุ
้ นนิยมที่เอารัดเอาเปรี ยบผู้อื่น (Bergmann & Wyrwa, 2011, p. 52-60) ซึ่งความ
เกลียดชังที่มีต่อชาวยิวได้ ทวีความรุ นแรงขึ ้นในช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ ที่สองและปะทุเป็ นการไล่ลา่ และฆ่าล้ างเผ่าพันธุ์
ชาวยิวจากพวกนาซี (Bergmann & Wyrwa, 2011, p. 97-108) บริ บทดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าชาวยิวไม่เคยหลุดพ้ นจาก
ชะตากรรรมที่ถูกปฏิเสธและต่อต้ านรวมถึง ถูกกีดกันออกจากสังคมตังแต่
้ ต้นคริ สตกาลจนกระทัง่ ถึงคริ สต์ศตวรรษที่ 20
จากเหตุผลดังกล่าว ดริ นดา (Drynda, 2012, p. 103) จึงกล่าวเปรี ยบเทียบว่า “ชาวยิวมีชะตากรรมเหมือนหนูในลู่วิ่ง ”
หมายถึงชาวยิวถูกกีดกันและต่อต้ านอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด
แวร์ ทลีบนาเสนอปั ญหาอัตลักษณ์ที่ซบั ซ้ อนของชาวยิวในนวนิยายของเขา อัตลักษณ์ความเป็ นยิวเป็ นอุปสรรค
หลักที่ทาให้ ครอบครัวตัวละครเอกไม่สามารถบูรณาการเข้ ากับสังคมปลายทางในประเทศต่าง ๆ ที่พวกเขาอพยพเข้ าไป
เมื่อครอบครั วตัวละครเอกอพยพไปในประเทศออสเตรี ย ตัวละครพ่อรู้ สึกว่าประเทศนี ้ไม่เหมาะกับการตัง้ รกรากของ
ครอบครัวชาวยิวเนื่องจากเขามองว่า คนออสเตรี ยเป็ นพวกนาซี (Vertlib, 1999, p. 85) หลังจากนัน้ ตัวละครพ่อได้ พา
ครอบครัวอพยพไปยังประเทศอิสราเอลซึง่ ตอนแรกเขามองว่าเป็ นดินแดนที่เหมาะสมกับคนเชื ้อชาติยิวที่สดุ แต่ครอบครัว
ของเขาก็ประสบปั ญหาเรื่ องการบูรณาการเข้ ากับสังคมอิสราเอลอีกเช่นกัน เนื่องจากสังคมในประเทศอิสราเอลมีการ
แบ่งกลุ่มอัตลักษณ์ ชาวยิวออกเป็ นหลายกลุ่ม ได้ แก่ ยิวบริ สทุ ธ์ (Jews) พวกที่ไม่นบั ว่าเป็ นยิว (Goi) และยิวที่ทรยศต่อ
ชาวยิว ด้ วยกันเอง (Jored) และเนื่องจากตัวละครแม่เป็ นชาวคริ สต์ ครอบครั วนี จ้ ึงถูกมองว่าเป็ นยิวที่ไม่บริ สุทธ์ และ
ไม่ นับ ว่ า เป็ นยิ ว (Vertlib, 1999, p. 145) และเมื่ อ ครอบครั ว ได้ อ พยพออกจากอิ สราเอล ก่ อ นที่ จ ะอพยพเข้ า มาอี ก
เป็ นครั ง้ ที่สองก็ ถูกมองว่าเป็ นพวกทรยศต่อชาวยิว (Vertlib, 1999, p. 142) จึงทาให้ ครอบครัวนีต้ ดั สินใจไม่ตงรกราก
ั้
ในประเทศอิสราเอลในที่สดุ
ปั ญหาการบูรณาการเข้ ากับสังคมปลายทางเห็นได้ ชัดเจนในตัวละครพ่อ ซึ่งสาเหตุสาคัญ คือการยึดติดกับ
อัตลักษณ์ ชาวยิว ตัวละครเอกกล่าวถึงบิดาของเขาว่า “พ่อของผมไม่อยากใช้ ชีวิตอยู่ที่ออสเตรี ย เพราะฮิตเลอร์ และ
พวกนาซีคนสาคัญเกิดที่นนั่ คุณต้ องเข้ าใจว่าพวกเราเป็ นชาวยิว ” (Vertlib, 1999, p. 85) การที่ตวั ละครพ่อมองทุกอย่าง
“ผ่านแว่นตาของความเป็ นยิว ” (Vertlib, 1999, p. 273) ทาให้ เขากีดกันตนเองออกจากสังคมออสเตรี ย จนไม่สามารถ
บูรณาการเข้ ากับสังคมปลายทางในประเทศออสเตรี ยได้ ต่างจากตัวละครเอกที่เปรี ยบเสมือนขัวตรงข้
้
ามของพ่อที่ไม่ยอม
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ให้ อตั ลักษณ์ชาวยิวมาขัดขวางการบูรณาการเข้ ากับสังคมของเขา เขาเคยโต้ แย้ งกับพ่อว่าความเป็ นยิวของเขาไม่ใช่สาเหตุ
ของปั ญหาในการเข้ ากับสังคม ดังที่เขากล่าวครัง้ หนึ่งว่า “จริ งๆที่โรงเรี ยนผมถูกด่าว่าเป็ นไอ้ รัสเซียหน้ าโง่อยู่หลายครัง้
แต่มีเพียงครัง้ เดียวที่ผมถูกว่าเป็ นยิวโสมม” (Vertlib, 1999, p. 257-258) ดังนัน้ ตัวละครพ่อจึงเป็ นตัวอย่างที่แสดงให้ เห็น
ว่าปั ญหาการบูรณาการเข้ ากับสังคมไม่ได้ เกิดจากการที่สงั คมไม่ยอมรับผู้อพยพเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการที่ผ้ อู พยพ
กีดกันตนเองออกจากสังคมด้ วยเช่นกัน จากกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ในตัวละครสองตัวที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดนี ้
ทาให้ กล่าวได้ ว่า “ในนวนิยายของแวร์ ทลีบตัวละครในเรื่ องได้ ถ่ายทอดถึงความอคติ การเหมารวมตนเองและผู้อื่น ไป
จนถึงการเลือกปฏิบตั ิและการเหยียดชนชาติในบริ บทที่แตกต่างกันอยูต่ ลอดเวลา” (Kegelmann, 2015, p. 84-85)
2.2 “สภาพไร้ รากเหง้ า” ของตัวละครเอกกับการบูรณาการเข้ ากับสังคม
ในขณะที่ ตัว ละครพ่ อ ยึ ด ติ ด กับ อัต ลัก ษณ์ ช าวยิ ว จนไม่ ส ามารถบูร ณาการเข้ า กับ สัง คมปลายทางได้ นัน้
ตัวละครเอกซึ่ง เป็ นลูก ชายกลับสามารถปรั บ ตัวเข้ า กับสังคมปลายทางในประเทศออสเตรี ย ซึ่งเป็ นประเทศสุด ท้ า ย
ที่ ค รอบครั ว ของเขาตัด สิ น ใจตัง้ รกรากที่ นั่น ได้ ใ นที่ สุด เนื่ อ งจากครอบครั ว ของเขาต้ อ งอพยพไปในหลายประเทศ
ตังแต่
้ เขายังเป็ นเด็ก เขาจึงได้ ใช้ ชีวิตในสังคมที่หลากหลาย ซึง่ เขาเปิ ดใจกับวัฒนธรรมในประเทศต่างๆ เหล่านัน้ ตรงข้ าม
กับพ่อและแม่ของเขาเอง เขาเรี ยนภาษาในประเทศที่อพยพไปจนสามารถพูด ได้ หลายภาษาอย่างคล่องแคล่ว ทังภาษา
้
รัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ และภาษาอิตาลี (Vertlib, 1999, p. 299) ความเคยชินกับสภาวะที่ไร้ หลักแหล่ง
ตังแต่
้ เด็กทาให้ ตวั ละครเอกไม่ยดึ ติดกับวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึง่ โดยเฉพาะ ในทางตรงกันข้ าม เขามองว่าการแบ่งแยก
ทางเชือ้ ชาติและศาสนาเป็ นเรื่ องไร้ สาระ (Vertlib, 1999, p. 287) ความคิดดังกล่าวส่งผลให้ เขามองโลกอย่างยืดหยุ่น
ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและปรับตัวเข้ ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างนันได้
้ ในตอนท้ ายของเรื่ องเขาปรับตัวเข้ ากับ
สังคมในประเทศออสเตรี ย เขารู้ สึกว่าเขาเป็ นคนออสเตรี ยและคนออสเตรี ยก็ยอมรับเขาเป็ นคนออสเตรี ยด้ วยเช่นกัน
เขาลงหลักปั กฐานในประเทศออสเตรี ยและบูรณาการเข้ ากับสังคมได้ ในที่สดุ (Vertlib, 1999, p. 300)
นวนิยายเของแวร์ ทลีบ แปลชื่อเรื่ องเป็ นภาษาไทยได้ ว่า สถานีระหว่างทาง นัน่ หมายถึงผู้แต่งตังใจเน้
้
นสภาวะ
การเดินทางอันไร้ หลักแหล่งของตัวละครผู้อพยพ ซึง่ ตรงกับเนื ้อเรื่ องที่ตวั ละครเอกและครอบครัวซึง่ เป็ นผู้อพยพชาวรัสเซีย
เชื ้อสายยิวต้ องอพยพย้ ายถิ่นฐานไปยังหลายประเทศ ซึ่งเดิมที ตัวละครพ่อคิดว่าประเทศอิสราเอลและประเทศอเมริ กา
เป็ นประเทศที่ เหมาะสมที่สุดสาหรั บผู้อพยพเชื อ้ สายยิ ว ประเทศอื่ นๆ เช่น ประเทศออสเตรี ย อิตาลี หรื อฮอลแลนด์
จึงเป็ นเพียง “สถานีระหว่างทาง” ทีพ่ วกเขาใช้ เป็ นที่อาศัยชัว่ คราวเพื่อรอการอพยพต่อไปยังประเทศอิสราเอลและประเทศ
อเมริ กาเท่านัน้ ประเทศเหล่านี ้จึงเปรี ยบเสมือนเป็ น “สถานที่เปลีย่ นผ่าน” (Transitraum) ที่อยูร่ ะหว่างสถานที่ที่เป็ นสถานี
ต้ นทางและสถานที่ที่เป็ นสถานีปลายทาง ทังนี
้ ้ สถานที่เปลี่ยนผ่านไม่ได้ หมายถึงประเทศทางผ่านของผู้อพยพเท่านัน้
แต่หมายรวมถึงสถานที่ที่มนุษย์เข้ าไปอยู่ชวั่ ขณะหนึ่ง ไม่ได้ ลงหลักปั กฐานอยู่ในสถานที่นนั ้ เช่น สถานีรถไฟ สนามบิน
ห้ างสรรพสิ น ค้ า หรื อยานพาหนะต่ า งๆ เป็ นต้ น (Hess-Lüttich, 2017, p. 16) ในนวนิ ย ายของแวร์ ทลี บ นั น้
สถานที่เปลี่ยนผ่านและสภาวะเปลี่ยนผ่านมีบทบาทสาคัญต่อ กระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ ของตัวละครเอก ส่งผลให้
ตัว ละครเอกมีอตั ลักษณ์ ที่หลากหลาย ไร้ ซึ่งการยึดติดในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง ดัง ที่เคเกิลมันน์ (Kegelmann,
2015, p. 84-85) กล่ า วถึ ง ประเด็ น ปั ญหาเรื่ อ งอัต ลัก ษณ์ ใ นนวนิ ย ายเรื่ อ งนี ว้ ่ า ประเด็ น เรื่ อ งอัต ลัก ษณ์ ใ นเรื่ อ ง
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ได้ สะท้ อ นให้ เ ห็น “ชี ว ประวัติ และอัต ลักษณ์ แ บบปั จจุบัน ที่อ ยู่ท่า มกลางวัฒ นธรรมที่ ห ลากหลายสามารถมี ลกั ษณะ
ทีซ่ บั ซ้ อนและแตกต่างไม่สามารถแบ่งแยกเป็ นขัวตรงข้
้
ามแบบพื ้นฐาน (โดยส่วนใหญ่แบ่งตามเชื ้อชาติ) ได้ อีกต่อไป”

บทสรุป
จากการวิจยั พบว่าแม้ นวนิยายทังสองเรื
้
่ องสะท้ อนชีวิตของผู้อพยพที่เดินทางเข้ ามาตังรกรากในดิ
้
นแดนทีต่ า่ งกัน
และมีแรงจูงใจในการอพยพไม่เหมือนกัน แต่ตวั ละครผู้อพยพในทังสองเรื
้
่ องต่างประสบปั ญหาการบูรณาการเข้ ากับสังคม
ปลายทางเหมื อ นกัน พวกเขาต่ า งถูก กี ด กัน ออกจากคนในสัง คมปลายทางและรู้ สึก เป็ น “คนนอก” ในสัง คมนัน้
อย่างไรก็ตาม นวนิยายทังสองเรื
้
่ องได้ นาเสนอสาเหตุของปั ญหาการบูรณาการแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ในขณะที่
ตัวละครเอกในเรื่ อง สะพานปากน้ า โกลเด้น ฮอร์ น ประสบปั ญหาการบูรณาการเข้ ากับสังคมจากสภาพแวดล้ อ ม
การทางาน เวลางาน สภาพและเขตที่อยู่อาศัย อุปสรรคทางด้ านภาษาและกลุม่ เพื่อน ครอบครัวของตัวละครเอกในเรื่ อง
สถานีระหว่างทาง ไม่สามารถปรับตัวเข้ ากับสังคมปลายทางได้ เพราะการยึดติดกับอัตลักษณ์ความเป็ นยิวของตัวละครพ่อ
นอกจากประเด็นดังกล่าว นวนิยายทัง้ สองเรื่ องยังแสดงให้ เห็นเหมือนกันว่าอัตลักษณ์ ของตัวละครผู้อพยพมีบทบาท
สาคัญในการบูรณาการเข้ ากับสังคมปลายทาง การยึดติดกับอัตลักษณ์เดิมของผู้อพยพเป็ นอุปสรรคสาคัญในการปรับตัว
ให้ เข้ ากับสังคม ในขณะที่ความสามารถในการพัฒนาและปรับเปลี่ ยนอัตลักษณ์ ทาให้ ตวั ละครเอกทังสองต่
้
างปรับตัว
เข้ ากับสังคมปลายทางได้ ในที่สุด นวนิยายทัง้ สองเรื่ องถือเป็ นนวนิยายที่สะท้ อนปั ญหาผู้อพยพที่มีชื่อเสียงในแวดวง
วรรณกรรมเยอรมัน เนื่ อ งจากประเด็ น ปั ญ หาเรื่ อ งการบูร ณาการเข้ า กับ สัง คมและปั ญ หาอัต ลัก ษณ์ ข องผู้อ พย พ
เป็ นประเด็นปั ญหาร่ วมสมัยและเป็ นปรากฏการณ์ ทางสังคมที่เกิดคู่กับการอพยพย้ ายถิ่นฐานของมนุษย์มาตังแต่
้ อดีต
จนถึงปั จจุบนั
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ผลการใช้ โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
Effects of Using English Project Works to Enhance English Speaking Skills of
Grade 12 Students
อลิษา จันทร์ เปล่1ง1 , สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์22 และ วชิระ จันทราช3 3
Alisa Junpleng , Suneeta Kositchaivat and Vachira Jantarach

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
ก่อนและหลังเรี ยนด้ วยโครงงานภาษาอังกฤษ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีตอ่ กิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษ กลุ่ม ตัวอย่า ง ได้ แก่ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึ กษาปี ที่ 6/5 โรงเรี ย นธรรมโชติ ศึก ษาลัย ที่ เรี ยน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 (อ33102) ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 25 คน ซึ่งได้ มาจากการสุม่ อย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ด้ วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ประกอบด้ วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้จานวน 3 แผน 2) แบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 3) แบบประเมิน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษแบบรู บริ ค (rubric) และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
ที่มีตอ่ กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ค่าสถิติทดสอบ t แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนด้ วยโครงงานภาษาอังกฤษ
มีคะแนนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 และ 2) ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างต่อ กิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
คาสาคัญ: โครงงานภาษาอังกฤษ, ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
Abstract
The purposes of this research were to 1) compare the students ’speaking skills before and after
using English project work and 2) survey the students’ satisfactions toward the English project works. The
sample consisted of 25 grade twelve students of Thammachotesuksalai School who enrolled in English 6
(E33102) during the second semester of the academic year 2019. They were selected by using simple
random sampling. The research instruments were 1 ) three lesson plans 2 ) a direct test of English
speaking skills 3) an assessment rubric of English speaking skills and 4) a satisfaction survey toward the
__________________________________________
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English project works. The data were analyzed by mean, standard deviation, t-test dependent and
content analysis.
The results of the study were as follows: 1 ) The students’ English speaking skills after using
English project works were significantly higher than before at .05 level and 2) The students’ satisfaction
towards the English project works was at the highest level.
Keyword: English project works, English speaking skills

บทนา
ปั จจุบัน หลัก สูตรการศึกษาระดับขัน้ การศึกษาพื น้ ฐานกาหนดให้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
พื น้ ฐานที่ นัก เรี ย นทุก คนต้ อ งได้ เรี ย นรู้ สามารถสื่อ สารกับ ชาวต่า งชาติ (ฟาฏิ นา วงศ์ เลขา, 2553) ทักษะการพู ด
ภาษาอังกฤษเป็ นทักษะสาคัญในการดาเนินชีวิตที่ทกุ สังคมโลกต้ องเชื่อมต่อกันอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด (สุภทั รา อักษรานุเคราะห์,
2532) ดังนันทั
้ กษะการพูดภาษาอังกฤษของทุกคนควรได้ รับการพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ทัก ษะการพูด ภาษาอังกฤษของนัก เรี ย นไทย พบว่า ผู้เรี ย นยัง ไม่ ส ามารถพู ด
ภาษาอังกฤษได้ ดีเท่าที่ควร ยังขาดการสื่อสารในระดับถ่ายโอนข้ อมูล (กัลยา มหาวัน, 2549) ไม่สามารถพูดสื่อสาร
โต้ ตอบกับผู้อื่นได้ เนื่องมาจากการเรี ยนการสอนที่ส่วนใหญ่ ยงั คงเป็ นการเน้ นในการท่องจาเพียงเท่านัน้ และเป็ น
รูปแบบการสื่อสารเพียงทางเดียว ไม่มีกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สร้ างปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนและผู้เรี ยนด้ วยกัน
(เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศักดิ์, 2553) นอกจากนี ้ ครูยงั คงสอนในรูปแบบของการยึดกับตาราเรี ยน และสอนแบบบรรยาย
มุ่งเน้ นตัวภาษา เช่น คาศัพท์ และไวยกรณ์ ที่ไม่สามารถสื่อสารในชีวิตประจาวันได้ (Richards and Nunan, 1990:
122 อ้ างถึงใน อติกานต์ ทองมาก, 2552)
จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒ นาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ พบว่า มีการใช้ วิธีการสอนแบบโครงงาน
เพื่ อ พัฒ นาการใช้ ภ าษาอัง กฤษของผู้เรี ย น ซึ่ง เป็ นวิ ธี ที่ ต รงกับ ความสนใจของผู้เรี ย นและได้ ใช้ ภาษาอังกฤษ
ในสถานการณ์ จริ ง (อติกานต์ ทองมาก, 2552) ผู้วิจัย ในฐานะครู ผ้ ูสอนวิชาภาษาอังกฤษได้ เล็งเห็นความสาคัญ
ที่จะต้ องมีการพัฒนาการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรี ยนให้ อยู่ในระดับดี จึงได้ นา
แนวคิดการใช้ กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษมาพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรี ยน โดยออกแบบการจัด
กิจกรรมที่เอื ้อต่อการทากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษและการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรี ยน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ก่อนและหลังเรี ยนด้ วยโครงงาน
ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีตอ่ กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ

วิธีดาเนินการวิจัย
ผลการใช้ โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ใช้ รูปแบบการวิจยั แบบ One- Group-Pretest-Posttest Design ซึ่งผู้วิจยั ได้ ดาเนินการ
วิจยั ตามลาดับขัน้ ดังนี ้
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ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้ น ได้ แก่ กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่
2.1 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
2.2 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้ แก่ นักเรี ยนระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษาชัน้ ปี ที่ 6 โรงเรี ย นธรรมโชติศึก ษาลัย จังหวัดสุพ รรณบุรี
ที่เรี ยนในรายวิชา อ33102 วิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 7 ห้ องเรี ยน จานวน 225 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปี ที่ 6 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยน
ธรรมโชติ ศึ ก ษาลัย จั ง หวัด สุ พ รรณบุ รี ที่ ได้ มาโดยใช้ วิ ธี สุ่ม ห้ องเรี ย นอย่ า งง่ า ย (Simple random sampling)
ได้ ห้องเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6/5 จานวน 25 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เพื่ อ ให้ ก ารวิ จัย เป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ ผู้วิ จัย ได้ ด าเนิ น การสร้ างและตรวจส อบคุณ ภาพเครื่ อ งมื อ
เพื่อนามาใช้ ในการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 3 แผน โดยผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ตวั ชี ้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช
2551 เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ซึง่ นามาสูก่ ารออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 3
แผน ได้ แก่ 1) Describing People 2) Clothing และ 3) Fashion Styles
2. แบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
ผู้วิจยั ได้ สร้ างและพัฒนาแบบทดสอบเป็ นวิธีการสอบพูดทางตรง ซึง่ แบบทดสอบดังกล่าวมีข้อคาถามที่สอดคล้ องกับ
เนื ้อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู้ และกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ กลุม่ ตัวอย่างสอบโดยการพูดบรรยายเกี่ยวกับ
รูปภาพที่สมุ่ เลือกมา 1 รูป จากรูปภาพทังหมด
้
20 รูป หลังจากที่กลุม่ ตัวอย่างฟั งข้ อคาถามจบแล้ ว แต่ละคนจะมีเวลา
เตรี ยมตัวคนละ 1 นาที เพื่อทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษดังกล่าว และแต่ละคนมีเวลาสอบพูดบรรยาย คนละ 3 นาที
3. แบบประเมิ น ทั ก ษะการพู ด ภาษาอัง กฤษ เป็ นการประเมิ น แบบแยกส่ ว น 5 ด้ าน คื อ 1) ด้ าน
การออกเสียง 2) ด้ านคล่องแคล่วในการใช้ ภาษา 3) ด้ านการใช้ คาศัพท์และไวยากรณ์ 4) ด้ านเนื ้อหา และ 5) ด้ าน
ความเป็ นธรรมชาติ โดยเกณ ฑ์ การให้ คะแนนแบ่ ง เป็ น 4 ระดั บ คื อ 1) ระดั บ ที่ 1 หมายถึ ง ปรั บ ปรุ ง
2) ระดับที่ 2 หมายถึง พอใช้ 3) ระดับที่ 3 หมายถึง ดี และ 4) ระดับที่ 4 หมายถึง ดีเยี่ยม ซึง่ มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เป็ นการประเมิ นแบบแยกส่วน 5 ด้ าน คื อ 1) ด้ านเนือ้ หา 2) ด้ านสื่อการเรี ย นการสอน 3) ด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับ
4) ด้ านครู ผ้ สู อน และ 5) ด้ านบรรยากาศ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ
Likert มี 5 ระดับ ได้ แก่ 1) ระดับที่ 1 หมายถึง น้ อยที่สดุ 2) ระดับที่ 2 หมายถึง น้ อย 3) ระดับที่ 3 หมายถึง ปานกลาง
4) ระดับที่ 4 หมายถึง มาก และ 5) ระดับที่ 5 หมายถึง มากที่สดุ
การเก็บและรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการวิจัยในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โดยใช้ เวลา 8 คาบ รวมระยะเวลาทังสิ
้ ้น 16 ชั่วโมง
โดยมีลาดับขันตอนการเก็
้
บและรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
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1. จัด ปฐมนิ เทศนัก เรี ย นกลุ่ม ตัว อย่ า งเพื่ อ สร้ างความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารเรี ย น บทบาทของผู้เรี ย น
จุดประสงค์ของการเรี ยน และวิธีการประเมินผล
2. ส ารวจหัว ข้ อ โครงงานที่ ก ลุ่ม ตัว อย่ า งมี ค วามสนใจมากที่ สุด จาก 4 หัว ข้ อ ได้ แ ก่ 1) แฟชั่น เสื อ้ ผ้ า
2) บุคคลสาคัญ 3) อาหารและเครื่ องดื่ม 4) การพยากรณ์ อากาศ ได้ หวั ข้ อการทาโครงงานที่กลุม่ ตัวอย่างสนใจมาก
ที่ สุด คื อ แฟชั่น เสื ้อผ้ า คิ ด เป็ น ร้ อยละ 72 รองลงมาคื อ อาหารและเครื่ องดื่ ม คิ ด เป็ น ร้ อยละ 16 รองลงมา คื อ
บุคคลสาคัญ คิดเป็ น ร้ อยละ 8 และลาดับสุดท้ ายคือ การพยากรณ์อากาศ คิดเป็ น ร้ อยละ 4
3. ทดสอบก่ อ นเรี ย น โดยใช้ แบบทดสอบที่ ผ้ ู วิ จั ย สร้ างขึ น้ และผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ เชี่ ย วชาญ
เพื่อวัดระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง สาหรับการประเมินเป็ นการประเมินแบบแยกส่วน
5 ด้ าน คื อ 1) ด้ านการออกเสี ย ง 2) ด้ านคล่ อ งแคล่ ว ในการใช้ ภาษา 3) ด้ านการใช้ ค าศั พ ท์ แ ละไวยกรณ์
4) ด้ านเนื ้อหา และ 5) ด้ านความเป็ นธรรมชาติ โดยเกณฑ์การให้ คะแนนแบ่งเป็ น 4 ระดับ คือ 1) ระดับที่ 1 หมายถึง
ปรับปรุง 2) ระดับที่ 2 หมายถึง พอใช้ 3) ระดับที่ 3 หมายถึง ดี และ 4) ระดับที่ 4 หมายถึง ดีเยี่ยม ซึ่งมีคะแนนเต็ม
20 คะแนน
4. ดาเนินการสอนโดยผู้วิจยั เป็ นผู้สอนด้ วยตนเอง ดาเนินการสอนโดยใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ทงสิ
ั ้ ้น 3 แผน
แต่ละแผนเน้ นการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการบรรยาย ได้ แก่ 1) Describing People บรรยายรู ปลักษณ์
และบุค ลิก ภาพของบุค คล 2) Clothing บรรยาย ประเภท รู ป แบบ ลัก ษณะของเสือ้ ผ้ า และเครื่ อ งประดับ ต่างๆ
3) Fashion Styles บรรยายประเภทแฟชั่นเสื ้อผ้ า และการแต่งกายในแฟชั่นประเภทต่างๆ โดยครู ผ้ สู อนจะแนะนา
ให้ นกั เรี ยนกลุม่ ตัวอย่างสังเกตการใช้ ภาษาและเก็บรวบรวมความรู้เพื่อนามาใช้ ในกิจกรรมโครงงานของตนเองต่อไป
5. หลังจากที่นกั เรี ยนกลุม่ ตัวอย่างเรี ยนรู้ ครบทัง้ 3 แผนแล้ ว ลาดับต่อไป นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างจะได้ เรี ยนรู้
และพัฒ นาทัก ษะการพู ด ภาษาอัง กฤษผ่ า นการท ากิ จ กรรมโครงงานภาษาอัง กฤษในหัว ข้ อ Fashion Show
โดยนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างจะดาเนินการผ่านขันตอนการท
้
าโครงงาน ดังนี ้
5.1 นัก เรี ย นกลุ่ม ตั ว อย่ า งจะท าโครงงานเป็ นกลุ่ม โดยได้ แบ่ ง กลุ่ม มาแล้ ว ตัง้ แต่ ก ารเรี ย น
ด้ ว ยแผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ 1 โดยใช้ วิ ธี ก ารแบ่ ง กลุ่ม ด้ ว ยการจัด กลุ่ม ตามความสามารถด้ า นทัก ษะการพู ด
ภาษาอังกฤษ
5.2 นัก เรี ย นวางแผนการท าโครงงาน และศึก ษาค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม นอกห้ อ งเรี ย น ที่ ได้ รับ จาก
การเรี ยนด้ วยแผนการเรี ยนรู้ ทงั ้ 3 แผน เป็ นแนวทางในการทาโครงงานเพื่อนาเสนอโครงงาน เรื่ อง Fashion Show
ต่อไป โดยมีครูผ้ สู อนเป็ นผู้ให้ คาปรึกษาและแนะนา (Coach)
5.3 นักเรี ยนนาเสนอโครงงาน Fashion Show ซึ่งนักเรี ยนจะได้ แสดงทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ผ่านการนาเสนอโครงงานแฟชัน่ โชว์ของแต่ละกลุม่ พร้ อมทังประเมิ
้
นการนาเสนอโครงงานของกลุม่ ตนเองและเพื่อน
6. ทาการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังเรี ยนด้ วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ โดยใช้ วิธีการ
สอบพูดทางตรง แบบทดสอบเป็ นค าถาม 1 ข้ อ โดยให้ นักเรี ยนเข้ าทดสอบทีละคน แต่ละคนจะสุ่มเลือกรู ปภาพ
มา 1 รู ป จากรู ป ภาพทัง้ หมด 20 รู ป ซึ่งรู ป ภาพที่ ใช้ เป็ นรู ป ภาพของบุค คลที่ แต่งตัว ในสไตล์ต่างๆ ผู้เข้ าทดสอบ
จะพูดบรรยายเกี่ยวกับรู ปภาพที่ได้ สมุ่ เลือกดังกล่าว โดยกรรมการจะให้ เวลาผู้เข้ าสอบเตรี ยมตัว คนละ 1 นาที และ
แต่ละคนมีเวลาสอบพูดบรรยาย คนละ 3 นาที
7. นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทาแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัย
เป็ นผู้อธิบายถึงวิธีการทาแบบประเมินและข้ อความในแบบประเมินทุกข้ อ และให้ ผ้ เู รี ยนทาไปพร้ อมๆ กัน
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ผลการวิจัย
1. ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรี ยนด้ วยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรี ยนด้ วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบทัก ษะการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษ
การ
คะแนน
̅
̅
S.D.
S.D.(D) t
df
p-value
𝐗
𝐃
ทดสอบ
เต็ม
ก่อนเรี ยน 20
8.53
1.46
6.59
0.2466 26.7234* 24
0.000
หลังเรี ยน 20
15.22
2.23
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังเรี ยนด้ วยกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 15.22 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ก่อนเรี ยนด้ วยโครงงานภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 8.53 คะแนนผลต่างเฉลี่ย (D̅) ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ด้ วยกิ จกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 6.59 และค่าทดสอบ t มีค่าเท่ากับ 26.72 (p < .05) จากค่าสถิ ติ
ดังกล่าวแสดงว่า ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังการเรี ยนด้ วยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรี ยนด้ วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่ กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลีย่ (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษของกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 25 คน
̅
ประเด็นการประเมิน
S.D.
แปลผล
ลาดับที่
𝐗
ด้ านที่ 1: เนื ้อหา
4.45
0.62
มาก

ด้ านที่ 2: ด้ านสือ่ การเรี ยนการสอน
4.49
0.62
มาก

ด้ านที3่ : ด้ านประโยชน์ที่ได้ รับ
4.59
0.56
มากที่สดุ

ด้ านที่ 4: ครูผ้ สู อน
4.59
0.50
มากที่สดุ

ด้ านที่ 5: ด้ านบรรยากาศ
4.44
0.67
มาก

รวม
4.51
0.59
มากที่สดุ
จาก ตารางที่ 2 พบว่ า ผู้ เรี ย นกลุ่ม ตัว อย่ า ง จ านวน 25 คน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ กิ จ กรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ทัง้ 5 ด้ าน อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.51, S.D.= 0.59) ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 2 และเมื่ อ
พิจารณาความพึงพอใจแยกเป็ นด้ าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ และมาก โดยเรี ยงลาดับจากมากที่สดุ ถึงน้ อยที่สดุ ได้ ดงั นี ้ ลาดับที่ 1 ด้ านครูผ้ สู อน (̅X = 4.59, S.D.= 0.50)
ล าดั บ ที่ 2 ด้ านประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ (̅X = 4.59, S.D.= 0.56) ล าดั บ ที่ 3 ด้ านสื่ อ การเรี ย นการสอน ( ̅X = 4.49,
S.D.= 0.62) ลาดับที่ 4 ด้ านเนื ้อหา (X̅ = 4.45, S.D.= 0.62) และลาดับที่ 5 ด้ านบรรยากาศ (X̅ = 4.44, S.D.= 0.67)
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บทสรุป
การวิจัย เรื่ อ ง ผลการใช้ โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒ นาทัก ษะการพูด ภาษาอังกฤษของนัก เรี ย น
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. จากผลการวิจยั ข้ อที่ 1 พบว่า ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังการเรี ยน
ด้ วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรี ยนด้ วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจาก
1.1 การทากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถฝึ กทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
จากการปฏิ บัติ จ ริ ง โดยกระบวนการท าโครงงาน ขัน้ การวางแผนโครงงาน ผู้เรี ย นได้ ท างานร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ม
เพื่ อ วางแผนในการท าโครงงาน วิเคราะห์ ขัน้ ตอนในการท าโครงงาน มี โอกาสได้ ฝึกใช้ ภาษาก่ อ นที่ จ ะน าไปใช้
ในการทาโครงงานจริ ง สอดคล้ องกับแนวคิดของกรมวิชาการ (2544) ที่กล่าวว่า การเตรี ยมตัวผู้เรี ยนในด้ านภาษา
ที่หลากหลายส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเห็นความเกี่ ยวโยงของภาษากับชี วิตจริ งทังในและนอกห้
้
องเรี ย น และสอดคล้ องกับ
แนวคิ ด ของ Fried-Booth (1987) ที่ ก ล่า วว่า ขัน้ ตอนการวางแผนเป็ นการกระตุ้น ความสนใจ เป็ นการอภิ ป ราย
ความคิดต่างๆ ให้ ข้อแนะนาและแลกเปลี่ยนทักษะทางภาษาที่จะฝึ กฝนคือการพูด การฟั ง การอ่านในหัวข้ อเรื่ อง
ที่จะศึกษาร่ วมกัน ส่งผลให้ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินตนเองในการปฏิบตั ิโครงงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีการปฏิบตั ิในการปรึกษางานกับเพื่อนอย่างมีเหตุผลอยูใ่ นระดับดีมาก กล้ าแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิด
และร่วมกันออกแบบการนาเสนอโครงงานจนเป็ นที่นา่ พอใจ
1.2 การทากิ จกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ขัน้ การดาเนิน โครงงาน ผู้เรี ยนได้ ลงมื อปฏิ บัติจริ ง
โดยผู้เรี ยนได้ ช่วยกันทางานตามความรับผิดชอบของตน เช่น ค้ นคว้ าหาข้ อมูล จัดการกับข้ อมูลที่ได้ นาเอาข้ อมูล
ที่ได้ ไปใช้ ในการน าเสนอโครงงาน ตัง้ ค าถามเมื่ อ มี ข้อสงสัย และแก้ ไขปั ญ หาที่เกิ ดขึน้ ในสถานการณ์ จ ริ ง จนถึ ง
การนาเสนอโครงงาน สอดคล้ องกับแนวคิดของ Phillips; Burwood; and Dunford (1991) ที่กล่าวว่า จุดมุ่งหมาย
ของการท าโครงงานคือ มุ่งเน้ น ให้ ผ้ ูเรี ยนดึงความรู้ ทุก อย่า งมาแก้ ปั ญ หาโดยใช้ ภาษาอั งกฤษเป็ นสื่อ ให้ ผ้ ูเรี ย น
รับผิดชอบกับการเรี ยนของตนเอง พึง่ พาตนเอง ทางานร่วมกันอย่างเท่าเทียมเพื่อทาโครงงานให้ สาเร็ จลุลว่ ง ส่งผลให้
เกิ ด แรงจูงใจในการเรี ย นต่อ ไป สังเกตได้ จากการพัฒ นาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษและความมั่น ใจในการพูด
ภาษาอังกฤษมากขึ ้น
1.3 การทากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ขันการประเมิ
้
นผลโครงงาน การทากิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ย นได้ ป ระเมิ น ผลงานของตนเองและของเพื่ อ นต่า งกลุ่ม โดยพิ จ ารณาถึ ง ข้ อ ดี
และข้ อควรปรั บ ปรุ ง ของผลงาน รวมทัง้ ให้ เหตุ ผ ลประกอบการประเมิ น ที่ ชัด เจนซึ่ ง เป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ เรี ย น
ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของตนเองต่อไป สอดคล้ องกับแนวคิดของ Harris and McCann (1994)
ที่ ก ล่ า วว่ า การประเมิ น เป็ นการสะท้ อนถึ ง การเรี ย นรู้ ของผู้ เรี ย น ทั ง้ ความรู้ ความเข้ าใจ วิ ธี คิ ด วิ ธี ท างา น
ความพึงพอใจในกระบวนการทางาน ผลงาน และความต้ องการพัฒนาตนเองให้ ดีขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากผลการประเมิน
การนาเสนอโครงงาน ด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานของกลุ่มตัวอย่าง (เพื่อนประเมินเพื่อน) ซึ่งมี
คะแนนเฉลีย่ 18 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 80
2. จากผลการวิจัย ข้ อ ที่ 2 พบว่า ความพึ ง พอใจของกลุ่ม ตัว อย่ า งต่ อ กิ จ กรรมโครงงานภาษาอัง กฤษ
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ อาจเนื่องมาจาก
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2.1 ผู้วิจยั มีการศึกษาและวิเคราะห์เนื ้อหาตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 นอกจากนี ้
ผู้วิจัยได้ มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพิ่มเติมเกี่ ยวกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการสอนแบบโครงงาน
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ ผลการใช้ กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ
โดยผู้วิจยั มีบทบาทเป็ นผู้อานวยความสะดวกให้ ผ้ เู รี ยน คอยให้ คาแนะนา และตอบข้ อซักถามเมื่อผู้เรี ยนเกิดข้ อสงสัย
สอดคล้ องกับแนวคิดของ กรมวิชาการ (2544) ที่กล่าวว่า ครูผ้ สู อนมีหน้ าที่ให้ คาสัง่ ที่ชดั เจน และต้ องมีการตรวจสอบ
ว่าผู้เรี ยนเข้ าใจวิธีทางานเป็ นกลุ่ม เพื่อให้ โครงงานบรรลุผลสาเร็ จได้ ด้วยดี และให้ ความช่วยเหลือตามความจาเป็ น
ขณะผู้เรี ยนทางาน เพื่ อให้ แน่ใจว่าผู้เรี ยนท างานตามแผนที่วางไว้ โดยผลการวิจัย พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจต่อครูผ้ สู อนอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (X̅ =4.59, S.D. =0.50)
2.2 ผู้วิ จัย ได้ ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ที่ ผ้ ู เรี ย นจะได้ รั บ สูง สุด จากการเรี ย นด้ วยกิ จ กรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Haines (2002) ที่กล่าวว่า การทาโครงงานจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศึกษาค้ นคว้ า
เรื่ อ งที่ เกี่ ย วกับ โลกแห่ ง ความเป็ นจริ ง ได้ ท างานร่ ว มกับ ผู้เรี ย นที่ มี ค วามสามารถต่ า งกัน นอกจากนี โ้ ครงงาน
ยัง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ย นได้ ฝึ กความคล่อ งในการใช้ ภาษา และเห็ น ความส าคัญ ของการใช้ ภาษาอย่า งถูก ต้ อ ง
โดยผลการวิจัย พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้ รับอยู่ในระดับมากที่สดุ ( X̅ =4.59,
S.D. =0.56)
2.3 ผู้วิจยั ได้ ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้จากการสารวจหัวข้ อที่ผ้ เู รี ยนสนใจมากที่สดุ ซึ่ง การเรี ยน
แต่ ละครั ง้ ผู้วิ จัย จะแนะน าให้ นัก เรี ย นกลุ่ม ตัว อย่ า งสัง เกตการใช้ ภาษาและเก็ บ รวบรวมความรู้ เพื่ อ น ามาใช้
ในการท าโครงงานต่อ ไป สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ Haines (2002) ที่ ก ล่า วว่า การท าโครงงาน ผู้เรี ย นมี อิ สระ
ในการเลือกหัวข้ อที่ตนเองสนใจ บรรยากาศในการเรี ยนดูไม่เป็ นทางการ ส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนมี ความรู้ สึกผ่อนคลาย
จากวิธีการเรี ยนแบบปกติ และสอดคล้ องกับแนวคิดของ จิราภรณ์ ศิริทวี (2542) ที่กล่าวว่า การสอนแบบโครงงาน
มีจุดประสงค์คือ ต้ องการกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จักสังเกต และแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง เพื่อตอบคาถามที่ตนอยากรู้
โดยผลการวิจยั พบว่า โดยรวมกลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อด้ านเนื ้อหาอยูใ่ นระดับมาก ( X̅ =4.45, S.D. =0.62)

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่ อง ผลการใช้ โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ผู้ วิ จั ย ได้ สรุ ป แนวคิ ด และน าเสนอข้ อเสนอแนะที่ เ ป็ นประโยชน์ และเป็ นแนวทาง
การจัด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยกิ จ กรรมโครงงานภาษาอังกฤษ แก่ ผ้ ูที่ จะท าวิจัย เกี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยกิ จ กรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่อไป มีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้
1. จากการท าวิจัย ในครั ง้ นี ้ พบว่า วิ ธีก ารใช้ กิ จ กรรมโครงงานภาษาอังกฤษเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการพูด
ภาษาอัง กฤษ เป็ นการจัด การเรี ย นการสอนที่ ส่ง เสริ ม การพัฒ นาทัก ษะพูด ภาษาอัง กฤษของผู้เรี ย นในหัว ข้ อ
ตามความถนัดและความสนใจของตน ดังนันโครงงานที
้
่จัดต้ องเหมาะสมกับความสนใจและระดับความสามารถ
ของนักเรี ยน สอดคล้ องกับค่านิยม ช่วงวัย และสังคมที่นกั เรี ยนอาศัยอยูด่ ้ วย
2. ในการวิจยั ครัง้ นี ้ พบว่า นักเรี ยนแต่ละกลุม่ มีความกระตือรื อร้ นที่จะสร้ างสรรค์ผลงานของตนให้ โดดเด่น
กว่ากลุ่มอื่นๆ ดังนันควรมี
้
รางวัล หรื อเกียรติบตั ร ให้ นกั เรี ยน เพื่อให้ นักเรี ยนทังคนที
้
่เก่งด้ านการพูดภาษาอังกฤษ
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หรื อความประพฤติดี ทางานดี มีความตังใจในการเรี
้
ยน ได้ เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีกาลังใจในการพัฒนาตนเอง
ต่อไป
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้ านอื่นๆ เช่น การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา เป็ นต้ น
2. ในการวิจัยครั ง้ ต่อไปควรมี การบูรณาการการจัดการเรี ย นรู้ ด้ วยกิ จ กรรมโครงงานภาษาอังกฤษร่ วม
กับวิชาในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่นเพื่อช่วยส่งเสริ มทักษะการแก้ ปัญหา ทักษะการสือ่ สาร และทักษะชีวิต
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ความคิดเห็นของนักท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติท่ มี ีต่อการจัดการพุทธสถานวัดจีน
เพื่อเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ การท่ องเที่ยวเชิงศาสนา กรณีศึกษา : วัดเล่ งเน่ ยยี่1 และ
วัดเล่ งเน่ ยยี่2
Opinions of Foreign Tourists on Chinese Temples Buddhism
Management to become a Religious Tourism Learning Place
Case Study : Leng Nuei Yee1 and Leng Nuei Yee2
พระศรัญย์ ช้ างกุล1 และ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกลุ 2
Phra Saran Changkun1 and Assoc.Prof. Dr. Aswin Sangpikul2

บทคัดย่ อ
การวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการจัดการพุทธสถาน
วัดจี น เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา และ 2) เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อการจัดการพุทธสถานวัดจีน เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ 20 ปี ขึ ้นไป ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยววัดเล่งเน่ยยี่1และวัดเล่งเน่ยยี่2 จานวน
400 คน ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการพุทธสถานวัดจีนเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
การท่องเที่ ยวเชิ งศาสนา ด้ านแหล่งข้ อมูลมากที่ สุด รองลงมาคือ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก และด้ านการเข้ าถึ ง
เมื่ อเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับการจัดการพุทธสถานวัดจี น พบว่ า นักท่ องเที่ ยวที่ มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดื อน
แตกต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นด้ านสถานที่ ด้ านบุคลากร ด้ านวิธี การบริ หารจัดการ และด้ านการเข้ าถึ ง แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และนักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีค วามคิดเห็นด้ านกิ จกรรมในสถานที่
ด้ านวิธีการบริ หารจัดการ และด้ านสิง่ อานวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การจัดการพุทธสถาน แหล่งเรี ยนรู้ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา

Abstract
The objectives of this research are 1) to study the opinions of foreign tourists on chinese temples
buddhism management to become a religious tourism learning place and 2) to compare the opinions of
foreign tourists on chinese temples buddhism management to become a religious tourism learning place,
classified by personal factors. The samples for this research were 400 foreign tourists who 20 years old
and over to traveling to Wat Leng Nuei Yee1 and Wat Leng Nuei Yee2. The results revealed that the chinese
temples buddhism management to become a religious tourism learning place, tourism foreign focus mostly
on data source, next are facilities and access side. The comparison of opinions of foreign tourists on
chinese temples buddhism management classified by personal factors are tourists with different the
average monthly incomes have opinions about places, staff, management and access side differences
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were statistically significant at .05 level. And tourists with different ages have opinions about activity area,
management and facilities differences were statistically significant at .05 level.
Keywords: expectations, shopping experience, elderly tourists

บทนา

ปั จจุบนั นักท่องเที่ยวจานวนมาก ให้ ความสนใจกับการท่องเที่ยวแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธ และการเรี ยนรู้
ที่เป็ นการเดินทางเพื่อการศึกษาคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และแสวงหาคุณค่าทาง ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม อันนาไปสู่
การประพฤติปฏิบตั ิในแนวทางที่ถกู ต้ อง ทังแก่
้ เพื่อนมนุษย์และต่อสิ่งแวดล้ อม (พระครู สงั ฆรักษ์ สาธร ปุญเญสิโก และ
คณะ, 2561 : 1475-1489) ในลักษณะที่ ก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ เกื อ้ กู ลต่อกันและกัน ผ่ านการจัดกิ จกรรมเกี่ ยวกับ
การท่องเที่ยวในลักษณะต่างๆ เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยวไหว้ พระ 9 วัด การไหว้ พระประจาวันเกิด ปี เกิด การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพโดยเน้ นการฝึ กสมาธิ ทางพระพุทธศาสนา เป็ นต้ น เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ทู ี่สนใจได้ เรี ยนรู้ ทางประวัติศาสตร์ และ
พุทธศาสนา อันจะนาไปสู่การปลูกฝั งด้ านศีลธรรม จริ ยธรรม และการประพฤติปฏิบตั ิที่ดีงาม สะท้ อนให้ เห็นค่านิยม
ในการท าบุ ญ และการแสวงบุ ญ ของสัง คมไทยที่ ป ฏิ บั ติ ม านั บ แต่ อ ดี ต ซึ่ ง กิ จ กรรมการท่ อ งเ ที่ ย วแนวดั ง กล่ า ว
ได้ รับความสนใจตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างดี การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจึงเป็ นปั จจัย
ที่สาคัญในการพัฒนา กิ จกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งเป็ นลักษณะของการเดินทางที่ก่อให้ เ กิ ดประโยชน์
ต่อผู้คน ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา เป็ นรู ปแบบของการท่องเที่ยวเฉพาะด้ าน
ที่มีกลุม่ นักท่องเที่ยวจานวนมากให้ ความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาพุทธศาสนา ชื่นชมสถาปั ตยกรรมหรื อประวัติศาสตร์
และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การนมัสการเกจิอาจารย์ รวมถึงการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละศาสนา (นภวรรณ ฐานะกาญจน์
พงษ์ เขียว และคณะ, 2561 : 112-121)
บทบาทของวัดในอดี ต วัดเป็ นศูนย์ กลางในการถ่ ายทอดวิ ชาความรู้ ศี ลธรรม จริ ยธรรม วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ไปสู่ชุมชน เป็ นสถานที่ซึ่งคนในชุมชนส่งบุตรหลานของตนเข้ ามาในวัดเพื่อเรี ยนและ
ศึกษาหาวิชาความรู้ ต่างๆ วัดจึงมีความสาคัญมาก และมีบทบาทสูงในทุกชนชัน้ ของสังคมไทย วัดและพระภิกษุ สงฆ์
เป็ นที่ยอมรั บนับถื อ และเคารพศรัทธาจากคนในชุมชน ด้ วยดีตลอดมาตังแต่
้ ในอดีต วัดจึงถื อได้ ว่าเป็ นสถาบันหลัก
เป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยตลอดมา ในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็ นสังคมเมืองหรื อสังคมชนบท ทุกหมู่บ้านต่างก็มีวดั
เป็ นศาสนสมบัติร่วมกันของคนในท้ องถิ่น ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านก็มีความสัมพันธ์ ผกู พันแนบแน่นกับวัด เพราะวัด
เป็ นเสมือนสถานที่ที่ให้ ความอบอุ่นใจสบายใจ ให้ ความรู้ แก่ชุมชน ดังนัน้ วัดจึงเป็ นศูนย์กลางทังทางด้
้
านสติปัญญา
จิตใจของพุทธศาสนิกชน มีการสื่อสารในสิ่งที่เป็ นคุณประโยชน์ สิ่งที่เป็ นสาระข้ อเท็จจริ ง ประกอบด้ วยเหตุผลและ
ความจริ งใจ สามารถนาไปสูก่ ารพัฒนาเพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนของการเรี ยนรู้ การพัฒนาการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์
โบราณวัตถุ โบราณสถานอันเป็ นสมบัติของชาติได้ และถ้ าวัดเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวได้ มีการดาเนิ นการในลักษณะ
ของการเสริ มสร้ างคุณค่าของแหล่งการเรี ยนรู้ การพัฒนาศักยภาพในการบริ หารจัดการและการส่งเสริ มให้ ประชาชน
ชุมชน และผู้ประกอบ การท่องเที่ยวมี ส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมการท่องเที่ ยว และการจัดกิ จกรรมการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ (พระครูสงั ฆรักษ์ วฒ
ุ ิพงษ์ วุฑฒิวโส และคณะ ,2561:1597-1598)
การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการพัฒนากิ จกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ซึ่งเป็ นลักษณะของการเดินทางที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อผู้คนชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตาม
การจั ดการท่ อ งเที่ ย วทางพระพุ ท ธศาสนาไม่ ว่ าจะเป็ นการบริ ห ารจั ด การวัดที่ เ ป็ นแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว การจัด การ
แหล่งโบราณสถานและพุทธศิลป์ในแต่พื ้นที่ยงั พบว่ามีปัญหาในเรื่ องของการจัดการเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู ต่อการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรม ของพระพุทธศาสนาและการจัดการเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว ดังนัน้ ผู้วิจัย
ได้ เล็งเห็นว่า การที่เรามุง่ เน้ นเรื่ องการพัฒนาวัดต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เชิงศาสนา ประกอบกับเป็ น
การส่งเสริ มการท่องเที่ยวควบคู่กนั ไป เพื่อการพัฒนาที่สร้ างความเจริ ญทังทางสั
้
งคม ความเจริ ญทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง
เน้ นพัฒนาความเจริ ญทางด้ านจิตใจไปพร้ อมๆ กัน โดยการแสวงหาและใช้ ต้นทุนทางสังคมทรัพยากรธรรมชาติ และทุน
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างมั่งคั่งในประเทศไทย เป็ นเครื่ องมือในการถ่ายทอดเชื่ อมโยงสู่การศึกษาเชิ งพุทธศาสนา
เพื่อเป็ นการดารงไว้ ซึ่งพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็ นรากฐานวัฒนธรรมของชาติ และสร้ างมูลค่าเพิ่ มให้ กับประเทศชาติ
ในเชิงเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นการสร้ างมูลค่าทังทางปั
้
ญญา และทางเศรษฐกิจเข้ าสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม
ในวงกว้ างได้ โดยผ่านการท่องเที่ยวเชิ งศาสนา ประกอบกับแหล่งเรี ยนรู้ ในวัดจี นยังมีการศึกษาน้ อยมาก ซึ่งพบว่า
วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่1) และวัดบรมราชากาญจนาภิ เษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์ จีนนิกายรั งสรรค์ (เล่งเน่ยยี่2)
เป็ นพุทธสถานที่เป็ นที่นิยมและรู้ จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ และมีความสาคัญที่ควรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
ในชุมชนแต่ยงั ไม่มีการบริ หารจัดการ การศึกษาการบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู้ ครัง้ นี ้ จึงถือเป็ นการนาร่องเพื่อให้ ทราบถึง
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การบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู้ ของวัดจี น เพื่อเป็ นประโยชน์ ให้ กับนักเรี ยน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี ้
การบริ หารจัดการที่เหมาะสมจะทาให้ ผ้ ูศึกษาได้ รับประโยชน์ จากแหล่งเรี ยนรู้ ในเต็มที่ ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น
ทาให้ ผ้ วู ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง “ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการจัดการพุทธสถานวัดจีน
เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา” เพื่อนาองค์ความรู้ จากงานวิจยั ครัง้ นี ้ไปใช้ ประโยชน์ต่อองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
สามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการพุทธสถานต่างๆ ให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่ทรงคุณค่าเชิงสถานต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตอ่ การจัดการพุทธสถานวัดจีน เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการจัดการพุทธสถานวัดจี น เพื่อเป็ น
แหล่งเรี ยนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล

สมมติฐานการวิจัย

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการจัดการพุทธสถานวัดจีน เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนาแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ปั จจัยส่ วนบุคคล
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

ตัวแปรตาม
การจัดการพุทธสถาน
เพื่อเป็ นแหล่ งเรียนรู้การท่ องเที่ยวเชิงศาสนา
- แหล่งข้ อมูล
- สถานที่
- ผู้ทาหน้ าที่บริ หารสถานที่
- กิจกรรมในสถานที่
- วิธีการบริ หารจัดการ
- สิง่ อานวยความสะดวก
- การเข้ าถึง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

การทบทวนวรรณกรรม

ผู้วิ จัย ได้ บูร ณาการความหมายของแหล่ง เรี ย นรู้ ประเภทของแหล่ง เรี ย นรู้ และการจัด การท่ อ งเที่ ย ว
เพื่อนามากาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั เกี่ยวกับการจัดการพุทธสถานเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ดังนี ้
นาวา วงษ์ พ รม (2560:น.131-143) กล่ า วถึ ง ความหมายของแหล่ ง เรี ย นรู้ ไว้ ว่ า แหล่ง เรี ย นรู้ หมายถึ ง
แหล่งข้ อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู้ แสวงหาความรู้ และเรี ยนรู้
ด้ วยตนเองตามอัธยาศัย เพื่อเสริ มสร้ างให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู้
Ramirez (1954 : 386) จาแนกแหล่งเรี ยนรู้ ในชุมชนออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ 1) แหล่งความรู้ที่เป็ นธรรมชาติ
อาทิ แสงแดด อากาศ ดิน น ้า เป็ นต้ น 2) แหล่งความรู้ ที่เป็ นบุคคล ได้ แก่ บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในชุมชน
3) แหล่งความรู้ ทางด้ านเทคโนโลยี ได้ แก่ แหล่งความรู้ ที่เกิดจากความเจริ ญก้ าวหน้ าทางด้ านวิทยาศาสตร์ การคิด
ประดิษฐ์ สิ่งต่างๆ เช่น เครื่ องยนต์ และ 4) แหล่งความรู้ ที่เป็ นสถานบัน ได้ แก่ สถานบันต่างๆ ที่มนุษย์สร้ างขึ ้น เช่น
โรงเรี ยน โบสถ์ เป็ นต้ น
พระครู วิมลศิลปกิจ (เรื องฤทธิ์ ธนปญฺโญ) และคณะ (2555) ได้ ศึกษาการศึกษารู ปแบบและสภาพแหล่งเรี ยนรู้
ของวัดที่เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวในจังหวัดเชี ยงราย พบว่า สภาพการจัดการแหล่งเรี ยนรู้ ของวัดที่ เป็ นแหล่งท่องเที่ ยว
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ในจังหวัดเชี ยงรายด้ านพุทธศิ ลปะ/สถาปั ตยกรรมเหมาะสมกับเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็ นรายข้ อ พบว่า ความสวยงามของปะติมากรรมฝาผนังภายในวัด มีค่าเฉลีย่ สูงสุด รองลงมา
ได้ แก่ ความสวยงามของสถาปั ตยกรรมภายในวั ด และความสวยงามของจิ ต รกรรมฝาผนั ง ภายในวั ด
ด้ านความสะดวกสบายในการท่องเที่ยววัด ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็ นรายข้ อพบว่า
มี ป้ ายชื่ อและรายละเอี ยดแจ้ งถึ งสถานที่ ภายในวัดที่ ชัดเจน มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุด รองลงมาได้ แก่ ที่ จอดรถเพี ยงพอ
สาหรั บผู้เข้ าไปท่องเที่ ยวภายในวัด จานวนห้ องน า้ เพี ยงพอกับผู้ไปท่องเที่ ยว ด้ านค่าใช้ จ่ ายของการเข้ าท่องเที่ ยว
ภายในวัด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิ จารณาจากค่าเฉลี่ยเป็ นรายข้ อ พบว่า ราคาเครื่ องสักการบูชา
มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาได้ แก่ ราคาวัตถุมงคลมีความเหมาะสม และราคาอาหาร/เครื่ องดื่มเหมาะสม
ด้ านแหล่งเรี ยนรู้ ที่เป็ นสารประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็ นรายข้ อ พบว่า
ศิลปวัฒนธรรมที่มีในวัดเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ได้ เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้ แก่ มีสุภาษิ ตเตือนใจ หลักธรรม
มีให้ อ่านให้ ศึกษา และบุคลากร/ประชาสัมพันธ์ ของวัดให้ ความรู้ ได้ ดี เท่ากัน และแหล่งศึกษาเรี ยนรู้ ด้ านธรรมชาติ
สิง่ แวดล้ อมส่วนแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ของวัดที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ควรปรับปรุ งคาไหว้ พระธาตุ/พระพุทธรู ป รองลงมาได้ แก่ ประวัติวดั /ประวัติ
พระธาตุ ภาพจิตรกรรม พิพิธภัณฑ์และคติคาคม ตามลาดับ
คา วงค์เทพ (2554) ได้ ศึกษา เรื่ อง การศึกษาการบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยนในอาเภอแม่ลาน้ อย
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า การบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู้ โรงเรี ยนที่จัดการศึกษา
ในระดับการศึกษาขัน้ พื ้นฐานในอาเภอแม่ลาน้ อย ด้ านการวางแผนจัดการแหล่งเรี ยนรู้ มีการปฏิบตั ิในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้ านการดาเนินการใช้ แหล่งเรี ยนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้ านการติดตามและตรวจสอบการใช้
แหล่งเรี ยนรู้มีการปฏิบตั ิในภาพรวมปานกลางและด้ านการปรับปรุ งและแก้ ไขพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้มีการปฏิบตั ิในภาพรวม
ปานกลาง
พระครู สงั ฆรักษ์ (วุฒิพงษ์ วุฑฒิวโส) และคณะ (2561) ได้ ศึกษาการพัฒนาวัดในประเทศไทยเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
เชิงพุทธ เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวอาเซียน พบว่า ผลการวิจัยการพัฒนาวัดในประเทศไทย เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เชิ งพุทธ
เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวอาเซี ยน พบว่า 1. วัดที่ มีการพัฒนาเพื่ อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เชิ งพุทธจะนาเสนอเนือ้ หาให้ แก่
นักท่องเที่ยวที่ประกอบด้ วย ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ประเพณี ความเชื่ อหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา
ทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิ บัติ โดยพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ บนพื น้ ฐานที่ต้ องการให้ นักท่องเที่ ยวเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู้ คื อ
เกิดจากการรับรู้ และการคิด, เกิดจากการปฏิบตั ิ, การเรี ยนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมีความสุข และเรี ยนรู้
ให้ เข้ าถึง เพื่อรู้จกั ตนเองอย่างแท้ จริ ง 2. วัดแต่ละวัดจะมีการจัดเตรี ยมสิ่งอานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยวในลักษณะ
ที่คล้ ายๆ กันคือ เรื่ องห้ องน ้า ที่พกั อาหาร ลานจอดรถ ฯลฯ 3. การบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู้ ของวัด ชุมชน ภาครัฐ และ
เอกชน เข้ ามามีสว่ นร่วมในด้ านต่างๆ น้ อยมาก อีกทังวั
้ ดยังขาดบุคลากรที่ชานาญด้ านภาษา และงบประมาณยังคงเป็ น
ข้ อจากัดประการสาคัญในการพัฒนาวัด จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปแนวทางการพัฒนาวัดที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เชิงพุทธ
เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวอาเซียน มีองค์ประกอบหลัก คือ กระบวนการบริ หารจัดการ, เหมาะสมกาลเทศะ, แหล่งเรี ยนรู้
และการท่องเที่ยวอาเซียน

วิธีดาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุเกิน 20 ปี ขึ ้นไป ที่มาท่องเที่ยว
วัดเล่งเน่ยยี่1 และวัดเล่งเน่ยยี่2 การคานวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างใช้ สตู รของ Cochran โดยกาหนดความคลาดเคลื่อน
ของกลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 5 ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ในการหาจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจานวน
ประชากร ดังนี ้
n=
Z2
4e2
โดย n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการ
e = ระดับความคลาดเคลือ่ นของการสุม่ ตัวอย่างที่ยอมให้ เกิดขึ ้นได้
Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมัน่ หรื อระดับนัยสาคัญ
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ถ้ าระดับความเชื่อมัน่ 95% หรื อระดับนัยสาคัญ 0.05 มีคา่ Z = 1.96
n = (1.96)2
4(0.05)2
n = 384.16  384 ราย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้คือ แบบสอบถามภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติต่อการจัดการพุทธสถานวัดจีน เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ประกอบด้ วย แหล่งข้ อมูล
สถานที่ ผู้ทาหน้ าที่บริ หารสถานที่ กิ จกรรมในสถานที่ วิธีการบริ หารจัดการ สิ่งอานวยความสะดวก และการเข้ าถึ ง
มี ลัก ษณะเป็ นค าถามแบบ Likert Scale 5 ระดั บ (1 = น้ อยที่ สุด และ 5 = มากที่ สุ ด ) แบบสอบถามที่ สร้ างขึ น้
ได้ มีการทดลองแจก 30 ชุด เพื่อทาการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้ วยการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้ สมั ประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค ได้ ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม มากกว่า 0.70
ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
การสร้ างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ างเครื่ องมือและตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการกาหนดกรอบเพื่อสร้ างแบบสอบถาม
2. สร้ างแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ความคิ ดเห็ นของนักท่องเที่ ยว
ชาวต่างชาติต่อการบริ หารจัดการพุทธสถาน เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ การท่องเที่ยวเชิ งศาสนา รวมถึงความคิดเห็น และ
ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
3. นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาความครบถ้ วนถูกต้ องแล้ วนามาปรับปรุ ง
แก้ ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
4. ความเที่ ยงตรงของเนื อ้ หา (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่ ผ้ ูวิ จัยสร้ างขึน้ ไปปรึ กษากับอาจารย์
หรื อผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบความถูกต้ องและความครอบคลุมของเนื ้อหาที่ต้องการศึกษา โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ทังนี
้ ้ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้ อง (IOC) ได้ เท่ากับ 0.86 และเลือกข้ อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 มาใช้
เป็ นข้ อคาถาม
5. นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรั บปรุ งแล้ วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร
ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คน
6. น าข้ อมูลที่ ได้ จากการทดลองใช้ มาหาค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s alpha - coefficient) ที่คา่ ระดับความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ
0.96 ซึง่ ถือได้ ว่าอยู่ในระดับดีมากหมายถึง แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถนาไปศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างจริ ง
ได้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ ได้ มาจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม โดยทาการสุ่มแบบบังเอิญจากกลุ่ม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ววั ด มั ง กรกมลาวาส (เล่ ง เน่ ย ยี่ 1 ) กรุ งเทพมหานคร และ
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ (เล่งเน่ยยี่2) จังหวัดนนทบุรี
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2. ข้ อมูลทุติยภูมิ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร ตารา วารสาร รายงานวิจัย อินเตอร์ เน็ต และข้ อมูล
สถิ ติต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องการเก็ บรวบรวมข้ อมูลในครั ง้ นีท้ าโดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และได้ กาหนดพืน้ ที่
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเดินทางมาท่องเที่ยววัดเล่งเน่ยยี่1 และวัดเล่งเน่ยยี่2
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิ นทางท่อ งเที่ยววัดมังกรกมลาวาส
(เล่งเน่ยยี่1) กรุ งเทพมหานคร และวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรั งสรรค์ (เล่งเน่ยยี่2)
จังหวัดนนทบุรี โดยการแจกแจงความถี่ ร้ อยละ
2. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูลเกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น ของนัก ท่อ งเที่ ย วชาวต่า งชาติ ต่ อ การจัด การพุท ธสถาน
เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา โดยการหาค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตอ่ การจัดการพุทธสถานเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลโดยการหาค่า t-test และ F-test

ผลการวิจัย

ข้ อมูลทั่วไปของนักท่ องเที่ยวกลุ่มตัวอย่ าง
จากการสารวจข้ อมูลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาวัดเล่งเน่ยยี่1 และเล่งเน่ยยี่2 จานวน 400 คน
พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 30-55 ปี สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ
และมีรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001 – 30,000 ดอลล่าร์ สหรัฐ
ความคิดเห็นของนักท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติต่อการจัดการพุทธสถาน วัดจีน เพื่อเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้
การท่ องเที่ยวเชิงศาสนา
การจัดการพุทธสถานวัดจีน เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวให้ ความสาคัญกับแหล่งข้ อมูลมากที่สดุ (  = 3.98) รองลงมาคือ สิ่งอานวยความสะดวก
(  = 3.95) และการเข้ าถึง (  = 3.63) ตามลาดับ
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนั กท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติต่อการจัดการพุทธสถานวัดจีน
เพื่อเป็ นแหล่ งเรียนรู้การท่ องเที่ยวเชิงศาสนา จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
1. ด้ านแหล่ ง ข้ อมู ล พบว่ า นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา และอาชี พ แตกต่ า งกั น
มีความคิด เห็ นเกี่ ยวกับ การจัดการพุทธสถานวัด จี น เพื่ อเป็ นแหล่งเรี ย นรู้ การท่องเที่ย วเชิ ง ศาสนา แตกต่า งกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการทดสอบรายคูไ่ ม่แตกต่างกัน
2. ด้ านสถานที่ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน
มีความคิด เห็ นเกี่ ยวกับ การจัดการพุทธสถานวัด จี น เพื่ อเป็ นแหล่งเรี ย นรู้ การท่องเที่ย วเชิ ง ศาสนา แตกต่า งกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการทดสอบรายคู่ พบว่า ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี แตกต่างกับ
ปริ ญญาโทและสูงกว่า
3. ด้ านบุคลากร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการพุทธสถานวัดจี น เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา แตกต่ างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และการทดสอบรายคูไ่ ม่แตกต่างกัน
4. ด้ า นกิ จ กรรมในสถานที่ พบว่า นักท่อ งเที่ ยวชาวต่า งชาติ ที่มี อ ายุ และระดับการศึก ษาแตกต่างกัน
มีค วามคิ ด เห็น เกี่ ย วกับ การจัด การพุท ธสถานวัด จี น เพื่ อ เป็ นแหล่ง เรี ย นรู้ การท่อ งเที่ย วเชิ ง ศาสนาแตกต่า งกัน
อย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 และการทดสอบรายคู่ พบว่า อายุ 35-50 ปี แตกต่า งกับ อายุ 56-65 ปี
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี แตกต่างกับปริ ญญาตรี

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H361

5. ด้ านวิธีการบริ หารจัดการ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการพุทธสถานวัดจีน เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการทดสอบรายคู่ พบว่า ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี
แตกต่ า งกั บ ปริ ญ ญาโทและสูง กว่ า และรายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 30,001 – 50,000 ดอลล่ าร์ สหรั ฐ แตกต่ า งกั บ
50,001 – 100,000 ดอลล่าร์ สหรัฐ
6. ด้ า นสิ่ง อ านวยความสะดวก พบว่า นัก ท่อ งเที่ ย วชาวต่า งชาติ ที่มี อ ายุ ระดับ การศึก ษา และอาชี พ
แตกต่า งกัน มีค วามคิด เห็ นเกี่ ย วกับ การจัดการพุทธสถานวัด จี น เพื่ อเป็ นแหล่ง เรี ย นรู้ การท่องเที่ย วเชิ ง ศาสนา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการทดสอบรายคู่ พบว่า อายุ 36-50 ปี แตกต่างกับ อายุ
56-65 ปี ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี แตกต่างกับปริ ญญาตรี และอาชี พนัก เรี ยน/นัก ศึกษา แตกต่างกับ
เกษตรกร
7. ด้ านการเข้ าถึง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน
จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการพุทธสถานวัดจี น เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ การท่องเที่ยวเชิงศาสนาแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการทดสอบรายคู่ พบว่า ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี แตกต่างกับ
ปริ ญญาโทและสูงกว่า

การสรุปและอภิปรายผล

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ให้ ความสาคัญกับแหล่งข้ อมูลมากที่สดุ รองลงมาคือ สิ่งอานวยความสะดวก และ
การเข้ าถึง ซึ่งใกล้ เคียงกับงานวิจัยของพระครู พิทักษ์ ศิลปาคม (นุชิต วชิ รวุฑฺโฒ) (2561) ที่ได้ ศึกษาการพัฒนาวัด
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบว่า ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้ านการเข้ าถึ ง ด้ านการรั ก ษาความปลอดภั ย ด้ านการตลาด และด้ านนัก ท่ อ งเที่ ย ว แนวทางการพัฒ นาวั ด
เพื่อการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมในอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่สอดคล้ องกับสภาพการณ์ ปัจจุบันและแนวโน้ ม
เชิงอุดมคติ พบว่า ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ได้ แก่ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายร่ วมกันรักษาวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของชุมชนมอญและ
เผยแพร่ สู่สาธารณชน เป็ นต้ น ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ได้ แก่ ผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ายร่ วมกันจัดศูนย์ บริ การ
นักท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและมีผ้ เู ชี่ยวชาญภาษาอยู่ประจาการ เป็ นต้ น ด้ านการเข้ าถึง ได้ แก่
กรมทางหลวงติดตังป
้ ้ ายบอกทางเพิ่มเติมในจุดเชื่อมต่อหรื อบริ เวณทางแยก เป็ นต้ น ด้ านการรักษาความปลอดภัย ได้ แก่
วัดดาเนินการติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดเพิ่มเดิมให้ ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวและพื ้นที่ภายในวัด เป็ นต้ น ด้ านการตลาด ได้ แก่
ผู้มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งทุกฝ่ ายร่ ว มกัน ประชาสัม พันธ์ ใ นช่ องทางที่ หลากหลาย เป็ นต้ น และด้ านนักท่ อ งเที่ ยว ได้ แก่
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื ้นที่ให้ บริ การกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติโดยเสมอภาคกัน เป็ นต้ น ซึ่งการที่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ ความสาคัญกับแหล่งข้ อมูลมากที่สดุ โดยเฉพาะประเด็นวัดมีแหล่งเรี ยนรู้ เกี่ยวกับสถานที่
สาคัญทางศาสนาตังแต่
้ สมัยพุทธกาลจนถึงปั จจุบนั ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะแหล่งข้ อมูลเป็ นสิ่งที่สาคัญในการเรี ยนรู้สิ่งต่างๆ
และแหล่งข้ อมูลทาให้ นกั ท่องเที่ยวได้ รับความรู้ ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ทางพุทธศาสนา ความสาคัญของศาสนา
การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตอ่ การจัดการพุทธสถาน วัดจีน เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
การท่องเที่ยวเชิ งศาสนา จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า ด้ านแหล่งข้ อมูล ด้ านสถานที่ ด้ านบุคลากร ด้ านวิธี
การบริ หารจัดการ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้ านกิจกรรมในสถานที่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยอายุ 35-50 ปี แตกต่างกับ อายุ 56-65 ปี อาจเนื่องมาจากช่วงอายุ 35-50 ปี และช่วงอายุ
56-65 ปี มีความแตกต่างในด้ านความคิดเห็นซึ่งในช่วงวัยที่แตกต่างกันอาจต้ องการกิ จกรรมที่แตกต่างกันไป และ
ด้ านการเข้ าถึง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยระดับการศึกษา ต่ากว่าปริ ญญาตรี แตกต่างกับ
ปริ ญญาโทและสูงกว่า อาจเนื่องมาจากระดับการศึกษาชี ใ้ ห้ เห็นถึ งมุมมองแนวคิดที่แตกต่างกัน การได้ รับความรู้
จากการศึ กษาที่ แตกต่ างกัน จึ งท าให้ นักท่ องเที่ ยวมี ความคิ ดเห็ นแตกต่ างกันด้ วย ซึ่ งใกล้ เคี ยงกับงานวิ จัยของ
ประสิทธิ์ พิทกั ษ์ คชวงค์ (2554) ที่ได้ ศึกษาการจัดการแหล่งเรี ยนรู้ ของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า การเปรี ยบเทียบการจัดการแหล่งเรี ยนรู้ ชุมชนตามขนาดสถานศึกษา
ประเภทสถานศึกษา และที่ตงั ้ ของสถานศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน พบว่า ขนาดสถานศึกษา ประเภทสถานศึกษา และที่ตัง้
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ของสถานศึกษา ที่แตกต่างกัน มีการดาเนินงานการจัดแหล่งเรี ยนรู้ ชุมชนของสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 จากผลการศึกษาอาจเป็ นเพราะปั จจัยส่วนบุคคลไม่ส่งผลต่อความคิ ดเห็ น ด้ านแหล่งข้ อมูล
ด้ านสถานที่ ด้ านบุคลากร ด้ านวิธีการบริ หารจัดการ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ยกเว้ น
ด้ านกิจกรรมในสถานที่ ซึง่ แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการพุทธสถานวัดจีน เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ให้ ความสาคัญกับแหล่งข้ อมูลมากที่สดุ ดังนัน้ วัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรมีการพัฒนา
แหล่งข้ อมูลของวัดให้ มี ความชัดเจนและเอือ้ ประโยชน์ ต่อนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึน้ เช่น มีเว็ บไซต์ แผ่นพับ สื่อสังคม
ออนไลน์ เป็ นต้ น เพื่อนาเสนอความรู้ ข้ อมูลต่างๆ ของวัดให้ แก่ผ้ ูที่สนใจศึกษาเกี่ ยวกับวัดจี น เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
ให้ แก่ ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ ยวเกี่ ยวกับสถาปั ตยกรรมจี น ความเชื่ อ ศาสนา พิธี กรรม ของชาวจี น เป็ นต้ น
และในด้ านบุคลากรอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงเห็นว่าวัดเล่งเน่ยยี่ 1 และ 2 อาจจะยังขาดบุคลากรที่ทาหน้ าที่
ให้ ข้อมูลหรื อคาแนะนาแก่นกั ท่องเที่ยวหรื อผู้มาเยือน ซึ่งวัดควรมีการพัฒนาบุคลากรของวัด เช่น พระภิกษุ สามเณร
หรื อศิษยานุศิษย์ ในการเป็ นวิทยากรแนะนาสถานที่ต่างๆ หรื อระเบียบ กฎเกณฑ์ของวัด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มี
นักท่องเที่ยวจานวนมาก เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้ าถึงข้ อมูลต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ อง หรื ออาจนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ ในการแนะนา บริ การข้ อมูลต่างๆ เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวสืบค้ นด้ วยตนเอง เช่น มีจุดสแกน QRCODE เพื่อดูข้อมูล
แนะนาสถานที่ต่างๆ ภายในวัด วิธีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อ เป็ นต้ น หรื อวัดควรส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนในชุมชน
ใกล้ เคียงฝึ กฝนหรื อมีประสบการณ์ในการเป็ นวิทยากร มัคคุเทศก์ ในการให้ ความรู้ เกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู้ ต่างๆ ภายในวัด
ซึง่ จะเป็ นการพัฒนาทักษะให้ แก่ผ้ มู ีจิตอาสา หรื อเยาวชน ในการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ และได้ ฝึกภาษาอีกด้ วย
2. จากผลการศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการจัดการพุทธ
สถาน วัดจี น เพื่ อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ การท่องเที่ ยวเชิ งศาสนา จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า ด้ านแหล่งข้ อมูล
ด้ านสถานที่ ด้ านบุคลากร ด้ านวิธีการบริ หารจัดการ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้ านกิ จกรรม
ในสถานที่ และด้ านการเข้ าถึง แตกต่างกัน ดังนัน้ วัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องจึงควรให้ ความสาคัญต่อการจัดกิ จกรรม
ที่น่าสนใจภายในวัด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ทางศาสนา เช่น การจัดทาห้ องสมุดเพื่อเผยแผ่
ความรู้ ทางศาสนา พิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงนิทรรศการหรื อให้ ความรู้ ต่างๆ เกี่ยวกับวัดจีน และควรมีการพัฒนาช่องทาง
การเข้ าถึงบริ การต่างๆ ของวัดสาหรับนักท่องเที่ยวหรื อผู้ที่สนใจ เช่น บริ การเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน่ สือ่ สังคมออนไลน์ตา่ งๆ
ที่สามารถเข้ าถึงวัดได้ สะดวกและง่ายขึ ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรี ยนรู้ของวัดไทย และวัดจีน ในปะเทศไทย
2. ควรมีการศึกษา การพัฒนาวัดในประเทศไทยเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เชิงพุทธ เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว ในลักษณะ
กลุม่ ตัวแปร
3. ควรมีการศึกษา ภาวะผู้นาตามหลักธรรมเพื่อพัฒนาวัดในประเทศไทยเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เชิงพุทธเพื่อส่งเสริ ม
การท่องเที่ยว

คาขอบคุณ

สารนิ พ นธ์ ฉบับ นี ส้ าเร็ จ ลุล่ว งด้ ว ยดี เพราะความสนับ สนุน และช่ ว ยเหลือ จากหน่ว ยงานและบุค ลากร
หลายฝ่ าย ซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ คณาจารย์ทกุ ท่าน
ที่ให้ ความรู้ อบรมสัง่ สอน ให้ คาปรึ กษาชี แ้ นะแนวทางการทาสารนิพนธ์ ตลอดจนตรวจ แก้ ไขข้ อบกพร่ องต่างๆ
ให้ มีความสมบูร ณ์ ของการศึกษา ผู้ศึก ษาขอกราบขอบพระคุณ พระดร.ภาณุวัฒน์ เลิศประเสริ ฐ พันธ์ (เสี่ยสก)
ผู้ ช่ ว ยเจ้ าอาว าสวั ด บรมรา ชากาญจนาภิ เษกอนุ ส รณ์ ค ณะสงฆ์ จี นนิ ก ายรั งสรรค์ วั ด เล่ ง เน่ ย ยี่ 2
พระวีระพงษ์ ปาสานนท์ (เสี่ยไท้ ) ผู้ช่วยเจ้ าอาวาสวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์
วัด เล่ง เน่ ย ยี่ 2 พระครู สัง ฆรั ก ษ์ สัญ ชัย หงส์ ท อง (เสี่ ย ซัง ) ผู้ช่ ว ยเจ้ าอาวาสวัด มัง กรกมลาวาส วัด เล่ง เน่ ย ยี่ 1
พระมงคลรั ต น์ ไชยเดช (เสี่ย มุ่ย) ผู้ช่ วยเจ้ า อาวาส วัด มัง กรกมลาวาส วัด เล่ง เน่ย ยี่1 พระดร.ธวัช ชัย แก้ ว สิง ห์
(เสีย่ เหลียง) ผู้ช่วยเจ้ าอาวาสวัดมังกร กมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่1พระกฤตานน จุฑาเกียรติ (เสีย่ กือ) ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
วัด มัง กรกมลาวาส วัด เล่ ง เน่ ย ยี่ 1 ที่ ใ ห้ ค วามกรุ ณ า ช่ ว ยเหลื อ เป็ นอย่ า งดี ใ นการให้ ข้ อ มูล เพื่ อ เป็ นประโยชน์
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ และขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่สนับสนุนทางการศึกษาและเป็ นกาลังใจเสมอมา
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เป็ นแรงผลักดันในการทาการศึกษาให้ สาเร็ จ คุณค่าหรื อประโยชน์อันใดที่เกิดจากการศึกษานี ้ ขอมอบแด่ผ้ มู ีพระคุณ
ทุกท่าน

เอกสารอ้ างอิง

คา วงค์เทพ. (2554). การศึกษาการบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู้ของโรงเรี ยนในอาเภอแม่ลาน้ อย สังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่.
นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์ เขียว และคณะ. (2561). พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมของผู้มาเยือน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา. วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 11(1).
ประสิทธิ์ พิทกั ษ์ คชวงค์. (2554). การจัดการแหล่งเรี ยนรู้ของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
พระครูพิทกั ษ์ ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ). (2561). การพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี.วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
พระครูวิมลศิลปกิจ (เรื องฤทธิ์ ธนปญฺโญ) นายฤทธิชยั แกมนาค และนายนเรศร์ บุญเลิศ. (2555). การศึกษา
รูปแบบและสภาพแหล่งเรี ยนรู้ของวัดที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย. รายงานการวิจยั
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระครูสงั ฆรักษ์ (วุฒิพงษ์ วุฑฒิวโส) อินถา ศิริวรรณ สิน งามประโคน และวีระ สุภะ. (2561). การพัฒนา
วัดในประเทศไทยเป็ นแหล่งเรี ยนรู้เชิงพุทธ เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวอาเซียน. วารสารสันติศกึ ษา
ปริ ทรรศน์ มจร 6(4):1594-1606
พระครูสงั ฆรักษ์ สาธร ปุญเญสิโก. (2561). การพัฒนากลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยตามหลัก
พุทธบริ หารการศึกษาในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี. วารสารสันติศกึ ษาปริ ทรรศน์ มจร 6(4).
Ramirez,Emiliano C. (1954. Some Community School Practices. Quezan city : National Printing. Sutchai

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H364

ความคาดหวังและประสบการณ์ การช้ อปปิ ้ งของนักท่ องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่ างชาติ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
Expectation and Shopping Experience of Foreign Elderly Tourists
in Bangkok Metropolis
สุรางค์รัตน์ เพิ่มพูนศรี ศิลป์1 และ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกลุ 2
Surangrat Pheamphoonsrisilp1 and Assoc.Prof. Dr. Aswin Sangpikul2

บทคัดย่ อ
การวิ จัยนี ม้ ี วัตถุประสงค์ (1) เพื่ อ ศึ กษาประเภทของสิ นค้ าที่ นักท่ องเที่ ยวสูงอายุชาวต่ างชาติ นิ ยมซื อ้
2) เพื่อศึกษาความคาดหวังในการช้ อปปิ ง้ ของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติ (3) เพื่อศึกษาประสบการณ์ในการช้ อปปิ ง้
ของนักท่ องเที่ ยวสูงอายุชาวต่ างชาติ และ (4) เพื่ อเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของประสบการณ์ ในการช้ อปปิ ้ง
ที่ นักท่องเที่ ยวได้ รั บ จ าแนกตามปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคื อ นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ที่ มี อายุ
55 ปี ขึ ้นไป ซึ่งเดินทางเข้ ามาซือ้ ของในแหล่งช้ อปปิ ้งต่าง ๆ ของกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ สูตรของ Cochran ในการหา
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจานวนประชากร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และสถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิ เคราะห์ ความแตกต่างด้ วยค่าที การวิเคราะห์ ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า สินค้ าที่ นักท่องเที่ ยวสูงอายุ
ชาวต่างชาตินิยมซื ้อมากที่สดุ คือ ของที่ระลึก โดยนักท่องเที่ยวความคาดหวังต่อการช้ อปปิ ง้ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
มากที่สดุ ซึ่งประกอบด้ วยประเด็นย่อย ได้ แก่ ความสะดวกในการแลกเปลีย่ นเงินตรา มีสว่ นลดราคาสินค้ า ผู้ขายสามารถ
พูด ภาษาอังกฤษได้ และการให้ ข้ อมู ลเกี่ ย วกั บแหล่ งซื อ้ ของ/ช้ อปปิ ้ ง ประสบการณ์ ก ารช้ อปปิ ้ ง ที่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
ได้ รับมากที่สดุ คือ ด้ านการให้ ข้อมูลสินค้ า ซึ่งประกอบด้ วยประเด็นย่อย ได้ แก่ การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งซื ้อของ/ช้ อปปิ ง้
ส่วนลดราคา ผู้ขายสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ และความสะดวกในการแลกเปลีย่ นเงินตรา และยังพบอีกว่านักท่องเที่ยว
ที่มีปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ คือ เพศ แตกต่างกัน จะได้ รับประสบการณ์ การช้ อปปิ ้งแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักท่องเที่ยวที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชี พ ภูมิลาเนา ผู้ร่วมเดินทาง การเดินทาง
และจานวนครัง้ ที่มาประเทศไทย แตกต่างกัน จะได้ รับประสบการณ์การช้ อปปิ ง้ ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความคาดหวัง ประสบการณ์ การช้ อปปิ ง้ นักท่องเที่ยวสูงอายุ

Abstract
The purpose of this research were (1) to study the types of goods purchased by elderly foreigners
(2) to study the shopping expectations of foreign elderly tourists (3) to study the shopping experiences of
foreign elderly tourists and (4) to compare the different shopping experiences that tourists receive classified
by demographic factors sample is foreign tourists aged 55 and over who come to shop in various shopping
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areas of Bangkok by using cochran's formula to find the number of unknown population. Accidental
sampling method by using questionnaires as a tool for data collection and the statistics used for data
analysis are frequency, percentage, mean, and standard deviation. Analyzing differences with t-values
analysis of variance the result of the research shows that products that elderly tourists, most foreigners
buy, are souvenirs by tourists, most about shopping promotion. Which consists of minor issues such as
ease of currency exchange. There is a discount on the product price. The seller can speak English. And
providing information about places to buy / shop. The shopping experience that tourists get the most is
providing product information Which consists of sub-issues such as providing information about shopping,
discounts, prices, sellers can speak English. And the convenience of currency exchange and also found
that tourists with demographic factors, which are different in gender, will receive different shopping
experiences with statistical significance at the .05 level. Education levels, income, occupation, domicile,
travel companion, traveling and the number of visits to Thailand are different, will get a shopping experience
not different.
Keywords: expectations, shopping experience, elderly tourists

บทนา

กลุม่ นักท่องเที่ยวผู้สงู อายุเป็ นกลุม่ นักท่องเที่ยวคุณภาพที่กลายเป็ นตลาดนักท่องเที่ยวที่หลายประเทศมุ่งให้
ความสนใจ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้ เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศของตน เช่น ในประเทศมาเลเซียให้ สิทธิ
ผู้สงู อายุจากญี่ปนเข้
ุ่ าประเทศได้ โดยไม่ต้องขอวีซา่ (จิราวดี รัตนไพฑูรย์ชยั , 2557: 2) เพื่อเป็ นการกระตุ้นระยะเวลาพานัก
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนีท้ ี่จะนาไปสู่การพั ฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศต่อไป สาหรั บนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุนับว่าเป็ นกลุ่มตลาดที่มีคุณค่าและเป็ นผู้มีประสบการณ์ มักมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและ
เพื่อการศึกษาเรี ยนรู้ (Chiang, L. et al., 2014) เป็ นกลุม่ นักท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาพานักนานวัน (นริ นทร์ สังข์รักษา และ
คณะ, 2559: 2) มี การจับจ่ า ยค่ อนข้ างสูง และเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักที่ มี ส่วนช่ ว ยฟื ้นฟู ธุ รกิ จการท่ องเที่ ยวไทย
ได้ เนื่องจากมีศกั ยภาพและมีกาลังซื ้อ (สมยศ วัฒนากมลชัย และคณะ, 2553 อ้ างใน เลิศพร ภาระสกุล, 2562)
การช้ อปปิ ้งเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยวมาตังแต่
้ มนุษย์ มีการเดินทางไปยังต่างแดน การซื ้อของ
เป็ นกิจกรรมอันดับต้ นๆ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริ กา (Goeldner & Ritchie,
2006 อ้ างใน ดวงดาว โยชิดะ และคณะ, 2561) ส่วนหนึ่งของการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคือ การซื ้อของที่ระลึก
เพื่อเป็ นของฝากแก่ผ้ ูอื่น (เลิศพร ภาระสกุล , 2562 :74-92) พฤติกรรมการบริ โภคของผู้สูงอายุพบว่า ความเชื่ อที่ว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ชอบอยู่บ้ านและมี การเข้ าสังคมน้ อยลงกลับไม่ได้ เป็ นเช่นนัน้ แต่จากผลสารวจพบว่า ผู้สูงอายุ
กว่าร้ อยละ 60 มักจะออกไปทากิจกรรมนอกบ้ านอย่างน้ อยสัปดาห์ละครัง้ และกิจกรรมหลักอันดับหนึ่งคือ การออกไป
ช้ อปปิ ง้ ซื ้ออาหาร หรื อของใช้ ในชีวิตประจาวัน รองลงมาคือ การออกไปพบปะสังสรรค์กบั เพื่อนฝูง ดังนัน้ ผู้ประกอบการ
ค้ าปลีกจึงไม่ควรมองข้ ามโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจให้ ตอบสนองกับไลฟ์ สไตล์ของลูกค้ ากลุ่มนี ้
มากขึ ้น จากข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการใช้ จ่ายของผู้สงู อายุดังกล่าว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากร
ข้ างต้ น จึงทาให้ ผ้ วู ิจัยสนใจศึกษาความคาดหวังและประสบการณ์ การช้ อปปิ ้งของนักท่องเที่ยวผู้สงู อายุชาวต่างชาติ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ก่อนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร และเมื่อได้ ท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร
แล้ วนักท่ องเที่ ยวมี ความพึ งพอใจในกรุ งเทพมหานครอย่างไร ประกอบกับ กรุ งเทพฯ เป็ นเมื องหลวงของไทยที่ มี
แหล่งท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งจับจ่ายซือ้ ของในกรุ งเทพมหานครที่มีหลายแห่งและหลายรู ปแบบ
ดังนัน้ ผู้วิจยั คาดหวังว่าผลการศึกษาครัง้ นี ้จะเกิดประโยชน์ในการปรับปรุ งการให้ บริ การของร้ านค้ า แหล่งช้ อปปิ ง้ ต่างๆ
เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้ รับความพึงพอใจและจะนาไปสู่การใช้ เวลาในแหล่งท่องเที่ยวยาวนานขึน้ และใช้ จ่ายมากขึน้
อันจะนาไปสูร่ ายได้ จากการท่องเที่ยวที่สงู ขึ ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาประเภทของสินค้ าที่นกั ท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาตินิยมซื ้อ
2. เพื่อศึกษาความคาดหวังในการช้ อปปิ ง้ ในกรุงเทพฯ ของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติ
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3. เพื่อศึกษาประสบการณ์ในการช้ อปปิ ง้ ในกรุงเทพฯ ของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติ
4. เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของประสบการณ์ในการช้ อปปิ ้งที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับ จาแนกตามปั จจัย
ด้ านประชากรศาสตร์

สมมติฐานการวิจัย

นักท่องเที่ ยวสูง อายุชาวต่างชาติที่มี ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ต่า งกัน มีป ระสบการณ์ ก ารช้ อ ปปิ ้ง
ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ

1. ทาให้ ทราบถึงความคาดหวังของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติตอ่ การช้ อปปิ ง้ ในกรุงเทพมหานคร
2. ทาให้ ทราบถึงประสบการณ์ช้อปปิ ง้ ของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร
3. ผู้ประกอบธุรกิจในการจาหน่ายสินค้ าสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาสินค้ าและบริ การ
เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของนักท่องเที่ยวและทาให้ เกิดการซื ้อซ ้า
4. หน่ ว ยงานภาครั ฐ สามารถน าผลที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษามาประกอบเพื่ อ วางแผนในการส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมและตรงตามความต้ องการของนักท่องเที่ยว

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ปั จจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได้
- อาชีพ
- ภูมิลาเนา
- ผู้ร่วมเดินทาง
- การเดินทาง
- จานวนครัง้ ทีม่ าประเทศไทย

ตัวแปรตาม
ความคาดหวัง
ในการช้ อปปิ ้ งใน
กรุ งเทพมหานคร

ประสบการณ์ ท่ ไี ด้ รับ
จากการช้ อปปิ ้ งใน
กรุ งเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม

เลิศพร ภาระสกุล (2562) ได้ ศกึ ษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติตอ่ ประสบการณ์
การซื ้อของในกรุ งเทพมหานคร พบว่า สินค้ าที่นกั ท่องเที่ยวนิยมซือ้ เป็ นของฝากและของที่ระลึก มากที่สุดคือ เสื ้อผ้ า
ยกเว้ นนักท่องเที่ยวชาวจี นที่นิยมซือ้ สิน ค้ าประเภทเครื่ องสาอางและยาสมุนไพรมากที่สุด ในด้ านของความสัมพันธ์
ระหว่ างตัว แปรภู มิ ภาคของนัก ท่ อ งเที่ ยวกั บ ความพึ ง พอใจต่ อ ประสบการณ์ ก ารซื อ้ ของ พบว่ า ตัว แปรทัง้ สอง
มีความสัมพันธ์ กนั นักท่องเที่ยวที่มาจากภูมิภาคต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อประสบการณ์ การซื ้อของแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ องค์ ประกอบด้ านของความคาดหวังและประสบการณ์ ที่ได้ รับจริ งจากการซือ้ ของที่ นักท่องเที่ยว
มีความพึงพอใจเพียง 2 ด้ าน คือ ด้ านราคาที่ไม่แตกต่างกันในแต่ละร้ าน และในด้ านของราคาที่ตายตัวไม่ต้องต่อรอง
องค์ประกอบที่ต้องการการปรับปรุ งโดยเร่ งด่วนมี 6 ด้ านได้ แก่ ด้ านความซื่อสัตย์ต่อลูกค้ า ด้ านราคาที่ต้องเหมาะสม
ด้ านสิ น ค้ าที่ เป็ นตัว แทนทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่ น ด้ า นคุ ณภาพการบริ ก าร ด้ า นความหลากหลายของสิ นค้ า
และด้ านคุณภาพของสินค้ า องค์ประกอบที่ต้องการการปรับปรุ งแต่ไม่เร่ งด่วนมี 5 ด้ านได้ แก่ ด้ านการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งซื ้อของ ด้ านความสะดวกในการแลกเปลีย่ นเงินตรา ด้ านสินค้ าที่เป็ นของแท้ ด้ านภาษาอังกฤษของผู้ขายสินค้ า และ
ด้ านสถานที่ จาหน่ายสินค้ าที่ ไม่แออัด มีประเด็นสุดท้ ายที่ต้องการการปรั บปรุ งน้ อยมากหรื ออาจมองข้ ามไปได้ คื อ
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ด้ านความเป็ นมิ ต รของผู้ ขายต่ อ ลู ก ค้ าถึ ง แม้ ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ จ ะพอใจกั บ ประสบการณ์ ก ารซื อ้ ของ
ในกรุ งเทพมหานคร แต่ข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวฝ่ ายเจ้ าบ้ านที่เกี่ยวข้ องจะต้ องนาไปพิจารณาเพื่อปรับปรุ งได้ แก่
การพัฒนาทักษะทังภาษาอั
้
งกฤษและภาษาจีนของผู้ขาย การเพิ่มป้ายภาษาจีนให้ มากขึ ้น การปรับราคาสินค้ าที่ขาย
นักท่องเที่ยวให้ เท่าเทียมกับคนไทย ปลูกฝั งความซื่อสัตย์แก่ผ้ ขู ายสินค้ า เพิ่มการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งจาหน่ายสินค้ า
เพิ่มสินค้ าพื ้นเมืองให้ มากขึ ้น และปรับปรุงคุณภาพ
จุฑาทิพย์ ทิพย์เหรี ยญ (2559) ได้ ศึกษาพฤติกรรมการซื ้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบอิสระในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะของสินค้ าที่นกั ท่องเที่ยวนิยมซื ้อกลับไปยังภูมิลาเนาของนักท่องเที่ยวนันมี
้ ลกั ษณะดังนี ้
สินค้ าที่เมื่อเอ่ยถึงทุกคนก็ทราบถึงที่มาของสินค้ านัน้ สินค้ าที่แหล่งท่องเที่ยวนันเป็
้ นต้ นกาเนิดหรื อมีชื่อเสียงในการผลิต
สินค้ าที่ระลึกประเภทนี ้ สินค้ าที่มีราคาถูกกว่าและคุณภาพดีที่กว่าวางขายในภูมิลาเนาของนักท่องเที่ยวซึ่ง โดยปั จจัย
ด้ านผลิตภัณฑ์และปั จจัยด้ านราคาของสินค้ าไทยเป็ นตัวกระตุ้นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อค่อนข้ างมาก นักท่องเที่ยว
จะให้ ความสาคัญด้ านคุณภาพของสินค้ า นักท่องเที่ยวมี ความเชื่ อมั่นในคุ ณภาพของสินค้ าของไทย ส่วนในด้ าน
การสื่อสารทางการตลาดสาหรับสินค้ าที่มีสญ
ั ลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็ นไทยหรื อการมีป้ายเชิญชวนและพนักงานขาย
ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะมีสว่ นช่วยในการตัดสินใจซื ้อมากขึ ้น โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบอิสระจะมี Awareness
และหาข้ อมูลเกี่ ยวสินค้ าในอิ นเตอร์ เน็ ตมากที่ สุดผลการวิ จัยจะประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้ องกับ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนาข้ อมูลไปประยุกต์ปรับปรุ งแนวทางการตอบสนองต่อความต้ องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ ดียิ่งขึ ้น
Egresi & Polat (2016) ศึกษาปั ญหาของนักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวและซื ้อของในกรุ งอิสตัน บูล ประเทศ
ตุรกี พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เกือบครึ่ งเมื่อกล่าวถึงปั ญหาคุณภาพด้ านการให้ บริ การของผู้ขาย รองลงมาคือ
ปั ญหาด้ านผลิตภัณฑ์การบริ การและสิ่งแวดล้ อม อันดับที่สามคือ ปั ญหาด้ านความไม่หลากหลายของสินค้ าและ
การให้ บริ การเสริ ม เช่น การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งซื ้อของและการแลกเปลี่ยนเงินตรา ปั ญหาประการสุดท้ ายคือ
ปั ญหาเกี่ ยวกับคุณภาพและราคาของสินค้ า ในการศึกษาเรื่ องนีส้ ิ่ง ที่นักท่องเที่ยวต้ องการให้ ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้ อง
ในอิสตันบูล ปรั บปรุ งมากที่ สุด คื อ การปรั บ ปรุ ง ผลิต ภัณฑ์ การบริ ก ารและสิ่ง แวดล้ อมซึ่ง ประกอบด้ ว ยประเด็ น
ที่ต้องปรั บปรุ งในด้ านของการควบคุมราคาจาหน่ายไม่ให้ แตกต่างกันในแต่ละร้ าน การระบุราคาสินค้ าให้ ชัดเจน
ปรับปรุงคุณภาพของการบริ การ ปรับปรุงสิง่ อานวยความสะดวกพื ้นฐาน และป้ายต่าง ๆ ด้ วยภาษาอังกฤษให้ มากขึ ้น

วิธีดาเนินการวิจัย

ตัวอย่ างและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ตัวอย่างในงานวิจัยนี ้ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ 55 ปี ขึ ้นไป จานวน 400 คน ผู้วิจัยได้ ใช้ สตู ร
ของ คอแครน (Cochran, 1977 อ้ างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ในการหาจานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่ทราบจานวนประชากร
โดยวิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ ามาซื ้อของในแหล่งช้ อปปิ ง้ ต่าง ๆ
ของกรุ งเทพมหานคร ในช่วงเวลาที่ผ้ ูวิจัยดาเนินการเก็ บข้ อมูล (ประมาณเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563) ได้ แก่
ห้ างสรรพสินค้ ามาบุญครอง ห้ างสรรพสินค้ าสยามพารากอน และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ครัง้ นี ้คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลพื ้นฐานทัว่ ไป ประเภทสินค้ าที่นกั ท่องเที่ยวนิยมซือ้
ความคาดหวัง และประสบการณ์ที่ได้ รับจากการช้ อปปิ ง้ ในกรุงเทพฯ
การสร้ างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ างเครื่ องมือและตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ดงั นี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการกาหนดกรอบเพื่อสร้ างแบบสอบถาม
2. สร้ างแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ความคาดหวัง และประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติ ต่อการช้ อปปิ ง้ ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะ
3. นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความครบถ้ วนถูกต้ องแล้ วนามาปรับปรุง
แก้ ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรั บปรุ งแล้ วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร
ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คน
5. นาข้ อมูลที่ได้ จากการทดลองใช้ มาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ โดยค่าที่หาได้
จะต้ องไม่ต่ากว่า 0.7 ของแบบสอบถาม โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์ อลั ฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s alpha - coefficient)
ได้ เท่ากับ 0.894
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6. น าแบบสอบถามที่ ผ่านการวัดหารค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) ไม่ต่ ากว่า 0.7 ไปให้ อาจารย์ ที่ ปรึ กษา
ให้ ความเห็นชอบแล้ วนาแบบสอบถามที่ผา่ นความเห็นชอบไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลที่ได้ จากการใช้ แบบสอบถามนักท่องเที่ยวในส่วนของข้ อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว และสินค้ าที่นักท่องเที่ยว
นิยมซื ้อในกรุ งเทพฯ จะวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ สาหรับชุดคาถามด้ านความคาดหวังและประสบการณ์
การช้ อปปิ ง้ ในกรุ งเทพฯ เป็ นชุดคาถามที่มีการอ้ างอิงในการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ เลิศพร ภาระสกุล (2562),
ดวงดาว โยชิดะ และคณะ (2561) และ Tosun et al. (2007) โดยจะใช้ วิธีการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test
และ F-test (ANOVA)

ผลการวิจัย

ข้ อมูลทั่วไปของนักท่ องเที่ยวกลุ่มตัวอย่ าง
จากการสารวจข้ อมูลของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติที่เดินทางมาซึ่งเดินทางเข้ ามาซื ้อของในแหล่งช้ อปปิ ง้
ต่าง ๆ ของกรุ งเทพฯ จ านวนทัง้ สิ ้น 400 คน พบว่า เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 65.5 (262คน) และเพศชาย ร้ อยละ 34.5
(138 คน) ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 56-60 ปี ร้ อยละ 55.0 (220 คน) มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้ อยละ 67.3
(269 คน) รายได้ เฉลี่ยต่อเดื อน 1401-2400U$$ (ประมาณ 44,600 – 76,500 บาท) ร้ อยละ 60.5 (242 คน) มี อาชี พ
เจ้ าของกิ จการ ร้ อยละ 39.5 (158 คน) ส่วนใหญ่ เป็ นชาวยุโรป ร้ อยละ 45.8 (183 คน) เดินทางกับเพื่อน ร้ อยละ 65.5
(262 8น) โดยเดินทางมากับคณะทัวร์ ร้ อยละ 58.3 (233 คน) และเคยมาประเทศไทยเป็ นครัง้ แรก ร้ อยละ 82.3 (329 คน)
ความคาดหวังต่ อการช้ อปปิ ้ งในกรุ งเทพฯ ของนักท่ องเที่ยวกลุ่มตัวอย่ าง
นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติคาดหวังต่อการช้ อปปิ ง้ ในกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.60) ในประเด็ นย่อยด้ านการส่งเสริ มการตลาดมากที่ สุด (ค่ าเฉลี่ย = 3.70) รองลงมา ได้ แก่
ด้ านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.69) ด้ านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย = 3.61) ด้ านการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย = 3.57) ด้ านราคา
(ค่าเฉลีย่ = 3.53) และด้ านสถานที่ (ค่าเฉลีย่ = 3.47) ตามลาดับ
ประสบการณ์ การช้ อปปิ ้ งในกรุ งเทพฯ ของนักท่ องเที่ยวกลุ่มตัวอย่ าง
นักท่องเที่ยวให้ ความสาคัญกับประสบการณ์ด้านการส่งเสริ มการตลาดมากที่สดุ (ค่าเฉลีย่ = 3.60) ซึง่ ประกอบ
ด้ วยประเด็นย่อย ได้ แก่ การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งซื ้อของ/ช้ อปปิ ง้ ส่วนลดราคาสินค้ า ผู้ขายสามารถพูดภาษาอังกฤษ
ได้ และความสะดวกในการแลกเปลีย่ นเงินตรา รองลงมา ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลีย่ = 3.57) ซึง่ ประกอบด้ วยประเด็น
ย่อย ได้ แก่ เป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพดี สินค้ ามีความหลากหลาย เป็ นสินค้ าของแท้ หรื อผลิตในประเทศไทย และเป็ นสินค้ า
ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงวัฒนธรรมท้ องถิ่ น ด้ านราคา (ค่าเฉลี่ย = 3.53) ซึ่งประกอบด้ วยประเด็นย่อย ได้ แก่ ราคาตายตัว
ไม่ต้องต่อรอง ราคาไม่แตกต่างกันในแต่ละร้ าน รองรับการชาระเงินด้ วยบัตรเครดิต และราคาสินค้ ามีความเหมาะสม
ด้ านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย = 3.52) ซึ่งประกอบด้ วยประเด็นย่อย ได้ แก่ พนักงานสามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่าง
ถูกต้ อง พนักงานให้ การต้ อนรับอย่างเป็ นกันเอง พนักงานให้ บริ การที่ดี และพนักงานยิ ้มแย้ มแจ่มใสมีความเป็ นมิตร
ด้ านสถานที่ (ค่าเฉลี่ย = 3.52) ซึ่งประกอบด้ วยประเด็นย่อย ได้ แก่ สถานที่ช้อปปิ ง้ มีความกว้ างขวางไม่แออัด ทาเลที่ตงั ้
สะดวกในการเดินทาง และสถานที่สะอาด เป็ นระเบียบและด้ านการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย = 3.50) ซึ่งประกอบด้ วย
ประเด็นย่อย ได้ แก่ ร้ านค้ าขายของไม่ซ ้ากัน บริ เวณที่ขายของไม่แออัด การได้ รับสินค้ าอย่างรวดเร็ ว และการชาระเงิน
มีความรวดเร็ ว
ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่ างของประสบการณ์ ในการช้ อปปิ ้ งที่นักท่ องเที่ยวได้ รับ จาแนกตาม
ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบประสบการณ์ ในการช้ อปปิ ง้ ในกรุ งเทพฯ ของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติ จาแนก
ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประสบการณ์ การช้ อปปิ ้ งในกรุ งเทพฯ
ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์
S.D.
t
Sig. ผลทดสอบ

ชาย
3.60
.346
เพศ
3.053 .002* แตกต่าง
หญิง
3.50
.283
การเดินทาง
เดินทางด้ วยตนเอง
3.52
.295
.311 ไม่แตกต่าง
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ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์
เดินทางมากับคณะทัวร์
จานวนครัง้ ทีม่ า
ประเทศไทย

อายุ

ระดับการศึกษา
รายได้
รายได้

อาชีพ

ภูมิลาเนา

มาครัง้ แรก
มาครัง้ ที่สองหรื อมากกว่านัน้
50-55 ปี
56-60 ปี
61 ปี ขึ ้นไป
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทและสูงกว่า
น้ อยกว่า 900 U$$
901-1400 U$$
1401-2400 U$$
มากกว่า 2401 U$$
แม่บ้าน
เกษี ยณอายุ
ไม่ทางาน
นักวิชาการ
เจ้ าของกิจการ
เอเชีย
แอฟริ กา
อเมริ กาเหนือ/ใต้

ประสบการณ์ การช้ อปปิ ้ งในกรุ งเทพฯ
S.D.
t
Sig. ผลทดสอบ

3.55
.319
1.014
3.55
.308
1.399 .162 ไม่แตกต่าง
3.49
.316
S.D.
F
Sig. ผลทดสอบ

3.51
.302
3.55
.312
.565 .569 ไม่แตกต่าง
3.54
.317
3.60
.319
3.53
.310
.425 .654 ไม่แตกต่าง
3.54
.308
3.56
.352
1.066 .363 ไม่แตกต่าง
3.52
.290
3.53
.305
3.60
.343
3.56
.297
3.58
.327
3.56
.354 1.422 .226 ไม่แตกต่าง
3.48
.303
3.50
.283
3.56
.294
3.59
.352
3.39
.322 2.331 0.55 ไม่แตกต่าง

ยุโรป
3.56
.313
ออสเตรเลีย
3.46
.285
เดินทางคนเดียว
3.50
.303
เดินทางเป็ นครอบครัว
3.59
.313
ผู้ร่วมเดินทาง
1.033 .378 ไม่แตกต่าง
เดินทางกับเพื่อน
3.53
.309
เดินทางกับญาติพี่น้อง
3.58
.322
จากตารางที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติที่มเี พศแตกต่างกัน จะมีประสบการณ์แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในส่วนของปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ
ภูมิลาเนา ผู้ร่วมเดินทาง การเดินทาง และจานวนครัง้ ที่มาประเทศไทย แตกต่างกัน จะมีประสบการณ์ไม่แตกต่างกัน
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บทสรุป

นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวยุโรปนิ ยมซือ้ สินค้ ามากเป็ นอันดับที่หนึ่ง ประเภทสินค้ าที่ นิยมซือ้ มากที่สุด คื อ
ของฝาก อาจเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาในต่างแดนจึงมีความสนใจสินค้ าประเภทของฝาก
เพื่อไปฝากญาติพี่น้อง เพื่อนๆ เป็ นต้ น หรื ออาจเนื่องมาจากสินค้ าของฝากในประเทศไทยมีความเป็ นเอกลักษณ์ งดงาม
แสดงถึ งวัฒนธรรมที่ โดดเด่น จึงเป็ นที่ ดึงดูดให้ ลูกค้ าชาวต่างชาติ ให้ ความสนใจในการซื อ้ สินค้ าเป็ นอันดับแรก
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของเลิศพร ภาระสกุล (2562) ที่ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ต่อ ประสบการณ์ การซื อ้ ของในกรุ งเทพมหานคร พบว่า สินค้ าที่ นักท่ องเที่ ยวนิ ยมซื อ้ เป็ นของฝากและ
ของที่ระลึก และงานวิจยั ของจุฑาทิพย์ ทิพย์เหรี ยญ (2559) ที่ศึกษาพฤติกรรมการซื ้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวจีน
แบบอิสระในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะของสินค้ าที่นกั ท่องเที่ยวนิยมซื ้อกลับไปยังภูมิลาเนาของนักท่องเที่ยว
นันมี
้ ลกั ษณะดังนี ้ สินค้ าที่เมื่อเอ่ยถึงทุกคนก็ทราบถึงที่มาของสินค้ านัน้ สินค้ าที่แหล่งท่องเที่ยวนัน้ เป็ นต้ นกาเนิด
หรื อมีชื่อเสียงในการผลิตสินค้ าที่ระลึกประเภทนี ้ สินค้ าที่มีราคาถูกกว่าและคุณภาพดีที่กว่าวางขายในภูมิลาเนาของ
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติมีความคาดหวังต่อการช้ อปปิ ง้ ในกรุงเทพมหานครด้ านการส่งเสริ มการตลาด
มากที่สุด ได้ แก่ ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงิ นตรามีส่วนลดราคาสินค้ า ผู้ขายสามารถพูดภาษาอังกฤษได้
และการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งซื ้อของ/ช้ อปปิ ง้ อาจเป็ นเพราะว่า การมาซื ้อของในประเทศไทยทางร้ านค้ าต่างๆ อาจจะ
มี ก ารส่ง เสริ ม การตลาดเพื่ อ ส่งเสริ ม การขายเพื่ อ ดึ ง ดูด ลูก ค้ าท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ค าดหวัง ข้ อนี ม้ ากที่ สุด หรื อ
อาจเป็ นเพราะมีการแข่งขันสูงหรื อมีร้านค้ าจานวนมากในแหล่งช้ อปปิ ง้ ในประเทศไทยซึง่ อาจทาให้ ร้านค้ าจาเป็ นต้ องมี
การจัดโปรโมชั่นหรื อมี การกาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดด้ านการส่งเสริ มการขายที่แตกต่างกันเพื่ อดึงดูดลูกค้ า
ชาวต่างชาติให้ มาซื ้อสินค้ าร้ านของตนเองจึงทาให้ แต่ละร้ านค้ ามีสง่ เสริ มการขายที่โดดเด่นแตกต่างกันไป ซึง่ สอดคล้ อง
เลิศพร ภาระสกุล (2562)ที่มีการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อประสบการณ์
การซื ้อของในกรุ งเทพมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ รับความพึงพอใจจากความคาดหวังและประสบการณ์
ด้ า นการให้ ข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ แหล่ง ซื อ้ ของด้ า นความสะดวกในการแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา ด้ า นสิ น ค้ าที่ เ ป็ นของแท้
ด้ านภาษาอังกฤษของผู้ขายสินค้ า และด้ านสถานที่จาหน่ายสินค้ าที่ไม่แออัดอยู่ในระดับที่ต้องการการปรับปรุ งน้ อย
มากหรื ออาจมองข้ ามไปได้
นักท่องเที่ ยวสูงอายุชาวต่างชาติ ให้ ความสาคัญกับประสบการณ์ การช้ อปปิ ้งด้ านการส่งเสริ มการตลาด
มากที่สดุ อาจเป็ นไปได้ ว่า ขณะมาซื ้อของในประเทศไทยลูกค้ าพบราคาโปรโมชัน่ จากร้ านค้ าเกือบทุกแห่ง หรื ออาจพบ
กลยุทธ์ ตา่ งๆ ในการส่งเสริ มการตลาดของร้ านค้ าที่พยายามสร้ างขึ ้นเพื่อดึงดูดลูกค้ าและให้ เกิดความประทับใจในร้ านค้ า
ของตนเอง เช่น การจัดโปรโมชัน่ ในเทศกาลต่างๆ การบริ การของพนักงานที่น่าประทับใจ ความใส่ใจลูกค้ าของพนักงาน
ร้ าน เป็ นต้ น จึงอาจทาให้ ได้ รับประสบการณ์ด้านนี ้มากที่สดุ เป็ นต้ น ซึง่ สอดคล้ องกับสอดคล้ องกับ Wong & Wan (2013)
กล่าวว่า ประสบการณ์ ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับจริ งคือการรับรู้ ของนักท่องเที่ยวต่อช่วงเวลาแห่งความเป็ นจริ งต่าง ๆ ได้ แก่
การรั บรู้ ต่อตัวสินค้ า ต่อการบริ การของผู้ขาย ต่อสถานที่ จาหน่ายสินค้ า ถ้ าประสบการณ์ ที่ ได้ รับมีปริ มาณเท่ากับ
ที่คาดหวังไว้ หรื อสูงกว่า หมายความว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ แต่ถ้าประสบการณ์ ที่ได้ รับน้ อยกว่าที่คาดหวังไว้
ก็หมายความว่านักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจ นอกจากนี ้ Heung & Cheng (2000) และ Wong & Law (2003) กล่าวว่า ปั จจัย
ที่มีผลต่อการรับรู้ ต่อประสบการณ์การซื ้อของและต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีหลายปั จจัยด้ วยกันคือ สถานที่
ที่นกั ท่องเที่ยวซื ้อของ คุณภาพของสินค้ าที่ซื ้อ ความหลากหลายของสินค้ าที่ผ้ ขู ายนามาจาหน่าย ราคาของสินค้ า บริ การ
ของผู้ขาย และท่าทีของผู้ชายที่มีตอ่ ตัวนักท่องเที่ยวที่เป็ นผู้ซื ้อ
นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีประสบการณ์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในส่วนของปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชี พ ภูมิลาเนา ผู้ร่วมเดินทาง
การ เดิ น ทาง และจ านวนครั ง้ ที่ ม าประเทศไทยแตกต่ า งกัน จะมี ป ระสบการณ์ ไม่ แ ตกต่ า งกั น อาจเป็ นเพราะ
ความแตกต่ า งทางเพศท าให้ พฤติ ก รรมของบุ ค คลในการเลื อ กซื อ้ สิ น ค้ าแตกต่ า งกั น ไป โดยเพศหญิ ง จะมี
ความละเอีย ดอ่อ น รั กการช้ อ ปปิ ้ง และเพลิด เพลินในการช้ อปปิ ้ง/ซือ้ สินค้ า เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ
มากกว่าเพศชาย ซึ่งเพศชายอาจจะชอบการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าตื่นเต้ น ได้ ประสบการณ์ใหม่ๆ
ท้ าทาย มากกว่าการเดิ นช้ อปปิ ้ง/ซือ้ สินค้ า แต่อาจมาเดินซื ้อสินค้ าเพราะต้ องมาพร้ อมครอบครั ว คนรั ก เป็ นต้ น
ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ นานา ศรี ธ รรมศัก ดิ์ และคณะ (2561) ได้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมนัก ท่อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ มี ต่ อ
ตลาดน ้าตลิง่ ชัน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื ้อสินค้ าแตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยว
เพศหญิงให้ ความสาคัญกับการเลือกซื ้อสินค้ ามากกว่าเพศชาย
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ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว เช่ น การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
ควรประชาสัมพันธ์ เรื่ อความหลากหลายของสินค้ าของฝากและของที่ระลึกที่น่าซือ้ ของไทยพร้ อมทัง้ แหลงซือ้ สินค้ า
ให้ กบั นักท่องเที่ยวผ่านสือ่ ออนไลน์ตา่ ง ๆ ที่นกั ท่องเที่ยวใช้ ในการหาข้ อมูล เช่น Google Weibo อื่นๆ
2. ควรมีโครงการให้ ความรู้ แก่ ชุมชนท้ องถิ่ นที่เป็ นผู้ผลิตสินค้ าของฝากและของที่ระลึกประเภทสมุนไพรและ
เครื่ องสาอางในด้ านมาตรฐานการผลิต เพื่ อให้ ผ้ ูซื อ้ เกิ ดความมั่นใจว่าจะได้ ผลิตภัณฑ์ ที่ มี คุณภาพและปลอดภัย
และมีการให้ ความรู้ในด้ านของการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สะท้ อนถึงการเป็ นสินค้ าของไทย
ข้ อเสนอแนะเชิงธุรกิจ
1. ควรมี ก ารพัฒนาสิ นค้ าใหม่ ๆ เพิ่ มมากขึ น้ ร้ านจ าหน่ ายสิ นค้ าอาจจะมี หลายร้ านที่ จ าหน่ า ยสิ นค้ า
อย่างเดียวกัน เช่น เสื ้อผ้ า แต่ละร้ านควรสร้ างความแตกต่างในด้ านของการออกแบบวัสดุ คุณภาพการตัดเย็บ สีสนั
ควรมีการพัฒนาสินค้ าที่มีชื่อเสียงของแต่ละชุมชมหรื อแต่ละท้ องถิ่ น ซึ่งจะไม่สามารถหาซื ้อได้ ในท้ องที่อื่นเพื่อสร้ าง
ความโดดเด่นให้ แก่ผลิตภัณฑ์และเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวตัดสินใจซื ้อโดยทันที ผู้ผลิตควรบอกวิธีใช้ สนิ ค้ าแต่ละอย่างเพื่อให้
นักท่องเที่ยวเข้ าใจ
2. ผู้ขายสินค้ าจะต้ องมีทกั ษะทางภาษาเพื่อสือ่ สารกับนักท่องเที่ยวอย่างน้ อยหนึง่ ภาษา หรื อถ้ าเป็ นไปได้ ควรมี
ความสามารถในการฟั งและการพูด โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ผู้ขายจึงควรพัฒนาทักษะในด้ านนี ้ให้ คล่องแคล่วและ
ชานาญ
3. ผู้ประกอบการควรวางแผนการตลาดในส่วนของการส่งเสริ มการตลาด เช่น โปรโมชั่นพิเศษ มีแหล่งข้ อมูล
เกี่ยวกับสินค้ าผ่านสือ่ ออนไลน์ มีเว็บไซต์ร้านค้ า เพื่อช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้ าในการมาจับจ่ายซื ้อสินค้ า
4. ควรปรั บปรุ งสิ่งอานวยความสะดวกในด้ านการเข้ าถึงแหล่งจาหน่าย และด้ านการแลกเปลี่ยนเงิ นตราให้ มี
มากขึ ้น เพิ่มการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตงของแหล่
ั้
งจาหน่ายสินค้ าต่าง ๆ ว่ามีอยูท่ ี่ใดบ้ างในกรุงเทพมหานคร
การวิจยั ที่ควรทาต่ อไป
1. เนื่องจากตลาดนักท่องเที่ยวสูงอายุเป็ นตลาดที่มีจานวนมากขึ ้นในปั จจุบนั จึงควรมีการวิจยั เกี่ยวกับทัศนคติ
ความต้ องการของนักท่องเที่ ยวสูงอายุที่ จัดการเดิ นทางด้ วยตัวเองและเดิ นทางกับคณะทัวร์ ที่ มี ต่อสินค้ าของฝาก
และของที่ระลึกในประเทศไทย การค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าประเภทของสินค้ าที่ซื ้อ กระบวนการการตัดสินใจซื ้อหรื อ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ หรื อ ต่อการซื ้อซ ้า
2. ควรมี ก ารศึ กษาเปรี ย บเที ย บในหัว ข้ อเดี ย วกั น ในกลุ่ม นัก ท่ อ งเที่ ย วช่ ว งวัย ต่ า งๆ กั น เพื่ อ ทราบ ถึ ง
ความต้ องการของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุม่ อายุ และนาไปสูก่ ารวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเด็นต่างๆ ต่อไป
3. ควรมี การศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยต่างๆ ทางด้ านผลิตภัณฑ์ ทางการท่ องเที่ ยวและการจัดการที่ จะส่งผล
ต่อการบอกต่อและการกลับมาเยือนซ ้า เพื่อปรับปรุงแก้ ไขการบริ หารจัดการนักท่องเที่ยวให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

คาขอบคุณ

วิทยานิพนธ์ ฉบับนีส้ าเร็ จลุล่วงด้ ว ยดี เพราะความสนับสนุนและช่ว ยเหลือจากหน่วยงานและบุคลากร
หลายฝ่ าย ซึง่ ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ คณาจารย์ทกุ ท่าน
ที่ให้ ความรู้ อบรมสัง่ สอน ให้ คาปรึ กษาชีแ้ นะแนวทางการทาวิทยานิพนธ์ ตลอดจนตรวจ แก้ ไขข้ อบกพร่ องต่างๆ
ให้ มีความสมบูรณ์ ของการศึกษา ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณในความกรุ ณาของท่านเป็ นอย่ างสูงไว้ ณ ที่นี ้ ผู้วิจัย
ขอขอบคุณนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร ที่ให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
ในการให้ ข้อมูลเพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ขอกราบขอบพระคุณพ่อ-แม่ ที่สนับสนุนทางการศึกษาและ
เป็ นกาลังใจเสมอมา เป็ นแรงผลักดันในการทาการศึกษาให้ สาเร็ จ คุณค่าหรื อประโยชน์อนั ใดที่เกิดจากการวิจัยนี ้
ขอมอบแด่ผ้ มู ีพระคุณทุกท่าน
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ปั จจัยที่มีผลต่ อการมีส่วนร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการก้ าวเข้ าสู่ไทยแลนด์
4.0: กรณีศึกษา การใช้ แอปพลิเคชัน สมาร์ ท อสม. ของอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
FACTORS AFFECTING THE PARTICIPATION OF VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS IN
STEPPING INTO THAILAND 4.0: A CASE STUDY OF USING THE APPLICATION SMART’VHV IN
SONG PHI NONG DISTRICT, SUPHAN BURI PROVINCE.
นิตยา ฐิ ติวฒ
ั นพงษ์ 1
Nittaya Thitiwattanapong1

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการมีสว่ นร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการก้ าวเข้ าสู่
ไทยแลนด์ 4.0: กรณี ศึกษา การใช้ แอปพลิเคชัน สมาร์ ท อสม. ของอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อที่จะสามารถ
นามาพัฒนาเป็ นแนวทางในการสร้ างความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานให้ เกิดประสิทธิ ภาพในชุมชน โดยการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการ
วิจัย เชิ ง ปริ มาณ ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ เจ้ า หน้ าที่อ าสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้า นของอ าเภอสองพี่ น้อ ง
จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 1,787 คน ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีจานวน 327 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล คือ
แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการมีสว่ นร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0
ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
2) ผลการทดสอบปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีสว่ นร่ วมในการรับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมติ ฐ าน และปั จจั ย สภาพแวดล้ อ มภายนอก ได้ แก่ ปั จจั ย ทางการเมื อ ง และปั จจั ย ทางสัง คมมี ผ ล
ต่อการมีสว่ นร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การมีสว่ นร่วม/ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน/ ปั จจัยส่วนบุคคล/ ปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอก

Abstract
This research is a study of factors affecting the participation of village health volunteers in stepping into
Thailand 4.0: a case study of using the application SMART’VHV in Song Phi Nong District, Suphan Buri Province.
In order to be able to develop as a way to create effective collaboration in the community. This study was quantitative
research. The population includes 1,787 village health volunteer staff in Song Phi Nong District, SuphanBuri
Province and 327 of them were the sample of the population. A questionnaire was used as a research instrument
and the data collected from the field were statistically analyzed. The results show that 1) the level of participation of
1
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the village health volunteer staff is at a moderate level. And 2) the results of testing the factors affecting the
participation of the village health volunteer staff show that there is statistically significant evidence that one of the
personal factors including different educational levels has an effect on the participation in receiving the benefits at
significant level of 0.05 whereas there is statistically significant evidence that the external environmental factors
including the political factors and social factors have an effect on the participation of the village health volunteer
staff at a significant level of 0.05.
Key words: Participation/ Village health volunteers/ Personal factors/ External environment factors

บทนา
กระทรวงสาธารณสุข ถื อ ได้ ว่ า เป็ นหนึ่ ง ในอุต สาหกรรมเป้ าหมายที่ มุ่ง เน้ น จะพัฒ นาหน่ ว ยงานให้ ก้ าวเข้ า สู่
การขับ เคลื่ อ นเข้ าสู่ยุ ค 4.0 กระทรวงได้ น านโยบายไทยแลนด์ 4.0 เข้ าเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์
ด้ า นสาธารณสุข ระยะ 20 ปี โดยมี ก ารตัง้ เป้ าหมาย “ประชาชนมี สุข ภาพดี เจ้ า หน้ า ที่ มีค วามสุข ระบบสุข ภาพยั่ง ยื น ”
(สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ , 2560) โดยยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวได้ ให้ ความสาคัญด้ านเครื อข่ายสุขภาพอาเภอ โดยการผลักดัน
นโยบายของรั ฐไปสู่ก ารปฏิบัติในระดับพืน้ ที่ และด าเนินการเพิ่ม ศักยภาพในชุม ชนพัฒนาอาสาสมัครสุขภาพครอบครั ว
นอกจากนี ้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพมีภารกิจหลักในการส่งเสริ มบทบาทการพัฒนาให้ แก่สมาชิก
อาสาสมัค รสาธารณสุขประจาหมู่บ้านได้ มีความรอบรู้ และเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้ านสุขภาพซึ่งมีแนวคิดการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านให้ เป็ นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน 4.0 อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมูบ่ ้ าน โดยมีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ กบั การทางาน เป็ นการพัฒนาช่องทางการสือ่ สารข้ อมูลที่ถกู ต้ อง รวดเร็ ว
และมีประสิทธิ ภาพ ซึ่งมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน “สมาร์ ท อสม.” เพื่อเป็ นเครื่ องมือให้ แก่สมาชิก อสม. ในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและประชาชนในชุมชน นาไปสูช่ มุ ชนพึงตนเองอย่างยัง่ ยืนและเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงการเริ่ มต้ นที่ดีตอ่ การก้ าวเข้ าสู่
ยุคไทยแลนด์ 4.0 กับกลุม่ อุตสาหกรรมสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ โดยปั จจุบนั การที่กระทรวงสาธารณสุข
ได้ ม่งุ เน้ นการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านให้ ก้าวเข้ าสู่ 4.0 ได้ นนั ้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการมีสว่ นร่วมของสมาชิก
อาสาสมัครสาธารณสุข ประจาหมู่บ้านในการตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ ที่จะเกิ ดขึน้ จากการพัฒนาดังกล่า ว
ซึ่งการมีสว่ นร่ วมของสมาชิกนันสามารถที
้
่จะเกิดขึ ้นได้ จากหลายปั จจัย ทังปั
้ จจัยบุคคลและปั จจัยภายนอกที่อาจมีผลเป็ นทัง้
โอกาส และอุปสรรคในการก้ า วเข้ าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้ ดัง นัน้ หากหน่วยงานสาธารณสุข สามารถทราบถึ ง ปั จจัย ที่มี ผล
ต่ อ การมี ส่ว นร่ ว มของอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้ า นได้ นัน้ ก็ จ ะสามารถน ามาปรั บ ใช้ เป็ นปั จ จัย ที่ จ ะผลัก ดัน
หรื อเป็ นแรงจูงใจให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีความเต็มใจที่จะให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงาน
ตามวัตถุประสงค์ที่ตงั ้ ไว้ ได้ โดยปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกสามารถที่จะศึกษาจากการใช้ รูปแบบของ PEST Analysis
(สมพร น้ อยสาราญ, 2558, น.27-29) ซึง่ ประกอบไปด้ วย ปั จจัยทางการเมือง ปั จจัยทางเศรษฐกิจ ปั จจัยทางสังคม และปั จจัย
ทางเทคโนโลยี โดยปั จจัยเหล่านี ้สามารถแสดงให้ เห็นถึงความพร้ อมในแต่ละด้ านของเจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมูบ่ ้ านในการเข้ ามามีสว่ นร่วมในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 และจะทาให้ หน่วยงานสาธารณสุขได้ ตระหนักถึงปั จจัยภายนอก
ถึ ง แม้ ว่า จะเป็ นปั จ จัย ที่ ไม่ส ามารถควบคุม ได้ แต่ห น่ว ยงานจะสามารถเตรี ย มความพร้ อมและตัง้ รั บ ให้ ก ารมี ส่ว นร่ ว ม
ของเจ้ าหน้ าที่ในก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 ดาเนินการได้ อย่างยัง่ ยืน
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H386

จัง หวัด สุพ รรณบุรี เ ป็ นจัง หวัด ที่ ได้ ใ ห้ ความสาคัญกับ สุขภาพของประชาชนเป็ นอย่า งมากซึ่ง มีก ารจัด ตั ง้ ชมรม
อาสา สมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านและตระหนักถึงการดูแลที่ม่งุ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนในชุมชนและจาก
แนวคิดดังกล่าวนัน้ ตาบลบ้ านท่าไชย อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีได้ รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด ในการประกวด
การใช้ งานแอปพลิ เ คชัน อาสาสมัค รสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้ าน ออนไลน์ โดยใช้ ชื่ อ แอปพลิ เ คชั น ว่ า สมาร์ ท อสม.
ซึ่ ง ในการประกวดครั ง้ นี ้ เป็ นการช่ ว ยส่ง เสริ ม ให้ เ ครื อ ข่ า ยอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจ าหมู่ บ้ า นได้ เ กิ ด การเรี ย นรู้
การนาเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้ กบั การดาเนินงาน สามารถที่จะติดต่อสือ่ สารระหว่างกลุม่ งานสาธารณสุขได้ อย่างสะดวก
และรวดเร็ ว มากขึน้ รวมทัง้ ยัง สามารถควบคุม โรคระบาดได้ อ ย่างทัน ถ่ วงที ส่ง ผลท าให้ ก ารดูแ ลประชาชนในชุม ชนนัน้
มีประสิทธิภาพมากขึ ้น (สานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ , 2561)
จากข้ อมู ล ข้ างต้ นท าให้ ผู้ วิ จั ย สนใจที่ จ ะท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมัค รสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 โดยทาการเลือกศึกษาเขตอาเภอสองพี่น้อง ซึ่งมีทงหมด
ั้
จานวน 15 ตาบล และเป็ นอาเภอที่ได้ รับรางวัลดีเด่น “ประกวดการใช้ งานแอปพลิเคชันอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ออนไลน์” ระดับจังหวัด (สานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ , 2561) โดยเป็ นการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการมีสว่ นร่วมของสมาชิก
อาสาสมัครประจาหมูบ่ ้ านในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 รวมทังระดั
้ บและความแตกต่างของแต่ละบุคคลที่เข้ าร่วมเป็ นสมาชิก
และเป็ นผู้นาในการพัฒนา รวมทังแสดงให้
้
เห็นถึงการให้ ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ ามาปรับใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนยิ่งขึ ้นไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาระดับการมีสว่ นร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษา
การใช้ แอปพลิเคชัน สมาร์ ท อสม. ของอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการก้ าวเข้ าสู่ไทยแลนด์ 4.0:
กรณีศกึ ษา การใช้ แอปพลิเคชัน สมาร์ ท อสม. ของอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. พัฒนาแนวทางและข้ อเสนอแนะของอาสาสมัค รสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการก้ าวเข้ าสู่ไทยแลนด์ 4.0:
กรณีศกึ ษา การใช้ แอปพลิเคชัน สมาร์ ท อสม. ของอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

การสร้ างกรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิ จัย ได้ ท าการทบทวนวรรณกรรมและสัง เคราะห์ จ ากงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ปั จ จัย ที่ มี ผลต่อ การมี ส่ว นร่ ว ม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการก้ าวเข้ าสู่ไทยแลนด์ 4.0: กรณี ศึกษา การใช้ แอปพลิเคชัน สมาร์ ท อสม.
ของอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้วิจยั สามารถที่จะกาหนดตัวแปรไว้ ดงั นี ้ ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ 1) ปั จจัยส่วนบุคคล
จากการสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งประกอบไปด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และ
2) ปั จ จัย สภาพแวดล้ อ มภายนอก ผู้วิ จัย ได้ ใ ช้ PEST Analysis (สมพร น้ อ ยสาราญ, 2558, น.27-29) ในการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อมภายนอก ซึง่ ประกอบไปด้ วย ปั จจัยทางการเมือง ปั จจัยทางเศรษฐกิจ ปั จจัยทางสังคม และปั จจัยทางเทคโนโลยี
และได้ นาแนวคิดการมีส่วนร่ วมของโคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977) มากาหนดใช้ เป็ นตัวแปรตาม ได้ แก่
การมีสว่ นร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 ซึง่ ประกอบไปด้ วย 1) การมีสว่ นร่ วม
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ในการตัด สิ น ใจ 2) การมี ส่ว นร่ ว มในการปฏิ บัติ ก าร 3) การมี ส่ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ และ4) การมี ส่ว นร่ ว ม
ในการประเมินผล นอกจากนี ้ ผู้วิจัยได้ ตงั ้ สมมติฐานการวิจัยจานวน 2 ข้ อ ได้ แก่ 1) ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการมีส่ว นร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้ านในการก้ าวเข้ าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ แตกต่างกัน และ2) ปั จจัย
สภาพแวดล้ อมภายนอกมีผลต่อการมีสว่ นร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ านในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0

วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยได้ ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยได้ ใช้ วิธีการวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative
Research) จัด ท าการสารวจปั จ จัย ที่ มี ผลต่อ การมี ส่ว นร่ ว มของอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้ า นในการก้ า วเข้ า สู่
ไทยแลนด์ 4.0: กรณี ศึกษา การใช้ แอปพลิเคชัน สมาร์ ท อสม. ของอาเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 15 ตาบล
ซึ่งได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนสาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ รหัสการอนุมตั ิ
MUSSIRB 2020/003 (B1) ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 มีขอบเขตการวิจยั ดังต่อไปนี ้
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา คือ สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ านในอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
จานวน 1,787 คน (ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 2562) โดยใช้ สูตร
การคานวณหากลุม่ ตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ Yamane (Taro Yamane, 1973) และเมื่อทาการแทนค่าสูตรทาให้ ได้ จานวน
กลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น จานวน 327 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มูล ครั ง้ นี ้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อ การมี ส่ว นร่ ว ม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการก้ าวเข้ าสู่ไทยแลนด์ 4.0: กรณี ศึกษา การใช้ แอปพลิเคชัน สมาร์ ท อสม.
ของอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 327 ชุด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่ 1) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอก 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วม
ของอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้ า นในการก้ า วเข้ า สู่ไทยแลนด์ 4.0 และ4) ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การมี ส่ว นร่ ว ม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ผู้วิจัยได้ ทาการดาเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งนามา
ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื ้อหา (Content Validity) และความเชื่อมัน่
ของเครื่ องมือ (Reliability) ดังนี ้
1) การตรวจวั ด ความเที่ ย งตรง (Content Validity) ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามให้ ผู้ เชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ า น
ได้ ทาการตรวจสอบตามแบบประเมิน พบว่า แบบสอบถามแต่ละข้ อมีคา่ ตังแต่
้ 0.67-1.00 ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า เป็ นค่าที่ยอมรับได้
2) ทดสอบความเชื่ อ มั่น (Reliability) ผู้วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ น้ และท าการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว นัน้
ไปทาการทดสอบ (Try out) จานวน 30 ชุดกับกลุม่ ประชากรที่มีคณ
ุ สมบัติใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางสถิติในการหาความเชื่อมัน่ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ (Cronbach’s Alpha) พบว่า แบบสอบถามมีคา่ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.935 ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ สามารถนาไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลได้
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิ จัย น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล แล้ ว นัน้ มาตรวจสอบความถูก ต้ อ งสมบูร ณ์ เพื่ อ น ามา
ทาการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการศึกษาตามวิธีการทางสถิติโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปโดยมีขนตอน
ั้
ดังต่อไปนี ้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดังนี ้
1.1 การหาค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อยละ (Percentage) ส าหรั บ วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากแบบสอบถาม
ในส่วนของปั จจัยส่วนบุคคล
1.2 ค่าเฉลีย่ (Mean) และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
ในส่วนของปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอก และการมีสว่ นร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทย
แลนด์ 4.0
2. วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
2.1 สถิติวิเคราะห์คา่ ที (Independent t-test) ใช้ เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระต่อกัน
2.2 สถิ ติวิเคราะห์ One-Way ANOVA ใช้ ทดสอบตัวแปรเชิ งกลุ่มและเชิ งปริ มาณ ได้ แก่ ตัวแปรอิสระ 1 ตัว และ
ตัว แปรตาม 1 ตัว ทดสอบความแตกต่า งระหว่า งค่ า เฉลี่ย ของตัว แปรตามหลายกลุ่ม แ ละหากพบว่ า มี ค วามแตกต่า ง
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผู้วิจยั จะทาการทดสอบความแตกต่างรายคูด่ ้ วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffé)
2.3 สถิติวิเคราะห์ Regression ใช้ ทดสอบตัวแปรเชิงปริ มาณกับเชิงปริ มาณ ได้ แก่ ตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตั ว และ
ตัวแปรตาม 1 ตัว โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู Multiple Linear Regression Analysis

ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการมีสว่ นร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0
กรณีศกึ ษา การใช้ แอปพลิเคชัน สมาร์ ท อสม. ของอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม
จานวน 327 ราย โดยผลการวิจยั สามารถนาเสนอตามรูปแบบของแบบสอบถามทัง้ 4 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งจานวน 243 คน คิดเป็ นร้ อยละ 74.3 มีอายุ 51 ปี ขึน้ ไป
จานวน 155 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.4 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 145 คน คิดเป็ นร้ อยละ
44.3 ประกอบอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป จานวน 142 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.4 และมีรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท จานวน
201 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.5
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้ อมภายนอก
ผลการวิจัย พบว่า ปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกที่มีผลต่อการความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย 3.39 เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ปั จจัย ทางการเมื อ ง อยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย 3.21
ปั จจัยทางเศรษฐกิ จ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.34 ปั จจัยทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.45 และ
ปั จจัยเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 3.55 โดยสามารถเรี ยงลาดับได้ ดงั นี ้ 1) ปั จจัยทางเทคโนโลยี 2) ปั จจัยทางสังคม
3) ปั จจัยทางเศรษฐกิจ และ4) ปั จจัยทางการเมือง
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ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ระดับการมีส่วนร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ผลการวิจยั พบว่า ระดับการมีสว่ นร่ วมของกลุม่ ตัวอย่างโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ 3.29 เมื่อพิจารณา
รายด้ า น พบว่า การมีส่ว นร่ ว มในการตัด สินใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง มี ค่า เฉลี่ย 3.18 การมีส่ว นร่ ว มในการปฏิ บัติก าร
อยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ 3.06 การมีสว่ นร่วมในการรับผลประโยชน์ อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ 3.92 และการมีสว่ นร่วม
ในการประเมิ น ผล อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย 3.02 โดยสามารถเรี ยงล าดั บ ได้ ดั ง นี ้ 1) การมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการรับผลประโยชน์ 2) การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ และ4) การมีส่วนร่ วมในการ
ประเมินผล
ส่ วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 ที่แตกต่างกัน
ผลทดสอบความแตกต่างการมีสว่ นร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จาแนกตาม เพศ ช่วงอายุ อาชีพ
และช่วงรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีสว่ นร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ านในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทย
แลนด์ 4.0 ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ผลทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จาแนกตาม ระดับการศึกษา
พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีสว่ นร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ านในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์
4.0 ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน แต่เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่ า
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีสว่ นร่ วมในการรับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน เพื่อให้ ทราบความแตกต่าง ผู้วิจัยได้ ทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ตามวิธีการของ
Scheffé test พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีสว่ นร่ วมด้ านการรับผลประโยชน์
ที่ แ ตกต่ า งกัน โดยอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้ า นที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษา ระดับ ประถมศึก ษามี ส่ว นร่ ว มในการรั บ
ผลประโยชน์แตกต่าง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่มีระดับการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัย สภาพแวดล้ อมภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0
ผลการทดสอบปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกมีผลต่อการมีสว่ นร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ านในการ
ก้ าวเข้ าสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีค่าสัมประสิทธิ์ พหุคูณมีค่า 0.485 สามารถพยากรณ์ การมีส่วนร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านได้ ร้อยละ 22.6 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
เท่ากับ 0.44612 และพบว่า ปั จจัยทางการเมืองและปั จจัยทางสังคมมีผลต่อการมีส่ว นร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน เมื่อพิจารณาปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกที่มีผลต่อการมีสว่ นร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขมากที่สดุ คือ
ปั จจัยทางสังคม รองลงมา คือ ปั จจัยทางการเมือง
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อภิปรายผล
อภิ ป รายผลตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ ี 1 ศึก ษาระดับ การมี ส่ว นร่ ว มของอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้ า น
ในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0: กรณีศกึ ษา การใช้ แอปพลิเคชัน สมาร์ ท อสม. ของอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิ จัย พบว่ า การมี ส่ว นร่ ว มของอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้ า นในการก้ า วเข้ า สู่ไทยแลนด์ 4.0
โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้ านสามารถเรี ยงลาดับการมี ส่วนร่ วมจากมากไปน้ อย ได้ ดังนี ้
1) การมี ส่ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ 2) การมี ส่ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ 3) การมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บัติ ก าร และ
4) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล อาจเนื่องจากการก้ าวเข้ าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
เป็ นการปรับรู ปแบบการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ โดยการนาแอปพลิเคชัน สมาร์ ท อสม. มาเป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน
ในส่วนต่าง ๆ มากยิ่งขึ ้น เพื่อเป็ นไปตามความประสงค์ของกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพที่ ได้ มีการส่งเสริ มและผลักดันให้ อสม.
ให้ เป็ น อสม. 4.0 ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้ มีการเริ่ มต้ นดาเนินงานเมื่อปี 2560 จึงอาจทาให้ เจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้ า นบางเขตพื น้ ที่ ยัง คงต้ อ งใช้ ระยะเวลาในการปรั บ ตัว ให้ เ กิ ด ความคุ้น ชิ น กับ การปฏิ บัติ ง านที่ ทัน สมัย ขึ ้น
และยังคงต้ องการการสนับสนุนด้ านเทคโนโลยีจากทางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ดังนันจึ
้ งอาจทาให้ การมีสว่ นร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ านในการก้ าวเข้ าสู่ ไ ทยแลนด์ 4.0 อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ
สุดปรี ชา เตียติวิริยะกุล (2559) ได้ ศึกษางานวิจัย การมีส่วนร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในงานส่งเสริ ม
สุขภาพผู้สงู อายุ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจยั พบว่า การมีสว่ นร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ในงานส่ง เสริ ม สุข ภาพผู้สูง อายุอ ยู่ใ นระดับ ปานกลาง เนื่ อ งจากอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้ า นของอ าเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอนนัน้ มีความรู้ สึกภาคภูมิใจที่ได้ มีส่วนร่ วมในการสร้ างประโยชน์ ให้ แก่ประชาชนในชุมชนเป็ นอย่างมาก
แต่บางครัง้ ยังคงขาดการสนับสนุนทางด้ านทรัพยากรในการปฏิบตั ิหน้ าที่ จึงทาให้ การมีส่วนร่ วมของเจ้ าหน้ าที่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ านอยูใ่ นระดับปานกลาง
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ท่ ี 2 ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการมีสว่ นร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน
ในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษา การใช้ แอปพลิเคชัน สมาร์ ท อสม. ของอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึง่ ผู้วิจยั
ได้ ทาการทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัย ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบ พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีสว่ นร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน
ในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจยั จึงได้ ทา
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ านที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษามีสว่ นร่วม
ในการรับผลประโยชน์แตกต่าง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่มีระดับ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง อาจเนื่องจากสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีระดับการศึกษา
ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น อ อ ก ไ ปอ ย่ า ง ห ล า ก หล า ย โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ มี ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ใ นร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า แ ล ะ
มัธ ยมศึก ษา/ประกาศนี ยบัต รวิช าชี พ ซึ่ง ในแต่ละระดับ การศึก ษาของเจ้ าหน้ าที่ อ าสาสมัค รสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ า น
อาจให้ ความสาคัญตามวิวัฒนาการของยุคสมัย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีวิวัฒนาการตัง้ แต่ ยุค 1.0
ในช่ วงปี พุทธศักราช 2520 จนถึ งปั จ จุบัน นัน้ คื อ ยุค 4.0 จึง ทาให้ ระดับการศึกษาของเจ้ าหน้ าที่อ าสาสมัค รสาธารณสุข
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ที่ มี ผ ลต่อ การมี ส่ว นร่ ว มในการก้ า วเข้ า สู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ แ ตกต่า งกัน ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ผลงานวิ จัย ของ กฤษยาภัส สร์
ขาวปทุมทิพย์ (2556) ได้ ทาการศึกษาการมีส่วนร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุ ขในการส่งเสริ มสุขภาพของโรงพยาบาล
ส่ง เสริ ม สุข ภาพต าบล อ าเภอพุท ธมณฑล จั ง หวัด นครปฐม ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ล
ต่อการมีสว่ นร่วมที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัย สภาพแวดล้ อมภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0
ผลการทดสอบปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ในการก้ าวเข้ า สู่ไ ทยแลนด์ 4.0 ร้ อยละ 22.6 พบว่ า ปั จจัย ทางการเมื อ งและปั จ จัย ทางสัง คมมี ผ ลต่ อ การมี ส่ว นร่ ว ม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอก
ที่มีผลต่อการมีสว่ นร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขมากที่สดุ คือ ปั จจัยทางสังคม อาจเนื่องมาจากการก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเป็ นการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ ามามีส่วนร่ วมในการปฏิบัติงานมากขึ น้
ซึ่งเจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านส่วนใหญ่ได้ รับการคัดเลือกและการสนับสนุนจากประชาชนในชุมชน
ให้ เข้ ามาปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อเป็ นผู้นาทางด้ านสุขภาพให้ แก่ชุมชนนั น้ ๆ ดังนันจึ
้ งถือได้ ว่า ปั จจัยทางสังคมมีผลต่อการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หากสภาพแวดล้ อมทางสังคมของแต่ละชุมชนมีการให้ ความสาคัญแ ละ
เห็นถึงประโยชน์ ของการนาเทคโนโลยีมาปรั บใช้ ใ นการปฏิ บัติงานก็ จะสามารถเป็ นแรงผลักดันให้ เจ้ า หน้ าที่อาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านพยายามที่จะนาแอปพลิเคชัน สมาร์ ท อสม. และการเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ ในหน่วยงาน
มากขึ น้ ได้ เพื่ อ ประโยชน์ สูง สุด ของประชาชนในชุ ม ชน นอกจากนี ป้ ั จจั ย ที่ ส่ ง ผลรองลงมา คื อ ปั จจั ย ทางการเมื อ ง
อาจเนื่องมาจากการมีสว่ นร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ านนันเป็
้ นการปฏิบตั ิงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ
กับประชาชน ซึ่งในการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านนันมี
้ ความจาเป็ นที่จะต้ องได้ รับการสนับสนุน
ทางด้ านทรัพยากรต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ การเริ่ มต้ นของการจัดเตรี ยมวางแผนงานในแต่ละขันตอน
้
ของการดาเนินงานตลอดจนการประเมินผล ต่าง ๆ และการนาแอปพลิเคชัน สมาร์ ท อสม. มาเป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้ าหน้ าที่ถือได้ ว่าเป็ นแนวทางในการก้ าวเข้ าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของหน่วยงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ตามนโยบายของภาครั ฐ เช่ น กัน ดัง นัน้ รู ป แบบการปฏิ บัติ ง านของภาครั ฐ สถานการณ์ บ้ า นเมื อ ง และกลุ่ม ผู้มี อิ ท ธิ พ ล
ทางการเมือง จึงมีผลต่อการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจของเจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ านในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทย
แลนด์ 4.0 ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ เครื่ อ งมื อ PEST Analysis ที่ ได้ อ ธิ บ ายปั จ จัย ทางสัง คมไว้ ว่า เป็ นปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรง
กับชีวิตประจาวันและมีผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคม/ชุมชนและปั จจัยทางการเมืองนันสามารถที
้
่จะเป็ นทังโอกาสและ
้
อุป สรรคต่ อ การด าเนิ น โครงการนัน้ ๆ ได้ ในขณะเดี ย วกัน โคเฮน และอัฟ ฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff,1977) ได้ ก ล่า วว่ า
ปั จจั ย ทางสัง คมมี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ การจั ด ชนชั น้ ทางสัง คม ความเข้ มแข็ ง ของครอบครั ว ในชุ ม ชน ซึ่ ง มี บ ทบาท
ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน และยั ง กล่ า วอี ก ว่ า การด าเนิ น กิ จ กรรมใดก็ ต ามที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ การเมื อ ง
สามารถที่จะส่งผลต่อการเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมได้ เช่นกัน
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ท่ ี 3 พัฒนาแนวทางและข้ อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0: กรณีศกึ ษา การใช้ แอปพลิเคชัน สมาร์ ท อสม. ของอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
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จากการพัฒนาแนวทางจากข้ อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พบว่า เจ้ าหน้ าที่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ านควรให้ ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ ในการปฏิบตั ิงานให้ มากขึ ้น ควรที่จะศึกษาและ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานภาครัฐนันควรให้
้
การสนับ สนุน ทางด้ านทรั พ ยากรเกี่ ยวกับเทคโนโลยี ต่าง ๆให้ แก่ หน่ว ยงานอยู่เสมอ โดยควรมี การอบรมความรู้ เกี่ ย วกับ
การปรับใช้ เทคโนโลยีให้ แก่เจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่สามารถเลือกใช้
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และนอกจากนี จ้ ะเห็ น ได้ ว่ า ผลการวิ จัย ของปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การมี ส่ว นร่ ว ม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในภาพรวมนัน้ ได้ แ ก่ ปั จจัยทางการเมืองและปั จจัยทางสังคม ซึ่งทัง้ 2 ปั จจัย
สามารถที่จะเป็ นทัง้ โอกาสและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่ วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านได้ ดังนันหน่
้ วยงาน
สาธารณสุขและชุมชนท้ องถิ่นต่าง ๆ จาเป็ นต้ องทาความเข้ าใจและสร้ างความร่ วมมือที่ดีต่อกัน เพื่อที่จะสามารถนาปั จจัย
เหล่านี ้มาพัฒนาเป็ นโอกาสในการผลักดันให้ แก่เจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านสามารถที่จะดูแลช่วยเหลือ
ประชาชนในชุมชนมีความเป็ นอยูท่ ี่สมบูรณ์ยิ่งขึ ้นได้

ข้ อเสนอแนะการวิจัย
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.จากผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่ ว มในการก้ า วเข้ า สู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยการใช้ แอปพลิเคชัน สมาร์ ท อสม.
ของเจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุข ควรมีการจัดทาแผน
นโยบายที่ม่งุ เน้ นให้ แก่เจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านได้ มีการตระหนัก ถึงรู ปแบบการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
ที่ทนั สมัยในการปฏิบตั ิหน้ าที่ และชี ้แจงให้ เห็นถึงประโยชน์ของการมีสว่ นร่วมในการก้ าวเข้ าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 ที่แท้ จริ ง เพื่อเป็ น
การยกระดับและผลักดันให้ เจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขมีความกระตือรื อร้ นในการปรับตัวและพัฒนาบทบาทหน้ าที่
ของตนเองให้ เป็ นไปตามการขับเคลือ่ นของกระทรวงสาธารณสุข
2. จากผลการวิ จัย พบว่า ปั จ จัย ทางสัง คมมี ผลต่ อ การมี ส่ว นร่ ว มของอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้ า น
ในการก้ าวเข้ าสู่ไทยแลนด์ 4.0 มากที่สุด ดังนันหน่
้ วยงานสาธารณสุข ควรมีการจัดทานโยบายสนับสนุนด้ านการส่งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมในการใช้ แอปพลิเคชัน สมาร์ ท อสม. ระหว่างเจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านกับประชาชน
ในชุม ชน โดยการเปิ ดโอกาสให้ ทุกฝ่ ายสามารถเข้ ามามี ส่ว นร่ วมในแต่ละด้ าน เพื่อเป็ นการระดมความคิดตามแนวทาง
ของแต่ละฝ่ ายมาปรับใช้ และพัฒนาให้ เกิดแนวทางการปฏิบตั ิที่มีความเหมาะสมกับแต่ละชุมชน
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. หน่วยงานสาธารณสุขควรเพิ่มบทบาทการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุขให้ มีความเกี่ ยวข้ องกับเทคโนโลยี
นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ให้ มากขึน้ เพื่อเป็ นการสร้ างความร่ วมมือ ในการก้ า วเข้ าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยอาจจัดกิ จ กรรม
เสริ มสร้ างความร่ วมมือให้ แก่เจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง และประชาชนในชุมชน
ได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมร่ วมกันอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้หน่วยงานภาครัฐควรมีการสนับสนุนทางด้ านเทคโนโลยี
ในแต่ละเขตพืน้ ที่ เช่น อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเตอร์ เน็ตไร้ สาย เป็ นต้ น ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
ในการเข้ าถึงการใช้ เทคโนโลยีของชุมชน
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2. หน่วยงานสาธารณสุขควรเพิ่มช่องทางการรับฟั งความคิดเห็นจากเจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน
เพื่อเป็ นการสร้ างการมีส่วนร่ วม ทัง้ ด้ านการตัดสินใจ การปฏิบัติการ การรั บผลประโยชน์ และการประเมินผล เนื่องจาก
การเปิ ดโอกาสให้ เ จ้ าหน้ าที่ ที่ มี ก ารปฏิ บัติ ง านและลงพื น้ ที่ จ ริ ง ได้ มี ก ารเสนอแนะถึ ง ปั ญหาและแนวทางการแก้ ไข
ในการดาเนินงาน จะทาให้ หน่วยงานสามารถรับรู้ถึงปั ญหาที่แท้ จริ ง
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กรณีศึกษาการใช้ คาปรากฎร่ วมในการสอนคาบ่ งชีใ้ นภาษาเกาหลี
A Case Study of Using Collocations in Teaching Korean Particles
ยองซู คิม
Youngsu Kim1

บทคัดย่ อ
วิ จัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาวิ ธี ก ารสอนค าบ่ง ชี ้ (Korean particles) ที่ มี ป ระสิท ธิ ภาพให้ กับ ผู้เ รี ย นภาษาเกาหลี
ผู้วิจัยเลือกที่จะใช้ วิธีการทดสอบการใช้ คาปรากฏร่ วม (collocations) ในรู ปแบบของ ‘คานาม + คาบ่งชี ้ + คากริ ยา /
คาคุณศัพท์’ เพื่อเป็ นแนวทางให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีความคุ้นเคยกับการใช้ คาบ่งชี ้ในภาษาเกาหลีขนพื
ั ้ ้นฐาน โดยมีกลุม่ ตัวอย่าง
ที่เ ข้ า ร่ วมการทดสอบเป็ นนักศึกษาหลัก สูต รนานาชาติ จ ากมหาวิท ยาลัย ในไทย จ านวน 9 คน ซึ่ง ผู้เ ข้ า ร่ วมทัง้ หมด
เป็ นผู้ที่ผ่านการเรี ยนเรื่ องคาบ่งชี ใ้ นภาษาเกาหลีขนั ้ พืน้ ฐานมาแล้ ว และเครื่ องมือที่นามาใช้ ในการทดสอบครัง้ นี ้ คือ
การทดสอบ CONTRIX , การทดสอบ Error Correction Test และการสั ม ภาษณ์ แบบเจาะลึ ก รายบุ ค คล
ผลจากการศึกษาพบว่า ผลของการทดสอบแสดงให้ เห็นถึงประสิทธิภาพและเห็นผลได้ ชดั เจนในทันทีกบั กลุม่ ผู้เรี ยนภาษา
เกาหลีระดับกลาง ในขณะที่มีความแตกต่างของแต่ละบุคคลปรากฎเด่นชัดในกลุม่ ผู้เรี ยนภาษาเกาหลีในระดับเริ่ มต้ น
ซึ่งความหมายโดยนัยที่ สามารถดึงออกมาจากผลของการวิจัยนีค้ ือ เมื่อ พูดถึง การสอนเรื่ องค าบ่งชี ใ้ นภาษาเกาหลี
ให้ กับผู้เรี ยนนัน้ การจัดเรี ยนการสอนเรื่ องคาบ่งชี ไ้ ม่ควรจะทาเพียงครัง้ เดียว แต่ควรจัดการเรี ยนการสอนและฝึ กฝน
อย่า งต่อ เนื่ อ งในทุก คลาสเรี ย นภาษาเกาหลี โดยไม่ต้ อ งค านึง ถึ ง ระดับ ความสามารถทางภาษาเกาหลีข องผู้เ รี ย น
ในเรื่ องนี ้การใช้ คาปรากฏร่วม (collocations) ในรู ปแบบของ ‘คานาม + คาบ่งชี ้ + คากริ ยา / คาคุณศัพท์’ ในการสอนนัน้
จะสามารถช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีความคุ้นเคยกับการใช้ คาบ่งชี ้ในบริ บทของภาษาเกาหลีได้ อย่างถูกต้ องมากยิ่งขึ ้น
คาสาคัญ: คาบ่งชี ้ในภาษาเกาหลี

, ข้ อผิดพลาดในการใช้ คาบ่งชี ้ 조사 오류, CONTRIX, คาปรากฏร่วม

한국어 조사

연어

Abstract
In search of an efficient way of teaching particles to Korean learners, this study aims to examine the
effect of using the ‘Noun + Particle + Verb/Adjective’ collocations as a solution to guide learners to get
accustomed to the use of basic Korean particles. 9 International Program students of a Thai University who
already had studied about the basic Korean particles have participated in this research. CONTRIX tests, Error
Correction tests, and in-depth interviews are used as tools of the experiment. The results show that it can be
immediately effective in the intermediate group, while individual differences are prominent in the beginner
1
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group. The implication that can be drawn from the results of this research is that when it comes to teaching
Korean particles, training needs to be an ongoing process, not a one-off event regardless of their level of Korean
proficiency. In this regard, ‘Noun + Particle + Verb/Adjective’ collocations are useful in helping learners to get
accustomed to the use of Korean particles.
Keywords: Korean Particles

한국어 조사, Particle Errors 조사 오류, CONTRIX, Collocations 연어

Introduction
Learning a foreign language is difficult, and learning Korean as a foreign language is not an exception.
Then, which part of Korean as a foreign language is considered to be particularly difficult for learners?
According to a research on the writing of advanced Korean learners (Won, 2016), 50.8% of total errors were
grammar errors, and 55.2% of grammar errors were particle errors. Won (2016) points out that advanced
learners have repeatedly made similar errors in the use of basic particles that they had already studied in the
beginner course.2 This paper is also about the basic particles. In English the sequence of words is critical in
communication because it is the word order that determines the syntactic role of each word in the sentence. In
Korean, such a role is covered in the wide-ranging functions of particles. The morphologically-attached particles
combine with a noun, an adverb, a verb, etc. But particles do not carry lexical meaning and are not syntactically
autonomous (Choi-Jonin & Sarda :127). Instead, they indicate a range of linguistic functions (Lee et al 2013:
290-291): Case Particles 주격 조사 such as ‘yi이/ga가’,’eul을/leul를’, ‘e에/eseo에서’ indicate the syntactic
role of the word to which the particles are attached, for example, determining the noun is a subject or an object
in the sentence; Auxiliary Particles 보조사 such as ‘eun은/neun는’, ‘do도(also)’ add meaning to the word to
which the particles are attached; and Conjunctive Particles 접속 조사 such as ‘wa와/gwa과’ connect words
having the same level of importance in a sentence. There are hundreds of particles in the Korean language,
but many of them are not used often. The particles selected in this study are ‘yi/ga’, ‘eun/neun’, ’eul/leul’, and
‘e/eseo’3 based on particle errors frequently produced by participants. Among various types of particle errors 4
2

Studies about particles errors made by Thai students also show that it is not just beginners who are facing difficulties in use of Korean particles. In the

study of particle errors made by Korean learners in Thai Universities, for example, Park (2018) found out that Thai students of both the beginner level and
the intermediate level are continuously facing difficulties in the use of particles of e/eseo.
3

These are named as most frequently used particles in other studies too. For example, in the comprehensive research by the Ministry of Culture and

Tourism (Cho et al. 2002:164), frequently used particles were Subject Case Marker ga (21.05%), Object Case Marker leul (16.36%), Adverbial Case Marker
e (15.48%) and eseo (5.20%), and Auxiliary Particle neun (14.86%). In the study of particle errors made by Thai students (Kim, 2017: 46-47), most frequently
used Korean particles were in the order of Auxiliary Particle eun/neun (26%), Adverbial Case Markers e /eseo (24%), Object Case Marker eul/leul (20%),
and Subject Case Marker yi/ga (14%). Both studies commonly show that these key particles are most frequently used particles.
4

Particle omission takes place when a particle is dropped where an appropriate particle is supposed to be used. Particle replacement occurs when an

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H396

such as omission5, replacement, addition, malformation, and others, just omission errors and replacement errors
are covered in this study reflecting the high rate of errors made by participants. Kim (2017) also selected ‘yi/ga’,
‘eun/neun’, ’eul/leul’, and ‘e/eseo’ for the study of particle errors made by Thai students in Thailand. According
to the results of Kim (2017:50), for example, only 37% of beginners replied properly in use of eun/neun particle,
and Intermediate groups did not show a significant difference, only 40% and 55% depending on their
proficiency levels could answer correctly.
Then why many learners are experiencing difficulties with these basic particles? This question is linked
to the next question that how to guide learners to overcome the difficulties in learning basic particles. Studies
based on the perspective of contrastive analysis attribute such difficulties to the differences between the Korean
language and the first language of a Korean learner. Accordingly, the teaching solution was focused on the
contrastive analysis between Korean and the native language to predict and minimize particle errors as
interference by the native language of the learner.6 Although a certain portion of particle errors may be related
to the negative transfer influenced by the native language, as stated in error analysis, the causes of particle
errors can be defined in terms of intralingual and developmental errors too. Recognizing such other factors
beyond the interlingual errors, Kim (2006:63) proposes to teach particles repeatedly in the pattern of [Noun
(Subject) ‘yi/ga’ + Noun (Object) ‘eul/leul’+ Verb] instead of teaching every single particle on a 'one-off' basis.
Kim’s (2006) method of teaching particles is consistent with proposals of Paik (2001) and Jeong & Yoo (2018).
Paik (2001:70) proposes to present case particles together with corresponding verbs to reveal the relation
between particles and verbs. According to Jeong & Yoo (2018:49), learners make particle errors not because
they do not know the basic meaning of them but because they are not accustomed to using them properly in
context. In this regard, it can be a practical solution to provide learners with more opportunities to practice the
use of particles in context using the ‘Noun + Particle + Verb/Adjective’ collocations7.
inappropriate particle is used in place of a proper one. Particle addition refers to the error caused by a redundant particle. Particle malformation is an error
in the particle form ignoring the phonological variants: yi after a consonant; ga after a vowel. Omission and replacement errors were prominent particle
errors in many studies such as Jeong & Yoo (2018), etc.
5

In some cases, particles can be omitted especially in spoken Korean. Kim et al. (2005: 406-414) explains about when particles can be omitted. By the

way, according to the corpus analysis of Lee SH & Song JY (2012), the rate of particle ellipsis in Korean is not as high as generally assumed and register
variation is a significant factor only in spoken corpora: 98% of particles are realized in the written corpora, while 88% realized in the spoken corpora (Lee
SH & Song JY, 2012: 18). For educational purpose, even though particle omission can be acceptable especially in spoken Korean, the proper use of
particles without omission is highly recommended, at least for learners who are still not accustomed to the use of Korean particles.
6

Kim (2017) and Park (2018) also attribute the cause of such difficulties to the interference by the mother language of Thai students.

The National Institute of Korean Language has developed a user-friendly vocabulary searching system. Various vocabulary contents, including
collocations systematically sorted in excel files, are conveniently available in the report of Research on Korean Language Education Vocabulary Content
Development (Stage 4) (Han et al., 2015). In the Oxford dictionary, collocation is defined as the habitual juxtaposition of a particular word with another word
or words with a frequency greater than chance (“Collocation,” n.d.). This vocabulary searching system includes phrases that are frequently found in the
7
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Objective
In search of an efficient way of teaching particles to Korean learners, this study aims to examine the
effect of using the ‘Noun + Particle + Verb/Adjective’ collocations as a solution to guide learners to get
accustomed to the use of Korean particles. In specific, the results of this research are to answer the two
questions as follows: First, is the effect different in two groups of beginner and intermediate levels? Second,
what are the remarkable individual differences among the participants in learning Korean particles?

Materials and Method
9 Thai International Program students aged 18-20 have participated in the experiment being divided
into two groups: Five beginner learners (Group 1) learned Korean for one semester, and four intermediate
learners (Group 2) learned Korean for three semesters in the University.
Figure 1: Participant Information: Background of Korean Learning
Student
A
B
C
D
E

TOPIK
Level1
Level2
Level2
Level2
Level1

Learning Period
6 Months
3 Years & 6 Months
3 Years & 6 Months
2 Years & 6 Months
6 Months

Before University
High School(3Y)
High School(3Y)
Language Center(2Y)
-

Student
F
G
H
I

TOPIK
Level3
Level3
Level3
Level2

Learning Period
1 Years & 6 Months
1 Years & 6 Months
1 Years & 6 Months
1 Years & 6 Months

Before University
-

The experiment took place for about one and a half months from 17 January 2020 to 16 March 2020,
during which participants were performing assignments using ‘Noun + Particle + Verb/Adjective’ collocations,
as shown in Figure 2. The performance of participants worked as the source of particle errors used in this study.
Given that all participants have already studied basic Korean particles in their earlier Korean courses, they were
encouraged to practice collocations to improve their Korean vocabulary and to get accustomed to the use of
Korean particles. For this purpose, a user-friendly vocabulary searching system (Han et al., 2015) was referred
to in the selection of the ‘Noun + Particle +Verb /Adjective’ collocations for the assignment.

corpus in the definition of collocation, besides words that are associating together with a possibility that is statistically higher than chance (Han et al.,
2015:36). Among various types of lexical collocations such as Noun +(particle)+Verb collocations, Noun +(particle)+ Noun collocations, Adverb +
Verb/Adjective collocations, Adjective/Verb + Noun collocations and so on, Noun +(particle)+Verb collocations are most common. And the most frequently
used particles are related with this type of collocations. This is why this research is focusing on the type of Noun +(particle)+Verb collocations.
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Figure 2: Sample assignments for the study of Korean collocations

To examine the immediate effects of using collocations in teaching particles to Korean learners, tools
prepared for this experiment were the test formats of CONTRIX (Constituent Matrix) and Error Correction. The
CONTRIX format, as shown in Figure 3, was developed as a tool to assess L2 learners’ productive knowledge
of ‘Verb + Noun’ collocations8. In the example, the expected answer is ‘tell + the + truth’. This format of ‘Verb
+ Noun’ Collocations in English can be conveniently transformed into the format of ‘Noun + Particle +
Verb/Adjective’ collocations in Korean. Some studies applied this format of CONTRIX to Korean collocations,
and Figure 4 is an example (Ahn, 2012). In the example test item shown in Figure 5, the test taker is supposed
to choose a noun, a particle (or none), and a verb/adjective from the three-column matrix on the right. 9
Figure 3. An example item of CONTRIX in English
The quickest way to win a friend’s trust is to show
that you are able to
.

tell
a/an
take
the
keep
Figure 4. An example item of CONTRIX in Korean (Ahn, 2012:108)

Joke
Secret
Truth

[Question] Choose one item from each
column. For the first column, for example, you
need to choose one among 시간, 시기, 세월.
Figure 5. An example item of CONTRIX in Korean

“Revier (2009) administered this test to L1 Danish secondary school and university students. The test had a high internal consistency, and discriminated
well between age levels and scores increased with greater exposure to English… This test presents a clear, reliable format for testing somewhat productive
8

knowledge of multi-word phrases without requiring a high amount of reading.” (Smith, 2014 :61-62)
In the example, the expected answer is ‘(Kimchi) + (leul) + (like)’. In Korean,

9

김치가 비싸다

is a collocation, and

김치를 좋아하다

is a collocation, while

나는 김치를 좋아한다

is a sentence.

(Kimchi is expensive) is a sentence. But in the sentence of the question, there is Subject I (나는 or

김치가 비싸요

). Accordingly, the matrix or combination of words of ‘나는

가
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내

In the Error Correction Test, as shown in Figure 6, the test taker should identify an error in the given
sentence and correct it. In Example 1, the object marker ‘leul’ is used in the place where the auxiliary
Postpositional Particle ‘neun’ should be used. In Example 2, the particle of ‘neun’ is dropped.
Figure 6. Example items of Error Correction Test

The test items were based on the errors produced by participants. Each test format consists of two
categories of particle error patterns: Particle Omission and Particle Replacement. Test items of Particle
Omission were selected from error sentences where particles of ‘yi/ga’ and ‘eun/neun’ were dropped, and those
of Particle Replacement were selected from error sentences where particles of ‘yi/ga’, ‘eun/neun ’, ‘eul/leul’, and
‘e/eseo’ were replaced with other particles. For the survey, [CONTRIX 1] with 10 test items was handed out first
to participants. After completion of [CONTRIX 1], participants had a session for reviewing each test item. Then
participants took tests in the sequence of [ERROR CORRECTION 1], [CONTRIX 2], and [ERROR CORRECTION
2]. Given that a review session after each test was provided, the difficulty level of tests was arranged to be
higher progressively. As a way to supplement the findings of the survey, intensive individual interviews were
conducted. Regardless of whether participants have answered correctly or not, the reason why each participant
selected to use that particle in the given test item was identified through the in-depth interview.

Result and Discussion
The result shows apparent group differences for beginner and intermediate levels. In the case of the
intermediate group, the rate of particle errors made by participants immediately decreased in the course of the
research. As shown in Figure 7, the average score of the intermediate group improved. On the other hand,
there was no immediate improvement in the rate of particle errors in the beginner group. Given that sentences
used in the test items were selected from sentences produced by both groups, participants of the intermediate
group could focus on the particles. On the other hand, participants of the beginner group must have been more
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affected by vocabulary or context. As shown in Figure 8, the result of Participant A in the beginner group reveals
the relation between the basic knowledge of particles and the difficulty level of vocabulary or contexts.
Participant A in the beginner group, not in the intermediate group, got the highest individual score at the test of
CONTRIX 1, which was plainest in vocabulary and sentences compared to the remaining tests. Participant A
had a clear understanding of the Korean particles learned from a previous grammar class, according to the indepth interview after the tests. However, her scores were falling significantly in proportion to the increased
difficulty in vocabulary and contexts of the next series of tests. It means just knowledge of particles is not enough
if it is not in balance with other linguistic competence like vocabulary and syntactic awareness. While Participant
A studied Korean for six months in the University, her classmate Participant B started to study Korean since
high school. Accordingly, Participant B was more competitive than Participant A in general Korean skills like
vocabulary and syntactic awareness. Nevertheless, as Figure 9 reveals, similar particle errors were repeatedly
produced by Participant B. According to the in-depth interview, it looked to be related to the lack of timely
feedback in high school, where one teacher had to cover lots of students.
Figure 7. Particle Test Results:

Figure 8. Participant A:

Figure 9. Participant B:

Beginner Group vs. Intermediate Group

Knowledge of particles is not enough

In need of timely feedbacks

Conclusion
Regardless of Korean proficiency levels, to use Korean particles correctly is a big challenge for
learners who are accustomed to different grammar structures of their native languages. In search of an efficient
way of teaching particles to Korean learners who have already studied basic particles, this study examined the
effect of using the ‘Noun + Particle + Verb/Adjective’ collocations. The results show that the intermediate group
has an immediate positive effect, while individual differences are prominent in the beginner group: Participant
A studied Korean for six months is more affected by vocabulary and syntactic awareness than knowledge of
particles; Participant B studied Korean for three and a half years made similar particle errors repeatedly owing
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10
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to the lack of timely feedback in high school. The implication from the results of this study is that when it comes
to teaching Korean particles, training needs to be an ongoing process, not a one-off event regardless of their
level of Korean proficiency. In this regard, ‘Noun + Particle + Verb/Adjective’ collocations are useful in helping
learners to get accustomed to the use of Korean particles.
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Appendix 1: [Korean Collocations] Sample Assignments

Name:

등급

어휘

품사

연어

문장 만들기 연습

Level

Word

Word

Collocations

Make a sentence using a sample collocation.
(*Revised sentences made by students.)

Class
1
2

초급
초급

걸리다
만들다

동사
동사

시간이 걸리다

김밥을

30초가 걸리다

걸립니다.

만들

때

준비하는

시간이

너무

음식을 만들다

저는 지난 주에 새로운 학생증을 만들었어요.

많이

도자기를 만들다
3

중급

-사

명사

간호사가 되다

저는 한국어를 공부해서 통역사가 되고 싶어요.

간호사로 일하다
4

초급

아프다

형용사

배가 아프다

어제 축구를 해서 다리가 몹시 아파요.

마음이 아프다
5

초급

오다

동사

학교에 오다

다음달에 부모님이 푸껫에 와요.

서울로 오다
6

초급

좋아하다

동사

꽃을 좋아하다

저는 한국 음식 중 특히 떡볶이를 좋아해요.

딸기를 좋아하다
7

초급

학교

명사

학교에 가다

저는 송클라대학교에서 한국어를 배우고 있어요.

학교에서 배우다

Appendix 2: [CONTRIX] Test Format
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Appendix 3: [Error Correction] Test Format

Name:

Appendix 4: [Survey After Tests]

Name:

공통 질문 Common Questions

개별 질문 Individual Questions (eg.

1. TOPIK 점수

(

점)/(

)급

초급 1학년인데 CONTRIX 1

2. 한국어 학습 기간

(

)년 (

)개월

점수가 가장 높아요(만점).

3. 한국 체류 계획 (기간)

(

)년 (

)개월

한국어 조사에 관한 문항을 모두
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4. 한국어를 배우는 목적

(

)

알고 맞춘 것인가요?

조사를 지난
학기에
배웠어요.
문제가 어렵지
않았어요.”

5. 대학 입학 전 한국어를

고등학교/학원/Youtube/

배운 곳 (복수 응답 가능)

(기타:

6. 학교 수업 외

언제 ‘이/가, 을/를, 에/에서’ 등을
)

(

)시간 (

주어,

목적어

등에 따라 달리

수 있어요?

1주일 평균

한국어 학습 시간

사용하는지 배운 내용을 말해 볼

)분

사용/

조사에

대해

배운

내용을

잘

기억함
7. 연어 활용 학습이

1. 아주 아니다

받침이

2. 아니다

따라 형태가 달라지는 것도 잘

8. 연어 활용 학습이

3. 보통이다

알고 있어요?

학습량 증가에 도움이 된다.

4. 그렇다

학습 동기를 높여준다.

있을

때와

없을

때에

구체적
들어
질문에

5. 아주 그렇다

사례를
확인하는
정확히

답변을 함
9. 연어 활용 학습이

CONTRIX 1 이후, 오류 수정1,

어휘력 향상에 도움이 된다.

CONTRIX 2, 오류 수정 2의

10.

순서로 어휘 및 문장 난이도가

연어

활용

학습이

조사의

사용 능력 향상에 도움이 된다.

높아짐에 비례하여 점수가
낮아짐

어휘와 문장이
어려워지면
문장 의미
파악이 안되어
알맞은 조사를
찾지 못했음을
확인
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กลวิธีการเรี ยนรู้ ภาษาของนั กศึกษาไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ภาษาอังกฤษสูง
Language Learning Strategies Used by Thai Engineering Students with High English Learning
Proficiency
บุษศริ นทร์ ภูส่ มุ่ 1 และ อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์2
Bootsarin Phusum1and Usaporn Sucaromana2

บทคัดย่ อ
การวิ จัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษากลวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ภาษาของนัก ศึก ษาไทย คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษสูง กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยคือ นักศึก ษาไทย คณะวิศ วกรรมศาสตร์
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับสูง จานวน 50 คน ด้ วยวิธีการสุม่ แบบเฉพาะเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือแบบสอบถามการใช้ กลวิธีการเรี ยนรู้ ภาษาของอ๊ อกซ์ฟอร์ ด (1990) โดยการวิเคราะห์ ข้อมูลมีการใช้
ค่า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิ จัย พบว่ า นัก ศึ ก ษาไทย คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ที่ มี ผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นภาษาอัง กฤษสูง ใช้ กลวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ภาษาอย่ า งสม่ า เสมอ ซึ่ ง กลวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ภาษาอัง กฤษ
ที่มีการนาไปใช้ มากที่สดุ คือ กลวิธีด้านอภิปัญญา ตามด้ วยกลวิธีด้านสังคม กลวิธีด้านการจา กลวิธีด้านความรู้
ความคิด กลวิธีด้านอารมณ์ และกลวิธีด้านการทดแทน
คาสาคัญ : กลวิธีการเรี ยนรู้ภาษา, นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ, การเรี ยนรู้, นักศึกษา

Abstract
This study aimed to investigate English language learning strategies used by Thai engineering
students with high English learning proficiency. The participants were 50 Thai engineering students with
high English learning proficiency. They were selected through purposive sampling method. The research
instrument was Oxford’s (1990) Strategy Inventory for Language Learning (SILL) questionnaire. Mean and
standard deviation were selected to analyse the data. The results showed that Thai engineering students
with high English learning proficiency usually used language learning strategies. The most frequently used
strategy was metacognitive strategies, followed by social strategies, memory strategies, cognitive
strategies, affective strategies and compensation strategies.
Keywords : Language learning strategies, Engineering students, English, Learning, Students
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Introduction
English is claimed as a lingua franca and international language which plays a crucial role in
communication around the world. In many countries, English is the official language, medium of instruction
and a mandatory subject at school. The power of the English language is recognised and accepted around
the world, including in Thailand. For instance, the Thai government sets English as a mandatory subject
from grade 1 in primary education to grade 12 in secondary education in order to encourage a positive
attitude towards English and give people the ability to communicate in English and proceed to education
at a higher level (Ministry of Education, 2008). Similar to a higher education students who have entered
tertiary level, they also need to learn English as a required fundamental subject (Ministry of Education,
2008).
Language learning strategies are techniques used by learners to aid acquisition, storage and
retrieval of information and are crucial tools for active, self-directed involvement which are essential for the
improvement of communicative competence (Oxford, 1990). The use of appropriate language learning
strategies leads to improvements in language achievement (Wharton, 2000).
Oxford (1990) divided language learning strategies into two types - direct strategies and indirect
strategies. The direct strategies were subdivided into three parts, memory strategies, cognitive strategies,
and compensation strategies. Memory strategies help learners to remember and store information
effectively and retrieve information for future language use. Cognitive strategies relate to practice
systematically and naturally receive and send messages, analyse information including create the
sentence structure for input and output. Compensation strategies help learners to compensate the missing
knowledge in the target language intelligently and overcome their limitations in speaking and writing in the
target language. The indirect strategies were subdivided into three parts, metacognitive strategies,
affective strategies, and social strategies. Metacognitive strategies help learners to learn more effectively
by concentrating on studies, managing, planning, and evaluating their learning. Affective strategies help
learners to control their feeling in order to promote their learning including relieving anxiety and
encouraging themselves. Lastly, social strategies which learners use to interact with other people in the
society which are to ask questions, cooperate and emphasise with others.
Little research has focused on the strategies that Thai engineering students use in order to learn
English. For instance, Intaraprasert (2000) investigated the types of language learning strategies which
Thai engineering students frequently used. The findings showed that all students used language learning
strategies at a medium level. It would be interesting to discover which techniques or strategies used by
students with high English learning proficiency in order to apply those strategies in teaching methods to
further improve their English proficiency. Therefore, this study investigated the use of English language
learning strategies by Thai engineering students with high English learning proficiency.
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Objectives
1. To investigate English language learning strategies used by Thai engineering students with high
English learning proficiency.
2. To investigate the most frequently used strategy and the least frequently used strategy used by
Thai engineering students with high English learning proficiency.

Method
This research investigated the use of English language learning strategies used by Thai
engineering students with high English learning proficiency. The 50 participants were selected by using
purposive sampling method. The level of language proficiency of the students was measured by their final
grades of the second semester in 2019 academic year. Based on the criterion, students who received
grades A or B+ were classified as high English learning proficiency.
The Strategy Inventory for Language Learning (SILL) questionnaire version 7.0 was used to
investigate the use of English language learning strategies among Thai engineers. The questionnaire
comprised 50 items divided into six parts; memory strategies (9 items), cognitive strategies (14 items),
compensation strategies (6 items), metacognitive strategies (9 items), affective strategies (6 items), and
social strategies (6 items). To complete the SILL questionnaire, the participants were asked to rate their
use of language learning strategies in five-point likert scale with items ranged from 1 – Never or Almost
Never True of Me to 5 – Always or Almost Always True of Me.
The results of the SILL are the average use of language learning strategies. Each part of the SILL
represents a strategy, hence the average of each strategy shows which strategies learners most frequently
use. The ranges of the averages are as follows (Oxford, 1990):
Most means always or almost always used
4.50 to 5.00
High means usually used
3.50 to 4.49
Medium means sometimes used
2.50 to 3.49
Less means generally not used;
1.50 to 2.49
Least means never or almost never used
1.00 to 1.49
Mean and Standard Deviation (S.D.) were used to analyse the data according to the research
questions.
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Results
The level of English language learning strategies used by Thai engineering students with high
English learning proficiency are shown in Table 1.
Table 1 The use of English Language Learning Strategies
Language Learning Strategies
Mean
Metacognitive strategies
3.75
Social strategies
3.65
Memory strategies
3.64
Cognitive strategies
3.62
Affective strategies
3.42
Compensation strategies
3.40
Total
3.58

S.D.
0.08
0.14
0.11
0.13
0.09
0.07
0.03

Level
High
High
High
High
Medium
Medium
High

From Table 1, the findings showed that Thai engineering students with high English learning
proficiency usually used language learning strategies (Mean = 3.58, S.D. = 0.03). The most frequently used
strategy was metacognitive strategies (Mean = 3.75, S.D. = 0.08), followed by social strategies (Mean =
3.65, S.D. = 0.14), memory strategies (Mean = 3.64, S.D. = 0.11), cognitive strategies (Mean = 3.62, S.D.
= 0.13), affective strategies (Mean = 3.42, S.D. = 0.09), and compensation strategies (Mean = 3.40, S.D.
= 0.07).

Discussions and Conclusions
The findings showed that Thai engineering students with high English learning proficiency usually
used English language learning strategies. This result is relevant to other research conducted in Asia.
Mandasari and Oktaviani (2018) indicated that UTI engineering students usually used learning strategies.
However, the findings were different from various studies of English language learning strategies
conducted in Thailand. It diverges from Intaraprasert's (2000) study, which showed that Thai engineering
students in Thailand sometimes used language learning strategies. Rardprakhon (2016) also revealed that
first-year engineering students sometimes used language learning strategies
In addition, metacognitive strategies were found to be the most frequently used, which suggests
that Thai engineering students with high English learning proficiency might be good at managing and
evaluating their language studies. The findings are relevant to the research of Gerami and Baighlou (2011).
Gerami and Baighlou (2011) examined English language learning strategies used by successful and
unsuccessful Iranian EFL students. The results showed that successful students used metacognitive
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strategies the most. In addition, Intaraprasert (2000) revealed that Thai engineering students used
metacognitive strategies the most. Kavasoglu (2009) also showed that metacognitive strategies were used
the most by pre-service teachers in Turkey.
Compensation strategies were found to be the least frequently used, which suggests Thai
engineering students with high English learning proficiency might not compensate the missing knowledge
in the target language intelligently. They probably cannot overcome their limitations in speaking and writing
in the target language. Relatedly, Rismayana (2017) investigated types of language learning strategies
used by English Department students in Indonesia and the relationship between strategy use and variable
of language proficiency. The findings indicated that English Education and Business English students used
compensation the least. However, it is not relevant to Khamkhien (2011) who revealed Thai and Vietnamese
university students used compensation strategies the most.

Recommendations For Further Studies
Since this study only comprised a quantitative method, qualitative methods such as open-ended
questions should be included. In addition, the questionnaire used to collect the data was Strategy Inventory
for Language Learning (SILL) version 7.0 by Oxford (1990). For a further study, the researcher might use
other questionnaires to cover a different range of language learning strategies.
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ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์ ออร์ แกนิคสาหรั บดูแลผิวพรรณและเส้ นผม
ของผู้บริโภคชาวไทย
Knowledge , Attitudes and Purchasing Behaviors of Thai Consumers Towards Organic Skin
Care Products
สุชาวดี ณรงค์ชยั 1 และ พรรณพิลาศ กุลดิลก2
Suchawadi Narongchai and Panpilas Kuldilok

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์ ออร์ แกนิค
สาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผมของผู้บริ โภคชาวไทย และ 2) ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผมของผู้บริ โภคชาวไทย โดยใช้ แบบสอบถามเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้บริ โภคชาวไทย อายุ 18 ปี ขึ ้นไป จานวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่
ค่ า ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ า สัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สัน ผลการศึ ก ษาพบว่ า
1) กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผม อยู่ระดับสูง
คะแนนเฉลีย่ ทัศนคติตอ่ ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผม อยู่ระดับปานกลาง และคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผม อยู่ระดับมาก ในส่วนความสัมพันธ์ ระหว่าง
3 องค์ ประกอบ พบว่า 2) ความรู้ เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ ออร์ แกนิคสาหรั บดูแลผิ วพรรณและเส้ นผมมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผม ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิค
สาหรั บ ดูแ ลผิ วพรรณและเส้ น ผมมีค วามสัมพันธ์ เชิ งบวกกับพฤติ กรรมการซื อ้ ผลิตภัณฑ์ ออร์ แ กนิ คสาหรั บ ดูแ ล
ผิวพรรณและเส้ นผม และพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผม มีความสัมพันธ์
เชิง บวกกับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกัน
คาสาคัญ : ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิค, เครื่ องสาอางออร์ แกนิค

Abstract
The purposes of this research study are 1) to study the knowledge, attitudes and purchasing
behaviors of the Thai consumers towards the organic skin care products and 2) to investigate the
relationships among the knowledge, attitudes and purchasing behaviors by administering questionnaires
in order to collect data from 400 sampled Thai consumers who were 18 years or older. The data were
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analyzed with frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson correlation coefficient. It was
found that 1) the samples had the average scores of the knowledge about the products at the high level,
the average scores of the attitudes towards the products at the moderate level, and the average scores of
the purchasing behaviors at the high level. Regarding the relationships among the three components, it
was found 2) that the knowledge of the products had the statistically significant and positive relationship
with the attitudes towards the products. The attitudes towards the products had the statistically significant
and positive relationship with the purchasing behaviors. The purchasing behaviors had the statistically
significant and positive relationship with the knowledge about the products.
Keywords : knowledge, attitudes, purchasing behaviors, organic skin products, organic makeups

บทนา
ตลาดเครื่ องสาอางเป็ นตลาดที่มีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ ในภาวะเศรษฐกิจตกต่า จึงนับว่าเป็ น
ตลาดที่น่าจับตามองเป็ นอย่างมาก จากผลการคาดการณ์ ของ Orbis พบว่า ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางทัว่ โลก
ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2566 จะเติบโต 7.14 % และมีมลู ค่าตลาดกว่า 8 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ฐานเศรษฐกิจ ,
2561) สาหรับตลาดเครื่ องสาอางในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 มูลค่ารวมของอุตสาหกรรมเครื่ องสาอางของไทย
อยู่ที่ประมาณ 2.51 แสนล้ านบาท โดยแยกเป็ นตลาดเครื่ องสาอางในประเทศ มูลค่าประมาณ 1.68 แสนล้ านบาท
มีการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 7.6 ต่อปี และในปี พ.ศ. 2561 มูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 2.76 แสนล้ านบาท
(ศูนย์วิจยั กสิกร, 2561)
การเติบโตดังกล่าวเป็ นผลจากพฤติกรรมคนไทยยุคใหม่ ที่ต่างหันมาสนใจความสวยความงาม โดยตลาด
ขยายตัวจากกลุ่มเพศหญิ งวัยทางานไปสู่กลุ่มวัยรุ่ นและคนสูงวัย รวมถึงกลุ่มเพศชายเองก็หันมาดูแลใส่ใจดูแล
ร่ างกายมากขึ ้นกว่าในอดีต ส่งผลให้ ตลาดยังมีโอกาสเติบโตจากฐานผู้บริ โภคที่ขยายไปสูก่ ลุม่ ใหม่ที่เฉพาะเจาะจง
มากขึน้ (พรี มาแคร์ , 2561) นอกจากนัน้ ปั จจุบันผลิ ตภัณฑ์ เครื่ องสาอางของไทยได้ รับความนิยมในต่างประเทศ
เช่นเดียวกัน เนื่องจากความเชื่อมัน่ ในคุณภาพมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัย ความหลากหลายของประเภท
เครื่ องสาอาง ประกอบกับการมีวัตถุดิบผลิตเครื่ องสาอาง โดยเฉพาะวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ จากการเติบโต
ดังกล่าวส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการสนใจเข้ ามาในอุตสาหกรรมเครื่ องสาอางจานวนมาก จนทาให้ ไทยเป็ นประเทศผู้ผลิต
และส่ ง ออกเครื่ องส าอางอั น ดั บ ที่ 17 ของโลกและล าดั บ 2 ในเอเชี ย รองจากญี่ ปุ่ น และท าให้ ไทยเป็ น 1
ในฐานการผลิตเครื่ องสาอางที่สาคัญของโลก (กรุงศรี กรู ู, 2562)
ผลิตภัณฑ์ ตลาดเครื่ องสาอาง สามารถแบ่งได้ เป็ นผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skincare) ผลิตภัณฑ์ เกี่ ยวกับผม
(Hair) ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ ทาความสะอาดร่ า งกาย (Hygiene) เครื่ องสาอางสาหรั บตกแต่ง (Makeup) และนา้ หอม
(Fragrance) โดยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผมเป็ นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีส่ว นแบ่งการตลาดขนาดใหญ่ที่สดุ และมีการเติบโต
ที่สงู กว่าเครื่ องสาอางประเภทอื่น ๆ (ศูนย์วิจยั กสิกร, 2561)
อย่ า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจากเทรนด์ ค วามงามตลาดโลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงซึ่ ง หนึ่ ง ในเทรนด์ ที่ น่ า สนใจ
เป็ นอย่างมาก คือ เทรนด์ออร์ แกนิค (Organic Trend) อันเนื่องมาจากผู้บริ โภคหันมาใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม
(แบรนด์เอจ, 2562) โดย ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางออร์ แกนิค (Organic Cosmetics) นันเป็
้ นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจาก
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สารเคมี ไม่ มี ก ารทดสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ กับ สัต ว์ (Cruelty-free) กระบวนการผลิ ต บรรจุ หี บ ห่ อ และขนส่ง ทัง้ หมด
จะถูกควบคุมผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคอย่างชัดเจนจากสถาบันผู้รับผิดชอบในแต่ละประเทศ
ทังนี
้ ้ศูนย์วิจยั กสิกรไทยได้ ประเมินว่า มูลค่าตลาดสินค้ าออร์ แกนิคจะอยูท่ ี่ 2,700 - 2,900 ล้ านบาท และน่าจะมีมลู ค่า
พุง่ ไปสูร่ ะดับ 5,400 ล้ านบาทในปี พ.ศ. 2564 ตามที่ภาครัฐได้ คาดการณ์ไว้ (ศูนย์วิจยั กสิกร, 2561)
แนวโน้ มการเติ บ โตดัง กล่ า วส่ ง ผลให้ ตลาดเครื่ อ งส าอางออร์ แ กนิ ค เป็ นตลาดที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจ
จากผู้ประกอบการทัง้ รายใหญ่ และรายย่อยเป็ นอย่างมาก (ภัทรพร ธนสารโสภิณ , 2558) แต่อย่างไรก็ ตามการ
จะดาเนินธุรกิจให้ ประสบความสาเร็ จ ผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องปรับตัวให้ ทนั กับพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลง
โดยเริ่ มจากความเข้ าใจในพฤติกรรมของผู้บริ โภคกลุม่ เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาความเข้ าใจในความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผม
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคพบว่างานวิจัยในอดีตส่วนใหญ่ศึกษาปั จจัย
ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิค โดยผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคที่มีความพึงพอใจในด้ านคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาที่เหมาะสม ด้ านสถานที่ในการขายที่สะดวกและน่าเชื่อถือ และด้ านการส่งเสริ มการขาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง พนัก งานขายที่ มี ค วามรู้ มีผลต่อ พฤติ ก รรมการซือ้ ผลิต ภัณฑ์ อ อร์ แกนิ ค นอกจากนี ร้ ู ป แบบ
การดาเนินชีวิตรวมถึงกลุม่ อ้ างอิงมีผลกับความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคเช่นเดียวกัน โดยปั จจัยเรื่ องสุขภาพ
และเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมเป็ นปั จจัยสาคัญในกระบวนการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิค (ชัญญา ชีนิมิต ร และ
พัช นี เชยจรรยา, 2559, ภัท รพร ธนสารโสภิ ณ , 2558, พิ ท วัส เอื อ้ สัง คมเศรษฐ์ , 2559, เสรี เปล่ง ปลั่ง , 2558,
โอฬาร เลิศ ศักดิ์ น ริ น ทร์ และเพ็ ญ จิ รา คัน ธวงศ์ , 2559) แต่ยัง ไม่พ บการศึก ษาในประเด็ น ความรู้ ทัศนคติ แ ละ
พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคโดยเฉพาะอย่ างยิ่งในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง ซึ่งจากแนวคิด
KAP ของ Schwartz ได้ ระบุ ไ ว้ ว่ า ความรู้ (Knowledge) ทั ศ นคติ (Attitudes) และการปฎิ บั ติ (Practice)
มี ค วามสัม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น ทั ง้ โดยตรงและโดยอ้ อม ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษ าในประเด็ น ดั ง กล่ า ว
เพื่อเป็ นการเติมเต็มช่องว่างทางความรู้ และเพื่อ เป็ นประโยชน์ ต่อการวางแผนการดาเนินการสื่อสารการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอางออร์ แกนิคของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้ อง อีกทังยั
้ งเพื่อเป็ นความรู้ ให้ แก่ผ้ ทู ี่สนใจศึกษา
ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผม
ของผู้บริ โภคชาวไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแล
ผิวพรรณและเส้ นผมของผู้บริ โภคชาวไทย

สมมติฐานการวิจยั
1. ความรู้ ต่อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผมมีความสัมพันธ์ กับทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผมของผู้บริ โภคชาวไทย
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2. ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ อ อร์ แ กนิ คสาหรั บ ดูแลผิว พรรณและเส้ นผมมีค วามสัม พันธ์ กับพฤติ กรรมการซื อ้
ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผมของผู้บริ โภคชาวไทย
3. พฤติ ก รรมการซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ อร์ แ กนิ ค ส าหรั บ ดูแ ลผิ ว พรรณและเส้ น ผมมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความรู้
ต่อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผมของผู้บริ โภคชาวไทย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือ กลุม่ ผู้บริ โภคชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทย โดยมีอายุ 18 ปี ขึ ้นไป โดยจากข้ อมูลของระบบสถิติทางการทะเบียน พบว่ า จานวนประชากรเฉพาะผู้มีสญ
ั ชาติ
ไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ านที่มีอายุ 18 ปี ขึน้ ไป มีจานวน 50,430,392 คน (สถิ ติทางการทะเบียนปี , 2561)
โดยการกาหนดขนาดของกลุม่ ด้ วยการคานวณจากสูตรของ ยามาเน่ (Yamanae) (1973, อ้ างถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์ ,
2537) กาหนดความเชื่อมัน่ ไว้ ที่ 95 % และความเคลือ่ นที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่า 5 % จากประชากรทังหมดได้
้
จานวน
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ทาการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และการสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball
Sampling) คือการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามออนไลน์บนเว็บไซด์และแจกแบบสอบถามผ่านการส่งต่อเครื อข่าย
(Network) เครื่ อ งมื อ วิ จัย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั ง้ นี ใ้ ช้ เป็ นแบบสอบถามในการเก็ บ ข้ อ มูล ซึ่ง เป็ นข้ อ มูล
เชิ งปริ มาณ ซึ่งได้ สร้ างจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้ องซึ่งผู้วิจัยได้ ปรั บปรุ งและพัฒนาโดยแบบสอบถาม
โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น อายุ เพศ สถานภาพ
ครอบครัว การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็ นต้ น
ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผม จานวน
10 ข้ อ โดยข้ อคาถามเป็ นปรนัยมี 2 ตัวเลือก คือ ถูกและผิด โดยเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้ ตอบถูกได้ 1 คะแนน และ
ตอบผิดได้ 0 และแปรผลระดับความรู้โดยเกณฑ์แบ่งระดับคะแนนของ Bloom BS
ตอนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผม จานวน
9 ข้ อ ซึ่ง ประกอบด้ ว ยค าถามที่ มี ข้ อ ความที่ มี ห มายทางบวกและทางลบ โดยลัก ษณะเป็ นแบบวัด มาตราส่ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตังใจซื
้ ้อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผม จานวน
5 ข้ อ ซึง่ ประกอบด้ วยคาถามที่มีข้อความหมายทางบวกและทางลบ โดยลักษณะเป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) มี 5 ระดับ คือ ความตังใจซื
้ ้อมากที่สดุ ความตังใจซื
้ ้อมาก ความตังใจซื
้ ้อปานกลาง ความตังใจซื
้ ้อ
น้ อย และความตังใจซื
้ ้อน้ อยที่สดุ
ทัง้ นี แ้ บบสอบถามได้ ผ่ า นการตรวจสอบความเที่ ย งตรง (Validity) ด าเนิ น การโดยน าแบบสอบถาม
ที่ ส ร้ างเสร็ จ แล้ วไปให้ นั ก วิ ช าการผู้ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ านการสื่ อ สารการตลาดพิ จ ารณาความถู ก ต้ อง
ความสอดคล้ องกับเนื ้อหา ความครอบคลุมของประเด็นย่อย รวมถึงภาษาที่ใช้ จากนันได้
้ ดาเนินการปรับปรุ งและ
นาไปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามไปทาการทดสอบ (Pre-Test) กับกลุ่มคนที่มีลกั ษณะ
เหมือนกลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 ชุด เพื่อปรับปรุงแบบสอบถามในเรื่ องการใช้ ภาษา และความเข้ าใจต่อประเด็นต่าง ๆ
และทดสอบความเชื่ อ มั่น ก่ อ นการเก็ บ ข้ อ มูล จริ ง โดยน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าท าการทดสอบความเชื่ อ มั่น ด้ ว ยสูต ร
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H415

สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (Coefficient Alpha) ของ Cronbach โดยผลจากการคานวณหาค่าความเชื่อถือของแบบสอบถาม
มีคา่ ความน่าเชื่อถือเท่ากับ .787
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ใช้ สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean)
และส่วนเบื่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาความสัมพันธ์โดยใช้ สถิติไคสแควร์ (Chi - Square) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์ สนั (Pearson’ Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ รับแบบสอบถามสมบูรณ์กลับคืนมาทังสิ
้ ้นจานวน 400 ชุด คิดเป็ นอัตราการตอบคืนร้ อยละ 100.0
สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 70.5 มีอายุระหว่าง 18-22 ปี ร้ อยละ 36.8 สถานภาพโสด
ร้ อยละ 78.3 จบการศึกษาสูงสุดระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 73.8 ประกอบอาชีพนิสติ /นักศึกษา ร้ อยละ 42.3 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 10,000-20,000 บาท ร้ อยละ 44.0 และเคยซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและ
เส้ นผม ร้ อยละ 78.8 โดยสาเหตุหลักที่เลือกซื ้อและมีแนวโน้ มใช้ ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผม
เนื่องจากคุณภาพของสินค้ า ร้ อยละ 66.5 ความถี่ ในการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผม
นาน ๆ ครัง้ หรื อมากกว่า 3 เดือนขึ ้นไป ร้ อยละ 34.8 ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณ
และเส้ นผม เฉลี่ย 501-1,000 บาท ร้ อยละ 39.0 และสถานที่ในการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและ
เส้ นผมคือ ร้ านค้ าเฉพาะอย่าง ร้ อยละ 46.0
ความรู้เกี ่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ออร์ แกนิ คสาหรับดูแลผิ วพรรณและเส้นผม
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผมอยูใ่ นระดับสูง
ร้ อยละ 76.5 เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ข้ อคาถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สดุ คือ ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิค คือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบจากธรรมชาติ ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การควบคุมในทุกกระบวนการทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ การเพาะปลูก
แบบเกษตรอินทรี ย์ ไปจนถึงกระบวนการผลิต ที่ปราศจากสารเคมี ตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ ร้ อยละ 94.5 และ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ที่ผิดเกี่ยวกับคาถามว่าผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผม
ไม่มีการทดสอบผลิตภัณฑ์กบั สัตว์ (Cruelty-free) ร้ อยละ 26.5
ทัศนคติ ต่อการซื ้อผลิ ตภัณฑ์ออร์ แกนิ คสาหรับดูแลผิ วพรรณและเส้นผม
กลุ่ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ทัศ นคติ ต่ อ การซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ อร์ แ กนิ ค ส าหรั บ ดูแ ลผิ ว พรรณและเส้ น ผม
อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ร้ อยละ 26.1 เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่า กลุ่ม ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ มี ทัศ นคติ ที่ ดี ต่อ การซื อ้
ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผมโดยเห็นด้ วยกับข้ อคาถามว่า ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแล
ผิ ว พรรณและเส้ น ผมไม่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ มนุ ษ ย์ สัต ว์ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ร้ อยละ 81.0 กลุ่ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่
มีความคิดเห็นไม่แน่ใจกับคาถามว่า ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผมไม่มีการทดสอบผลิตภัณฑ์
กับสัตว์ (Cruelty-free) ร้ อยละ 30.5 และมีความคิดเห็นไม่เห็นด้ วยกับข้ อคาถามว่า ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณ
และเส้ นผมไม่มีประโยชน์ตามที่กล่าวอ้ าง ร้ อยละ 40.5
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พฤติ กรรมความตัง้ ใจซื ้อผลิ ตภัณฑ์ออร์ แกนิ คสาหรับดูแลผิ วพรรณและเส้นผม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความตังใจซื
้ ้อผลิตภัณฑ์ ออร์ แกนิคสาหรั บดูแลผิวพรรณและเส้ นผม
อยูใ่ นระดับมาก ร้ อยละ 35.8 เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความตังใจซื
้ ้อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิค
ส าหรั บ ดู แ ลผิ ว พรรณและเส้ น ผมมากที่ สุ ด หากใช้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ อร์ แ กนิ ค ส าหรั บ ดู แ ลผิ ว พรรณและเส้ น ผม
แล้ วเกิดความพึงพอใจฉันจะมีการซื ้อซ ้า ร้ อยละ 33.3 นอกจากนี ้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความตังใจซื
้ ้อ
ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผมปานกลาง หากจะเปลี่ยนจากการซื อ้ ผลิตภัณฑ์สาหรับดูแล
ผิวพรรณและเส้ นผมทั่วไปมาซือ้ ผลิตภัณฑ์ ออร์ แกนิคสาหรั บดูแลผิวพรรณและเส้ นผม ร้ อยละ 41.5 และพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความตังใจซื
้ อ้ ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผมน้ อยที่สุด หากจะซือ้
ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผมถึงแม้ จะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ ้น ร้ อยละ 6.0
ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติ กรรมการซื ้อผลิ ตภัณฑ์ออร์ แกนิ คสาหรับดูแลผิ วพรรณและ
เส้นผมของผูบ้ ริ โภคชาวไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและ
เส้ นผมของผู้บริ โภคชาวไทย พบว่า ความรู้ ต่อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผมมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับทัศนคติตอ่ ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมพันธ์
เท่ากับ .314 ซึ่งสัมพันธ์ กนั ระดับค่อนข้ างต่า ส่วนทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผม
มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผม ที่ระดับนัยสาคัญ
0.01 โดยมีค่าสัมพันธ์ เท่ากับ .273 ซึ่งสัมพันธ์ กนั ระดับค่อนข้ างต่า และความรู้ ต่อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแล
ผิวพรรณและเส้ นผมมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์ ออร์ แกนิคสาหรั บดูแลผิวพรรณและ
เส้ นผม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 โดยมีคา่ สัมพันธ์เท่ากับ .185 ซึง่ สัมพันธ์กนั ระดับค่อนข้ างต่ามาก ดังแสดงตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและ
เส้ นผมของผู้บริ โภคชาวไทย (n=400)
ความรู้
ทัศนคติ
พฤติกรรม
ความรู้
ทัศนคติ
.314 **
พฤติกรรม
.185 **
** หมายถึง ความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01

.273 **

บทสรุป
จากสรุปผลการวิจยั ข้ างต้ นสามารถนามาอภิปรายผลได้ ตามองค์ประกอบแนวคิด KAP ดังต่อไปนี ้
1. ด้านความรู้ ผลการวิจัยพบว่ากลุม่ ผู้บริ โภคชาวไทยมีความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแล
ผิวพรรณและเส้ นผมในระดับสูง ซึ่งความรู้ ดังกล่าวในแนวคิด KAP ได้ อธิ บายว่า บุคคลส่วนมากจะได้ รับความรู้
ผ่านประสบกรณ์โดยการเรี ยนรู้ จากการตอบสนองสิ่งเร้ า แล้ วจัดระบบเป็ นโครงสร้ างของความรู้ ที่ผสมผสานระหว่าง
ความจ ากับ สภาพจิ ต (สุร พงษ์ โสธนะเสถี ย ร, 2533) โดยความรู้ ที่ เ กิ ด ขึ น้ นี เ้ ชื่ อ มโยงกับ การเปิ ดรั บ ข่ า วสาร
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ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย ในอดี ตที่พบว่าการเกิ ดความรู้ ในประเด็น สินค้ า ออร์ แกนิคนีม้ ี แหล่ง เรี ยนรู้ ที่หลากลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ ทังสื
้ ่อดังเดิ
้ มและสื่อใหม่จากตราสินค้ าที่เกี่ ยวข้ อง (ศิริวรรณ วิมลู ชาติ ,
2561, สุพฤกษา ท่าสระ, 2561) ทังนี
้ ้การที่ผ้ บู ริ โภคมีความรู้ ในประเด็นนัน้ ๆ สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการณรงค์
ให้ เกิดทัศนคติที่ดี และส่งต่อไปถึงการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมได้ (ฐนิตา ตู้จินดา, 2559 รัฐกรณ์ ตีระพงษ์ ศกั ดิ์, 2558)
2. ด้านทัศนคติ ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ผู้บริ โภคชาวไทยมีทศั นคติตอ่ การซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแล
ผิวพรรณและเส้ นผมในระดับปานกลาง ทังนี
้ ้ตามแนวคิด KAP ทัศนคติเป็ นความพร้ อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้ าและ
มิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบหรื อไม่ชอบต่อประเด็นหนึ่ง ๆ ซึง่ ถือเป็ นการสือ่ สารภายในบุคคลที่เป็ นผลกระทบ
มาจากการรับสาร อันจะมีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมต่อไป (ทัตพิชา เขียววิจิตร และพิษนุ อภิสมาจารโยธิน ,
2561) เนื่องจากทัศนคติเป็ นสิง่ ที่ใช้ เชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรม
3. ด้านพฤติ กรรมการซื ้ อ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้บริ โภคมีพฤติกรรมความตังใจซื
้ ้อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิค
สาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผมในระดับมาก ซึง่ สอดคล้ องกับระดับความรู้ และทัศนคติตามแนวคิด KAP ได้ อธิบาย
ว่าการที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากการมีความรู้ และทัศนคติที่แตกต่างกัน ค วามแตกต่างกัน
ในการแปลความหมายของสารที่ ต นเองได้ รั บ จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสบการณ์ สั่ง สมที่ แ ตกต่า งกัน อัน มี ผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมของบุคคล แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจยั ดังกล่าวไม่สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ อัศราพรรณ ภูจาปา
และเยาวภา ปฐมศิริกุล (2558) ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง บุคลิกภาพและทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแบรนด์
เครื่ อ งส าอางของผู้บ ริ โ ภคในจัง หวัด ปทุม ธานี และพบว่า ทัศ นคติ ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กแบรนด์
เครื่ องสาอาง ซึ่งความแตกต่างของผลวิจัย ดังกล่าว อาจเกิ ดจากคุณลักษณะระหว่างสิน ค้ าเครื่ องสาอางทั่วไป
และสินค้ าออร์ แกนิค นอกจากนี ้บุคคลจะมีพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผม
ในระดับมากนี ้ สอดคล้ องกับกระแสอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมซึ่งเป็ นสิ่งเร้ าที่เป็ นค่านิยมทางสังคมที่ เกิดขึ ้นในสถานการณ์
ปั จจุบนั อันเป็ นปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลให้ บคุ คลมีการปรับตัวไปตามสถานกาณ์
จากข้ อค้ นพบเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมซื ้อผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแล
ผิวพรรณและเส้ นผมของผู้บริ โภคมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกนัน้ สอดคล้ องกับที่ Schwartz ระบุว่า ความรู้ ทัศนคติ
และพฤติ กรรมต่างก็ มีค วามเกี่ ยวพันต่อ เนื่ องกันเป็ นลูกโซ่อาจเกี่ ยวพันกันทัง้ ทางตรงและ ทางอ้ อม (วิ ลาวรรณ
ช่วงทิพย์, 2553) ทังนี
้ ้จากความสัมพันธ์ ที่พบนี ้ นักการสื่อสารการตลาดสามารถนาไปใช้ ในการวางแผนการสื่อสาร
เพื่ อ กระตุ้ นให้ เกิ ด พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ า ได้ โ ดยการสร้ างสารที่ ใ ห้ ความรู้ แก่ ผ้ ู บริ โ ภคและเนื อ้ หา
ของสารดัง กล่า วควรเร้ าให้ ผ้ ูบ ริ โภคเกิ ด ทัศ นคติ ที่ ดี ต่อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ อร์ แ กนิ ค ส าหรั บ ดูแ ลผิ ว พรรณและเส้ น ผม
นอกจากนี ้อาจกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจก่อให้ เกิดทัศนคติที่ดีและความรู้ ต่อผลิตภัณฑ์
แบบย้ อนกลับได้ อย่างไรก็ตามการวิจัยในครัง้ นี ้เป็ นการสารวจความคิดเห็นของผู้บริ โภคเท่านันซึ
้ ่งอยู่ในฐานนะ
ผู้รับสารเท่านัน้ ในการศึก ษาครัง้ ต่อไปควรทาการศึกษากลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ส่งสาร เช่น เจ้ าของ
ตราสินค้ า นักการตลาด นักสื่อสารการตลาด เพื่อให้ เห็นมุมมองที่ครอบคลุมตามกระบวนการสื่อสาร และการวิจัย
ในครัง้ นี ้ทาการศึกษาโดยใช้ แนวคิด KAP เป็ นพื ้นฐานในงานวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรมีการศึกษาผ่านแนวคิดทฤษฎีอื่น ๆ
ที่จะทาความเข้ าใจผู้บริ โภคในมิติที่หลากหลายต่อไป
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ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. จากความสัมพันธ์ที่พบนี ้ นักการสื่อสารการตลาดสามารถนาไปใช้ ในการวางแผนการสือ่ สารเพื่อกระตุ้น
ให้ เกิดพฤติกรรมความตังใจซื
้ ้อสินค้ าได้ โดยการสร้ างสารที่ให้ ความรู้ แก่ผ้ บู ริ โภคและเนื ้อหาของสารดังกล่าวควรเร้ า
ให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดทัศนคติที่ดีตอ่ ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้ นผม นอกจากนี ้อาจกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภค
เกิดการทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์ซงึ่ อาจก่อให้ เกิดทัศนคติที่ดีและความรู้ตอ่ ผลิตภัณฑ์แบบย้ อนกลับได้

ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
1. การวิ จัย ในครั ง้ นี เ้ ป็ นการส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้ บริ โ ภคเท่ า นัน้ ซึ่ ง อยู่ใ นฐานะผู้รั บ สารเท่ า นัน้
ในการศึ ก ษาครั ง้ ต่ อ ไปควรท าการศึก ษากลุ่ม อื่ น ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กลุ่ม ผู้ส่ง สาร เช่ น เจ้ า ของตราสิ น ค้ า
นักการตลาด นักสือ่ สารการตลาด เพื่อให้ เห็นมุมมองที่ครอบคลุมตามกระบวนการสือ่ สาร
2. งานวิจยั ครัง้ นี ้ทาการศึกษาผู้บริ โภคในเชิงปริ มาณเท่านัน้ ในงานวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรทาการศึกษาโดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกหรื อการสนทนากลุม่ เพื่อทาความเข้ าใจกลุม่ เป้าหมายได้ ลกึ ซึ ้งมากยิ่งขึ ้น
3. การวิจัยในครัง้ นี ้ทาการศึกษาโดยใช้ แนวคิด KAP เป็ นพื ้นฐาน ในงานวิจัยครัง้ ต่อไป ควรมีการศึกษา
ผ่านแนวคิดทฤษฎีอื่น ๆ ที่จะทาความเข้ าใจผู้บริ โภคในมิติที่หลากหลาย
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยครัง้ นีม้ ี วตั ถุป ระสงค์ เพื่อ 1) ศึก ษาสมรรถนะผู้บ ริ ห ารในสถานศึกษาสังกัดสานัก งานเขตพื น้ ที่
การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา 2) ศึ ก ษาการบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา 3) เปรี ยบเทียบสมรรถนะผู้บ ริ หารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
โดยจาแนกตามประสบการณ์ ในการบริ หารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 4) เปรี ยบเทียบการบริ หาร
งานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยจาแนกตามประสบการณ์ในการบริ หาร
สถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 5) ศึกษาความสัมพันธ์ ของสมรรถนะผู้บริ หารกับการบริ หารงานบุคคล
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษามัธยมศึก ษา กลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัยครัง้ นี ค้ ือ ผู้อานวยการ
สถานศึกษา หรื อ รองผู้อานวยการสถานศึกษา หรื อ หัวหน้ างานบุคคลในสถานศึกษา ในเขตสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ทาการสุม่ แบบหลายขันตอนและก
้
าหนด
ขนาดลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ ตารางสาเร็ จรูปเครจซี่ มอร์ แกน ได้ กลุม่ ตัวอย่างรวมทังสิ
้ ้น 331 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
คือแบบสอบถาม เรื่ อง ความสัมพันธ์ ของสมรรถนะผู้บริ หารกับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา แบบมาตราส่วน 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง IOC อยู่ระหว่าง 0.60–1.00
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ลโดยใช้ ส ถิ ติ ค วามถี่ ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สถิ ติ ท ดสอบค่ า ที การวิ เคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั
ผลการวิจยั พบว่า
1. สมรรถนะผู้บริ หารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สดุ
(xˉ = 4.81, S.D. = 0.23) เมื่อผู้วิจัยพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับ มากที่สุดทุกด้ าน โดยเรี ยงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้ อย ดั ง นี ้ การพั ฒ นาตนเอง (xˉ = 4.83, S.D. = 0.21) การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร
(xˉ = 4.82,SD = .21) การบริ การที่ดี (xˉ = 4.81,SD = .22) การทางานเป็ นทีม (xˉ = 4.81,SD = .22) การสื่อสาร
และการจูง ใจ (xˉ = 4.81,SD = .24) การคิ ด วิ เคราะห์ และสัง เคราะห์ (xˉ = 4.80,SD = .25) การมี วิ สัย ทัศ น์
(xˉ= 4.80,SD = .23) และการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ (xˉ = 4.79,SD = .22) ตามลาดับ
2. การบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (xˉ = 4.80,SD = .26) เมื่อผู้วิจยั
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ทุกด้ าน โดยเรี ย งค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อยดั ง นี ก้ ารสรรหา
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และบ รรจุ (xˉ = 4.86,SD = .21) การวางแผนอั ต ราก าลั ง (xˉ = 4.82,SD = .22) การออก จากราชการ
(xˉ = 4.77,SD = .33) และวินยั และการรักษาวินยั (xˉ = 4.73,SD = .27) ตามลาดับ
3. การเปรี ยบเทียบสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึ กษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยจาแนก
ตามประสบการณ์ในการบริ หารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา พบว่าโดยรวมสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ .05
4. การเปรี ยบเทียบการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยจาแนก
ตามประสบการณ์ ในการบริ ห ารสถานศึก ษา และขนาดของสถานศึก ษา พบว่า โดยรวมการบริ ห ารงานบุค คล
ในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ .05
5. ความสัมพันธ์ ระหว่างสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษากับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับปานกลางอย่างมีนยั สาคัญที่ .01 (r = .64)

คาสาคัญ : สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา / การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา / สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

Abstract
The purposes of this research were to 1)study the school administrators’ competencies under
the Secondary Educational Service Areas Office ,2) study the school personnel management under the
Secondary Educational Service Areas Office ,3) compare the school administrator’s competencies under
the Secondary Educational Service Areas Office, classified by administration experience in schools and
school sizes ,4) compare the school personnel management under the Office of Secondary Education
Service Areas Classified by administration experience in schools and school sizes and 5 ) study the
relationship between the school administrators’ competencies and the school personnel management
under Secondary Education Service Areas Office. School director or deputy director of school or head of
Personnel section in School under the Secondary of Educational Service Area, the Office of the Basic
Education Commission based on the table of sampling. of Krejcie & Morgan, with a total of 331
respondents.
The instrument used in this research was a 5 levels scale questionnaire with an index of consistency
index, criteria for considering IOC value which was greater than or equal to 0.50 or more. In this case, the
IOC of each questionnaire is calculated between 0.60-1.00. The data is analyzed by using frequency,
percentage, mean, standard deviation. independent sample T-test statistics, One-way Analysis of
Variance and Pearson’s product moment Correlation coefficient.
The findings of two study were as follows.
1. Competency of Executive administrators in educational institutions under the Secondary of
Educational Service Areas, the overall showed that the highest level, (xˉ= 4.81, SD = .23) when
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2.

3.

4.

5.

the researcher considered each aspect, found that the highest level in all aspects by arranging
the arithmetic mean values from high to low as follows: self-development, (xˉ= 4.83, SD = .21),
potential development of personnel, average (xˉ= 4.82, SD = .21), Good service, mean (xˉ= 4.81,
SD = .22) teamwork, mean (xˉ= 4.81, SD = .22), communication and motivation, mean (xˉ= 4.81,
SD = .24), critical thinking and The mean synthesis (xˉ= 4.80, SD = .25), the average of Vision
(xˉ= 4.80, SD = .23) and the average of Achievement (xˉ= 4.79, SD = .22) respectively.
The personnel administration of the school administrators in overall was at the highest level,
mean (xˉ= 4.80, SD = .26) when the researcher considered each aspect found that the highest
level in all aspects by arranging the arithmetic mean from highest to lowest as follows:
recruitment and packing (xˉ= 4.86, SD = .21) manpower planning (xˉ= 4.82, SD = .22) retirement
(xˉ= 4.77, SD = .33) and disciplinary and disciplinary (xˉ= 4.73, SD = .27) consecutively.
A comparison of competencies of school director under the Secondary of educational Service
Area Classified by experience in school administration working and size of the school shown that
experience in school administration and the school size makes the school administrators'
performance differently which is significantly at .05
A comparison of personnel administration in schools under the Secondary of educational Service
Area classified by experience in school administration working and size of school, overall
showed experience in school administration and size of school are differently at 0.5 level of
significance.
In the results lead to conclude that the relationship between the school administrators'
competency and the administration people in school, the Secondary of Educational Service Area
have a positive relationship at a medium level.

Key words: Competency of school executive administrators, Personnel management in educational
institutions Office in the Secondary of Educational Service Areas office.

บทนา
ปั จจุ บัน ระบบราชการเป็ นกลไกส าคัญ ในการพัฒ นาประเทศ โดยการน านโยบายของรั ฐ ไปปฏิ บั ติ
ให้ เกิ ด ประสิท ธิ ภาพและประสิท ธิ ผล พร้ อมทัง้ ตอบสนองความต้ องการของประชาชน ซึ่งการบริ ห ารการศึกษา
ให้ พัฒ นาอย่างต่อเนื่องนัน้ ต้ องอาศัยปั จจัยหลายด้ านด้ วยกัน ทัง้ นี ข้ ึ ้นอยู่กับสมรรถนะของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษา
ในการบริ หารให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามที่รัฐกาหนดความสาคัญของสมรรถนะหลักของผู้บริ หารสถานศึกษา ซึ่งเป็ น
คุณ ลักษณะร่ วมของข้ าราชการครุ และบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่งและมี พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ร่วมกัน
โดยแยกเป็ นสมรรถนะหลัก 4 สมรรถนะ คือ 1.มุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การบริ หารที่ดี 3. การพัฒนาตนเอง 4. การทางาน
เป็ นที ม และสมรรถนะประจ าสายงาน 4 สมรรถนะ คื อ 1. การคิ ด วิ เคราะห์ และสัง เคราะห์ 2. การสื่ อ สาร
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และการจูงใจ 3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 4. การมีวิสยั ทัศน์ (สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา,2548) การบริ หารจัดการองค์การให้ ประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้ นนั ้
ผู้บ ริ ห ารไม่ เพี ย งแต่ ใ ช้ วิ ธี คิ ด ของตนเองอยู่เพี ย งในกรอบกระบวนการจัด การ ทัง้ 4 ประการอัน ประกอบด้ ว ย
1. การวางแผน 2. การจัดการองค์การ 3. การชี ้นา 4. การควบคุม ผู้บริ หารจึงควรมีวิธีคิดที่แตกต่างและสร้ างสรรค์
เพื่ อ สนับ สนุ น กระบวนการจั ด การองค์ ก ารให้ ประสบผลส าเร็ จ (จอมพงศ์ มงคลวนิ ช ,2556) ทัง้ นี ส้ มรรถนะ
ในการบริ การสถานศึกษานันสอดคล้
้
องกับคุณลักษณะร่ วมของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง
ซึ่งในการบริ หารสถานศึกษาสิ่งสาคัญของผู้บริ หารจึงต้ องมีสมรรถนะเข้ ามาเป็ นบทบาทสาคัญ เพื่อให้ การพัฒนา
องค์การเกิดประสิทธิ ภาพ องค์การจะขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ นนต้
ั ้ องได้ รับความร่ วมมือจากบุค ลากร
ในองค์การ การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาจึงเป็ นส่วนหนึ่งที่จะทาให้ การทางานเกิดประสิทธิ ภาพในองค์การ
ความส าเร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลวของการบริ ห ารสามารถดู ได้ จ ากสภาพการท างานของบุค ลากรในหน่ ว ยงาน
เพราะการบริ ห ารงานบุค คลเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ ส่ง ผลกระทบต่อ ประสิ ท ธิ ผลของงานโดยตรงในวงการบริ ห าร
ถื อว่าการบริ ห ารงานบุคคลเป็ นหัวใจสาคัญ ของการบริ หาร เพราะความสาเร็ จ ของงานขึน้ อยู่กับ คนเป็ นสาคัญ
ผู้บ ริ ห ารที่ ดี จึ ง ต้ อ งเป็ นผู้มี ค วามรู้ ความสามารถสูง ในการบริ ห ารงานบุค คลให้ ทุ ก คนร่ ว มมื อ กัน ปฏิ บัติ ง าน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ วยเหตุผลข้ างต้ นผู้วิจยั เล็งเห็นความสาคัญของสมรรถนะผู้บริ หารในการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา
จึงต้ องการศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ สมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษากับการบริ หารงานบุคคลให้
เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะผู้บริ หารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. เพื่อศึกษาการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
3. เพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถนะผู้บริ หารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
โดยจาแนกตามประสบการณ์ในการบริ หารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
4. เพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
โดยจาแนกตามประสบการณ์ในการบริ หารสถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษา
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะผู้บริ หารกับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยจาแนกตามประสบการณ์ในการบริ หารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มุ่งศึกษาสมรรถนะของผู้บริ หารกับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1.3.1 ศึกษาสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษา (สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา,2548)
1.3.2 ศึ ก ษาขอบข่ า ย / ภารกิ จ ในการบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษา โดยมี ข อบข่ า ย / ภารกิ จ
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน,2552)
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1.3.1 ตัวแปรต้ น
1. ประสบการณ์ ใน
การบริ หารสถานศึกษา
- ต่ากว่า 10 ปี
- 10 ปี ขึ ้นไป
2 .ข น า ด ข อ ง
สถานศึกษา
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ่
- ขนาดใหญ่พิเศษ

1.3.2 ตัวแปรตาม
สมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษา
1.สมรรถนะหลัก
1.1 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
1.2 การบริ การที่ดี
1.3 การพัฒนาตนเอง
1.4 การทางานเป็ นทีม
2. สมรรถนะประจาสายงาน
2.1 การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์
2.2 การสือ่ สารและการจูงใจ
2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2.4 การมีวิสยั ทัศน์

ขอบข่าย / ภารกิจ การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา
1. การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้
3. การเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
4. วินยั และการรักษาวินยั
5. การออกจากราชการ

วิธีดาเนินการ
การศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ ข องสมรรถนะของผู้ บริ ห ารกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษา
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ในครั ง้ นี ้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ ( Survey Research)
ผู้วิจยั ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากร ประชากรในการศึกษา คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา หรื อ รองผู้อานวยการสถานศึกษา
หรื อ หั ว หน้ างานบุ ค คลในสถานศึ ก ษา ในเขตส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา สัง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวน 42 เขต มีผ้ อู านวยการและผู้ดารงตาแหน่ง ผู้อ านวยการ จ านวนทัง้ สิ น้
2,358 คน โดยแยกตามขนาดของโรงเรี ยน ขนาดเล็ก จานวน 1,098 คน ขนาดกลาง จานวน 750 คน ขนาดใหญ่
จานวน 271 คน และขนาดใหญ่พิเศษ จานวน 239 คน
1.2 กลุ่ม ตัว อย่า งได้ แ ก่ ผู้อ านวยการสถานศึ ก ษา หรื อ รองผู้อ านวยการสถานศึ ก ษา หรื อ หัวหน้ า
งานบุคคลในสถานศึก ษา ในเขตสานักงานเขตพื น้ ที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษา
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มัธยมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ได้ มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอนและ
้
กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ ตารางสาเร็ จรูปเครจซี่ มอร์ แกน ได้ กลุม่ ตัวอย่าง ทังสิ
้ ้น 331 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ การวิจยั มีดงั นี ้
แบบสอบถามความสัมพันธ์ ของสมรรถนะผู้บริ หารกับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่สดุ
3. การสร้ างเครื่ องมือ
3.1 ผู้วิ จัย ศึก ษาหลัก การ ทฤษฎี ปรั ชญาและแนวคิ ด จากเอกสาร บทความ และ การวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กับความสัมพันธ์ ของสมรรถนะผู้บริ หารกับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา โดยนากรอบแนวคิดสมรรถนะหลักของผู้บริ หารสถานศึกษา (สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา.2548) และ ขอบข่าย / ภารกิจ การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา(สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน.2552) มากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการทาการวิจยั เพื่อกาหนดขอบเขต ในการสร้ างเครื่ องมือ
3.2 ศึกษาวิธีสร้ างเครื่ องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ ท(Likert) และ
การสร้ างแบบสอบถามแบบปลายเปิ ดจากตาราของ บุญชม ศรี สะอาด (2545)
3.3 ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย น าแบบสอบถามงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อง มาปรั บ ปรุ ง และหาคุ ณ ภาพ
ของเครื่ องมือใหม่ เพื่อใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้
3.4 ปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แล้ วนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) ของคาถามแต่ละข้ อโดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC: Index of consistency)
3.5 ประเมินความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทังหมดที
้
่ได้ รับแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามจากการตรวจสอบ
ของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่าดัชนีความสอดคล้ องของข้ อคาถาม ค่าดัชนีความสอดคล้ อง
3.6 คัดเลือกข้ อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง โดยเกณฑ์การพิจารณา ค่า IOC คือ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50
ขึ ้นไป ทังนี
้ ้ คานวณค่า IOC ของแบบสอบถามเป็ นรายข้ อมีคา่ อยู่ ระหว่าง 0.60–1.00
3.7 นาแบบสอบถามที่ผา่ นการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอ ข้ อ เสนอแนะ และ
นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเสนอแนะอีกครัง้ หนึง่ คัดเลือกข้ อคาถามที่มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง
3.8 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริ หารสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ของผู้บริ หาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 30 คน
3.9 นาแบบสอบถามที่ทดลองใช้ มาหาค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามที่เป็ นรายข้ อโดย การหาค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Item total correlation) (วราภรณ์ ช้ างอยู่
,2557)
3.10 น าแบบสอบถามแต่ละข้ อ ที่ มี ค่า อานาจจาแนกเข้ าเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาข้ อค าถาม พิ จารณาจาก
ข้ อ ค าถามที่ มี ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งไม่ ต่ า กว่ า 0.05 ถ้ าข้ อ ค าถามใดมี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งต่ า กว่ า 0.05
ต้ องนาไปปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะก่อนที่จะนาไปทดลองใช้ (Try.out) ถ้ าผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
พบค่าดัชนีสอดคล้ องสูงกว่า 0.05 จึงนาไปใช้ เก็ บ รวบรวมข้ อมูลวิเคราะห์ หาค่าความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม
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ทัง้ ฉบับ พบว่า แบบสอบถามทัง้ ฉบับ มี ค่า ความเชื่ อ มั่น เท่า กับ 0.79 แสดงว่า แบบสอบถามมี ค่า ความเชื่ อ มั่น
เป็ นที่ยอมรับได้ (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์,2561)
3.11 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษาต่อไป
4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 ผู้วิจยั นาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั เสนอต่อผู้บริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พร้ อมกับแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ด้ วยตนเอง
4.2 ผู้วิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้ วยตนเอง จานวน 331 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 100 และ
ตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์ ของการตอบแบบสอบถาม เพื่อน าผลการตอบแบบสอบถามไปวิเคราะห์ ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ต่อไป
5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1 วิ เคราะห์ ข้ อมู ล ทั่ ว ไปของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยหาค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อยละ
(Percentage)
5.2 วิเคราะห์ระดับสมรรถนะของผู้บริ หารในสถานศึกษา และระดับการบริ หารงานบุคคล สังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยหาค่าเฉลีย่ (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)แล้ วนาไปเป รี ย บ เที ย บ กั บ
เกณฑ์แปลความหมาย (ชูศรี วงศ์รัตนะ.2553) ดังนี ้
ค่าเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายถึง มีสมรรถนะการบริ หารหรื อการบริ หารงานบุคคลอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถึง มีสมรรถนะการบริ หารหรื อการบริ หารงานบุคคลอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถึง มีสมรรถนะการบริ หารหรื อการบริ หารงานบุคคลอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายถึง มีสมรรถนะการบริ หารหรื อการบริ หารงานบุคคลอยูใ่ นระดับน้ อย
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายถึง มีสมรรถนะการบริ หารหรื อการบริ หารงานบุคคลอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
5.3 วิเคราะห์ข้อมูลเปรี ยบเทียบระดับของสมรรถนะผู้บริ หารในสถานศึกษา และระดับการบริ หารงานบุคคล
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษาโดยจาแนกตามประสบการณ์ ในการบริ หารสถานศึกษาใช้ สถิ ติ
ทดสอบที (t-test) และขนาดของสถานศึกษา โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (OneWay Analysis Of
Variance) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของ เซฟเฟ่ (Scheffe) หากพบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวมีนยั สาคัญทางสถิติ (ชูศรี วงศ์รัตนะ,2553)
5.4 วิเคราะห์ ส ัม ประสิท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ข องสมรรถนะผู้บ ริ ห ารกับ การบริ ห ารงานบุค คลในสถานศึก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยใช้ การวิเคราะห์ ค่า r (Pearson’s product moment
Correlation coefficient) แล้ วนาไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ แปลความหมายตามเกณฑ์ การพิจารณาความสัมพันธ์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ดังนี ้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ,2553)
0.71 – 1.00
หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
0.31 – 0.70
หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
0.10 – 0.30
หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
0.00
หมายถึง ไม่สมั พันธ์กนั
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ผลการวิจัยพบว่ า
ตารางที่ 1.1 สมรรถนะผู้บริ หารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ด้ าน
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
S.D.
ระดับ
xˉ
สมรรถนะหลัก
1.
การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
4.79
.25
มากที่สดุ
2.
การบริ การที่ดี
4.81
.22
มากที่สดุ
3.
การพัฒนาตนเอง
4.83
.21
มากที่สดุ
4.
การทางานเป็ นทีม
4.81
.22
มากที่สดุ
สมรรถนะประจาสายงาน
1.
การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์
4.80
.25
มากที่สดุ
2.
การสือ่ สารและการจูงใจ
4.81
.24
มากที่สดุ
3.
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
4.82
.21
มากที่สดุ
4.
การมีวิสยั ทัศน์
4.80
.23
มากที่สดุ
รวม
4.81
.23
มากที่สุด
จากตารางที่ 1.1 สมรรถนะผู้บริ หารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษา
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (xˉ = 4.81, S.D. = 0.23) เมื่อผู้วิจยั พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ทุกด้ าน โดยเรี ยงค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ การพัฒนาตนเอง (xˉ = 4.83, S.D. = 0.21) การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร (xˉ = 4.82,SD = .21) การบริ ก ารที่ ดี (xˉ = 4.81,SD = .22) การท างานเป็ นที ม (xˉ = 4.81,
SD = .22) การสื่ อ สารและการจู ง ใจ (xˉ = 4.81,SD = . 24) การคิ ด วิ เคราะห์ และสัง เคราะห์ (xˉ = 4.80,
SD = .25) การมี วิสยั ทัศ น์ (xˉ= 4.80,SD = .23) และการมุ่งผลสัม ฤทธิ์ (xˉ = 4.79,SD = .22) ตามลาดับ ดัง
ปรากฏในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 2.1 การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา
1. การวางแผนอัตรากาลังและกาหนด
ตาแหน่ง
2. การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
3. การเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิราชการ
4. วินยั และการรักษาวินยั
5. การออกจากราชการ
รวม
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xˉ

S.D.

ระดับ

4.82

.22

มากที่สดุ

4.86
4.81

.21
.27

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.73
4.77
4.80

.27
.33
.26

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สุด
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จากตารางที่ 2.1 การบริ ห ารงานบุค คลของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุด
(xˉ = 4.80,SD = .26) เมื่อผู้วิจยั พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ทุกด้ าน โดยเรี ยงค่าเฉลีย่ จากมาก
ไปหาน้ อย ดั ง นี ้ การสรรหาและบรรจุ (xˉ = 4.86,SD = .21) การวางแผนอั ต ราก าลั ง (xˉ = 4.82,SD = .22)
การออกจากราชการ (xˉ = 4.77,SD = .33) และวินยั และการรักษาวินยั (xˉ = 4.73,SD = .27) ตามลาดับ ดังปรากฏ
ในตารางที่
ตารางที่ 3.1 การเปรี ยบเทียบสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดย
จาแนกตามประสบการณ์ในการบริ หารสถานศึกษา
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาจาแนกตามประสบการณ์ ในการบริหารสถานศึกษา
ด้ าน
แบ่งกลุม่
SS
df
MS
F
Sig.
ระหว่างกลุม่
.97
4
.25
4.04
.00
1. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ ภายในกลุม่
20.07
326
.06
รวม
ระหว่างกลุม่
2. การบริ การที่ดี
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
3. การพัฒนาตนเอง ภายในกลุม่
รวม

4. การทางานเป็ นทีม

รวม
1. การคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์

2. การสือ่ สารและ
การจูงใจ

21.06
.50
14.85
15.35
.45
14.19
14.65

330
4
326
330
4
326
330

ระหว่างกลุม่

.65

ภายในกลุม่

.13
.05

2.75

.03

.11
.04

2.60

.04

4

.16

3.37

.01

15.73

326

.05

รวม

16.38

330

ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่

.53
7.77
8.29
.34

4
326
330
4

.13
.02

5.52

.000

.09

1.38

.24

ภายในกลุม่

20.14

326

.06

รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

20.48
.27
18.34
18.61

330
4
326
330

.07
.06

1.18

.32
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3. การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร
4. การมีวิสยั ทัศน์
รวม

ระหว่างกลุม่

4
326
330
4

.12
.04

2.77*

.03

ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่

.47
13.73
14.19
.95

.24

4.62*

.00

ภายในกลุม่

16.80

326

.05

รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

17.75
.41
7.54
7.95

330
4
326
330

.10
.02

4.45*

.00

*P<.05
ตารางที่ 3.2 การเปรี ยบเทียบสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา โดย
จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ด้ าน

แบ่ งกลุ่ม
ระหว่างกลุม่

SS
1.21

df
3

MS
.40

1. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ ภายในกลุม่

19.85

327

.06

รวม
ระหว่างกลุม่
2. การบริ การทีด่ ี ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
3. การพัฒนาตนเอง ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
4. การทางานเป็ น
ภายในกลุม่
ทีม
รวม

21.06
.58
14.77
15.35
.42
14.23
14.65
1.07

330
3
327
330
3
327
330
3

15.31

327

16.38

330

ระหว่ างกลุ่ม
รวม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
1. การคิดวิเคราะห์
ภายในกลุม่
และสังเคราะห์
รวม

.68
7.61
8.30
.52
19.96
20.48

3
327
330
3
327
330
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F
6.63*

Sig.
.00

.19
.05

4.29*

.01

.14
.04

3.23*

.02

.36

7.60*

.00

.23
.02

9.71*

.00

.17
.06

2.82*

.04

.05
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ระหว่างกลุม่
2. การสือ่ สารและ
ภายในกลุม่
การจูงใจ
รวม
3. การพัฒนา ระหว่างกลุม่
ศักยภาพของ ภายในกลุม่
บุคลากร
รวม
ระหว่างกลุม่
4. การมีวิสยั ทัศน์ ภายในกลุม่
รวม
รวม

ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

.30
18.31
18.61
.61
13.59
14.19
1.13
16.62
17.75
.58
7.37
7.95

3
327
330
3
327
330
3
327
330
3
327
330

.10
.06

1.77*

.15

.20
.04

4.86*

.00

.38
.05

7.40*

.00

.19
.02

8.51*

.00

*P<.05
จากตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 การเปรี ยบเทียบสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยจาแนกตามประสบการณ์ ในการบริ หารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
พบว่าโดยรวมสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ที่ .05 ดังปรากฏในตารางที่ 3.1 และ
ตารางที่ 3.2
ตารางที่ 4.1 การเปรี ยบเทียบการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
โดยจาแนกตามประสบการณ์ในการบริ หารสถานศึกษา

ด้าน

แบ่งกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
1. การวางแผนอัตรากาลัง
ภายในกลุ่ม
และกาหนดตาแหน่ง
รวม
2. การสรรหาและการบรรจุ ระหว่างกลุ่ม
แต่งตั้ง
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
3. การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ภายในกลุ่ม
ราชการ
รวม
ระหว่างกลุ่ม
4. วินัยและการรักษาวินัย ภายในกลุ่ม
รวม
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SS
.86
15.67
16.53
.56
14.14
14.70
.41
24.20
24.61
1.07
23.39
24.46

df
4
326
330
4
326
330
4
326
330
4
326
330

MS
.21
.05

F
4.45*

Sig.
.00

.14
.04

3.22*

.01

.10
.07

1.37

.25

.27
.07

3.72*

.01
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5. การออกจากราชการ

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

.94
34.50
35.44

4
326
330

.23
.11

2.22

.07

ระหว่ างกลุ่ม
.67
4
.17
6.61*
.00
รวม
ภายในกลุ่ม
8.31
326
.03
รวม
8.99
330
ตารางที่ 4.2 การเปรี ยบเทียบการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
โดยจาแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ด้ าน

แบ่ งกลุ่ม
ระหว่างกลุม่

1. การวางแผนอัตรากาลังและ
ภายในกลุม่
กาหนดตาแหน่ง
รวม
2. การสรรหาและการบรรจุ ระหว่างกลุม่
แต่งตัง้
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
3. การเสริ มสร้ างประสิทธิ ภาพ
ภายในกลุม่
ในการปฏิบตั ิราชการ
รวม
ระหว่างกลุม่
4. วินยั และการรักษาวินยั
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
5. การออกจากราชการ
ภายในกลุม่
รวม

SS
1.20

df
3

MS
.40

F
8.56*

Sig.
.00

15.32

327

.05

16.53
.49
14.21
14.70
.62
23.99
24.61
.88
23.58
24.46
.26

330
3
327
330
3
327
330
3
327
330
3

.16
.04

3.74*

.01

.20
.07

2.83*

.04

.29
.07

4.05*

.01

.09

.80

.50

35.18

327

35.44

330

.11

*P<.05
จากตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 การเปรี ยบเทียบการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา โดยจาแนกตามประสบการณ์ ในการบริ หารสถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษา พบว่า
โดยรวมการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ .05 ดังปรากฏในตารางที่ 4.1 และ
ตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 5.1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษากับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
สมรรถนะ
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
รวม
ระดับความ
ผู้บริหาร
เฉลี่ย
สัมพันธ์
การวางแผน การสรรหาและ การเสริมสร้าง วินัยและการ การออก
สถานศึกษา
อัตรากาลัง
การบรรจุแต่งตั้ง ประสิทธิภาพ รักษาวินัย จาก
และกาหนด
ในการปฏิบัติ
ราชการ
ตาแหน่ง
ราชการ

การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
การบริการที่ดี
การพัฒนา
ตนเอง
การทางานเป็น
ทีม
การคิด
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์
การสื่อสารและ
การจูงใจ
การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร
การมีวิสัยทัศน์
รวมเฉลี่ย

.40**

.31**

.17**

.26**

.21**

.41**

ปานกลาง

.32**
.39**

.22**
.16**

.21**
.20**

.20**
.23**

.09
.13*

.32**
.34**

ปานกลาง
ปานกลาง

.48**

.38**

.30**

.23**

.18**

.48**

ปานกลาง

.21**

.16**

.12*

.15**

.16**

.25**

ต่า

.38**

.29**

.33**

.21**

.08

.39**

ปานกลาง

.52**

.34**

.33**

.31**

.23**

.53**

ปานกลาง

.33**
.61**

.37**
.44**

.36**
.41**

.26**
.38**

.11*
.24**

.43**
.64**

ปานกลาง
ปานกลาง

5. ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสมรรถนะผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยรวมมีความสัมพันธ์ ทางบวก ระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญ
ที่ .01 (r = .64) ดังปรากฏในตารางที่ 5.1
อภิปรายผล
1. จากการศึก ษาสมรรถนะผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษากับ การบริ ห ารงานบุค คลในสถานศึ ก ษาสังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อภิปรายได้ ดงั นี ้
เมื่อพิจารณาสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ อาจเป็ นเพราะสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษาเป็ นสิ่งสาคัญในการขับเคลือ่ นการดาเนินงาน
ในด้ านการบริ หารจัดการภายในสถานศึกษาให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด นอกจากนี ้ผู้บริ หารในยุคการเปลี่ยนแปลง
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ได้ ตระหนักถึงบทบาทการเป็ นผู้นาเพื่อให้ การดาเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด อีกทัง้ ผู้บ ริ หารยังเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรและชุม ชนได้ เข้ ามามี ส่วนร่ วมในกระกวนการบริ ห ารสถานศึกษา
โดยมีการวางแผน วิเคราะห์ อุปสรรคการทางานเพื่อกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิ จ และ เป้ าหมาย พร้ อมทัง้ กลยุท ธ์
ให้ สอดคล้ องกับการพัฒ นาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายอย่างมีระสิทธิ ภาพ สนับสนุนการคิดหาแนวทางใหม่ๆ
ในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งงานให้ มีประสิทธิ ภาพขึ ้นกว่าเดิม รวมทังสถานศึ
้
กษาจัดให้ มีการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน
เปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนได้ รับรู้ข่าวสารข้ อมูลที่ถกู ต้ อง เพียงพอ และจัดให้ เป็ นระบบ สร้ างความเข้ าใจที่ทวั่ ถึงทังองค์
้ การ
และกระตุ้นผลักดันให้ บคุ ลากรมีเจตคติที่ดี เกิดความศรัทธา เต็มใจและพร้ อมทุม่ เทในการทางานจนบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ (สุนิดา พินิจการ,2550) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ องสมรรถนะผู้บริ หารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ของนางสาวปาริ ฉตั ร ช่อชิด โดยภาพรวมรายด้ านอยูใ่ นระดับ
มา ได้ กล่าวถึงสมรรถนะของผู้บริ หารไว้ ว่าสถานศึกษาเป็ นสิ่งสาคัญ ในการขับเคลื่อนของการบริ หารจัดการงาน
ด้ านต่างๆ ภายในโรงเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. จากการศึกษาการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
อภิปรายได้ ดงั นี ้
เมื่อพิจารณาบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ ใ น ระดั บ มากที่ สุ ด อาจเป็ นเพราะการบริ ห ารงานบุ ค คลกระบวนการหนึ่ ง ที่ ร่ ว มกั น พั ฒ นาองค์ ก าร
ให้ เกิดประสิทธิ ภาพ และการพัฒนาบุคลากรเป็ นการพัฒ นาศักยภาพของคนในหน่วยงานให้ สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้ าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ ดียิ่งขึ ้นทังในด้
้ าน ความรู้ ความสามารถ ความชานาญการ และประสบการณ์
การบริ หารงานบุคคลยังมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒ นาทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็ นไปในทางที่ดี มีกาลังใจ รักงาน
มีความคิดที่จะปรับปรุ งให้ ดียิ่งขึ ้นในการเสริ มสร้ างประสิทธิ ภาพในการทางานนัน้ นอกจากการพัฒ นาบุคลากร
ยังมีการเสริ มสร้ างประสิทธิภาพโดยการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน การเพิ่มค่าจ้ างให้ กบั บุคลากรให้ เกิดประสิทธิภาพแก่ระบบ
การบริ ห ารงานบุค คล ตลอดจนการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานให้ ท ราบถึ งผลงานและคุ ณ ค่า ที่ จ ะช่ ว ยให้ ง าน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การสร้ างขวัญและกาลังใจให้ กบั บุคลากร (นันทนา จิตมุสกิ ,2546) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั
เรื่ องการบริ หารงานบุคคลด้ านการเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการกับสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถามศึกษานครราชสีมา เขต 4 ของโสภณ สวยขุนทด ในภาพรวมและรายด้ าน
ของการบริ หารงานบุคคลด้ านการเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
3. จากผลการเปรี ยบเที ย บสมรรถนะของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาสังกัด สานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา โดยจาแนกจากประสบการณ์ในการบริ หารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษาโดยรวมประสบการณ์
ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา และขนาดของสถานศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น ท าให้ สมรรถนะผู้ บริ ห ารแตกต่ า งกั น
อาจเนื่ อ งมาจาก ผู้บ ริ ห ารบางคนมี ป ระสบการณ์ ในการบริ ห ารสถานศึก ษา เป็ นระยะเวลามากบ้ า ง น้ อ ยบ้ า ง
ทาให้ การพัฒ นาความสามารถในการพัฒ นาองค์ การอย่างมีทิศทางและต่อเนื่องแตกต่างกันออกไป และขนาด
ของสถานศึ ก ษ ายั ง ปั จจั ย หนึ่ ง ในด้ านการพั ฒ นาองค์ การ เนื่ อ งจากผู้ บริ หารจะต้ องมี ก ระบวนการ
ที่ทาให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญ ชาเกิ ดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานให้ บรรลุตามเป้าหมาย โดยต้ องมีวิธีการจูงใจที่ดี
ที่ทาให้ เกิ ด ความร่ วมมื อร่ วมใจ มีค วามกระตือรื อร้ นในการพัฒ นางาน การจัดการเรี ยนการสอน และต้ อ งเป็ นผู้
ที่มีสมรรถนะเฉพาะในลักษณะงานด้ วย เพื่อจะได้ เข้ าใจงานที่ชดั เจน ผลักดันให้ มีความกระตือรื อร้ นในการทางาน
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เพื่ อนักเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง และนาไปสู่การปฏิบัติ ให้ เกิ ดผลได้ อ ย่างมีป ระสิทธิ ภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับ สานักงาน
คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นได้ อ ธิ บ ายถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลเปรี ย บเที ย บได้ กั บ ภู เขาน า้ แข็ ง
การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการทางานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ ้นอยู่กับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู่ในตัวเองซึ่งอธิบาย
ในรู ปแบบภูเขาน ้าแข็งได้ ว่าส่วนเล็กๆของภูเขาน ้าแข็งที่ลอยอยู่เหนือน ้านันจะสั
้
งเกตเห็นได้ และสามารถที่จะวัดได้
น ามาพั ฒ นาได้ ก็ เปรี ย บเสมื อ นกั บ ส่ ว นขององค์ ค วามรู้ และทั ก ษะต่ า งๆ ที่ บุ ค คลมี อ ยู่ ภ ายนอกซึ่ ง จะง่ า ย
ต่อการที่จะพัฒ นาแต่ส่วนของภูเขานา้ แข็งที่อยู่ใต้ น ้าเป็ นส่วนใหญ่ กว่า เห็นได้ ยาก สังเกตได้ ยาก จัดได้ ยากกว่า
แต่เป็ นส่วนที่มีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคคลและซ้ อนเร้ นอยูล่ กึ ๆ ภายในตัว
บุค คล ซึ่งได้ แก่ บทบาทที่ แสดงออกต่อ สังคม ภาพลักษณ์ ภายใน แรงจูงใจ ลัก ษณะนิ สัย แรงผลัก ดัน เบื อ้ งลึก
สมรรถนะเหล่า นี ย้ ากต่ อ การวัด และพัฒ นาบางครั ง้ สมรรถนะที่ อ ยู่ใ ต้ น า้ สามารถเปลี่ ย นแปลงหรื อ พัฒ นาได้
ด้ วยการฝึ กอบรมการบ าบั ด ทางจิ ต วิ ท ยาและหรื อ การพั ฒ นาโดยการให้ ประสบการณ์ ทางบวกแก่ บุ ค คล
แต่ก็เป็ นสิง่ ที่ควรพัฒนาค่อนข้ างยากและต้ องใช้ เวลานาน และเนื่องจากมีการกล่าวว่าส่วนของภูเขาน ้าแข็งที่อยูใ่ ต้ น ้า
หรื อ อาจหมายถึ ง ส่ ว นลึ ก ๆ ของจิ ต ใจของบุ ค คลมี ค วามส าคั ญ กว่ า ส่ ว นของความรู้ ทั ก ษะ ความสามารถ
ทาให้ บางครัง้ โมเดลสมรรถนะไปเน้ นในส่วนนี ้มากจนละเลยส่วนของความรู้ ทักษะ ความสามารถ แต่ในความจริ ง
แล้ ว การที่ บุ ค คลจะมี ผ ลปฏิ บัติ ง านที่ ดี ได้ สิ่ ง แรกที่ จ าเป็ นต้ อ งมี แ ละขาดเสี ย ไม่ ได้ เลย นั่น คื อ ความรู้ ทัก ษะ
ความสามารถที่จะทางาน หรื อปั จจัยที่เรี ยกว่า “Can Do” หรื อความสามารถที่จะทางานนันๆได้
้
ส่วนของภูเขาน ้าแข็ง
ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ หรื อ ส่ ว นลึ ก ๆ ในจิ ต ใจของบุ ค คลนั น้ แต่ เดิ ม เคยเรี ย กว่ า เป็ นปั จจั ย “Will Do” คื อ เมื่ อ มี ค วามรู้
ความสามารถแล้ วแต่จะตังใจท
้ างานหรื อไม่เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ซึ่งแยกออกมาต่างหาก ถ้ าบุคคลนันมี
้ ทงความสามารถ
ั้
และคุณ ลัก ษณะที่ เหมาะสมกับ งานก็ จ ะท าให้ งานได้ ดี (ส านัก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น,2553)
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยเรื่ องสมรรถนะหลักของผู้บริ หารสถานศึกษากับการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา
เอกชนสัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาประถาศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต 2 ของ กมลพัช ร หิ น แก้ ว ได้ กล่ า วว่ า
สมรรถนะหลักของผู้บริ หารสถานศึกษาเอกชนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
จาแนกตามประสบการณ์ ในการท างาน ในภาพรวม พบว่าแตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05
และเมื่อทดสอบรายด้ านพบว่า ทุกด้ านแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. จากผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา โดยจาแนกตามประสบการณ์ในการบริ หารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
โดยรวมประสบการณ์ ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษ า และขนาดของสถานศึ ก ษ าที่ แ ตกต่ า งกั น
ทาให้ การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากผู้บริ หารบางคนมีประสบการณ์ในการบริ หาร
สถานศึกษาเป็ นระยะเวลามากบ้ าง น้ อยบ้ าง และบริ บทขนาดของสถานศึกษาต่างกันจึงส่งผลให้ การบริ หารงาน
บุคคลในสถานศึกษาต่างกันด้ วย ซึ่งอาจกล่าวได้ ว่าการบริ หารงานบุค คลเป็ นการบริ หารงานบุคคลถือเป็ นศาสตร์
แขนงหนึ่งที่มีความสาคัญ และมีการศึกษาเรี ยนรู้ อย่างกว้ างขวางตลอดจนถึงปั จจุบันโดยเฉพาะผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการบริ หารมีความจาเป็ นที่จะเรี ยนรู้ให้ มีความลึกซึ ้งและการนาไปใช้ ให้ เกิดทักษะในการบริ หารงานเพราะจะเป็ น
ผลต่อความสาเร็ จของหน่วยงานเป็ นอย่างยิ่ง กล่าวคือความสาเร็ จของการปฏิบตั ิงานจะขึ ้นอยู่กับองค์ประกอบคือ
การได้ บุคคลที่มรความสามารถเหมาะสมกับงานมาปฏิบตั ิในหน่วยงานและผู้บริ หารของหน่วยงานสามารถใช้ คน
ปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ธีระวัฒน์ มอนไธสง,2560) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานบุคคล
ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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เขต 5 ของปาริ ชาติ สติภา ได้ กล่าวไว้ วา่ การเปรี ยบเทียบการบริ หารงานบุคคลของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริ หารสถานศึกษาและ ครู เมื่อจาแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
5. จากการหาความสัม พันธ์ ระหว่างสมรรถนะผู้บ ริ ห ารสถานศึกษากับ การบริ ห ารงานบุค คล
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
โดยรวมมี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสมรรถนะผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล
ในสถานศึ ก ษา สัง กั ด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา มี สัม พั น ธ์ กั น ในทางบวก ระดับ ปานกลาง
แต่สมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษา ในด้ านการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ มีความสัมพันธ์ กบั การบริ หารงานบุคคล
ในเชิงบวก ระดับต่า อาจเนื่องมาจาก สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ (Knowledge) สมรรถนะ หรื อ ทักษะ (Skills) และ
คุณ ลัก ษณะ (Attributes) ของบุค คลที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ โดยตรงกั บ งานที่ ป ฏิ บัติ (Job Roles) เพื่ อ ให้ ได้ ผ ลงาน
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทรงคุ ณ ค่ า โดยค าว่ า คุ ณ ลัก ษณะในที่ นี ห้ มายรวมถึ ง พฤติ ก รรม(Behavior) บุ ค ลิ ก ภาพ
(Personality) ที่มองเห็นได้ และค่านิยม(Value) ทัศนคติ(Attitude) ความเชื่อ (Trait) ที่ไม่อาจเห็นได้ แต่จาเป็ นต่องาน
ที่ ป ฏิ บั ติ นั น้ (อรั ญ ญา สมแก้ ว,2547) ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย เรื่ อ งสมรรถนะการท างานเป็ นที ม ที่ ส่ ง ผล
ต่ อ การบริ ห ารงานบุ ค คลของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา ส านั ก งานเขตคลองสาน สัง กั ด กรุ ง เทพมหานคร ของ
ณัฏฐริ ดา บุ้งทอง ได้ กล่าวว่าระดับการบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึกษาสานักงานเขตคลองสาน สังกัด
กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิ จารณารายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านวินยั และการรักษาวินยั ด้ านการพัฒนาบุคลากรด้ านการวางแผนอัตรากาลัง
ด้ า นการให้ พ้ น จากงานและด้ า นการสรรหาและบรรจุ แ ต่ ง ตัง้ ระดับ สมรรถนะการท างานเป็ นที ม ของผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาสานักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า
อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ านโดยเรี ย งล าดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อย คื อ ด้ านการมี เ ป้ าหมายเดี ย วกั น
ด้ านความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ ด้ านการมีสว่ นร่วมและด้ านการสือ่ สารอย่างเปิ ดเผยสมรรถนะ
การทางานเป็ นทีมมีความสัมพันธ์ กบั การบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึกษา สานักงานเขตคลองสาน สังกัด
กรุ ง เทพมหานครในระดั บ ปา นกลางอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 และงานวิ จั ย เรื่ องภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่สง่ ผลต่อสมรรถนะหารบรารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 2 ของชญาดา พัน ธ์ ย าว ได้ ก ล่า วว่า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงมี ค วามสัม พัน ธ์
กับสมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดยมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์ (r = .64) แสดงว่ า ตั ว แปรทั ง้ สอง
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษากับการบริ หารงานบุคคล
ในสถานศึ ก ษา สัง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา โดย รวมมี ค วามสัม พั น ธ์ กั น ในทางบวก
ระดั บ ปานกลาง เว้ นในสมรรถนะของผู้ บริ ห าร ด้ านการคิ ด วิ เ คราะห์ และสัง เคราะห์ ที่ ห าความสั ม พั น ธ์
กั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษา อยู่ ใ นระดั บ ต่ า ซึ่ ง อาจเป็ นไปได้ ว่ า ประสบการณ์ การปฏิ บั ติ ง าน
และขนาดของสถานศึ ก ษาส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษา ดัง นัน้ ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาจึ ง ต้ องมี ส มรรถนะ
ในด้ านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อการบริ หารงานบุคคลให้ เกิดประสิทธิภาพสูงขึ ้น
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H436

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสมรรถนะผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา สัง กัด ประถมศึ ก ษา
ว่ามีประสิทธิผลอย่างไร
2. ควรมีการหาความสัมพันธ์ของสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึกษากับงานด้ านอื่นๆ ในสถานศึกษา
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คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของนั ก สื บ สวนสอบสวน ส านั ก งานคณะกรรมการป้ องกั น
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
Quality of Work Life of Investigators at Office of the Public Sector Anti-Corruption Commission
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Aomthong Nunta1 and Pirada Chairatana 2

บทคัดย่ อ
การศึกษาครั ง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชี วิตในการทางานของนักสืบสวนสอบสวน
สานัก งานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต ในภาครั ฐ 2) เพื่ อ ศึก ษาระดับ บรรยากาศองค์ ก าร
ของนักสืบสวนสอบสวน สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ 3) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของนักสืบสวนสอบสวน สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ในภาครัฐ จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิต
ในการท างานของนัก สื บ สวนสอบสวน ส านัก งานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต ในภาครั ฐ
กลุ่มตัว อย่างที่ใช้ ใ นการศึกษาครั ง้ นี ้ คือ นักสืบสวนสอบสวน สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ตในภาครัฐ จานวน 195 คน โดยกลุ่มตัวอย่างมีการเลือกแบบสุ่มแบบง่าย การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล คือ ค่า ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิ เ คราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการทางานและบรรยากาศองค์การของนักสืบสวนสอบสวน สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ อยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
นักสืบสวนสอบสวน สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ ที่มีเพศและระดับตาแหน่ง
หน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทางานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สาหรับบรรยากาศองค์การในด้ านโครงสร้ างและขนาดองค์การ ด้ านรู ปแบบความเป็ นผู้นา ด้ านลักษณะเป้าหมาย
ขององค์ การ และด้ านสายใยการติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์ กับระดับคุณภาพชี วิตในการทางานของนักสืบสวน
สอบสวน สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐที่อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : คุณภาพชีวิตในการทางาน นักสืบสวนสอบสวน

Abstract
The purpose of this study were 1) to study the quality of work life of Investigators at Office of
the Public Sector Anti-Corruption Commission 2) to study the organizational atmosphere of Investigators at
Office of the Public Sector Anti-Corruption Commission 3) to compare the quality of work life of Investigators
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at Office of the Public Sector Anti-Corruption Commission of classified by personal factors; and 4) to study
the relationship between the organizational atmosphere and the quality of work life of Investigators at Office
of the Public Sector Anti-Corruption Commission. The sample consisted of 195 investigators of Office of
the Public Sector Anti-Corruption Commission. The sample group in this study was selected by Simple
Random Sampling. The questionnaire was used as the instrument of the study. Statistical tools were
percentage, mean, standard deviation, One- Way ANOVA and Pearson product- moment correlation
coefficient, at the .05 level of significance.
The results of this study found that the quality of work life and organization atmosphere
of Investigators at Office of the Public Sector Anti- Corruption Commission were at moderated level.
Hypothesis testing revealed that the Investigators who had the difference in sex and level of working
position did different in quality of work life at the .05 level of significance. The organizational atmosphere,
including size and structure of organization, type of leadership, organizational target and
the communication had relationship with the quality of work life of Investigators at Office of the Public Sector
Anti-Corruption Commission at the .05 level of significance.
Keyword : Quality of Work Life, Investigators

บทนา
ในปั จจุบนั การบริ หารจัดการให้ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนัน้ จะต้ องมีการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลสูงสุด มีปัจจัยในการบริ หารหลายประการที่จะผลักดัน
ให้ องค์กรไปสูค่ วามสาเร็ จ ประกอบด้ วยเงิน วัสดุอปุ กรณ์ การอานวยความสะดวก ความทันสมัย เป็ นต้ น โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง “บุ ค ลากร” ซึ่ ง เป็ นทรั พ ยากรทางการบริ ห ารที่ มี ค วามส าคัญ ล าดับ ต้ นขององค์ ก ร ดัง ค ากล่ า วว่ า
“คนเป็ นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งขององค์กร ที่สามารถสร้ างคุณปู การแก่องค์การอย่างมหาศาล” (สุรชัย แก้ วพิกุล, 2552)
ดัง นัน้ ทรั พ ยากรบุค คล นับ ว่ า เป็ นเสมื อ นหัว ใจในการขับ เคลื่ อ นองค์ ก รที่ มี ค วามส าคัญ อย่ า งหนึ่ ง กล่า วคื อ
องค์กรจะสามารถดาเนินการได้ หรื อไม่ได้ นนั ้ ขึ ้นอยูก่ บั ทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเ่ ช่นกัน
โดยทิพวรรณ ศิริคูณ (2542) กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of Working Life) ถือว่าเป็ น
สิง่ ที่สาคัญอย่างยิ่งเพราะคนเป็ นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสาคัญต่อองค์กร ดังนัน้ สภาพแวดล้ อมและบรรยากาศ
ในสถานที่ทางานต้ องมีความเหมาะสมและเอื ้อต่อการทางาน คือ ทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานมีร้ ู สกึ ที่ดี ต่องาน มีความมัง่ คง
ทาให้ เกิดความสุข โดยจะส่งผลดีทงตั
ั ้ วบุคคลและองค์กร เช่น (1) ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์การ เนื่องจากการจัดการ
คุณภาพชีวิตในองค์ การทาให้ องค์การมีนโยบายและการวางแผนด้ านคุณภาพชี วิต มีการจัดกลยุทธ์ การพัฒนา
คุณ ภาพชี วิ ต การท างานด้ า นต่า ง ๆ ทัง้ ในด้ า นลัก ษณะงาน บุค ลากร และสภาพแวดล้ อ มที่ ดี ซึ่ง ส่ง ผลโดยตรง
และอ้ อมต่อการดาเนินงาน ส่งผลให้ ผลิตภาพขององค์ การเพิ่ มขึน้ (2) ช่วยเพิ่มขวัญและกาลังใจของผู้ปฏิ บัติงาน
เนื่องจากการมีคณ
ุ ภาพชีวิตการทางานที่ดี ทาให้ พนักงานมีความพึงพอใจในงานก่อให้ เกิดเป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ทังยั
้ งส่งผลต่อความผูกพันและจงรักภักดีตอ่ องค์การ (3) ช่วยปรับปรุ งศักยภาพของผู้ปฏิบตั ิงาน การพัฒนาคุณภาพ
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ชี วิ ตการทางานด้ วยการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูปฏิ บัติ งานเพิ่ มพูนทักษะความสามารถของตนเอง ไม่ว่าจะโดยการศึกษา
ฝึ กอบรมหรื อการพัฒนาต่างเป็ นการเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบตั ิงานให้ สงู ขึ ้น เป็ นต้ น
ดังนัน้ ในหน่วยงานภาคราชการนัน้ อาจกล่าวได้ ว่า “ข้ าราชการ” เป็ นทรัพยากรบุคคลของภาครัฐที่มีคา่ ยิ่ง
เพราะข้ าราชการเป็ นผู้ทางานรับใช้ ประชาชนและประเทศชาติ ปฏิบตั ิหน้ าที่เ พื่อตอบสนองนโยบายและสอดคล้ องกับ
กลไกการบริ หารประเทศของรัฐบาลไปสูก่ ารปฏิบตั ิร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้นของประชาชน ตลอดจนความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างยัง่ ยืนของประเทศชาติ
สานัก งานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต ในภาครั ฐ (ส านัก งาน ป.ป.ท.) เป็ นหนึ่ ง
ในหน่วยงานราชการของรั ฐบาลไทย มีฐานะเทียบเท่ากรม ขึน้ ตรงต่อนายกรั ฐมนตรี เป็ นหน่วยงานที่มีบทบาท
ในฐานะองค์ ก รหลัก ของฝ่ ายบริ ห ารในการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต ในภาครั ฐ มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามที่
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ ายบริ หารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ พ.ศ. 2551 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม
ในการดาเนินงานของสานักงาน ป.ป.ท. นัน้ ตาแหน่งนักสืบสวนสอบสวน ถื อเป็ นข้ าราชการตาแหน่ง
ที่ เ ป็ นสายงานหลัก และมี จ านวนข้ า ราชการมากที่ สุด มี ลัก ษณะการปฏิ บัติ งานที่ ต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการ ในการปฏิบตั ิงานด้ านสืบสวนสอบสวน มีหน้ าที่ในการแสวงหา ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและข้ อมูลหลักฐาน
แล้ ว น ามารวบรวมเพื่ อ ให้ ท ราบรายละเอี ย ดของความผิ ด หรื อ เพื่ อ พิ สูจ น์ ค วามผิ ด ตลอดจนเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบ
ในการจั ด ท าส านวนคดี ก ารสื บ สวนสอบสวน โดยน าตัวบทกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่ นที่ มี โทษทางอาญา
มาเป็ นข้ อกาหนดในการจัดทาสานวนคดีดงั กล่าว ดังนัน้ เจ้ าหน้ าที่จึงควรมีความรู้ความสามารถและได้ รับการพัฒนา
อยู่เสมอ จากการดาเนินงานด้ านการพัฒนาบุคลากรที่ผ่านมาพบปั ญหาต่าง ๆ ในงานสืบสวนสอบสวน ทังปั
้ ญหา
ด้ านการวางแผนกาลังคน อัตรากาลังของนักสืบสวนสอบสวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ ในขณะที่มีประชาชน
เข้ ามาร้ องเรี ยนกล่าวหาเกี่ยวกับปั ญหาการทุจริ ตในภาครัฐมากขึ ้น ทาให้ เกิดปั ญหาหลายประการติดตามมา ตลอดจน
ปั ญหาการขาดองค์ ความรู้ และประสบการณ์ เนื่ อ งจากงานสืบ สวนสอบสวนมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ กระบวนการ
ทางกฎหมายอาญา จึง เกี่ ย วข้ อ งกับ เรื่ อ งต่า ง ๆ หลายเรื่ อ ง มิ ใ ช่ เพี ย งข้ อกฎหมายเท่านัน้ และจาเป็ นต้ องอาศัย
การใช้ เวลาในการสัง่ สมประสบการณ์ เฉพาะด้ าน จึงทาให้ บคุ คลที่มีความรู้ทางด้ านกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอาจไม่เพียงพอ
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ อีกทังเป็
้ นสายงานที่มีความเสี่ยงต่อภาวะวิตกกัง วลและเครี ยดของอารมณ์และจิตใจ ตลอดจน
สุขภาพร่างกายที่เสือ่ มโทรมจากการทางานด้ วยปั จจัยต่าง ๆ
ปั ญหาต่ า ง ๆ ข้ างต้ นที่ ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของนัก สื บ สวนสอบสวน
ซึง่ เป็ นสายงานหลักและมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินงานในภาพรวมของสานักงาน ป.ป.ท. การได้ รับทราบ
ระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ นอยู่ ข องนัก สื บ สวนสอบสวนดัง กล่า วที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพการท างานให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อสานักงาน ป.ป.ท. นักสืบสวนสอบสวนจึงมีความเป็ นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของนักสืบสวนสอบสวน สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ
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2. เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การของนักสืบสวนสอบสวนสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ตในภาครัฐ
3. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของนักสืบสวนสอบสวน สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
4. เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างบรรยากาศในองค์ การกับคุณภาพชี วิ ตในการท างานของนักสืบสวน
สอบสวน สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักสืบสวนสอบสวนของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุ จริ ตในภาครั ฐ จ านวน 375 คน (ข้ อมู ลกองการเจ้ าหน้ าที่ ณ เดื อนธั นวาคม 2562) กลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ คื อ
นักสืบสวนสอบสวนของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ จานวน 195 คน โดยกาหนด
ขนาดกลุ่ม ตัว อย่ า งวิ ธี ก ารค านวณสูต รตารางส าเร็ จ ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ก าหนดให้ มี ค่ า
ความคลาดเคลือ่ นได้ 0.05 และดาเนินการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้ วิธีจบั ฉลากเลือกกลุม่ ตัวอย่างจากรายชื่อทังหมด
้
ของประชากร ทังนี
้ ้ ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลในช่วงเดือน มีนาคม 2563
เครื่ อ งมื อ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ทดสอบความเชื่ อ มั่ น
ด้ วยสู ต รสัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ปรากฏผลทดสอบค่ า เชื่ อ มั่ น
ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.966 แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 3
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางานของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 4 ข้ อคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม ทัง้ นี ้ ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็ นแบบประเมินค่า (Rating Scale) มีคาตอบ
ให้ เ ลือ กตอบ 5 ระดับ คื อ โดยให้ เ ลือ กตอบได้ เ พี ย งค าตอบเดี ย ว โดยการก าหนดค่า น า้ หนัก ของการประเมิ น
เป็ น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) แบ่งระดับความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิต
การท างาน เป็ นการวัด ข้ อมู ลในแบบอัน ตรภาคชั น้ (Interval Scale) ซึ่ ง ก าหนดค่ า ระดั บ การให้ ความส าคั ญ
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
ระดับความคิดเห็น
คะแนนข้ อความเชิงบวก คะแนนข้ อความเชิงลบ
มากที่สดุ
5
1
มาก
4
2
ปานกลาง
3
3
น้ อย
2
4
น้ อยที่สดุ
1
5
ซึง่ สามารถแปลความหมายของบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการทางานได้ ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การแปลความหมายของบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ค่ าเฉลี่ย
1.00 – 2.33
2.34 – 3.67
3.68 – 5.00

ความหมาย บรรยากาศองค์ การ
ระดับบรรยากาศองค์การไม่ดี
ระดับบรรยากาศองค์การปานกลาง
ระดับบรรยากาศองค์การดี

ความหมายคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานไม่ดี
ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานปานกลาง
ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานดี

ผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 117 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60 มีอายุ ระหว่าง 31 ปี - 40 ปี
จานวน 77 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.5 มีวฒ
ุ ิการศึกษาในระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า จานวน 121คน คิดเป็ นร้ อยละ
62.1 ด ารงตาแหน่งนักสืบ สวนสอบสวนระดับ ชานาญการ จ านวน 104 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 53.3 กลุ่ม ตัวอย่า ง
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางานต่ากว่า 6 ปี จานวน 73 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.4 ได้ รับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า
30,000 บาท จานวน 86 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.1 และมีสถานภาพโสด จานวน 109 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.9
2. ระดับบรรยากาศองค์การ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.21 ซึ่งหมายความว่า
นักสืบสวนสอบสวนมี ความคิดเห็นว่า องค์การมี ระดับบรรยากาศองค์ การอยูในระดับปานกลาง สามารถจาแนก
ความคิดเห็นตามรายด้ านได้ ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ระดับ บรรยากาศองค์ การของนักสืบสวนสอบสวน สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ
n=195
บรรยากาศองค์ การ
S.D.
ระดับความคิดเห็น
X
ด้ านโครงสร้ างและขนาดองค์การ
3.20
0.67
ปานกลาง
ด้ านรูปแบบความเป็ นผู้นา
3.52
0.86
ปานกลาง
ด้ านลักษณะเป้าหมายขององค์การ
3.02
0.79
ปานกลาง
ด้ านสายใยการติดต่อสือ่ สาร
3.09
0.66
ปานกลาง
รวม
3.21
0.65
ปานกลาง
จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายผลการวิจยั และวิจารณ์ของระดับบรรยากาศองค์การในด้ านที่มีคา่ เฉลีย่
ระดับบรรยากาศองค์การสูงสุดและต่าสุดได้ ดังนี ้
(1) ด้ านรูปแบบความเป็ นผู้นา พบว่า มีคา่ เฉลีย่ ความคิดเห็นสูงสุดเมื่อเทียบกับบรรยากาศองค์การ
ด้ านอื่น มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ 3.52 ทังนี
้ ้ อาจเนื่องมาจากการปฏิบตั ิงาน ต้ องเป็ นไปตาม
กฎหมายและความยุติธรรม ในขณะเดียวกัน ความยุติธรรมอาจนามาซึง่ ความไม่เท่าเทียม
(2) ด้ านลักษณะเป้าหมายขององค์ การ พบว่า มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่าสุดเมื่อเทียบกับบรรยากาศ
องค์การด้ านอื่น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.02 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า การมีสว่ นร่ วม
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กาหนดเป้าหมายของงานสืบสวนสอบสวนของหน่วยงาน มีคา่ เฉลี่ย 2.66 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทังนี
้ ้
อาจเนื่องมาจากผู้ปฏิบตั ิงานจาเป็ นประพฤติปฏิบตั ิตน โดยไม่ขดั ต่อข้ อกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
ไม่ ส ามารถที่ จ ะก าหนดหลัก เกณฑ์ ห รื อ ข้ อปฏิ บัติ ต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงานตามความพึ ง พอใจของตนเองหรื อ
สภาพความเป็ นจริ งที่เกี่ยวข้ องการปฏิบตั ิงานได้ โดยง่าย
3. ระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน โดยภาพรวม พบว่ า อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย 3.06
ซึง่ หมายความว่า นักสืบสวนสอบสวนมีความคิดเห็นว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานปานกลาง สามารถจาแนก
ความคิดเห็นตามคุณภาพชีวิตในการทางานได้ ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของนักสืบสวนสอบสวน สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ
n=195
คุณภาพชีวิตในการทางาน
S.D. ระดับความคิดเห็น
X
ด้ านรายได้ และประโยชน์ตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ
2.94
0.84
ปานกลาง
ด้ านสิง่ แวดล้ อมที่ดี ถูกลักษณะ และปลอดภัย
3.02
0.76
ปานกลาง
ด้ านโอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ ความสามารถของบุคคล
2.59
0.85
ปานกลาง
ด้ านความมัน่ คงและความก้ าวหน้ าในหน้ าทีก่ ารงาน
2.68
0.98
ปานกลาง
ด้ านการบูรณาการทางสังคม
3.69
0.63
สูง
ด้ านประชาธิปไตยในการทางาน
3.27
0.77
ปานกลาง
ด้ านความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางานโดยส่วนรวม
2.85
0.76
ปานกลาง
ด้ านความเกี่ยวข้ องและเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
3.46
0.77
ปานกลาง
รวม
3.06
0.61
ปานกลาง
จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายผลการวิจยั และวิจารณ์ของระดับคุณภาพชีวิตในการทางานในด้ านที่มี
ค่าเฉลีย่ ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานสูงสุดและต่าสุดได้ ดังนี ้
จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายผลการวิจยั และวิจารณ์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) ด้ านการบูร ณาการทางสังคม พบว่ า มี ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ดเห็ นสูงสุด เมื่ อเที ยบกับ คุณ ภาพชี วิ ต
ในการท างานด้ านอื่ น แสดงว่ า กลุ่ม ตัวอย่ างเห็ น ว่ า คุณภาพชี วิ ตในการท างานด้ านการบู ร ณาการทางสัง คม
มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี มีค่าเฉลี่ย 3.69 โดยประเด็นเรื่ อง การมีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ผู้ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
3.93 ทังนี
้ ้ อาจเนื่องมาจากความจาเป็ นของนักสืบสอบสืบสวนในการติดต่อสื่อสารและประสานงานร่ วมกับบุคคล
และหน่วยงานต่าง ๆ ความคุ้นชินกับการทางานร่ วมกับผู้อื่นหรื อเป็ นคณะทางาน มีสว่ นทาให้ นกั สืบสวนสอบสวน
สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับบุคคลและสภาพแวดล้ อมการทางานที่ต้องประสบพบเจอ เพื่อไม่ให้ เกิดความขัดแย้ ง
และสร้ างความคล่องตัว ในการปฏิบตั ิงานได้ เป็ นอย่างดี
(2) ด้ านโอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ ความสามารถของบุคคล พบว่า มีคา่ เฉลีย่ ความคิดเห็นต่าสุด
เมื่ อเที ยบกับคุณภาพชี วิ ตในการท างานด้ านอื่ น โดยกลุ่ม ตัว อย่า งเห็ น ว่ า มี คุณ ภาพชี วิ ต อยู่ใ นระดับ ปานกลาง
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มีค่าเฉลี่ย 2.59 ทังนี
้ ้ อาจเนื่องมาจากการงานสืบสวนสอบสวนเป็ นงานที่ไม่ได้ ใช้ เพียงความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ
หลักการสืบสวนสอบสวนเพียงอย่างเดียว แต่จาเป็ นต้ องประยุกต์ใช้ ความรู้ ความสามารถในด้ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
สานวนคดี ในขณะที่การจัดสรรการฝึ กอบรมและการฝึ กฝนการปฏิบตั ิงานก่อนการปฏิบตั ิงานจริ งให้ แก่นกั สืบสอบสวน
ยังคงมีไม่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการทางานจริ ง เห็นได้ จากผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ในประเด็นดังกล่าวต่าที่สดุ มีคา่ เฉลีย่ 2.48
4. ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ ว่ า นัก สื บ สวนสอบสวนที่ มี ปั จ จัย ส่ว นบุค คลต่ า งกัน มี คุณ ภาพชี วิ ต
ในการท างานแตกต่ า งกั น พบว่ า นัก สื บ สวนสอบสวนที่ มี เ พศปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แก่ อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์การทางาน รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน และสถานภาพทางการสมรสแตกต่างกันมีคณ
ุ ภาพชีวิตในการทางาน
ของนักสืบสวนสอบสวนไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ทัง้ นี ้ อาจเนื่องมาจากไม่ว่าจะมี อายุ
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพทางการสมรสใด นักสืบสวนสอบสวน
จาเป็ นต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนตามที่ได้ รับมอบหมายและคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของหน่วยงานตามอานาจและ
หน้ าที่ของตน
ในขณะที่ นั ก สื บ สวนสอบสวนที่ มี ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แก่ เพศและระดั บ ต าแหน่ ง หน้ าที่
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมี คุณภาพชีวิตในการทางานของนักสืบสวนสอบสวนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้ อาจเนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพของเพศชายและ
เพศหญิ งที่ ไม่เ ท่ากัน เพศชายจึ งมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะได้ รั บ มอบหมายการปฏิ บัติง านนอกสถานที่ม ากกว่าเพศหญิ ง
ในขณะที่ ร ะดับ ต าแหน่ ง หน้ าที่ ใ นการปฏิ บัติ ง านนัน้ ผู้ ที่ มี ร ะดับ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ นการปฏิ บัติ ง านที่ สูง กว่ า
ย่อมมีความรู้ ความสามารถในการบริ หารจัดการและวางแผนการปฏิ บัติงานของตน จึงสามารถยอมรั บปั ญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในระหว่างปฏิบตั ิงานได้ ดีกว่าผู้ที่มีระดับตาแหน่งหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานทีต่ ่ากว่า จึงอาจทาให้
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับต่อคุณภาพชีวิตในการทางานที่แตกต่างกัน
5. จากสมมติฐานที่วา่ บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ กบั คุณภาพชีวิตในการทางานของนักสืบสวนสอบสวน
พบว่ า บรรยากาศองค์ ก ารมี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของนัก สื บ สวนสอบสวน ส านัก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครั ฐอยู่ในระดับ สูง อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05
ซึ่ง เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทัง้ นี ้ อาจเป็ นเพราะบรรยากาศองค์ การเกิดจากการรั บรู้ หรื อเกิ ด จากความรู้ สึก
จากทางร่ า งกายและจิ ต ใจของบุค คล มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความรู้ สึก นึ ก คิ ด และพฤติ ก รรม ตลอดจนสะท้ อนถึ ง ผล
ของการปฏิบตั ิงาน รวมถึงคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคคลได้ สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีที่ว่า บรรยากาศ
องค์ ก ารมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ คุณ ภาพชี วิ ต การท างานของฟอร์ แ ฮนและกริ ม เมอร์ (Forehand & Gilmer ,1964)
โดยเมื่ อ บรรยากาศองค์ ก ารดี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานจะดี ต ามไปด้ ว ย และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย ของ
สุพตั รา มากทอง (2554) ที่ว่า ปั จจัยด้ านบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ กับระดับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ของข้ าราชการกรมป่ าไม้ สังกัดส่วนกลาง

บทสรุป
นักสืบสวนสอบสวนมีคณ
ุ ภาพชีวิตในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.06 และมีบรรยากาศ
องค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ 3.21 ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ ตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
1. ความแตกต่างของปั จจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษา
ระดับตาแหน่งหน้ าทีใ่ นการปฏิบตั ิงาน
ประสบการณ์ในการทางาน
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
2. ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง บรรยากาศ
องค์การและคุณภาพชีวิตในการทางาน

ค่ านัยสาคัญ
ทางสถิติ
030.0
784.0
0.295
0.044
0.516
0.539
000.0

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับ
ปฏิเสธ








จากข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่น ๆ จากกลุม่ ตัวอย่างจานวนทังสิ
้ ้น 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.33 เสนอแนะ
ให้ มีก ารบริ หารบุคคลให้ เหมาะสมกับ งาน การใช้ บทลงโทษกับ นัก สืบสวนสอบสวนอย่า งเคร่ ง ครั ด และการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารเพื่อให้ เกิดความเท่าเทียมกัน รวมกับการเพิ่มอัตรานักสืบสวนสอบสวนให้ เพียงพอ
ต่อ การปฏิบัติ ง าน การจัด การฝึ กอบรมและให้ ค วามรู้ เ พิ ่ม เติม นอกจากนี ้ กลุ่ม ตัวอย่า งยัง เสนอแนะเกี่ ย วกับ
การให้ มี อาคารสถานที่ตงั ้ ของหน่ว ยงานเอง เน้ นความสะอาดของสถานที่ทางานและจัดสรรเครื่ อ งมือ อุป กรณ์
ให้ เพียงพอ เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการทางานโดยสิ ้นเปลืองเวลาและสูญเสียพลังงาน
ในการทางานน้ อยที่สดุ แต่เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด (นันทนา ธรรมบุศย์. 2540) และองค์การสามารถ
ปรับตัวได้ ทนั กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในการนี ้ ผลการวิจัยและข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่น ๆ จึงเห็นควรให้ หน่วยงานควรเพิ่มสวัสดิการ
ต่าง ๆ หรื อแสวงหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติม ส่งเสริ มให้ นกั สืบสวนสอนสวนเข้ ารับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับงานสืบสวน
สอบสวนและพัฒนาความรู้ ด้านอื่น ๆ จัดทาแผนเพิ่มอัตรากาลัง ของนักสืบสวนสอบสวนตามปริ มาณสานวนคดี
และภารกิจ ของกองและสานักต่า ง ๆ และเปิ ดโอกาสให้ นกั สืบสวนสอบสวนหารื อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพิ ่ม เติม เพื ่อ ก าหนดเป้ าหมายของงานสืบ สวนสอบสวนร่ ว มกับ ผู้ บ งั คับ บัญ ชา โดยน าผลที ่ไ ด้ ร ับ ไปเสนอ
ในการประชุม ระดับผู้บริ หารและนาไปประยุกต์ใช้ ในการกาหนดเป้ าหมายองค์การต่อไป ตลอดจนสนับสนุนให้ มี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารมีความหลากหลายและอานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงานมากยิ่งขึ ้น
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ผลตอบแทนที่ไม่ ใช่ ตัวเงินที่มีผลต่ อความผูกพันต่ อองค์ กรของพนักงานบริษัทผลิตชิน้ ส่ วน
อิเล็กทรอนิคส์ แห่ งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
Relational Return Compensation Affects Organizational Engagement in an Electronics Parts
Manufacturing Company in 304 Industrial Estate, Prachinburi
อดิศกั ดิ์ สืบธรรมมา1
Adisak Surbthammah1

บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)ศึกษาผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้ แก่ การยกย่องและการเลื่อน
ตาแหน่ง การมอบหมายงานที่ ท้าทายความสามารถ การให้ ค วามมั่นคงในงาน และการให้ โอกาสในการเรี ยนรู้
2)ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงินและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษัทผลิตชิ ้นส่วน
อิเล็กทรอนิคส์ในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม
ในรู ป แบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่ อมั่น เท่ากับ 0.92 สถิ ติ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์ ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั
เงิน ได้ แก่ การให้ ความมั่นคงในงาน การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ และการให้ โอกาสในการเรี ยนรู้ มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม

คาสาคัญ : ผลตอบแทนที่ไม่ ใช่ ตัวเงิน, ความผูกพันต่ อองค์ กร
Abstract
The aims of this research to study relational return compensation such as recognition and status,
challenging work, employment security and learning opportunity affecting organizational engagement of
employees of electronics parts manufacturing in 304 industrial estate, Prachinburi. The data collected by
using questionnaires, estimation, value scale reliant valued at 0.92. Statistics for analyzing the data were
mean, percentage, standard deviation and multiple regression analysis. According to the findings, the
relational returns compensation strategy in term of employment security, challenging work, and learning
opportunity as well as helping them to engagement in their work path had relation and positive impact on
organizational engagement in overall.

Keyword: Relational Return Compensation, Organizational Engagement
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บทนา
ปั จ จุบัน องค์ ก รทัง้ ภาคเอกชน ภาครั ฐ ต่างมี การแข่งขัน เพื่ อเป็ นการเพิ่ มขี ดความสามารถในการสร้ าง
ความมัน่ คงขององค์กรทาให้ ทกุ องค์การมีการนากลยุทธ์ในการบริ หารงานต่างๆ มาปรับปรุงระบบการบริ หารงานและ
การดาเนิ นงานเพื่ อ พัฒ นาตนเองให้ ทัน ต่อสภาวการณ์ การแข่งขัน นาไปสู่ความสาเร็ จ สิ่งที่ จะต้ องคานึงถึงและ
ไม่สามารถมองข้ ามไปได้ นนั่ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ การพัฒนาคุณภาพ การดึงดูดและรักษา
“คน” ที่ดีและมีคณ
ุ ภาพไว้ กบั องค์กรจึงเป็ นเรื่ องที่องค์กรต่างๆ ควรที่จะต้ องตระหนักและให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะในสถานประกอบการกิจการที่เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งใช้ แรงงานเป็ นปั จจัยหลัก (Labor Intensive)
จะต้ องสร้ างแรงจูงใจและความพึงพอใจให้ ผ้ ูประสงค์ ที่จะทางานได้ เลือกเข้ ามาทางานในสถานประกอบกิจการ
ของตนและมี ค วามพึ ง พอใจที่ จ ะร่ ว มงานกั บ องค์ ก ารเป็ นเวลานา นเนื่ อ งจากในปั จจุ บั น ได้ มี ก ารขยายตั ว
ของภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้ ตลาดแรงงานและการจ้ างงานเปลี่ยนแปลงไปนัน่ ก็คือ ลูกจ้ างที่มีฝีมือและมีคณ
ุ ภาพ
จะมีทางเลือกมากขึ ้นในการเปรี ยบเทียบและเลือกทางานกับสถานประกอบกิจการที่ตนพึงพอใจ
การบริ หารค่าตอบแทนเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญในกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ อีกทัง้ ยังเป็ นเงื่อนไข
ที่สาคัญเงื่อนไขหนึ่ง ที่ทาให้ องค์กรมีโอกาสเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ ามาทางานในองค์กรรวมถึง
รักษาบุค คลเหล่านัน้ ให้ อยู่กับ องค์ กรตราบเท่าที่ ยั งพึงพอใจในค่าตอบแทนที่ ได้ รับจากการทางาน ซึ่งจัด ว่าเป็ น
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างนายจ้ างกับลูกจ้ างในการจ้ างงาน การกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ยุติธรรมจะทาให้
การด าเนิ น งานขององค์ ก รบรรลุวัต ถุป ระสงค์ ห รื อ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ อ ย่ างมี ป ระสิท ธิ ภาพ (Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ตลอดจนสามารถดาเนินธุรกิจแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้
ค่าตอบแทนเป็ นปั จจัยให้ พนักงานที่มีความสามารถ มีศกั ยภาพ มีความพึงพอใจ มีความรักและผูกพัน
ต่ อ องค์ ก รท าให้ เกิ ด ความรั ก ในงานและปรารถนาเป็ นสมาชิ ก ขององค์ ก ร โดยมิ ล์ ค โควิ ช และนิ ว แมน (2005)
ที่ได้ อธิ บาย ว่ารู ป แบบของค่าตอบแทนนัน้ สามารถแยกประเภทของค่าตอบแทนออกได้ เป็ น 2 ส่วน ใหญ่ ๆ คื อ
ค่าตอบแทนรวม (Total Compensation) และผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงิน (Relational Returns) โดยค่าตอบแทนรวม
เป็ นผลตอบแทนทังหมดที
้
่พนักงานจะได้ รับจากการทางานแบ่งเป็ นค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน (Cash Compensation)
ผลประโยชน์และสวัสดิการ (Benefits) และผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงิน (Relational Returns) หมายถึง ผลตอบแทน
ของพนักงานที่ไม่สามารถแสดงเป็ นจานวนได้ ซึ่งเป็ นผลตอบแทนทางจิตวิทยาเชิงบวกซึ่งเกิดจากการทางานโดยมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานประกอบด้ วย
ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงิน
ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงินเป็ นปั จจัยที่จูงใจรักษาคนให้ อยู่และดึงดูดให้ คนอยู่ร่วมงานกับองค์กรด้ วยการ
จัดสรรสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงินโดยตรง เช่น ลักษณะให้ โอกาสลูกจ้ างทางการศึกษา การฝึ กอบรมเพิ่มพูนความรู้
การยกระดับมาตรฐานแรงงานของลูกจ้ างโดยเป้าหมายการจัดการจะเน้ นที่การสร้ างคุณค่าเพิ่มขึ ้นของศักยภาพ
ทาให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ (จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา 2561) โดยระดับของค่าตอบแทนเป็ นตัวเงินที่พนักงาน
ใช้ พิจารณาความทุม่ เทพยายามค่าจ้ างที่สงู เป็ นสิง่ ที่ทาให้ พนักงานมัน่ ใจว่าจะทางานเต็มความสามารถ ไม่หลบเลีย่ ง
หน้ าที่ เพราะค่ า จ้ างที่ สูง กลายเป็ นต้ น ทุ น ที่ สูง ส าหรั บ ลูก จ้ างที่ จ ะสูญ เสี ย งานไป (โชติ ร ส ด ารงศานติ 2554)
ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ ตวั เงิน (Relational Returns) ผลตอบแทนของพนักงานที่ไม่สามารถแสดงเป็ นจานวนได้ ซึ่งเป็ น
ผลตอบแทนทางจิตวิทยาเชิงบวกซึ่งเกิดจากการ ทางานโดยมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานประกอบด้ วย
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1) การยกย่องและการเลือ่ นตาแหน่ง (Recognition and Status) ซึง่ พนักงานจะได้ รับผลตอบแทนจากการปฏิบตั ิงาน
อยูใ่ นรูปแบบของการเลือ่ นตาแหน่ง หรื อการประกาศยกย่องเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน 2) การมอบหมายงาน
ที่ ท้ า ทายความสามารถ (Challenging Work) เป็ นการให้ ผลตอบแทนโดยมอบหมายงานที่ สาคัญ และท้ า ทาย
ความสามารถมากกว่างานที่ทาประจา 3) การให้ ความมัน่ คงในงาน (Employment Security) เป็ นการให้ พนักงาน
เกิ ด ความรู้ สึ ก เป็ นเจ้ าของและมั่ น คงในงานที่ ท าอยู่ ซึ่ ง อยู่ ใ นรู ป แบบสวัส ดิ ก ารหรื อ การให้ สิ ท ธิ พ นั ก งาน
4) การให้ โอกาสในการเรี ย นรู้ (Learning Opportunities) เป็ นการได้ รับ การฝึ กอบรมทัก ษะด้ า นการปฏิ บัติ งาน
โดยอาจเป็ นการหมุนเวียนหน้ าที่ความรับผิดชอบที่มีมากขึ ้น
ความผูกพันต่อองค์กร
ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รเป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ ความอยู่ ร อดและความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ร
ผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะปฏิบตั ิงานได้ ดีกว่าผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรต่าหรื อไม่มีเลย ซึง่ ผลดีก็จะตกอยู่กบั
องค์ ก รและผู้ป ฏิ บัติ ง านเอง สิ่ง เหล่า นี เ้ ป็ นคุณ สมบัติ อัน พึ ง ปรารถนาของทุก องค์ ก ร ซึ่ง ถ้ าพนัก งานในองค์ ก ร
มีความผูกพันต่อองค์กรแล้ วจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก นอกจากนี ้แล้ วความสาคัญของความผูกพัน
ต่อองค์กร (ประภาพร พฤกษะศร 2557) เป็ นขันตอนหนึ
้
่งในความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์กรในกระบวนการ
เกี่ ย วกับ องค์ ก ร (Organizational attachment) อี ก มิ ติ ห นึ่ ง ความผูก พัน ต่ อ องค์ ก รเป็ นแรงผลัก ดัน ผู้ป ฏิ บัติ ง าน
ในองค์กรให้ ทาได้ ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์กร ความผูกพันต่อองค์กรจึงประกอบด้ วยคุณลักษณะ 3 ประการ
1)การพูดถึงองค์กรในเชิงบวก (Say) หมายถึง การเน้ นให้ พนักงานในองค์กรรับรู้ ว่าตนเองได้ รับการกระตุ้นให้ เกิดว่า
ตนทางานในองค์กรแห่งนี ้อย่างภาคภูมิใจ 2) ความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์ กร (Stay) หมายถึง ความปรารถนา
ที่จ ะเป็ นสมาชิ กขององค์ กรต่อไป เพื่ อเป็ นส่วนหนึ่งในการขับ เคลื่อนองค์ กรไปสู่ความสาเร็ จ 3) ความพยายาม
ที่ทางานเต็มความสามารถ (Strive) หมายถึง ความเต็ มใจที่จะทุ่มเทความพยายามในการปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กร
ซึ่งบุคคลจะอุทิศกาลังกายและกาลังใจเพื่อปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายอย่าง
เต็มที่และสร้ างสรรค์ผลงานที่ดีมากยิ่งขึ ้นไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาผลตอบแทนที่ ไม่ ใช่ ตัว เงิ น และความผูก พัน ต่ อ องค์ ก รของพนัก งานบริ ษั ท ผลิ ต ชิ น้ ส่ว น
อิเล็กทรอนิคส์แห่งหนึง่ ในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงินและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษัท
ผลิตชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์แห่งหนึง่ ในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี

วิธีการดาเนินการศึกษา
การดาเนินการศึกษาโดยรู ปแบบการวิจยั เชิงปริ มาณซึ่งทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการใช้ แบบสอบถาม
ซึ่งผู้วิจัยได้ นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นและแก้ ไขปรับปรุ งเรี ยบร้ อยแล้ ว ไปทดสอบหาความเชื่อมัน่ กับพนักงานฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ จานวน 30 คน ซึง่ ภาพรวมค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามได้ 0.92 และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ ค่าสถิติ ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ การวิเคราะห์
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ถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) ในการหาผลตอบแทนที่ ไม่ ใ ช่ ตัว เงิ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผูก พั น
ต่อองค์กร
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้ างขึ ้นมาโดยอาศัยแนวคิดที่เกี่ยวข้ องพัฒนามาเป็ น
แบบสอบถามโครงสร้ างของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล โดยเป็ นแบบสอบถามแบบเลือกคาตอบตามข้ อเท็จจริ ง
ซึง่ ประกอบไปด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ผลตอบแทนที่ ไม่ ใ ช่ ตั ว เงิ น ของพนั ก งาน ได้ แก่ การยกย่ อ งและ
การเลื่ อ นต าแหน่ ง การมอบหมายงานที่ ท้ าทายความสามารถ การให้ ความมั่น คงในงานและการให้ โอกาส
ในการเรี ยนรู้
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์ กรของพนักงาน ได้ แก่ การพูดถึงองค์กรในทางบวก
ความปรารถนาที่จะอยูก่ บั องค์กรและความพยายามที่ทางานเต็มความสามารถ
ลัก ษณะค าถามผลตอบแทนที่ ไม่ใช่ ตัวเงิ น และความผูก พัน ต่อ องค์ ก ร เป็ นการถามค าถามที่ ให้ ผ้ ูต อบ
แบบสอบถามเป็ นผู้แสดงระดับความคิดเห็น ซึง่ มีอยู่ 5 ระดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั ใช้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามโดยใช้ โปรแกรมประมวลผลเพื่อหาค่าสถิติ
ต่างๆ ดังนี ้
1. ผู้วิจยั เลือกใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่ ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้ ในการอธิ บาย
ข้ อมูลทังหมดของกลุ
้
่มตัวอย่าง ความคิดเห็นของพนักงานในระดับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงินกับและความผูกพัน
ต่อ องค์ ก รของพนัก งานบริ ษั ท ผลิต ชิ น้ ส่วนอิ เล็ก ทรอนิ ค ส์ แ ห่ งหนึ่ งในนิ ค มอุต สาหกรรม 304 จัง หวัด ปราจี น บุรี
ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอ่ การทาวิจยั ผู้วิจยั อาศัยเกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลีย่ เลขคณิต ดังต่อไปนี ้
ค่าเฉลีย่ 4.21 – 5.00 ความหมาย มากที่สดุ
ค่าเฉลีย่ 3.41 - 4.20 ความหมาย มาก
ค่าเฉลีย่ 2.61 - 3.40 ความหมาย ปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.81 - 2.60 ความหมาย น้ อย
ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.80 ความหมาย น้ อยที่สดุ
2. การวิ เ คราะห์ พ หุ คู ณ ถดถอย (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise เพื่ อ ใช้ วิ เ คราะห์
หาความสัม พัน ธ์ ระหว่า งตัว แปรต้ น และตัวแปรตาม คื อ ผลตอบแทนที่ ไม่ใช่ตัวเงิ น ด้ านใดมี ผลต่อ ความผูกพัน
ของพนักงานบริ ษัทผลิตชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์
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ผลและวิจารณ์
ผลการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริ ษัทผลิตชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ พบว่าส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
ร้ อยละ 80.9 มี อ ายุ 20 ถึ ง 30 ปี ร้ อยละ 42.6 ระดับ การศึ ก ษาสูง สุด เป็ นระดับ ปวส. ร้ อยละ 57.8 มี ระยะเวลา
ในการปฏิบตั ิงานต่ากว่า 1 ปี ร้ อยละ 31.5
ตารางที่ 1 สรุปค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและแสดงระดับความคิดเห็นผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงิน
ร ะ ดั บ ค ว า ม
ปั จจัยด้ านค่ าตอบแทนไม่ ใช่ ตัวเงิน
ค่ าเฉลี่ย
S.D.
คิดเห็น
การยกย่องและการเลือ่ นตาแหน่ง
3.09
0.80
ปานกลาง
การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ
3.49
0.84
มาก
การให้ ความมัน่ คงในงาน
3.55
0.89
มาก
การให้ โอกาสในการเรี ยนรู้
3.27
0.78
ปานกลาง
3.35
0.82
ปานกลาง
ผลการศึ ก ษาจากตารางที่ 1 พบว่ า ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ผลตอบแทนที่ ไม่ ใช่ ตัว เงิ น ของพนัก งาน
บริ ษัทผลิตชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (mean = 3.35, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณารายด้ าน
พบว่า ทัง้ 2 ด้ านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก โดยด้ านความมั่นคงในการทางาน (mean = 3.55, S.D. = 0.89)
ด้ านการมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ (mean = 3.49, S.D. = 0.84) และ 2 ด้ านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้ านโอกาสในการเรี ย นรู้ (mean = 3.27, S.D. = 0.78) และด้ านการยกย่ อ งและเลื่ อ นต าแหน่ ง
(mean = 3.09, S.D. = 0.80)
ตารางที่ 2 สรุปค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและแสดงระดับความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์กร
ร ะ ดั บ ค ว า ม
ปั จจัยด้ านความผูกพันต่ อองค์ กร
ค่ าเฉลี่ย
S.D.
คิดเห็น
การพูดถึงองค์กรในทางบวก
3.20
0.69
ปานกลาง
ความปรารถนาที่จะอยูก่ บั องค์กร
3.42
0.73
มาก
ความพยายามที่ทางานเต็มความสามารถ
3.37
0.79
ปานกลาง
3.33
0.73
ปานกลาง
ผลการศึ ก ษาจากตารางที่ 2 พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งาน
บริ ษัทผลิตชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (mean = 3.33, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณารายด้ าน
พบว่ า ทั ง้ 3 ด้ านมี ด้ านความปรารถนาที่ จ ะอยู่ กั บ องค์ ก ร มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด (mean = 3.42, S.D. = 0.73)
ด้ านความพยายามที่ทางานเต็มความสามารถ (mean = 3.37, S.D. = 0.79) และด้ านการพูดถึงองค์กรในทางบวก
(mean = 3.20, SD = 0.69) ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ระหว่างผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงินรายด้ านกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริ ษัทผลิตชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (n = 209)
ความผูกพันต่ อองค์ กร
ผลตอบแทนที่ไม่ ใช่ ตัวเงิน
p-Value
B
SE(b)
Beta t
ค่ าคงที่ (Constant)
0.473
0.115
4.281
0.001
การยกย่องและการเลือ่ นตาแหน่ง
0.147
.069
0.079 -1.635
0.179
การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ
0.427
.074
0.257 5.261
0.001*
การให้ ความมัน่ คงในงาน
0.593
.045
0.344 7.862
0.000*
การให้ โอกาสในการเรี ยนรู้
0.203
.088
0.196 4.315
0.000*
2
R = 0.613, p = 0.000
ผลการศึกษาจากตารางที่ 3 พบว่า ค่า p ของตัวแปรผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงินที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ต่อ องค์ ก ร ด้ า นการยกย่องและการเลื่อ นตาแหน่ง ด้ านการมอบหมายงานที่ ท้ าทายความสามารถ ด้ านการให้
ความมัน่ คงในงาน ด้ านการให้ โอกาสในการเรี ยนรู้ และ มีค่า 0.179, 0.001, 0.000 และ 0.000 ตามลาดับ ซึ่งพบว่า
มีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนด 0.05 ใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการให้ ความมัน่ คงในงาน (p=0.000, ß = .344)
ด้ านการมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ(p=0.001, ß = .257) และด้ านการให้ โอกาสในการเรี ยนรู้( p=0.000,
ß = .196) จึงสามารถสรุ ปได้ ว่า ตัวแปรของผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงินของพนักงานบริ ษัทผลิตชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์
เหล่านี ้มีผลต่อการพยากรณ์ ความผูกพันต่อองค์กร และสามารถอธิบายจากผลการทดสอบได้ ว่ามีความสอดคล้ อง
โดยมีสมั ประสิทธิ์การพยากรณ์ได้ ร้อยละ 61.37 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจยั ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงินที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษัทผลิตชิ ้นส่วน
อิเล็กทรอนิคส์แห่งหนึง่ ในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
ผลตอบแทนที่ ไ ม่ ใ ช่ ตั ว เงิ น ต่ อ ความ ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร ด้ านการยกย่ อ งและการเลื่ อ นต าแหน่ ง
ด้ านการมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ ด้ านการให้ ความมัน่ คงในงานและด้ านการให้ โอกาสในการเรี ยนรู้
สามารถร่วมในการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ในนิคมอุตสาหกรรม 304 ในทิศทาง
เดียวกัน ทังนี
้ ้เนื่องจากพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ทุกด้ านมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร สอดคล้ องกับ
สุเทพ ทองคา (2556) ที่ศกึ ษา ปั จจัยการบริ หารค่าตอบแทนที่มีผลต่อความผูกพันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในจังหวัด ลาปาง พบว่า การให้ ค วามมั่น คงในงาน มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อความผูก พัน ต่ อองค์ ก ร ของพนัก งาน
อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ เช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาของ สุพ ชร ไตรวิ จิ ต รศิ ล ป์ (2558) ที่ พ บว่ า การให้ โอกาส
ในการเรี ยนรู้ มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเจนเนอเรชัน่ วายในองค์กรเอกชน เขตสาทรและอโศก
อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ ทัง้ นีจ้ ากการศึกษา อิทธิ พลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพันองค์ ก ร
ของพนัก งานบริ ษั ท ในกลุ่ม ปิ โตรเคมี จัง หวัด ระยอง ของ อุไรวรรณ แก้ วเก็ บ (2559) พบว่ า ปั จจัย จู ง ใจและ
ปั จจัยค ้าจุน ด้ านความมัน่ คงในงาน มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทังนี
้ ้เนื่องมาจาก
บุคลากรมีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบตั ิและงานที่ได้ รับมอบหมายก็สามารถทาได้ เสร็ จตามกาหนดเวลา บุคลากร
มีความมัน่ ใจในคุณภาพของงานที่ทาสามารถบริ หารจัดการวิธีการทางานด้ วยตนเอง อีกทังยั
้ งได้ รับมอบหมายงาน
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ตรงตามภาระหน้ าที่เสมอและรู้ ขอบเขตภาระงานที่ได้ รับมอบหมายอย่างชัดเจนสอดคล้ องกับ นโยบายองค์ การ
ที่ได้ กาหนดไว้ อย่างชัดเจนเช่นกัน เนื่องจากงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ในนิคมอุตสาหกรรม 304 จะเป็ นงานที่
ต้ องใช้ ความรับผิดชอบเชิงเทคโนโลยีและเทคนิคชันสู
้ ง องค์การจึงต้ องกาหนดการบริ หารของบุคลากรอย่างชัดเจน
และเหมาะสมที่สดุ เพราะมีความสาคัญต่อผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้ วยส่งผลให้ งานที่ทาอยู่ในปั จจุบนั มีความมัน่ คง
สร้ างความมั่น ใจให้ กับ พนัก งาน เพราะผลจากนโยบายองค์ ก รที่ ชัด เจนเกี่ ย วกับ การจ้ าง การประเมิ น ผลและ
การต่อสัญญาจ้ างมีความแน่นอนชัดเจน
จากการวิ เคราะห์ ผ ลตอบแทนที่ ไม่ ใ ช่ ตั ว เงิ น มี ผ ลเชิ ง บวกต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนัก งาน
อย่างมีนยั สาคัญที่ .05 ซึ่งทาให้ เห็นว่าองค์กรที่มีการบริ หารผลตอบแทนไม่ใช่ตวั เงินที่เหมาะสมจะทาให้ พนักงาน
มีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ ้นตามลาดับ

บทสรุป
งานวิ จัย นี ศ้ ึ ก ษากั บ พนั ก งานบริ ษั ท ผลิ ต ชิ น้ ส่ ว นอิ เล็ ก ทรอนิ ค ส์ แ ห่ ง หนึ่ ง ในนิ ค มอุ ต สาหกรรม 304
จังหวัดปราจีนบุรี เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามซึ่งผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
ร้ อยละ 80.9 มี อ ายุ 20 ถึ ง 30 ปี ร้ อยละ 42.6 ระดับ การศึ ก ษาสูง สุด เป็ นระดับ ปวส. ร้ อยละ 57.8 มี ระยะเวลา
ในการปฏิบตั ิงานต่ากว่า 1 ปี ร้ อยละ 31.5 พบว่าพนักงานบริ ษัทผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิคส์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัย ที่ ส่งผลต่อ ความผูก พัน ต่อ องค์ กร ทัง้ 4 ด้ านอยู่ในระดับ ปานกลาง มี ค่า เฉลี่ย 3.35 โดยปั จจัย ที่ ส่งผลต่อ
ระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร มี 3 ปั จจั ย ที่ ส ามารถร่ ว มกั น พยากรณ์ ระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร ตั ว แปร
มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ ในการทานายอิทธิพลหลัก (main effect) โดยตัวแปรได้ รับคัดเลือกเข้ าสูส่ มการถดถอย
มี 3 ตัวแปร คือ การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ การให้ ความมัน่ คงในงาน และการให้ โอกาสในการเรี ยนรู้
ที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับความผูกพันต่อองค์กร ได้ ร้อยละ 61.37 ส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 38.63 เป็ นผลมาจาก
ตัวแปรอื่นที่ไม่ได้ นามาพิจารณา
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การพัฒนาความสามารถด้ านการอ่ านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจโดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือเทคนิค CIRC ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
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บทคัดย่ อ
การพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจโดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค
CIRC ของนั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1การวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์
1) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ย น โดยใช้ การจัด การเรี ยนรู้ แบบร่ ว มมือ เทคนิ ค CIRC และ 2) เพื่ อเปรี ยบเที ย บความสามารถด้ า น
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยน โดยใช้ โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC กับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 34 คน โรงเรี ยนเทพสถิตวิทยา เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ครัง้ นี ้คือ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้วิชาภาษาจีน ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 5 แผน 2) แบบทดสอบความสามารถ
ด้ านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจ เรื่ อง 我喜欢的动物 สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิจยั คือ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่1 มีคะแนนค่าเฉลีย่ ความสามารถด้ าน
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 และความสามารถด้ าน
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังการจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือเทคนิค CIRC
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC, การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจ

ABSTRACT
The Ability Development of Chinese Reading Comprehension by Using Cooperative Learning,
CIRC Technique for Mathayomsuksa 1 Students the objectives of this research were to compare the
ability of Chinese reading for comprehension of Mathayomsuksa 1 students’ pretest and posttest scores
by learning from Cooperative learning, CIRC technique, and to compare the ability of Chinese reading for
comprehension of Mathayomsuksa 1 students’ posttest scores with the criteria at 70%. The sample were
34 students at Thepsathit School. The research instruments consisted of 5 lesson plans and Chinese
Reading for Comprehension Test on My Favorite Pets. The statistics consisted of mean, standard
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deviation and t-test. The research findings were found as follows Mathayomsuksa 1 Students had
posttest scores of the ability of Chinese reading for comprehension more than pretest scores with the
statistically significant difference at the 0.05 level and results of Chinese reading for comprehension of
Mathayomsuksa 1 Students’ posttest scores had higher than the criteria at 70% with the statistically
significant difference at the 0.05 level.
Keywords: Cooperative Learning, CIRC Technique, Chinese Reading Comprehension

บทนา
จากปั จจัยทางด้ านภูมิศาสตร์ ของประเทศจีนที่มีขนาดใหญ่และจานวนประชากรที่มีมากจนติดอันดับต้ น ๆ
ของโลก ท าให้ ภาษาจี น เป็ นภาษาที่ มี ค นใช้ มากที่ สุด ในโลก และถื อ เป็ นหนึ่ ง ในห้ าภาษาหลัก ขององค์ ก าร
สหประชาชาติ ประกอบกับนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิ ดประเทศในยุคผู้นาใหม่ เช่น การเข้ าเป็ นสมาชิกองค์การ
การค้ าโลก (WTO) และการลงนามจัดตังเขตการค้
้
าเสรี กบั ไทย แสดงให้ เห็นว่าจีนเป็ นประเทศที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง
เป็ นตลาดการค้ าที่ใหญ่ อัน ดับต้ นๆ และมีแนวโน้ มการเจริ ญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่อง เมื่อไม่นานมานี ้
รัฐบาลไทยได้ มีการกาหนดให้ ภาษาจี นเป็ นภาษาต่างประเทศภาษาที่สองสาหรับคนไทยจึงปฏิเสธไม่ได้ ว่าการรู้
ภาษาจีนย่อมมีประโยชน์อย่างยิ่ง คนที่สามารถใช้ ภาษาจีนในการติดต่อสือ่ สารได้ คล่องแคล่ว ก็เท่ากับมีเครื่ องมือชิ ้น
สาคัญที่จะนาไปสูก่ ารสร้ างความสัมพันธ์ การประกอบอาชีพ การขยายโอกาสทางธุรกิจ และการศึกษาหาความรู้ใน
วิท ยาการแขนงต่างๆ ซึ่งจี นเปรี ยบเสมื อนคลังภูมิ ปัญ ญาตะวัน ออกที่ มีค่ามหาศาล (สุภิญ ญา เรื อนแก้ ว ,2552)
ฉะนัน้ การเรี ยนภาษาจีนจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ โดยเฉพาะการอ่าน
การอ่านเป็ นทักษะสาคัญ ในการเรี ยนภาษา การอ่านเป็ นกระบวนการที่ ต้องฝึ กฝนอย่างมีระบบเพราะ
การอ่านเป็ นทักษะที่สามารถฝึ กได้ การฝึ กมากๆก็ทาให้ มีความสามารถในการอ่านเพิ่มมากขึ ้นตามระดับของการอ่าน
(ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ ,2542: 16-17) ซึ่งในระบบการศึกษาไทยการเรี ยนการอ่านจาเป็ นอย่างยิ่ง เพราะต้ องอาศัย
ตาราหรื อหนังสือเป็ นส่วนใหญ่ ดงั นันการอ่
้
านจึงค่ อนข้ างสาคัญ โดยการอ่านหนังสือนันไม่
้ ได้ หมายความเพียงว่า
อ่านออกหรื ออ่านไม่ออก หากแต่ต้องสามารถอ่านจับใจความ มีวิจารณญาณในการอ่าน มีความเข้ าใจในคาศัพท์
สานวนหรื อจุดประสงค์ที่ผ้ ูเขียนส่งมา จึงจะสามารถนาสาระความรู้ จากเรื่ องที่อ่านไปใช้ ประโยชน์ ในการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตได้ อย่างเต็มที่ (เสนีย์ วิลาวรรณ, 2546 : 109)
จากการศึกษาสภาพปั จจุบนั ของระบบการจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาใน ประเทศไทย
พบว่า ผู้เรี ย นให้ ค วามสนใจและความตัง้ ใจในการเรี ย นวิ ช าภาษาจี น ค่อ นข้ า งต่ า และระดับ พื น้ ฐานภาษาจี น
ของผู้เรี ยนแตกต่างกัน ส่งผลให้ ทกั ษะการอ่านของผู้เรี ยนต่าไปด้ วย ในการแก้ ปัญหานันจึ
้ งจาเป็ นต้ องมี การส่งเสริ ม
ให้ ผ้ ูเรี ยนมีความสนใจและตัง้ ใจเรี ยนภาษาจี น มากยิ่งขึน้ โดยการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ ม
ความสนใจและความตังใจของผู
้
้ เรี ยน ฉะนัน้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือเทคนิค CIRC ซึ่งเป็ นรู ปแบบหนึ่งของ
การเรี ยนแบบร่ วมมือที่ออกแบบขึ ้นเพื่อการนาไปใช้ ในการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดยเฉพาะ และ
ที่สาคัญกิจกรรมการเรี ยนการสอนจะเป็ นกิจกรรมกลุม่ ที่จดั กลุม่ โดยคละความสามารถร่ วมมือกันเรี ยนรู้ ทกั ษะด้ าน
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ต่าง ๆ ซึ่งเชื่ อว่าจะเป็ นเทคนิควิธีสอนแบบหนึ่งที่จะสามารถพัฒ นาความสามารถทางด้ านการอ่านของนักเรี ยน
ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาได้
เมื่อวิเคราะห์บริ บทพื ้นฐานการเรี ยนการสอนภาษาจีนของนักเรี ยนโรงเรี ยนเทพสถิตวิทยา สานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในภาพรวมต่ากว่าเกณฑ์ที่ระดับร้ อยละ
70 ตาม ที่โรงเรี ยนกาหนด (โรงเรี ยนเทพสถิ ต วิทยา.2562) เช่น เดี ยวกับรายวิชาภาษาจี น ผู้วิจัยซึ่งเป็ นครู ผ้ ูสอน
รายวิ ช านี ้ พบว่า ผู้เรี ย นมี ปั ญหาในการอ่า นภาษาจี น ดัง นัน้ จึ ง ไม่ ส ามารถอ่ า นภาษาจี น เพื่ อ ความเข้ า ใจได้
จึงเป็ นปั ญหาในระดับสถานศึกษาที่ควรจะมีการร่วมกันพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้ สงู ขึ ้น
ส าหรั บ รายวิ ช าภาษาจี น การที่ จ ะพั ฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ท างการให้ สู ง ขึ น้ ได้ นั น้ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศจึงกาหนดผลการเรี ยนรู้ ไว้ ว่า ผู้เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจภาษาจีนด้ านการอ่านเพื่อความเข้ าใจ
ด้ วยเหตุนี ้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ดังเช่น Slavin (Mustafa,2015, P.31) ผู้พฒ
ั นารูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้นี ้ได้ กล่าวไว้ วา่ การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC เป็ นเทคนิคที่ใช้ ในพัฒนาทักษะการอ่าน
ที่มีป ระสิทธิ ภาพ ประกอบด้ วยกิ จกรรมหลัก 3 กิ จกรรมคือ ขันน
้ าเสนอบทเรี ยน ขันปฏิ
้ บัติกิจกรรมการอ่าน และ
ขัน้ ประเมิ น ผล จุด ประสงค์ หลัก คื อ ผู้เรี ย นจะเกิ ด การเรี ย นรู้ เนื อ้ หาสาระด้ ว ยตนเองและด้ วยความร่ วมมื อและ
ช่ ว ยเหลื อ จากเพื่ อ น ๆ มี ง านวิ จั ย หลายเรื่ อ งที่ มี ก ารน าการจั ด การเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค CIRC ไปใช้ ใน
การพัฒ นาการอ่ า น เช่ น จุฬ าลัก ษณ์ กองพิ ล า (2553) สมสมร ที ภูเวี ย ง (2552) Mustafa (2015) Yin Shi Wei
(2018) เป็ นต้ น งานวิจัยของนักวิจยั ดัง กล่าวมีข้อค้ นพบไปในทางเดียวกันว่า การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือเทคนิค
CIRC สามารถพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้
จากที่ ก ล่า วมาข้ างต้ น ผู้วิจัยจึ งสนใจที่ จะพัฒ นาการจัด การเรี ย นรู้ แบบร่ วมมื อ เทคนิ ค CIRC มาใช้ ใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้ าใจ สาหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนเทพสถิตวิทยา อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยจะทา
การวิจยั เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC นอกจากนี ้ยังกาหนดเกณฑ์ความสามารถด้ าน
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจไว้ ที่ร้อยละ 70 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้ สงู ขึ ้นได้
เป็ นไปตามนโยบายของสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนชั น้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
หลังเรี ยน โดยใช้ โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กับเกณฑ์ร้อยละ 70
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สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรี ย นชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ ได้ รับ การจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ ก ารจัดการเรี ย นรู้ แบบร่ วมมื อ
เทคนิค CIRC มีความสามารถด้ านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2. นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ รับการที่ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC มีความสามารถด้ านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

วิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จั ย เชิ ง ทดลองเบื อ้ งต้ น การพั ฒ นาความสามารถด้ านการอ่ า นภาษาจี น
เพื่อความเข้ าใจโดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ดาเนินการดังนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรี ยนเทพสถิตวิทยา สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 34 คน ซึง่ ได้ จาก
การสุม่ แบบแบ่งกลุม่ (Cluster Random Sampling)
2. เครื่ องมือในการวิจัยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ เครื่ องมือที่ ใช้ ในการทดลองทดลอง ได้ แก่ 1. แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ภาษาจี น โดยใช้ การจัดการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือเทคนิค CIRC ประกอบด้ วย 3 ขัน้ ตอน ได้ แก่
ขันน
้ าเสนอบทเรี ยน ขันปฏิ
้ บตั ิกิจกรรมการอ่านและขันประเมิ
้
นผล หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 4 เรื่ อง 我喜欢的动物
สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 5 แผน แผนละ 1ชัว่ โมง และ 2.เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ได้ แก่ แบบทดสอบวัดผลด้ านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจหน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 4 เรื่ อง 我喜欢的动物
จานวน 20 ข้ อ มีคา่ ความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.30-0.67 ค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.26-0.68 และค่าความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบทังฉบั
้ บ คือ 0.74
3.การวิเคราะห์ ข้อมูลและการใช้ สถิ ติการวิจัยในครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์ ข้อมูล
ดังต่อไปนี ้
3.1 คะแนนผลการทดสอบวัดผลด้ านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจ เรื่ อง 我喜欢的动
物 ก่อนและหลังก่อนและหลังการใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC โดยการวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ (𝑋̅) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.2 การเปรี ยบเทียบผลการทดสอบวัดผลด้ านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจ เรื่ อง 我喜欢
的动物 ก่อนและหลังเรี ยน โดยการทดสอบค่าที (t-Test) แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (Dependent Group)
3.3 การเปรี ยบเทียบผลการทดสอบวัดผลด้ านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจ เรื่ อง 我喜欢
的动物(สัตว์ที่ฉนั ชื่นชอบ)หลังเรี ยน กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ด้ วยการทดสอบค่าที (One sample t-test)

ผลการวิจัย
1. ความสามารถด้ านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจ เรื่ อง ก่อนและหลังการใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือเทคนิค CIRC ความสามารถด้ านการอ่านภาษาจี นเพื่ อความเข้ าใจก่อนใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อ
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เทคนิค CIRC เรื่ อง 我喜欢的动物 คะแนน 6.62 จากคะแนนเต็ม 20 คิดเป็ นร้ อยละ 33.09 ความสามารถ
ด้ านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจหลังการใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือเทคนิค CIRC เรื่ อง 我喜欢的
动物 16.32 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 20 คิ ด เป็ นร้ อยละ 81.62 และคะแนนความก้ า วหน้ า มี ค่า เฉลี่ ย 9.71
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 48.53 โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (Dependent Group)
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความสามารถด้ านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจ เรื่ อง 我喜欢的动物 ก่อนและหลังการใช้
การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC
ผลการเรี ยนรู้
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n

𝑥

S.D

t

p

34
34

6.62
16.32

2.37
1.75

24.296 *

0.000

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การเปรี ย บเที ย บความสามารถด้ า นการอ่ านภาษาจี น เพื่ อ ความเข้ า ใจ เรื่ อ ง 我喜欢的动物
หลังเรี ยน กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ด้ วยการทดสอบค่าที (One sample t-test) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจ เรื่ อง 我喜欢的动物
หลังการใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กับเกณฑ์ร้อยละ 70
ผลการเรี ยนรู้
หลังเรี ยน

คะแนนเต็ม ผ่านเกณฑ์
20

14

𝑥

S.D

16.32

1.75

t
7.727*

p
0.000

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจโดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1ผู้วิจยั มีประเด็นสาคัญในการอภิปรายดังนี ้
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที 1 ที่ได้ รับการเรี ยนเรื่ อง 我喜欢的动物 โดยใช้ โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมื อ เทคนิ ค CIRC ประกอบด้ ว ย 3 ขัน้ ตอน ได้ แก่ ขัน้ น าเสนอบทเรี ย น ขัน้ ปฏิ บัติ กิจ กรรมการอ่านและ
ขันประเมิ
้
นผล ความสามารถด้ านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจก่อนเรี ยน 11.52 ความสามารถด้ านการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจหลังเรี ยน 24.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน พบว่า ความสามารถด้ านการอ่าน
ภาษาจี น เพื่ อ ความเข้ า ใจสูงกว่าก่ อ นเรี ย นอย่า งมี นัย ส าคัญ ที่ ระดับ .05 ซึ่ง เป็ นไปตามสมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 และ
ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า ความสามารถด้ านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ มีคา่ เฉลี่ย 16.32 จากคะแนนเต็ม 20 คิดเป็ นร้ อยละ 81.62 ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานข้ อที่ 2 ที่เป็ นเช่นนีอ้ ภิปรายผลได้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือเทคนิค CIRC เป็ นรู ปแบบการเรี ยน
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การสอนที่ มุ่งให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง และด้ วยความร่ วมมื อช่วยเหลือจากเพื่ อนๆ รวมทัง้ ได้ พัฒ นาทัก ษะ
ทางสังคมโดยเทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการเรี ยน
แบบร่วมมือ ซึง่ เป็ นการสอนที่พฒ
ั นาขึ ้นสาหรับสอนการอ่าน เป็ นเทคนิคที่พฒ
ั นาขึ ้นโดย Slavin (1995) เป็ นรูปแบบ
การจัดการเรี ยนที่ง่ายและทรงประสิทธิภาพ ประกอบด้ วย ขันน
้ าเสนอ ขันปฏิ
้ บตั ิกิจกรรมการอ่าน และขันประเมิ
้
นผล
ฉะนัน้ ความสามารถทางด้ านการอ่านภาษาจี นเพื่ อความเข้ าใจของนัก เรี ยนหลังเรี ยนจึงสูงกว่าก่อนเรี ยน และ
สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ที่ระดับดี หรื อ ร้ อยละ 70 ตามเกณฑ์ที่กาหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช
2551 (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552) ผลการวิจยั นี ้สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของจุฬาลักษณ์ กองพิลา
(2553) การพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านจับใจความของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้
แบบกลุ่มร่ วมมือแบบ CIRC ผลการศึกษา แสดงให้ เห็นว่าความสามารถด้ านการอ่านจับใจความ โดยใช้ การจัด
การเรี ยนรู้แบบกลุม่ ร่วมมือแบบ CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดับ .05 นอกจากนี ย้ ัง มี ง านวิ จัย ของสมสมร ที ภูเวี ย ง (2552) ผลของการจัด การเรี ย นรู้ แบบ CIRC ที่ มี ต่ อ
ความสามารถในการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจ และความสามารถในการท างานกลุ่ม ของนัก เรี ย น
ชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 พบว่ า สามารถพั ฒ นาความสามารถในการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้ าใจ และ
ความสามารถในการทาเป็ นกลุ่ม ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ที่ .05 สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของจุฬาลักษณ์ กองพิลา (2553) การพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านจับใจความ
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบกลุม่ ร่วมมือแบบ CIRC ผลการศึกษา แสดงให้ เห็นว่า
ความสามารถด้ านการอ่านจับใจความ โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบกลุ่มร่ วมมือแบบ CIRC มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ยังมีงานวิจัยของสมสมร ทีภูเวียง
(2552) ผลของการจัดการเรี ยนรู้ แบบ CIRC ที่มี ต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ และ
ความสามารถในการทางานกลุม่ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ และความสามารถในการทาเป็ นกลุม่ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 สูงกว่าก่อน
ทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
ผลการวิจัยเบื ้องต้ น สามารถสรุ ปเป็ นหลักการเบื ้องต้ นได้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือเทคนิค CIRC
สามารถพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านภาษาจีนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ได้

ข้ อเสนอแนะและการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 เนื่องจากผลการทดลองใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือเทคนิค CIRC ในการจัดการเรี ยนการสอน
เรื่ อ ง 我喜欢的动物 มี ผลด้ านการอ่านภาษาจี น เพื่ อ ความเข้ าใจหลังเรี ย นสูงกว่าก่ อนเรี ยน และผลด้ า น
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ควรนาไปใช้ ในการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศต่อไปเนื่องจากเทคนิคนี ้เหมาะสมกับการเรี ยนภาษาต่างประเทศที่เน้ นทักษะการอ่านและการเขียน
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1.2 ครู ค วรจั ด กิ จ กรรมที่ เหมาะสมกับ ความแตกต่ า งกัน ของนัก เรี ย น โดยครู ค วรแบ่ ง กลุ่ม แบบคละ
ความสามารถ ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนเก่งช่วยเหลือนักเรี ยนอ่อนภายในกลุม่ ของตนเองและคอยกระตุ้นเสริ มแรง ให้ กล้ า
คิด กล้ าแสดงออก และควรมีรางวัลให้ นกั เรี ยนเพื่อความสนุกสนาน
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรมีการวิจัยทดลองนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ เทคนิค CIRC ไป ทดลองใช้ ร่วมกับ
การจัดการเรี ยนรู้เทคนิคอื่น เช่น เทคนิค STAD เทคนิค TAI
2.2 ควรมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ น าไปใช้ ในรายวิ ช าที่ มี ลัก ษณะการใช้ ทัก ษะทางภาษา เช่ น วิ ช า ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
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คุณ ภาพชี วิตในการทางานและความพึงพอใจในการทางานมี อิทธิพลต่ อ ความตัง้ ใจอยู่ ใน
องค์ กรของวิ ศ วกรบริ ษั ทญี่ ปุ่ น ในเขตประกอบการเสรี นิ ค มอุ ต สาหกรรมไฮเทค
จ.พระนครศรีอยุธยา
Quality of Working and Job Satisfaction Influence Intention to Stay of Engineer Working in
Japanese Companies at I-EA-T Free Zone, Hi-Tech Industrial Estate, Phra Nakhon Sri
Ayutthaya
ธัญญาวดี เพ็งตะโก1และ อมริ นทร์ เทวตา2
Thanyawadee Pengtako1 and Amarin Tawata2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทางาน ความพึงพอใจในการทางาน
และความตั ง้ ใจอยู่ ใ นองค์ ก รของวิ ศ วกรบริ ษั ท ญี่ ปุ่ น ในเขตประกอบการเสรี นิ ค มอุ ต สาหกรรมไฮเทค
จ.พระนครศรี อยุธยา 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทางานและความพึงพอใจในการทางานที่มีต่อ
ความ ตั ง้ ใจอยู่ ใ นองค์ กร ของวิ ศ วกรบริ ษั ทญี่ ปุ่ น ในเขตประกอบการเสรี นิ ค มอุ ต สาหกรรม ไฮเทค
จ.พระนครศรี อ ยุธ ยา กลุ่ม ตัว อย่ า ง คื อ วิ ศ วกรบริ ษั ท ญี่ ปุ่ น ในเขตประกอบการเสรี นิ ค มอุต สาหกรรมไฮเทค
จ.พระนครศรี อยุธยา จานวน 245 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจยั พบว่า 1.ปั จจัยส่วนบุคคลของประชากรส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุต่ากว่า 30 ปี มีสถานภาพ
โสด มี ระดับ การศึ ก ษาอยู่ที่ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 30,001-50,000 บาท และมี ร ะยะเวลา
การปฏิบตั ิงานในองค์กร 1 – 5 ปี 2.ปั จจัยด้ านคุณภาพชีวิตในการทางานและความพึงพอใจในการทางานมีอิทธิพล
ทางบวกต่ อ ความตัง้ ใจอยู่ ในองค์ ก ร ของวิ ศ วกรบริ ษั ท ญี่ ปุ่ น ในเขตประกอบการเสรี นิ ค มอุต สาหกรรมไฮเทค
จ.พระนครศรี อ ยุธยา อย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 ประโยชน์ ที่ ได้ รับ ไปใช้ ในการปรั บ ปรุ งพัฒ นาใน
การบริ หารงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร
คาสาคัญ : คุณภาพชีวิตในการทางาน, ความพึงพอใจในการทางาน, ความตังใจอยู
้
่ในองค์กร, วิศวกรในบริ ษัทญี่ปนุ่

1

29/1 ม.5 ต.ศรี ษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ประเทศไทย

29/1 Moo.5 Srisathong, Nakhonchaisi, Nakhon Pathom 73120,Thailand.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย

2

Faculty of Management Science Silpakorn University, Petchaburi 76120 ,Thailand.
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Abstract
The purpose of this research was to investigate 1. Levels of quality of working life, job
satisfaction, and intention to stay of engineers in Japanese companies in I-EA-T Free Zone, Hi-Tech
Industrial Estate, Phra Nakhon Sri Ayutthaya 2. An influence of quality of working life and job satisfaction
toward intention to stay of the engineers. The sample group was 245 engineers who were working in
Japanese companies at I-EA-T Free Zone, Hi-Tech Industrial Estate, Phra Nakhon Sri Ayutthaya.
The research instrument was questionnaires. The data analysis was done by using frequencies,
percentages, means, standard deviation and multiple regression.
The study results found that 1. The samples were mostly male, age below 30 years with a single
status. Most of them earned bachelor degree. The average income per month is 30,001-50,000 baht and
working duration 1-5 years. 2. Quality of working life and job satisfaction positively influenced intention to
stay of the engineers with statistical significance at level 0.01. These results can be applied to human
resource management in an organization.
Keywords: Quality of working life, Job satisfaction, Intention to stay, Engineers in Japanese companies

บทนา
ระบบเศรษฐกิจที่ผ่านมาจากอดีตถึงปั จจุบนั ประเทศไทยได้ มีนกั ลงทุนจากญี่ปนที
ุ่ ่เข้ ามาลงทุนในประเทศ
ไทยจานวนมาก ซึ่งจะทาให้ การลงทุนจากประเทศญี่ ปนมี
ุ่ บทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
ไทย (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.), 2562) การลงทุนจากญี่ปนเป็
ุ่ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเห็น
ได้ ชดั คิดเป็ นมูลค่า 1 ใน 4 ของเศรษฐกิจไทย (สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน, 2559)
ความสาคัญของการลงทุนจากญี่ปนุ่ ญี่ปนมองว่
ุ่
าไทยขาดแคนกาลังคนระดับสูงในภาคอุตสาหกรรม โดย
ผลการศึกษาด้ านทรัพยากรมนุษย์ในไทยพบว่า ทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยยังมีจุดอ่อนทางด้ านปริ มาณและ
คุณ ภาพโดยเฉพาะการขาดแคลนวิศวกรออกแบบพัฒ นาอุตสาหกรรมใหม่ อีกทัง้ บุค ลากรที่ผลิตได้ ยังมีปริ มาณ
ไม่เพียงพอต่อความต้ องการ ดังนัน้ หากธุรกิจใดต้ องการอยู่ในอุตสาหกรรมและยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็ น
อุตสาหกรรมที่สร้ างมูลค่าด้ วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชนสู
ั ้ งจาเป็ นต้ องแก้ ไขปั ญหานี ้ (สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ , 2559)
การพัฒนาบุคลากร มุ่งพัฒนากาลังแรงงานของไทยให้ มีความรู้ และทักษะเป็ นไปตามความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน ได้ รับการรั บรองคุณ วุฒิ วิชาชี พ มี คุณ ภาพชี วิตที่ดี ได้ รับ สวัสดิ การและการคุ้มครองที่ดี ในทุก ด้ าน
มีสขุ ภาพดี และปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุในการทางาน (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
อาชี พ หนึ่งที่ สาคัญ ในการพัฒ นาประเทศและขับ เคลื่อ นเศรษฐกิ จให้ เติ บ โตยิ่งขึน้ คื อ อาชี พ “วิศ วกร”
ซึ่ ง เป็ นอาชี พ ที่ เป็ นเบื อ้ งหลัง ความส าเร็ จ ของนวัต กรรมต่ า งๆ ตลอดจนการน าไปใช้ ประโยชน์ ใ นภาคธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรม จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า วิ ศ วกรเป็ นกลุ่ม บุ ค คลที่ มี บ ทบาทส าคัญ ในยุ ค Thailand 4.0 ที่ ต้ องอาศั ย
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ความคิดสร้ างสรรค์ เพราะวิศวกรทาหน้ าที่วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ ไขปั ญหา และสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ วิศวกร
จะเป็ นกาลังหลักในการพัฒนาประเทศให้ ขบั เคลือ่ นไปในทิศทางที่ดี (เดลินิวส์, 2559 )
การท างานมี ความสาคัญ ต่อชี วิตมนุษ ย์ เป็ นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ ว่าการทางานเป็ นส่วนหนึ่งของชี วิต
ที่ปฏิบตั ิมากกว่ากิจกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมอุตสาหกรรม คุณภาพชีวิตในการทางาน เป็ นองค์ประกอบ
หรื อเป็ นมิติหนึ่งที่สาคัญ ของคุณ ภาพชีวิต (Quality of Life) ทัศนคติและความรู้ สึกของพนักงานซึ่งได้ รับมาจาก
ประสบการณ์ ท างานทาให้ เกิ ดความพึงพอใจมีความสุขในการทางานคุณ ภาพชี วิต ในการท างานเป็ นการสนอง
ความต้ องการและความคาดหวังของพนักงานซึง่ จะส่งผลต่อองค์กร (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2557)
การบริ หารสไตล์ญี่ ปุ่ นหรื อวัฒ นธรรมองค์ กรของประเทศญี่ ปุ่น มี เน้ นเรื่ องความต้ องการของพนักงาน
ให้ พนักงานได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ เน้ นการทางานเป็ นทีม และ ความเข้ มงวดของบริ ษัท
ญี่ปนุ่ เกี่ยวกับความเคร่งครัดในกฎระเบียบของบริ ษัทอาจส่งผลต่อประสิทธิผลการทางานได้ พนักงานคนไทยมีระดับ
การยอมรับในข้ อจากัดและกฎระเบียบในการทางานแบบญี่ ปนในระดั
ุ่
บต่า จึงส่งผลให้ มีพนักงานคนไทยบางส่วน
ลาออกจากการทางาน (บุญพร ศิริรัตนะ, 2555)
การทางานมีความสาคัญ ต่อชีวิตมนุษย์ เป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ งเป็ นกลุ่มคนที่ทางานด้ านวิศวกรรมที่เป็ นกาลัง
สาคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตในการทางาน ว่าเป็ นสิง่ ที่สาคัญอย่างยิ่งเพราะคนเป็ นทรัพยากรที่มีคา่
และมีความสาคัญต่อองค์กร การสร้ างคุณภาพชีวิตในการทางาน เป็ นสิง่ ที่จาเป็ นและมีความสาคัญอย่างยิ่ง คุณภาพ
ชีวิตในการทางานในลักษณะของความพึงพอใจในการทางานนัน้ นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิงาน และยังเป็ นสิ่งจูงใจให้ เกิด
ความต้ องการท างาน ซึ่งนาไปสู่ประสิทธิ ภาพและเกิ ดการเพิ่ม ผลผลิตของบริ ษั ทหรื อองค์ ก รในที่ สุด จากปั ญ หา
ที่เกิ ด ขึน้ ดังกล่าวในข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงมี ค วามสนใจที่ จะศึก ษาคุณ ภาพชี วิต ในการท างาน และความพึงพอใจใน
การทางานมีอิทธิ พลต่อ ความตังใจอยู
้
่ในองค์ กรของวิศวกรบริ ษัทญี่ ปนุ่ ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค จ.พระนครศรี อยุธยา เพื่อเป็ นทิศทางในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทางาน ความพึงพอใจในการทางาน และความตังใจอยู
้
่ในองค์กร
ของวิศวกรบริ ษัทญี่ปนุ่ ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรี อยุธยา
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทางานและความพึงพอใจในการทางานที่มีตอ่ ความตังใจอยู
้
่ใ น
องค์กร ของวิศวกรบริ ษัทญี่ปนุ่ ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรี อยุธยา

สมมติฐานของการศึกษา
คุณภาพชีวิตในการทางานและความพึงพอใจในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อความตังใจอยู
้
่ในองค์กร
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กรอบแนวคิด
H1

คุณภาพชีวิตในการทางาน

H2
ความพึงพอใจในการทางาน

ความตัง้ ใจอยู่ในองค์ กรของวิศวกร
บริษัทญี่ปนในเขตประกอบการเสรี
ุ่
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

วิธีการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Data) ชนิดวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดย
ใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม(Questionnaire)
1. ประชากรในการวิจยั
ประชากรของงานวิจัยครัง้ นี ้ คือ วิศวกรบริ ษั ทญี่ ปุ่นในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค จ.พระนครศรี อยุธยา โดยมีจานวนประชากรทังหมด
้
627 คน
2. ขนาดตัวอย่างและการสุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างซึง่ ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้ วิธีหาขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่จะเก็บข้ อมูลโดย
วิธีการคานวณจากสูตร Taro Yamane (วิเชียร เกตุสิงห์ , 2541: 24) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้
ขนาดตัวอย่างจานวน 245 ราย
โดยการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ใช้ กลุม่ ตัวอย่างการคานวณหาขนาดตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ตามขัน้ ตอนต่อไปนี ้
จากสูตร n =

𝑁
1+𝑁(𝑒)2

n

หมายถึง จานวนกลุม่ ตัวอย่าง

N

หมายถึง ขนาดของประชากรที่ใช้ ในการวิจยั

e

หมายถึง ค่าเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลือ่ นจากสุม่ ตัวอย่าง

การศึกษาครัง้ นี ้ได้ กาหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% นัน่ คือยอมให้ เกิดความคลาดเคลื่อนใน
การเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.01) ดังนันจึ
้ งแทนค่าขนาดตัวอย่างดังนี ้
n=

627
1+627(0.01)2

= 244.2 หรื อ 245 ตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่างในขัน้ แรกผู้วิจัยเลือกใช้ แบบแผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ตามสัดส่วน
(Proportional stratified random sampling design) โดยใช้ กลุ่มบริ ษัทในเขตประกอบการเสรี นิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรี อยุธยา เป็ นหลัก เพื่อหาสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มี
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คุณภาพ กระจายตัวทัว่ ถึง และมีความแม่นยา จากนันในขั
้ นที
้ ่สองผู้วิจยั เลือกใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างใน
แต่ละบริ ษัทโดยใช้ แบบแผนการสุม่ ตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling design) เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ วในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และนาข้ อมูลจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามไป
ใช้ สาหรับวิเคราะห์และประเมินผลต่อไป
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั (แบบสอบถาม)
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางาน
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตังใจอยู
้
่ในองค์กร
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
สถิ ติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานเป็ นสถิ ติเชิ งอนุมาน โดยใช้ Multiple Regression Analysis
เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยด้ านคุณภาพชีวิตในการทางาน และทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัย
ด้ านความพึงพอใจในการทางานมีอิทธิ พลทางบวกต่อ ความตัง้ ใจอยู่ในองค์ กร สถิติที่ใช้ ทดสอบระดับ
อิทธิ พลด้ วยวิธีวิเคราะห์ การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) วิธีการคัดเลือกแบบ
ขันตอน
้
(Stepwise Selection) เป็ นการศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลหรื อผลต่อตัวแปรตามหลาย ๆ ปั จจัย
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550)

ผลการวิจัย
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ อธิบายวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทางด้ านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ วิศวกร
บริ ษั ท ญี่ ปุ่ นในเขตประกอบการเสรี นิ ค มอุต สาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรี อ ยุธ ยา ซึ่งประกอบด้ ว ย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในองค์กร อธิบายวิเคราะห์ข้อมูล
ปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ วยค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ(Percent) พบว่าปั จจัยส่วนบุคคล
ของวิศ วกรส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายคิด เป็ นร้ อยละ 90.6 มี อายุต่ ากว่า 30 ปี คิด เป็ นร้ อยละ 49.8 มี สถานภาพโสด
คิดเป็ นร้ อยละ 67.3 มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริ ญ ญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 73.9 มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,00150,000 บาทคิ ด เป็ นร้ อยละ 46.1 และมี ร ะยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก ร 1-5 ปี คิ ด เป็ นร้ อยละ 46.1
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ในการทางานจาก
ข้ อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 245 คน ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic) แ ล ะ น า เส น อ ข้ อ มู ล โด ย ก ารแ ส ด งค่ า เฉ ลี่ ย (Mean) ส่ ว น เบี่ ย งเบ น ม าต รฐ า น
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(Standard Deviation) และระดับความคิดเห็นของตัวแปรทังหมดที
้
่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการศึกษาวิจยั สามารถอธิบายปั จจัย
คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมดังนี ้
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ค่ าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
ปั จจัยด้ านคุณภาพชีวติ ในการทางาน
(Mean)
มาตรฐาน (S.D.) คิดเห็น
ด้ านการได้ รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
4.58
0.35
มากที่สดุ
ด้ านสิง่ แวดล้ อมในการทางานทีป่ ลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
4.65
0.27
มากที่สดุ
ด้ านความก้ าวหน้ าและการพัฒนาในหน้ าทีก่ ารงาน
4.61
0.38
มากที่สดุ
ด้ านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทางานร่วมกัน
4.61
0.32
มากที่สดุ
ด้ านการใช้ หลักประชาธิปไตยในการทางาน
4.53
0.37
มากที่สดุ
ด้ านความสมดุลระหว่างชีวติ ส่วนตัวกับการทางาน
4.57
0.35
มากที่สดุ
รวม
4.59
0.15
มากที่สุด
3. ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ระดับ ความคิ ด เห็ น ของผู้ต อบแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ด้ า นความพึ งพอใจใน
การทางานจากข้ อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 245 คน ผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์ โดย
ใช้ สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistic) และน าเสนอข้ อ มูล โดยการแสดงค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)สามารถอธิ บ ายปั จจัยด้ านความพึงพอใจในการ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 4.62 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 และหากพิจารณาในรายละเอียดข้ อคาถามที่มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด 3
ลาดับ จะพบว่า ข้ อคาถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริ หารงานขององค์กร ที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ มีคา่ เฉลีย่ อยู่ที่
4.70 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 รองลงมาคือความรู้สกึ มีความสุขในทุกวันที่ได้ มาทางาน ค่าเฉลีย่ อยูท่ ี่ 4.69 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความกระตือรื อร้ นในการทางานเป็ นอย่างมาก
ความรู้สกึ ที่ท้าทายและสนุกไปกับงาน ค่าเฉลีย่ อยูท่ ี่ 4.64 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้ านความตังใจอยู
้
่ใ น
องค์กรจากข้ อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 245 คน ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) และน าเสนอข้ อ มู ล โดยการแสดงค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) สามารถอธิบายปั จจัยด้ านความตังใจคงอยู
้
ใ่ นองค์กร โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ย
อยู่ที่ 4.26 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 และหากพิจารณาในรายละเอียดข้ อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับ
จะพบว่า ข้ อคาถาม มีความคาดหวังว่าจะทางานตาแหน่งปั จจุบนั ในที่องค์กรเดิม ที่มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ มีคา่ เฉลีย่ อยู่
ที่ 4.69 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 รองลงมาคือ ความตังใจที
้ ่ยงั คงทางานในองค์กรนี ้ต่อไปให้ นานที่สดุ เท่าที่
ทาจะทาได้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.47 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ เลือกอาชี พ
ปั จจุบนั เพราะเป็ นความต้ องการของตัวเอง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.64 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยู่ในระดับมาก
ที่สดุ ตามลาดับ
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2. การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ ทางสถิติ เพื่อหาคุณภาพชีวิตในการทางานและความพึงพอใจ
ในการทางานที่มีอทิ ธิพลต่ อความตัง้ ใจอยู่ในองค์ กร
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของปั จจัยด้ านคุณภาพชีวิตในการทางานและด้ านความพึงพอใจใน
การทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อความตังใจอยู
้
่ในองค์กร
กลุ่มตัวแปรที่มีอทิ ธิพลต่ อความ
ค่ าสัมประสิทธิ์ ค่ าสัมประสิทธิ์
ตัง้ ใจอยู่ในองค์ กร ของวิศวกร
การถดถอยไม่
การถดถอย
T
Sig.
บริษัทญี่ปนุ่
ปรับมาตรฐาน ปรับมาตรฐาน
ค่าคงที่
2.380
5.572 0.000**
ด้ านคุณภาพชีวติ ในการทางาน(X1)
0.320
0.235
3.816 0.000**
ด้ านความพึงพอใจในการทางาน (X2)
0.172
0.188
3.048 0.003**
R = 0.325 SEest = 0.197 F = 14.309
R2= 0.106 Adjusted R2 = 0.098 Sig. of F = 0.000**
Durbin-Watson = 2.089
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 2 การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ของปั จจัย ด้ า นคุณ ภาพชี วิ ต ในการท างานและ
ด้ านความพึงพอใจในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อความตังใจอยู
้
ใ่ นองค์กร ของวิศวกรบริ ษัทญี่ปนุ่ ในเขตประกอบ
การเสรี นิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรี อยุธยา ผลการทดสอบค่า Durbin-Watson เท่ากับ 2.089 ซึ่งอยู่
ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงว่าค่าความคาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน การทดสอบสมมติฐานด้ วยค่าสถิติ F-test ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.01 พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ (α = 0.01) แสดงว่าตัวแปร
อิสระมีอิทธิ พลทางบวกต่อ ความตัง้ ใจอยู่ในองค์ กร ของวิศวกรบริ ษัท นัน่ คือ ด้ านคุณ ภาพชีวิตในการทางานและ
ปั จจัยด้ านความพึงพอใจในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อ ความตังใจอยู
้
่ในองค์กร ของวิศวกรบริ ษัทญี่ปนุ่ ในเขต
ประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรี อยุธยา อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน0.197 (SEest = 0.197) ค่าคงที่ของสมการการถดถอยเชิ งพหุในรู ปแบบคะแนนดิ บ
เท่ า กับ 2.380 ในการพยากรณ์ เท่ า กับ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ (R) มี ค่ า เท่ า กับ 0 .325 และค่ า สัม ประสิ ท ธิ์
การพยากรณ์ที่ปรับค่าแล้ ว (Adjusted R2 ) มีค่าเท่ากับ 0 .098 แสดงว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปร
ของตัว แปรตามได้ ร้อยละ 9.8 ชี ใ้ ห้ เห็ น ว่า มี ตัวแปรอิ สระอี ก ประมาณร้ อยละ 90.2 ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ตัว แปรตาม
แต่อยู่นอกเหนือการศึกษา การทดสอบด้ วยค่าสถิ ติ t-test ที่ระดับ นัย สาคัญ 0.01 พบว่า ตัวแปรอิสระมี ค่า Sig.
น้ อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Sig < 0.01) ดังนัน้ ตัวแปรอิสระสามารถเขียน สมการพยากรณ์คะแนนดิบได้ ดงั นี ้
ŷ = 2.380 + 0.320X1 + 0.172X2
เมื่อ
ŷ = ความตังใจอยู
้
่ในองค์กร ของวิศวกรบริ ษัทญี่ปนุ่ ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค จ.พระนครศรี อยุธยา
X1 = ปั จจัยด้ านคุณภาพชีวิตในการทางาน
X2 = ปั จจัยด้ านความพึงพอใจในการทางาน
ดังนัน้ จากสมการคะแนนดิบจะสามารถอธิ บายได้ ว่าตัวแปรปั จจัยด้ านคุณ ภาพชี วิตในการทางาน(X1)
มีอิทธิพลทางบวกต่อความตังใจอยู
้
่ในองค์กร ของวิศวกรบริ ษัทญี่ปนุ่ ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
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จ.พระนครศรี อยุธยา และปั จจัยด้ านความพึงพอใจในการทางาน (X2) อิทธิพลทางบวกต่อความตังใจอยู
้
่ในองค์กร
ของวิศวกรบริ ษัทญี่ปนุ่ ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรี อยุธยาเช่นกัน
ซึง่ ถ้ าปั จจัยด้ านคุณภาพชีวิตในการทางาน(X1)มีคา่ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยด้ านความพึงพอใจใน
การท างาน (X2) มี ค่ าคงที่ จ ะท าให้ ความตัง้ ใจอยู่ในองค์ ก ร (ตัว แปรตาม)มี ค่า เพิ่ ม ขึน้ 0.320 หน่ ว ย ถ้ า ปั จ จัย
ด้ านความพึงพอใจในการท างาน (X2)มี ค่าเพิ่ม ขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่ปั จจัยด้ านคุณ ภาพชี วิตในการท างาน (X1)
มีค่าคงที่จะทาให้ ความตัง้ ใจอยู่ในองค์ กร (ตัวแปรตาม)มีค่าเพิ่มขึน้ 0.172 หน่วย จากคะแนนมาตรฐานแสดงให้
เห็นว่าตัวแปร (X1) ปั จจัยด้ านคุณภาพชีวิตในการทางานมีอิทธิพลต่อความตังใจอยู
้
่ในองค์กร (ตัวแปรตาม)มกที่สดุ
รองลงมาคือตัวแปร (X2) ถ้ าปั จจัยด้ านความพึงพอใจในการทางาน

สรุปผลการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล
ข้ อมูลทางด้ านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือวิศวกรบริ ษัทญี่ ปุ่นในเขต
ประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรี อยุธยา จานวน 245 คน ซึง่ ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในองค์กร อธิ บายวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ วยค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ(Percentage) พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลของ
วิศวกรส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายคิดเป็ นร้ อยละ 90.6 มีอายุต่ากว่า 30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 49.8 มีสถานภาพโสด คิดเป็ น
ร้ อยละ 67.3 มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 73.9 มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-50,000
บาทคิดเป็ นร้ อยละ 46.1 และมีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในองค์กร 1-5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 46.1
2. ระดับความคิดเห็น คุณภาพชีวิตในการทางาน ความพึงพอใจในการทางาน และด้ านความตัง้ ใจอยู่ใน
องค์ กร
ระดับความคิดเห็นของตัวแปรทังหมดที
้
่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการศึกษาวิจยั สามารถอธิบาย ปั จจัยด้ านคุณภาพชีวิต
ในการทางานโดยรวมมากที่สดุ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 หากพิจารณาในรายละเอียด
จะพบว่า คือ ด้ านสิ่งแวดล้ อมในการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.65
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 ปั จจัย ด้ านความพึงพอใจในการทางานระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สดุ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 และหากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า ข้ อคาถาม
ความ พึงพอใจต่อรู ปแบบการบริ หารงานขององค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.57 และปั จจัยด้ านความตังใจอยู
้
่ในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 และหากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า ข้ อคาถาม มีความคาดหวังว่าจะทางานตาแหน่ง
ปั จจุบนั ในที่องค์กรเดิมที่มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 4.69 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46
3.ทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติ ฐ านโดยการวิ เคราะห์ ท างสถิ ติ เพื่ อ หาปั จ จัย ด้ า นคุณ ภาพชี วิ ต ในการท างานและ
ด้ า นความพึงพอใจในการท างานมี อิท ธิ พ ลทางบวกต่อ ความตัง้ ใจอยู่ในองค์ ก ร ของวิศ วกรบริ ษั ท ญี่ ปุ่ น ในเขต
ประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรี อยุธยา
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ผลการทดสอบค่า Durbin-Watson เท่ากับ 2.089 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงว่าค่าความคาดเคลื่อน
เป็ นอิสระต่อกัน การทดสอบสมมติฐานด้ วยค่าสถิ ติ F-test ที่ระดับ นัยสาคัญ 0.01 พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.000
ซึ่งมีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ (α = 0.01) แสดงว่าตัวแปรอิสระมีอิทธิพลทางบวกต่อ ความตังใจอยู
้
่ใน
องค์กร ของวิศวกรบริ ษัท นัน่ คือ ด้ านคุณภาพชีวิตในการทางานและปั จจัยด้ านความพึงพอใจในการทางานมีอิทธิพล
ทางบวกต่ อ ความตัง้ ใจอยู่ในองค์ ก ร ของวิ ศ วกรบริ ษั ท ญี่ ปุ่ น ในเขตประกอบการเสรี นิ ค มอุต สาหกรรมไฮเทค
จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 โดยมี ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐาน 0.197
(SEest = 0.197) ค่าคงที่ของสมการการถดถอยเชิงพหุในรู ปแบบคะแนนดิบเท่ากับ 2.380 ในการพยากรณ์ เท่ากับ
ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (R) มีค่าเท่ากับ 0.325 และค่าสัมประสิทธิ์ การพยากรณ์ ที่ปรับค่าแล้ ว (Adjusted R2 )
มีคา่ เท่ากับ 0.098 แสดงว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้ ร้อยละ 9.8 ชี ้ให้ เห็นว่ามีตวั
แปรอิสระอีกประมาณร้ อยละ 90.2 ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม แต่อยู่นอกเหนือการศึกษา การทดสอบด้ วยค่าสถิติ
t-test ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 พบว่า ตัวแปรอิสระมีคา่ Sig. น้ อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Sig < 0.01)
หมายความว่า ด้ านคุณภาพชีวิตในการทางานด้ านการได้ รับค่าตอบแทน, ด้ านคุณภาพชีวิตในการทางาน
ด้ านการใช้ หลักประชาธิปไตยในการทางาน, ด้ านคุณภาพชีวิตในการทางานด้ านความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับ
การทางาน และปั จจัยด้ านความพึงพอใจในการทางานมีอิทธิ พลทางบวกต่อ ความตัง้ ใจอยู่ในองค์กร ของวิศวกร
บริ ษัทญี่ปนุ่ ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรี อยุธยา
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องคุณภาพชีวิตในการทางานและความพึงพอใจในการทางานมีอิทธิพลต่อความตังใจอยู
้
่
ในองค์กรของวิศวกรบริ ษัทญี่ ปุ่น ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรี อยุธยา สามารถ
อภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
ระดับความคิดเห็นของตัวแปรของการศึกษาในครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย คุณภาพชีวิตในการทางานเมื่อพิจารณา
ปั จจัยต่าง ๆ โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย ได้ แก่ ด้ านสิ่งแวดล้ อมในการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
ด้ านความก้ าวหน้ าและการพั ฒ นาในหน้ าที่ ก ารงาน ด้ านการบู ร ณาการทางสัง คมหรื อ การท างานร่ ว มกั น
ด้ านการได้ รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้ านความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทางาน ด้ านการใช้ หลัก
ประชาธิ ป ไตยในการทางาน ตามลาดับ ซึ่ง ไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของพิม พ์ กมล จักรานุกุล และคณะ (2559)
ได้ ศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตการทางานที่มีต่อการธารงรักษาพนักงานโรงแรม
ระดั บ 5 ดาว ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า 2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน
ด้ านความมัน่ คงในหน้ าที่อยูใ่ นระดับมากที่สดุ (Mean=4.21) ซึ่งข้ อคาถามที่มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดอยูท่ ี่ 4.28 คือพนักงานมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิ(พิมพ์กมล จักรานุกลุ และคณะ, 2559)
ปั จจัยด้ านคุณภาพชีวิตในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อความตังใจอยู
้
่ในองค์กร ของวิศวกรบริ ษัทญี่ปนุ่
ในเขตประกอบการเสรี นิ ค มอุต สาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรี อ ยุธ ยา จากการสรุ ป ผลการวิ จัย พบว่า ยอมรั บ
สมมติฐานที่ผ้ วู ิจยั กาหนดไว้ แสดงให้ เห็นว่าเมื่อวิศวกรมีคณ
ุ ภาพชีวติ ในการทางานย่อมส่งผลให้ มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความตังใจอยู
้
่ในองค์กร กล่าวคือสภาวะความเป็ นอยู่ ชีวิตในการทางาน หรื อความสุขโดยรวม โดยมีค่าตอบแทน
ที่เป็ นธรรม สิ่งแวดล้ อมในการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีความก้ าวหน้ าและการพัฒนาในหน้ าที่การงาน
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มีการบูรณาการทางสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน องค์กรใช้ หลักประชาธิ ปไตยในการทางาน และพนักงานมีสมดุล
ระหว่า งชี วิ ต ส่ว นตัว กับ การท างานทัง้ หมดนี ใ้ นการท างานเป็ นสิ่ง สาคัญ ยิ่ ง พบว่า คุณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน
จะเกี่ยวข้ องโดยแปรผันทางตรงกับวามตังใจอยู
้
ใ่ นองค์กรของวิศวกรนอกจากนี ้องค์กรควรให้ ความสาคัญในการสร้ าง
คุณภาพชีวิตในการทางานให้ ดีขึ ้น สอดคล้ องกับงานวิจยั ของพิมพ์กมล จักรานุกุล และคณะ ( 2559 ) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง
อิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตการทางานที่มีต่อการธารงรักษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่าความผูกพันต่อองค์กร และคุณภาพชีวิตในการทางานในภาพรวมมีอิทธิพล
ทางบวกในระดับ ปานกลางต่อการธารงรักษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาวความต้ องก ารที่จะรั กษาสถานภาพ
การเป็ นพนักงานของตนต่อโรงแรมที่ทางานอยู่ ณ ปั จจุบนั ก็จะสูงขึ ้น เช่นเดียวกันในขณะที่คณ
ุ ภาพชีวิตในการทางาน
นันเป็
้ นการศึกษาแนวทางความเป็ นมนุษย์และสังคมโดยรวมเพื่อสนองความต้ องการของมนุษย์ให้ เกิดความพึงพอใจ
จึงเกิดแรงผลักดันให้ มคี วามสัมพันธ์กบั การธารงอยูข่ องพนักงาน(พิมพ์กมล จักรานุกลุ และคณะ, 2559) เช่นเดียวกับ
งานวิจยั ของมรกต เจียประเสริ ฐ ( 2559 ) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานตาแหน่งวิศวกรของบริ ษัท
แห่งหนึ่งในนิค มอุตสาหกรรมอมตะนคร ผลการวิจัยพบว่า พนักงานตาแหน่งวิศวกรของบริ ษั ทแห่งหนึ่งในนิค ม
อุตสาหกรรมอมตะนคร มีความผูกพันต่อองค์กรค่อนข้ างมาก ในด้ านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก
ในการปฏิ บัติงานเพื่ อ ประโยชน์ ขององค์ กรมากที่ สุด ปั จ จัย ด้ านสภาพแวดล้ อ มขององค์ ก ร มี ค วามสัม พัน ธ์ ก บ
ความผูกพันต่อองค์กร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 (มรกต เจียประเสริ ฐ, 2559)
ปั จจัยด้ านความพึงพอใจในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อความตังใจอยู
้
ใ่ นองค์กร ของวิศวกรบริ ษัทญี่ปนุ่
ในเขตประกอบการเสรี นิ ค มอุต สาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรี อ ยุธ ยาจากการสรุ ป ผลการวิจัย พบว่า ยอมรั บ
สมมติฐานที่ผ้ วู ิจยั กาหนดไว้ แสดงให้ เห็นว่าเมื่อวิศวกรมีความพึงพอใจในการทางานย่อมส่งผลให้ มีอิทธิพลทางบวก
ต่อความตังใจอยู
้
่ในองค์กร กล่าวคือการทางานเป็ นกิจกรรมพื ้นฐานที่สาคัญของมนุษย์ โดยคนเราใช้ เวลาส่วนใหญ่
ในชี วิตไปกับการทางาน ดังนัน้ ความพึงพอใจในการทางานเป็ นสิ่งสาคัญ ยิ่ ง พบว่าความพึงพอใจในการทางาน
จะเกี่ ย วข้ องโดยแปรผันทางตรงกับ วามตัง้ ใจอยู่ในองค์ ก รของวิศ วกร นอกจากนี อ้ งค์ การควรให้ ความสาคัญ ใน
การสร้ างความพึงพอใจในการท างานให้ กับ เพื่ อให้ แ รงจูงใจในการท างานและมี ค วามตัง้ ใจอยู่ในองค์ ก รต่อ ไป
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของวารุ ณี มิ ลิ น ทปั ญญา (2561)ที่ ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จจัย ที่ สัม พัน ธ์ กับ การคงอยู่ในงาน
ของบุค ลากรโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลัย ผลการวิ จัย พบว่า ปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อ การคงอยู่ในงานของบุค ลากรด้ า น
ความพึ งพอใจมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การคงอยู่ในงาน และปั จจัย ด้ า นความผูก พัน มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การคงอยู่
ในงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยความพึงพอในงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยู่ในงานใน
ระดับปานกลาง (วารุ ณี มิลินทปั ญ ญา, 2561) เช่นเดียวกับงานวิจัยของจิ ราพร ระโหฐาน ( 2559 )ได้ ศึกษาเรื่ อง
ความพึงพอใจในการทางาน ความผูกพันต่อองค์กร คุณภาพชีวิตและความสุขในการทางาน กับผลการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรในองค์กรสุขภาวะ
เขตพื น้ ที่ ภาคตะวัน ออก ผลการวิ จัย พบว่า ในการวิ เคราะห์ เส้ น ทางของอิ ท ธิ พ ล พบว่าระดับ ความพึ งพอใจใน
การทางานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติต่อผลการปฏิบตั ิงาน โดยมีขนาดของอิทธิพลเท่ากับ
0.264 และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติต่อระดับความผูกพันคงอยู่ โดยมีขนาดของอิทธิพล
รวมที่มีตอ่ ระดับความผูกพัน (engagement) เท่ากับ 0.408 (จิราพร ระโหฐาน, 2559)
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ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
บริ ษัทญี่ปนุ่ ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรี อยุธยา สามารถนาผลการวิจยั
ไปประกอบการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบตั ิการที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดให้ วิศวกร
อยูก่ บั บริ ษัทนานขึ ้น
ผู้บ ริ ห ารและฝ่ ายบุคคลสามารถน าข้ อมูลเบื อ้ งต้ น ไปใช้ ในการพัฒ นาปั จจัยการบริ หารบริ ษั ทส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิตการทางาน ด้ านสิ่งแวดล้ อมในการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะโดยสร้ างการทางานโดยทาง
ทฤษฎีและความปลอดภัยในการทางานจะถูกจัดให้ มีขึ ้นโดยอาศัยหลักพืน้ ฐาน 3 ประการ หรื อที่เรี ยกว่า 3 E คือ
Engineering หลักการทางด้ านวิศวกรรม Education หลักการศึกษาอบรม และ Enforcement หลักการบังคับ ให้
เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับขององค์กรและบ้ านเมือง ในปั จจุบนั วิศวกร นอกจากจะทาหน้ าที่ผ้ สู ร้ างแล้ วยังต้ องทา
หน้ าทีบ่ ารุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ ไขให้ สงิ่ หรื อระบบที่ได้ สร้ างขึ ้นมาสามารถทางานให้ แก่มนุษย์ได้
ใช้ จนบรรลุวตั ถุประสงค์ ได้ เพราะฉะนัน้ วิศวกรความปลอดภัย นอกจากจะมีหน้ าที่สร้ างและปรับปรุ งระบบป้องกัน
อุบตั ิภยั และระบบความปลอดภัยในการทางานแล้ วยังจะต้ องมีหน้ าที่ทาให้ ระบบนันๆ
้ ทางานได้ ดีตามวัตถุประสงค์

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. งานวิจัยในครัง้ นีศ้ ึกษาใช้ ข้อมูลเชิ งปริ มาณ ทาการศึกษาเชิ งสารวจโดยใช้ แบบสอบถาม เพื่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ การนาไปปฏิบตั ิจริ งมากยิ่งขึ ้น ผู้วิจยั เสนอแนะให้ ทาการศึกษาความผูกพันต่อองค์การ โดยการใช้ วิธีเชิง
คุณ ภาพร่ ว มด้ ว ย เช่ น การสัม ภาษณ์ เชิ งลึก (In-dept Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation Observation) การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Non-participation
Observation) การถอดบทเรี ยน (Lesson Learned) การศึกษาจากเรื่ องเล่า (Narrative Approach) การตะล่อ ม
กล่อมเกลา (Probe) เป็ นต้ น ทัง้ นีเ้ พื่อสนับสนุนในการพัฒ นาร่ วมกับงานวิจัยเชิงปริ มาณ เพื่ อก่อให้ เกิ ดกระบวน
การดาเนินงานให้ เป็ นไปตามทิศทางที่สอดคล้ องกับเป้าหมายองค์การอย่างแท้ จริ ง
2. ผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม สามารถศึกษาถึงปั จจัยด้ านอื่นๆที่คาดว่าจะเกี่ยวข้ องและมีอิทธิพล
ต่อความตังใจอยู
้
่ในองค์กร เช่น พฤติกรรมการทางาน ทัศคติในการทางาน การบริ หารความขัดแย้ ง บรรยากาศของ
องค์ ก ร เป็ นต้ น เพื่ อท าให้ ก ารศึก ษาวิจัย มี ความครอบคลุม ถึ งปั จ จัย ที่มี อิ ทธิ พ ลต่อ ความตัง้ ใจอยู่ในองค์ กรของ
พนักงานมากยิ่งขึ ้น ทาให้ ผลการศึกษามีความแม่นยายิ่งขึ ้นในการนาไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป
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การประเมินความพึงพอใจของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดของบริ ษั ท สุพรรณี ปิโตรเลี ยม
2009 จากัด จังหวัดขอนแก่ น ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ ความสาคัญและบทบาท
Evaluating the Satisfaction of the Marketing Mix Factors of Supannee Petroleum 2009
Company Limited, Khon Kaen Province Using Importance-Performance Analysis
จุฑาทิพย์ นนท์พิสทุ ธิ์เมธา1 และ ทิพย์วรรณา งามศักดิ2์
Chuthathip Nonphisutmetha1 and Tipvanna Ngarmsak 2

บทคัดย่ อ
การศึก ษานี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาระดับ ความสาคัญ ของปั จจัย ส่ว นประสมการตลาด ศึก ษาระดับ
ความพึงพอใจของปั จจัยส่วนประสมการตลาด ศึกษาความแตกต่างของกลุม่ ลูกค้ าแต่ละกลุม่ กับระดับความพึงพอใจ
ของส่วนประสมการตลาด และศึกษาแนวทางการปรับปรุ งความพึงพอใจของปั จจัย ส่วนประสมการตลาดของลูกค้ า
ของ บริ ษั ท สุพ รรณี ปิ โตรเลี ย ม 2009 จ ำกัด โดยใช้ แบบสอบถามวัด ระดั บ ความส าคั ญ ปั จจั ย ส่ ว นประสม
ทางการตลาดและระดับ ความความพึงพอใจปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้ าน จานวน 35 ข้ อ โดยมีกลุ่ม
ตัว อย่ า งลูก ค้ า จ านวน 330 คน ผลการศึ ก ษา พบว่า ระดับ ความส าคัญ และความพึ ง พอใจของส่ว นประสม
ทางการตลาด ในรายข้ อส่วนใหญ่ อยูใ่ นระดับความสาคัญมากที่สดุ และความพึงพอใจมากที่สดุ ผลการเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของลูกค้ าแต่ละกลุม่ กับระดับความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด พบว่ำ ในรายข้ อส่วนใหญ่
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แนวทางการปรับปรุ งความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด พบว่า
มีเพียง 7 ข้ อ ที่อยูใ่ น ที่อยู่ในองค์ประกอบที่ 4 ที่จะต้ องให้ ความเอาใจใส่
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาด

Abstract
The objective of this study is to study the importance of marketing mix factors. Study the
satisfaction levels of marketing mix factors Study the differences between each customer group and the
satisfaction level of the marketing mix. And study the approaches to improve the satisfaction of the
customers' marketing mix factors of Supannee Petroleum 2009 Limited by using the questionnaire to
measure the importance of marketing mix factors and the satisfaction with the marketing mix factors in 7
aspects. 35 items, with a sample of 330 customers. The study found that the importance and satisfaction
of marketing mix In most cases In the highest priority And the most satisfied The comparison of
differences between each group of customers and the satisfaction level of the marketing mix found that
most of the items were not different at the significant level 0.05. The guidelines for improving the
satisfaction of the marketing mix were as follows: Only 7 items in the Quadrant 4 that need attention
Keyword : Satisfaction, Marketing Mix
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บทนา
แก๊ สหุงต้ มเป็ นเชื อ้ เพลิงอเนกประสงค์ ที่นิ ยมใช้ ทั่วไปในครั วเรื อน จังหวัด ขอนแก่น มีโรงงานบรรจุแก๊ ส
จานวน 13 แห่ง (โรงงานอุตสาหกรรมไทย, 2562) ทาให้ การจาหน่ายแก๊ สในจังหวัดขอนแก่นมีการแข่งขันกันสูง
บริ ษัท สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 จากัด เป็ นหนึ่งในโรงงานบรรจุแก๊ สหุงต้ ม มีลกู ค้ าจานวน 1,525 ราย แบ่งออกเป็ น
ร้ านขนาดใหญ่ ปริ มาณการสัง่ ซื ้อตังแต่
้ 801 กิโลกรัม ขึ ้นไป ร้ านขนาดกลาง ปริ มาณการสัง่ ซื ้อ 401 – 800 กิโลกรัม
และร้ านขนาดเล็ก ปริ มาณการสัง่ ซื ้อ 200 – 400 กิโลกรัม มีพนักงานส่งแก๊ สจานวน 31 คน เนื่องจาก บริ ษัท สุพรรณี
ปิ โตรเลียม 2009 จากัดเป็ นธุรกิจการบริ การ จึงจาเป็ นต้ องมีข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีต่อปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้ วย ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการให้ บริ การ และด้ านลักษณะทางกายภาพ (Lovelock and
Patterson, 2015) ได้ มีการคิดเทคนิคการวิเคราะห์ความสาคัญและผลการดาเนินงาน (Importance Performance
Analysis : IPA) ขึ น้ โดย โดย Martilla และ Jamesในปี ค.ศ. 1977 โดยท าเป็ นตาราง 2 มิ ติ แ บ่ ง ออกเป็ น
4 องค์ ประกอบ คือ 1) การติ ดตามการท างานที่ดี ระดับ ความสาคัญ และผลการดาเนิ นงานสูงทัง้ คู่ ควรรักษาไว้
2) ศั ก ยภาพที่ มี ม ากเกิ น ไป ระดั บ ความส าคั ญ ต่ า แต่ ร ะดั บ ผลการด าเนิ น งานสู ง 3) ล าดั บ ความส าคั ญ ต่ า
ระดับความสาคัญและผลการดาเนินงานตา่ ทังคู
้ ่ และ 4) ความจดจ่อระดับความสาคัญสูงแต่ระดับผลการดาเนินงาน
ต่า ควรให้ ความสนใจต้ องเร่ งแก้ ไขปรับปรุ ง (Oh, 2001) ได้ มีงานวิจัยที่ศึกษาถึงความสาคัญ และความพึงพอใจ
ในปั จจั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด 7ด้ านและน าเทคนิ ค IPA มาวิ เ คราะห์ (วี ริ น ท์ ภั ค รพงศ์ โอฬาร และ
สิ ริ เกี ย รติ รั ช ชุ ศ านติ , 2559; วราภรณ์ สุ ข แสน, ชนานั น ท์ กั ล ยนุ ช , กิ ต ติ พ งศ์ พิ ท ยา, สุร เดช หวัง ทอง และ
ภูริพัฒ น์ ชาญกิ จ, 2560) ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความสาคัญและความพึงพอใจในปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดและนาเทคนิค IPA มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุ งระดับความพึงพอใจของลูกค้ าแต่ละกลุม่ เพื่อการรักษา
ฐานลูกค้ าและให้ ลกู ค้ าแนะนาผู้อื่นมาใช้ บริ การของบริ ษัท สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 จากัด

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความส าคั ญ และความพึ ง พอใจในปั จจั ย ส่ ว นประสมการตลาดของลู ก ค้ า
บริ ษัท สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 จากัด
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในปั จจัยส่วนประสมการตลาดของลูกค้ าแต่ละกลุม่
ของ บริ ษัท สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 จากัด
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการปรั บ ปรุ ง ความพึ ง พอใจของปั จ จัย ส่ว นประสมการตลาดของลูก ค้ า ของ
บริ ษัท สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 จากัด

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวคิดส่ วนประสมการตลาดบริการ
ส่วนประสมการตลาดบริ การ (Marketing Mix: 7P’s) (Lovelock and Patterson, 2015) 7 ด้ าน ได้ แก่
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่นาเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความจาเป็ นหรื อความต้ องการของผู้บริ โภค
หรื อกลุม่ เป้าหมาย ซึ่งผลิตภัณฑ์มีทงผลิ
ั ้ ตภัณฑ์ที่สมั ผัสจับต้ องได้ 2) ราคา (Price) หมายถึง การกาหนดราคาสินค้ า
ให้ เหมาะสมกับ ลักษณะของผลิต ภัณ ฑ์ ลูก ค้ า และวิธี ก ารในการจัด จาหน่าย ในการตัง้ ราคาต้ อ งให้ เหมาะสม
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กับคุณค่าที่ลกู ค้ าจะได้ รับ 3) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง วิธีการหรื อรู ปแบบการนาเสนอผลิตภัณฑ์
ออกสู่ท้อ งตลาดให้ ส่งถึงผู้บริ โภคอย่างเหมาะสม ด้ วยการขนส่ง คลังสิน ค้ า การเก็ บ รักษา และการจัดจาหน่าย
4) การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่ องมือสื่อสารการตลาด เพื่อสร้ างความพอใจต่อตราสินค้ าและ
ตัวผลิตภัณฑ์ที่องค์กรธุรกิจนาเสนอ เพื่อจูงใจให้ เกิดความต้ องการและตัดสินใจซื อ้ 5) พนักงาน (People) หมายถึง
ผู้ให้ บ ริ ก าร ซึ่งเป็ นผู้ส่งมอบการบริ ก ารและพบกับ ลูก ค้ าโดยตรง พนักงานที่ ให้ บ ริ ก ารที่ ดี และมี คุณ ภาพ บริ ษั ท
มีการคัดเลือก การฝึ กอบรม เพือ่ สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า 6) กระบวนการ (Process) หมายถึง ระเบียบ วิธีการ
และงานทีป่ ฏิบตั ิในการบริ การที่นาเสนอให้ กบั ผู้ใช้ บริ การ เช่น การต้ อนรับ การสอบถามข้ อมูลเบือ้ งต้ น การให้ บริ การ
ตามความต้ องการ การชาระเงิน เป็ นต้ น 7) หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่ลกู ค้ าเห็น
ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม ได้ แก่ อาคารของธุรกิจบริ การ เครื่ องมือและอุปกรณ์ การตกแต่งสถานที่ ลานจอดรถ สวนห้ องน ้า
เป็ นต้ น
2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) อธิ บายว่า ผู้รับบริ การจะเกิ ดความพึงพอใจเป็ นอย่าง
มาก หากได้ รับการบริ การที่ตรงตามความต้ องการหรื อสูงกว่า ความพึงพอใจ หรื อ ความพอใจ ตามความหมาย
ของพจนานุกรมทางด้ านจิ ตวิทยา ได้ ให้ คาจากัด ความไว้ ว่า เป็ นความรู้ สึก ของผู้ที่ม ารั บบริ การต่อสถานบริ การ
ตามประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการเข้ าไปติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก ารในสถานบริ ก ารนั น้ Kotler and Keller (2016)
ความพึงพอใจ คือ ระดับความรู้สกึ ของบุคคลที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ซึ่งเป็ นผลมาจากความคุ้มค่าในด้ านราคา
ความสะดวกในการซื อ้ ความมั่ น ใจต่ อ สิ น ค้ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ความรู้ สึ ก ที่ ดี ข องบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การตอบสนอง
เมื่ อ บรรลุวัต ถุป ระสงค์ ในสิ่ง ที่ ต้ อ งการ และคาดหวัง ซึ่งระดับ ความพึง พอใจของแต่ละบุค คลย่อ มแตกต่ างกัน
เนื่องจากพื ้นฐานทางการศึกษา ทางด้ านเศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อม
3. เทคนิคการวิเคราะห์ ความสาคัญของประสิทธิภาพ
เทคนิ ค การวิ เคราะห์ ค วามส าคัญ ของประสิ ท ธิ ภ าพ )Importance-Performance Analysis: IPA)
ถูกนามาใช้ ในการวิจัยทางการตลาดเพื่อทาความเข้ าใจความพึงพอใจของลูกค้ า โดยการจับคู่ระหว่างการรับรู้ ที่มี
ต่ อ ความส าคัญ ของคุ ณ ลัก ษณะและประสิ ท ธิ ภ าพ โดย Martilla และ James ในปี ค .ศ . 1997 การจัด อัน ดับ
ความสาคัญ และประสิทธิ ภาพ โดยมีองค์ ป ระกอบที่สาคัญ 4 องค์ ป ระกอบ ได้ แก่ 1) การติดตามการท างานที่ ดี
ระดับความสาคัญและผลการดาเนินงานสูงทังคู
้ ่ ควรรักษาไว้ 2) ศักยภาพที่มีมากเกินไป ระดับความสาคัญต่าแต่
ระดับ ผลการด าเนิ น งานสูง 3) ล าดับ ความส าคัญ ต่ า ระดับ ความส าคัญ และผลการด าเนิ น งานต่ า ทัง้ คู่ และ
4) ความจดจ่ อ ระดับ ความส าคัญ สูง แต่ ร ะดับ ผลการด าเนิ น งานต่ า ควรให้ ความสนใจต้ องเร่ ง แก้ ไขปรั บ ปรุ ง
(Deng and Pierskalla, 2018)

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึ ก ษาครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัย ชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) และเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ การส ารวจ
(Survey)
1. กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริ การของพนักงานแผนกขนส่ง บริ ษัท สุพรรณีปิโตรเลียม
2009 จากัด ผู้ศึกษาทาการศึกษาข้ อมูลลูกค้ า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด และความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
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ของลูกค้ าที่ซื ้อแก๊ สจากบริ ษัท สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 จากัด โดยศึกษาความแตกต่างของข้ อมูลแล้ วนามากาหนด
เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพที่ 1
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในการศึก ษา คื อ ลูก ค้ า ของบริ ษั ท สุพ รรณี ปิ โตรเลีย ม 2009 จ ากัด จ านวน 1,525 คน
(บริ ษั ท สุพ รรณี ปิ โตรเลี ย ม 2009 จ ากัด , 2563) โดยใช้ สูต รค านวณของ Barlett, Kotrlik and Higgins (2001)
ได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 330 คนแบ่งเป็ นร้ านขนาด ใหญ่ 130 ราย ร้ านขนาดกลาง 110 ราย ร้ านขนาดเล็ก 90 ราย
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาคือแบบสอบถามมีทงหมด
ั้
3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อ มูลของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา อาชี พ รายได้ ต่อ เดื อ น
ระยะเวลาในการเป็ นลูกค้ า และปริ มาณการสัง่ ซื ้อต่อเดือน โดยใช้ มาตรวัดนามบัญญัติ
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาด วัดระดับความสาคัญของปั จจัยส่วนประสม
การตลาด 7 ด้ าน รวม 35 ข้ อ ใช้ มาตรวัดระดับความสาคัญ 5 ระดับ เริ่ มตังแต่
้ 1 น้ อยที่สดุ ไปจนถึง 5 มากที่สดุ และ
แปรผลโดยใช้ เกณฑ์คา่ เฉลีย่ แบบสอบทังฉบั
้ บมีคา่ สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าของครอนบัค เท่ากับ 0.971
ส่ว นที่ 3 ข้ อ มู ล ความพึ ง พอใจในส่ว นประสมทางการตลาด วัด ระดับ ความพึ ง พอใจในปั จจั ย
ส่วนประสมการตลาด 7 ด้ าน รวม 35 ข้ อ ใช้ มาตรวัดระดับความสาคัญ 5 ระดับ เริ่ มตังแต่
้ 1 น้ อยที่สุด ไปจนถึง
5 มากที่สดุ และแปรผลโดยใช้ เกณฑ์คา่ เฉลีย่ แบบสอบทังฉบั
้ บมีคา่ สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าของครอนบัค เท่ากับ 0.965
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใช้ ในการศึ ก ษา ใช้ สถิ ติ เชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้ แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
เปรี ยบเทียบเชิงซ้ อนโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test และการวิเคราะห์ความสาคัญและผลการดาเนินงาน
(Importance Performance Analysis : IPA)

ผลการศึกษาและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษา
1.1 ผลการศึกษาระดับความสาคัญ ของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดของ บริ ษัท สุ พรรณี
ปิ โตรเลียม 2009 จากัด
1) ผลการศึกษาระดับความสาคัญของปั จจัยส่วนประสมการตลาด
(1) ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้ อยละ
53.33 อายุ 31-40 ปี คิ ด เป็ นร้ อยละ 32.12 ระดับ การศึก ษามัธยมศึก ษาตอนปลาย/ปวช. คิ ด เป็ นร้ อยละ 29.09
มีรายได้ ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 51.82 ระยะเวลาในการเป็ นลูกค้ า 2-3 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 46.36
ปริ มาณการสัง่ ซื ้อร้ านขนาดเล็ก ปริ มาณการสัง่ ซื ้อ 200 – 400 กิโลกรัม คิดเป็ นร้ อยละ 48.18 (ดังภาพที่ 2)
(2) ผลการศึกษาระดับความสาคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ผลกำรศึกษำระดับความสาคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่าลูกค้ า
ให้ ความสาคัญ ในทุกข้ อย่อยของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้ าน อยูใ่ นระดับสาคัญมากที่สดุ ยกเว้ น ข้ อราคา
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ถูกกว่าบริ ษัทอื่นๆในด้ านราคาที่อยูใ่ นระดับสาคัญมาก และข้ อมีของแถม ในด้ านการการส่งเสริ มการตลาดที่อยู่ใน
ระดับสาคัญมาก และข้ อพนักงานแต่งกายสะอาดเรี ยบร้ อยในด้ านบุคลากรอยูใ่ นระดับสาคัญมาก (ภาพที่ 3)
(3) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในปั จจัยส่วนประสมการตลาด
ผลกำรศึก ษำระดับ ควำมพึง พอใจในป จั จัย ส่ว นประสมกำรตลำด พบว่า ลูก ค้ า
ให้ ควำมพึงพอใจในทุกข้ อย่อยของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้ าน อยู่ในระดับ ควำมพึงพอใจมากที่สุด
ยกเว้ น ข้ อราคาถูกกว่าบริ ษัทอื่นๆในด้ านราคาที่อยูใ่ นระดับควำมพึงพอใจมาก ข้ อมีของแถม ในด้ านการการส่งเสริ ม
การตลาดที่อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และข้ อพนักงานแต่งกายสะอาดเรี ยบร้ อยในด้ านบุคลากรที่อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก (ภาพที่ 3)
1.2 ผลการศึกษาความแตกต่ างของลูกค้ าแต่ ละกลุ่มกับความพึงพอใจในการใช้ บริการของ
บริษัท สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 จากัด
ผลการศึกษาความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในปั จจัยส่วนประสมการตลาดของลูกค้ า
แต่ละกลุม่ ของ บริ ษัท สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 จากัด พบว่าลูกค้ าทัง้ 3 กลุม่ มีความพึงพอใจในปั จจัยส่วนประสม
การตลาดไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 1) แต่เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ข้ อน ้าหนักแก๊ สที่บรรจุได้ มาตรฐานตามที่ระบุไว้
ในด้ านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้ อเปิ ดให้ บริ การทุกวันในด้ านช่องทาง
การจัดจาหน่าย แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้ อขันตอนการให้
้
บริ การมีมาตรฐานและ
ปลอดภัยในด้ านกระบวนการให้ บริ การ แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และข้ อทาเลที่ตงั ้
การคมนาสะดวก ข้ อสถานที่สะอาด ปลอดภัย ข้ อโรงบรรจุแก๊ สมีป้ายชื่ อชัดเจน มองเห็นได้ ง่ายในด้ านลักษณะ
ทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.3 ผลการศึกษาแนวทางการปรั บปรุ งความพึงพอใจของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดของ
ลูกค้ าของ บริษัท สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 จากัด
ผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงความพึงพอใจของปั จจัยส่วนประสมการตลาดของลูกค้ าของ
บริ ษัท สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 จากัด
จากผลการวิ เคราะห์ ค วามสาคัญ ของปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดและความพึ งพอใจ
ของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ความสาคัญและบทบาท (IPA) พบว่า คะแนนปัจจัย
ส่ ว นประสมการตลาดและความพึ งพอใจในการใช้ บ ริ ก าร อยู่ ทั้ ง 4 Quadrant โดย Quadrant 1 คื อ ผู้ ให้ บ ริ ก าร
สามารถตอบสนองได้ เ ป็ น อย่ า งดี ใ นคุ ณ ลั ก ษณะที่ ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคั ญ มาก Quadrant 2 คื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ให้ความสาคัญมากเกินความจาเป็นในคุณลักษณะที่มีความสาคัญน้อยต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค Quadrant 3 คือ
ผลงานการบริการต่ าในคุณ ลั กษณะที่ไม่ สาคั ญ ต่อผู้ บริโภค ผู้ให้ บ ริการสามารถเลื่อนการปรับ ปรุงออกไปก่ อน และ
Quadrant 4 คือ คุณลักษณะที่มีความสาคัญต่อผู้บริโภคและไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ โดยปัจจัยที่อยู่ใน
Quadrant 1 ถื อ ว่ า ดี อ ยู่ แ ล้ ว แต่ ปั จ จั ย ที่ อ ยู่ ใน Quadrant 4 ต้ อ งท าการปรั บ ปรุ ง ซึ่ งมี 7 ข้ อ (ดั ง ตารางที่ 7 และ
ภาพที่ 4)
2. อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาระดับ ความส าคัญ ของปั จจัย ส่ว นประสมทางการตลาดและผลการศึ ก ษาระดับ
ความพึ ง พอใจในปั จจั ย ส่ ว นประสมการตลาดพบว่ า ลู ก ค้ าให้ ความส าคั ญ ในระดั บ ส าคั ญ มากที่ สุ ด
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ลูกค้ าให้ ความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมากที่สดุ ในรายข้ อตรงกัน ลูกค้ าให้ ความสาคัญในระดับสาคัญมาก
ลูกค้ าให้ ความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมากในรายข้ อตรงกัน แสดงว่ารายข้ อเหล่านี ้บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิดีแล้ ว
ข้ อที่ลกู ค้ าให้ ความสาคัญต้ องรักษาไว้ และเพิ่มระดับความพึงพอใจให้ มากขึ ้น
จากผลการศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของลูกค้ าแต่ละกลุม่ ที่มีปริ มาณการซื ้อ ที่แตกต่างกัน กับ
ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ พบว่า ลูกค้ าแต่ละกลุม่ มีระดับความพึงพอใจในการใช้ บริ การ ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าทุกกลุม่ ดีแล้ ว
การวิ เคราะห์ ค วามส าคัญ ของปั จจัย ส่ว นประสมทางการตลาดและความพึ ง พอใจของปั จจั ย
ส่วนประสมทางการตลาด ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ความสาคัญและบทบาท (IPA) พบว่า คะแนนปัจจัยส่วนประสม
การตลาดและความพึ งพอใจในการใช้ บ ริ ก าร อยู่ ทั้ ง 4 Quadrant โดยปั จ จั ย ที่ อ ยู่ ใน Quadrant 1 ถื อ ว่ าดี อ ยู่ แ ล้ ว
แต่ ปั จ จั ย ที่ อ ยู่ ใน Quadrant 4 ต้ อ งท าการปรั บ ปรุ ง ซึ่ งมี 7 ข้ อ คื อ 1) บริ ษั ท มี ชื่ อ เสี ย งน่ า เชื่ อ ถื อ และเป็ นที่ ร้ ู จัก
2) ราคาถูก กว่า บริ ษั ท อื่ น ๆ 3) มี บ ริ ก ารจัด ส่งที่ รวดเร็ ว 4) ของแถมสาหรั บ ร้ านค้ าน าไปแจกลูก ค้ ารายย่อ ย เช่ น
ผ้ า กัน เปื ้อน ถุงมื อ จับ ของร้ อน 5) การให้ เครดิ ต ในการช าระเงิ น 6) พนัก งานกระตื อ รื อ ร้ นในการให้ บ ริ ก าร และ
7) พนักงานเพียงพอในการให้ บริ การ
จากการศึ ก ษาการประเมิ น ความพึ ง พอใจของปั จ จัย ส่ว นประสมการตลาดของบริ ษั ท สุพ รรณี
ปิ โตรเลียม 2009 จากัด จังหวัดขอนแก่น มีความสอดคล้ องกับการศึกษาของวราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ และคณะ
(2560) พบว่า ความพึ ง พอใจของการให้ บ ริ ก าร 7Ps อยู่ใ นระดับ มาก และทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จัย พบว่ า
การเปรี ยบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การในการได้ รับบริ การของโรงพยาบาลเวชการุ ณย์รัศมิ์
ด้ านผลิตภัณฑ์ กระบวนการให้ บริ การ บุคลากรและกายภาพ ในแต่ละแผนกแตกต่างกัน ส่วนความคาดหวังและ
ความพึงใจของผู้ใช้ บริ การด้ านราคา สถานที่ และโปรโมชัน่ ในแต่ละแผนกไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับการศึกษาของ
วี ริ น ท์ ภั ค รพงศ์ โ อฬาร และสิ ริ เ กี ย รติ รั ช ชุ ศ านติ (2559) พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
ระดั บ ความส าคั ญ กั บ ส่ ว นประสมการตลาดทั ง้ 7 ด้ าน ในระดั บ มากทุ ก ด้ าน การเปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
ระดับ ความสาคัญ และระดับ ความพึ งพอใจของผู้ใช้ บ ริ ก ารต่อ ส่วนประสมการตลาดของร้ านวอซ อัพ คาร์ แคร์
จังหวัดเชียงใหม่ ด้ วยเทคนิค IPA พบว่า Quadrant A คือ ผู้ใช้ บริ การให้ ความสาคัญมาก แต่มีความพึงพอใจน้ อย
ต้ องปรับปรุง ได้ แก่ ด้ านบุคคลและด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย

สรุป
จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
1. ระดับความสาคัญ ของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ระดับความสาคัญ ของส่วนประสม
ทางการตลาด ในรายข้ อส่วนใหญ่ อยูใ่ นระดับความสาคัญมากที่สดุ
2. ระดับความพึงพอใจในการใช้ บริ การ พบว่า ระดับความพึงพอใจรายข้ อส่วนใหญ่ ความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ
3. การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของลูกค้ าแต่ละกลุม่ กับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้
บริ ก ารของ บริ ษั ท สุพ รรณี ปิ โตรเลี ย ม 2009 จ ากั ด พบว่ า ลูก ค้ าที่ มี ป ริ ม าณการซื อ้ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ร ะดั บ
ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ .05
4. การวิ เคราะห์ ค วามส าคัญ ของปั จจัย ส่ว นประสมทางการตลาดและความพึ ง พอใจของปั จจั ย
ส่วนประสมทางการตลาด ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ความสาคัญและบทบาท (IPA) พบว่า คะแนนปัจจัยส่วนประสม
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การตลาดและความพึ งพอใจในการใช้ บ ริ ก ารที่ อ ยู่ ใน Quadrant 1 ถื อ ว่ า ดี อ ยู่ แ ล้ ว แต่ ปั จ จั ย ที่ อ ยู่ ใน Quadrant 4
ต้องทาการปรับปรุง ซึ่งมี 7 ข้อ

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัยในครัง้ นี ้
1) ควรนาผลการศึกษาที่ได้ มาวางแผนเพื่อปรับปรุ งการให้ บริ การของบริ ษัท สุพรรณี ปิโตรเลียม
2009 จากัด เพื่อให้ สามารถให้ บริ การที่ทาให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ ้น
ควรนาผลการศึกษาที่ได้ มาใช้ เป็ นแนวทางในการจัดทาแผนการตลาดของบริ ษัท เพื่อให้ สามารถรักษา
ฐานลูกค้ าเดิม ให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจและเป็ นลูกค้ าอย่างต่อเนื่องและสามารถเพิ่มฐานลูกค้ าใหม่ได้
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1) ควรทาการศึกษาความต้ องการของลูกค้ าที่ใช้ บริ การบริ ษั ท สุพ รรณี ปิโตรเลียม 2009 จากัด
เพื่อให้ สามารถให้ บริ การได้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ าได้ มากยิ่งขึ ้น
2) ควรทาการศึกษาการวางแผนการตลาดระยะยาว เพื่อให้ บริ ษัทมียอดขายเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
และสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเดิมไว้ ได้ และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดใหม่ได้ มากขึ ้น
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยจาแนก
ตามขนาดร้ านตามปริ มาณการสัง่ ซื ้อ

ความพึงพอใจ

ขนาดร้ านตามปริมาณการสั่งซือ้
ร้ านขนาดใหญ่ ปริมาณ ร้ านขนาดกลาง
ร้ านขนาดเล็ก
การสั่งซือ้ ตัง้ แต่ 801 ปริมาณการสั่งซือ้
ปริมาณการสั่งซือ้
กิโลกรัม ขึน้ ไป
401 – 800 กิโลกรัม 200 – 400 กิโลกรัม

ด้ านผลิตภัณฑ์
บริ ษัทมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ เป็ นที่ร้ ูจกั
ถังบรรจุแก๊ สได้ มาตรฐานมีความ
ปลอดภัยมีเครื่ องหมายรับรอง
คุณภาพ มอก.
ถังบรรจุแก๊ สได้ รับการตรวจสอบตาม
ระยะเวลาที่กาหนดอยูใ่ นสภาพพร้ อม
ใช้ งาน
น ้าหนักแก๊ สที่บรรจุได้ มาตรฐานตามที่
ระบุไว้
ขนาดถังบรรจุแก๊ สมีหลายขนาดให้
เลือก
ด้ านราคา
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ราคาถูกกว่าบริษัทอื่นๆ
มีหลายราคาตามขนาดถังแก๊ สให้ เลือก
มีการแจ้ งราคาจาหน่ายที่ชดั เจน
ปรับราคาแก๊ สขึ ้นลงตามกลไกตลาด
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
มีบริ การจัดส่งที่รวดเร็ ว
สามารถสัง่ สินค้ าทางโทรศัพท์ สัง่ ผ่าน
สือ่ ออนไลน์ทางเฟสบุ๊คได้
มีปริ มาณถังแก๊ สเพียงพอกับความ
ต้ องการสามารถสัง่ ซื ้อได้ ทนั ที
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยจาแนก
ตามขนาดร้ านตามปริ มาณการสัง่ ซื ้อ (ต่อ)
ขนาดร้ านตามปริมาณการสั่งซือ้
ร้ านขนาดใหญ่ ปริมาณ ร้ านขนาดกลาง
ร้ านขนาดเล็ก
ความพึงพอใจ
การสั่งซือ้ ตัง้ แต่ 801 ปริมาณการสั่งซือ้
ปริมาณการสั่งซือ้
กิโลกรัม ขึน้ ไป
401 – 800 กิโลกรัม 200 – 400 กิโลกรัม
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มีขนตอนการบรรจุ
ั้
แก๊ สที่ปลอดภัย
4.45a
4.42a
4.48a
มีพนักงานเพียงพอในการให้ บริ การ
4.42a
4.50a
4.44a
มีระบบการขายที่ทนั สมัยผ่าน
4.50a
4.44a
4.49a
แอปพริ เคชัน่
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ขันตอนการให้
้
บริ การมีมาตรฐาน
4.73b
4.78b
4.52a
และปลอดภัย
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยจาแนก
ตามขนาดร้ านตามปริ มาณการสัง่ ซื ้อ (ต่อ)

ความพึงพอใจ

ขนาดร้ านตามปริมาณการสั่งซือ้
ร้ านขนาดใหญ่ ปริมาณ ร้ านขนาดกลาง
ร้ านขนาดเล็ก
การสั่งซือ้ ตัง้ แต่ 801 ปริมาณการสั่งซือ้
ปริมาณการสั่งซือ้
กิโลกรัม ขึน้ ไป
401 – 800 กิโลกรัม 200 – 400 กิโลกรัม

ด้ านลักษณะทางกายภาพ
มีขนตอนการให้
ั้
บริ การที่รวดเร็ ว
4.34a
4.54a
มีขนตอนการบรรจุ
ั้
แก๊ สที่ปลอดภัย
4.61
4.50
มีพนักงานเพียงพอในการให้ บริ การ
4.67b
4.66b
มีระบบการขายที่ทนั สมัยผ่าน
4.50ab
4.65b
แอปพริ เคชัน่
ขันตอนการให้
้
บริ การมีมาตรฐาน
4.58a
4.54a
และปลอดภัย
*ค่าเฉลีย่ ที่มีตวั อักษรต่างกันแสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4.38ab
4.50
4.48a
4.44a
4.42a

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ความสาคัญ ของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจของปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ความสาคัญและบทบาท (IPA)
ปั จจัย

ด้ านผลิตภัณฑ์
บริ ษัทมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือและเป็ นที่ร้ ูจกั
ถังบรรจุแก๊ สได้ มาตรฐานมีความปลอดภัยมี
เครื่ องหมายรับรองคุณภาพ มอก.
ถังบรรจุแก๊ สได้ รับการตรวจสอบตาม
ระยะเวลาที่กาหนดอยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งาน
น ้าหนักแก๊ สที่บรรจุได้ มาตรฐานตามที่ระบุไว้
ขนาดถังบรรจุแก๊ สมีหลายขนาดให้ เลือก
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รหัส

ค่ าเฉลี่ย ค่ าเฉลี่ยปั จจัย ความสาคัญ Quadrants
ความพึง ส่ วนประสม
(BPNN)
พอใจ
การตลาด

P101
P102

4.45
4.63

4.39
4.54

0.06
0.09

Q2
Q1

P103

4.43

4.49

-0.06

Q3

P104
P105

4.57
4.54

4.54
4.55

0.03
-0.01

Q1
Q2
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ตารางที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ ค วามส าคัญ ของปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดและความพึ ง พอใจของปั จ จัย
ส่วนประสมทางการตลาด ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ความสาคัญและบทบาท (IPA) (ต่อ)
ปั จจัย

ด้ านราคา
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ราคาถูกกว่าบริษัทอื่นๆ
มีหลายราคาตามขนาดถังแก๊ สให้ เลือก
มีการแจ้ งราคาจาหน่ายที่ชดั เจน
การปรับราคาแก๊ สขึ ้นลงตามกลไกตลาด
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
มีบริ การจัดส่งที่รวดเร็ ว
สามารถสัง่ สินค้ าทางโทรศัพท์ สัง่ ผ่านสือ่
ออนไลน์ทางเฟสบุ๊คได้
มีปริ มาณถังแก๊ สเพียงพอกับความต้ องการ
สามารถสัง่ ซื ้อได้ ทนั ที
เปิ ดให้ บริ การทุกวัน
มีบริ การร่วมอย่างอื่น เช่น จาหน่ายอุปกรณ์
เกี่ยวกับระบบแก๊ ส
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
โฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สือ่
อออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค และการโฆษณาแบบ
ป้ายโฆษณา
ของแถมสาหรับร้ านค้ านาไปแจกลูกค้ าราย
ย่อย เช่น ผ้ ากันเปื อ้ น ถุงมือจับของร้ อน
ส่วนลดเมื่อสัง่ แก๊ สตามจานวนทีบ่ ริ ษัท
กาหนด
การให้ เครดิตในการชาระเงิน
ระยะเวลารับประกันถังแก๊ ส
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รหัส

ค่ าเฉลี่ย ค่ าเฉลี่ยปั จจัย ความสาคัญ Quadrants
ความพึง ส่ วนประสม
(BPNN)
พอใจ
การตลาด

P201
P202
P203
P204
P205

4.41
4.03
4.6
4.49
4.23

4.45
3.99
4.54
4.54
4.25

-0.04
0.04
0.06
-0.05
-0.02

Q3
Q2
Q1
Q2
Q3

P301
P302

4. 4
4.51

4.33
4.52

0.07
-0.01

Q2
Q2

P303

4.43

4.52

-0.09

Q3

P304
P305

4.68
4.53

4.68
4.53

0
0

Q2
Q2

P401

4.51

4.55

-0.04

Q2

P402

3.96

3. 89

0.07

Q2

P403

4.54

4.49

0.05

Q1

P404
P405

4.28
4.54

4.26
4.55

0.02
-0.01

Q2
Q2
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ตารางที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ ค วามส าคัญ ของปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดและความพึ ง พอใจของปั จ จัย
ส่วนประสมทางการตลาด ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ความสาคัญและบทบาท (IPA) (ต่อ)
ปั จจัย

ด้ านบุคลากร
พนักงานแต่งกายสะอาดเรี ยบร้ อย
พนักงานมีความรู้ ความชานาญเกี่ยวกับ
สินค้ า
พนักงานอัธยาศัยดี ให้ บริ การด้ วยความ
สุภาพ
พนักงานปฏิบตั งิ านโดยคานึงถึงความ
ปลอดภัย
พนักงานกระตือรื อร้ นในการให้ บริ การ
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
มีขนตอนการให้
ั้
บริ การที่รวดเร็ ว
มีขนตอนการบรรจุ
ั้
แก๊ สที่ปลอดภัย
มีพนักงานเพียงพอในการให้ บริ การ
มีระบบการขายที่ทนั สมัยผ่านแอปพริ เคชัน่
ขันตอนการให้
้
บริ การมีมาตรฐานและ
ปลอดภัย
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
มีขนตอนการให้
ั้
บริ การที่รวดเร็ ว
มีขนตอนการบรรจุ
ั้
แก๊ สที่ปลอดภัย
มีพนักงานเพียงพอในการให้ บริ การ
มีระบบการขายที่ทนั สมัยผ่านแอปพริ เคชัน่
ขันตอนการให้
้
บริ การมีมาตรฐานและ
ปลอดภัย
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รหัส

ค่ าเฉลี่ย ค่ าเฉลี่ยปั จจัย ความสาคัญ Quadrants
ความพึง ส่ วนประสม
(BPNN)
พอใจ
การตลาด

P501
P502

4.14
4.59

4.19
4.52

-0.05
0.07

Q3
Q1

P503

4.39

4.46

-0.07

Q3

P504

462

4.6

0.02

Q1

P505

4.43

4.39

0.04

Q2

P601
P602
P603
P604
P605

4.52
4.46
4.45
4.48
4.64

4.44
4.59
4.31
4.5
4.6

0.08
-0.13
0.14
-0.02
0.04

Q1
Q3
Q2
Q3
Q1

P701
P702
P703
P704
P705

4.42
4.52
4.58
4.52
4.49

4.46
4.55
4.59
4.53
4.51

-0.04
-0.03
-0.01
-0.01
-0.02

Q3
Q2
Q2
Q2
Q2
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ปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของ
บริ ษัท สุพรรณีปิโตรเลียม
2009 จากัด

ลูกค้ า 3 กลุม่ ที่ซื ้อแก๊ สจาก
บริ ษัท สุพรรณีปิโตรเลียม 2009
จากัด ได้ แก่ ร้ านขนาดใหญ่
ร้ านขนาดกลาง
ร้ านขนาดเล็ก

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการ
บริ การของพนักงานแผนนส่ง
บริ ษัท สุพรรณีปิโตรเลียม 209 จากัด

ความพึงพอใจของลูกค้ าที่
ซื ้อแก๊ สจาก
บริ ษัท สุพรรณีปิโตรเลียม
2009 จากัด
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

เพศ

2%

1%

ชาย
47%

หญิง
53%

รายได้ ต่อเดือน
11%

5% 2%

31-40 ปี
31%

17% 14%
24%

14%

32%

29%

ระยะเวลาในการเป็ นลูกค้ า

ไม่เกิน 20,000 บาท

52%

ประถมศึกษา

ไม่เกิน 30 ปี

16% 20%

15% 21%

20,001-30,000 บาท

30%

การศึกษา

อายุ

30,001-40,000 บาท

17%

40,001-50,000 บาท

ไม่เกิน 1 ปี

19%

4-5 ปี
47%

ปริมาณการสั่งซือ้

48%

2-3 ปี

มัธยมศึกษา
ตอนต้ น

33%

มากกว่า 5 ปี ขึ ้นไป

ร้ านขนาดใหญ่ ปริ มาณการสัง่ ซื ้อ
ตั ้งแต่ 801 กิโลกรัม ขึ ้นไป
ร้ านขนาดกลาง ปริ มาณการสัง่ ซื ้อ
401 – 800 กิโลกรัม
ร้ านขนาดเล็ก ปริ มาณการสัง่ ซื ้อ
200 – 400 กิโลกรัม

มากกว่า 50,000 บาท ขึ ้นไป

ภาพที่ 2 ร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
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ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดและความพึงพอใจ โดยรวม
ส่วนประสมการตลาด
4.54.52

4.524.51
4.35 4.35

4.35

ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดและความพึงพอใจ ด้ านผลิตภัณฑ์

ส่วนประสมการตลาด

ความพึงพอใจ
4.53 4.51
4.494.51
4.43 4.43
4.37

4.63
4.54
4.45
4.39

4.45 4.41

4.54 4.6
4.03
3.99

4.49

4.25 4.23

ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดและความพึงพอใจ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ส่วนประสมการตลาด
4.55

4.51
3.89

3.96

4.54
4.49

4.264.28

4.59

4.5

4.45
4.31

4.48

4.52 4.51

4.524.43

ส่วนประสมการตลาด
4.19 4.14

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ
4.68 4.68

4.53

4.53

ความพึงพอใจ

4.62
4.52 4.59 4.46
4.6
4.39

4.43
4.39

ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดและความพึงพอใจ
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
ส่วนประสมการตลาด

4.6 4.64

4.55
4.54

ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดและความพึงพอใจ
ด้ านบุคลากร

4.554.54

ส่วนประสมการตลาด
4.46

4.33

4.4

ความพึงพอใจ

ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดและความพึงพอใจ
ด้ านกระบวนการให้ บริการ

4.44 4.52

ส่วนประสมการตลาด

ความพึงพอใจ
4.54

4.544.57

ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดและความพึงพอใจ
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย

ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดและความพึงพอใจ
ด้ านราคา
ส่วนประสมการตลาด

4.49
4.43

ความพึงพอใจ

4.464.42

4.554.52

4.594.58

ความพึงพอใจ
4.534.52

4.514.49

ภาพที่ 3 ค่าเฉลีย่ ของระดับความสาคัญของปั จจัยส่วนประสมการตลาด และระดับความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
ของบริ ษัท สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 จากัด
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10
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Quadrant 4 (Q4)

Quadrant 3 (Q3)

Quadrant 1 (Q1)

Quadrant 2 (Q2)

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสาคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจของปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ความสาคัญและบทบาท (IPA) (P1 = ด้ านผลิตภัณฑ์, P2 = ด้ าน
ราคา, P3 = ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย, P4 = ด้ านการส่งเสริ มการตลาด, P5 = ด้ านบุคลากร, P6 =
ด้ านกระบวนการให้ บริ การ, P7 = ด้ านลักษณะทางกายภาพ) Quadrant 1 (Q1) (Keep up the good
Work การท างานที่ ดี ) Quadrant 2 (Q2) (Possible Overskill ศั ก ยภาพมากเกิ น ไป) Quadrant 3 (Q3)
(Low Priority ลาดับความสาคัญต่า) และ Quadrant 4 (Q4) (Concentrate Here ความเอาใจใส่)
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ภาษาพู ด ในภาษาเยอรมั น : การศึ ก ษาลั ก ษณะทางสั ท ศาสตร์ และวากยสั ม พั น ธ์ และ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่ างประเทศ1
Spoken German: A Study of Phonetic and Syntactic Features and Suggestions for Teaching
German as a Foreign Language
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้เป็ นการศึกษาลักษณะเฉพาะด้ านสัทศาสตร์ และวากยสัมพันธ์ ของภาษาพูดในภาษาเยอรมัน
ผ่า นบทสนทนาจริ ง ในชี วิ ต ประจ าวัน ของชาวเยอรมัน ในคลัง ข้ อ มูล ภาษา Plattform Gesprochenes Deutsch
จานวน 81 บท มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ผลการวิเคราะห์เป็ นพื ้นฐานการเลือกลักษณะเฉพาะของภาษาพูดทีน่ ามาสร้ าง
บทเรี ย นจ าลองเกี่ ย วกับ หัวข้ อ ดังกล่า วเพื่ อ พัฒ นาการเรี ย นการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่า งประเทศ
ผลการวิจัยพบว่า ปรากฏการณ์ ด้านสัทศาสตร์ ที่พบบ่อย ได้ แก่ การรวบเสียงพยางค์ ท้าย การกร่ อนเสียงพยางค์
ก่อ นสุดท้ า ย การกลมกลืน เสีย ง และปรากฏการณ์ ด้ านวากยสัมพันธ์ ที่ พบบ่อ ย ได้ แ ก่ การละข้ อความ การพูด
แบบไม่ตอ่ เนื่องและการพูดซ ้า การใช้ อนุประโยคที่มีคากริ ยาอยูใ่ นตาแหน่งที่สอง เมื่อใช้ คาสันธาน weil
คาสาคัญ: คลังข้ อมูลภาษา ภาษาพูดในภาษาเยอรมัน ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ

Abstract
This study aims to scrutinize the phonetic and syntactic features of spoken German through the
81 authentic conversations in daily life of German in the corpus “Plattform Gesprochenes Deutsch”. Its
objective is to use the findings as a foundation for the feature selection to design lesson plans about this
topic for the development of teaching German as a Foreign Language. The results indicate that the common
phonetic features are apocope, aphaeresis and assimilation. While the common syntactic features are
ellipsis, discontinuation and repetition and also the use of subjunction weil with the finite verb on the second
position.
Keywords: language corpus, spoken German, German as a Foreign Language

1
2

งานวิจยั นี ้ได้ รับการสนับสนุนจาก สกว. ภายใต้ โครงการทุนวิจยั มหาบัณฑิต สกว.ด้ านมนุษยศาสตร์ -สังคมศาสตร์
นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย
Master Student of German Section, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand.

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H489

บทนา
ในปั จจุบนั การเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ มุง่ เน้ นผลสัมฤทธิ์ด้านการสื่อสารเป็ นหลัก การเรี ยนเนื ้อหา
เชิงไวยากรณ์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทักษะการใช้ ภาษา ผู้เรี ยนจาเป็ นต้ องมีองค์ความรู้ อื่น
ประกอบเพื่ อ จะสามารถใช้ ภาษาในสถานการณ์ ก ารสื่อ สารจริ ง ได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพและสามารถใช้ ภาษา
ได้ เหมาะสมใกล้ เคียงเจ้ า ของภาษามากที่สุด “ภาษาพูดในภาษาเยอรมัน ” นับเป็ นอีก องค์ ค วามรู้ หนึ่งที่ สาคัญ
เนื่องจากหัวข้ อดังกล่าวเป็ นหนึง่ ในความรู้ที่จาเป็ นสาหรับผู้เรี ยนเมื่อต้ องใช้ ภาษาในสถานการณ์จริ งในชีวิตประจาวัน
แม้ ว่ า นัก ภาษาศาสตร์ ภ าษาเยอรมัน ได้ เ ริ่ ม สนใจที่ จ ะวิ เ คราะห์ แ ละวิ จัย ภาษาพูด ในภาษาเยอรมัน
ในเชิ งโครงสร้ างมากขึน้ เป็ นลาดับ แต่ในบริ บทของการเรี ยนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ
กลับยังไม่ได้ ประยุกต์ผลการวิจยั ไปใช้ ในการเรี ยนการสอนจริ งเท่าไรนัก รวมทังในการผลิ
้
ตสือ่ การสอน เช่น แบบเรี ยน
และหนังสือไวยากรณ์ ทาให้ ผ้ เู รี ยนยังขาดความรู้ เรื่ องดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรี ยนการสอนภาษาเยอรมัน
นอกประเทศที่ใช้ ภาษาเยอรมันเป็ นภาษาราชการ (Auslandsgermanistik) ที่ผ้ เู รี ยนมีโอกาสสนทนากับเจ้ าของภาษา
นอกห้ องเรี ยนน้ อยมาก การเรี ยนแต่ในห้ องเรี ยนที่ใช้ ภาษาเขียนเป็ นหลักยิ่งทาให้ ผ้ เู รี ยนขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ภาษาพูดตามไปด้ วย
ผู้วิจยั ในฐานะผู้เรี ยนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศเล็งเห็นถึงปั ญหาดังกล่าว จึงสนใจที่จะศึกษา
ลักษณะเฉพาะของภาษาพูดผ่านคลังข้ อมูลภาษาที่รวบรวมจากการใช้ ภาษาจริ งของชาวเยอรมัน โดยจะศึกษาข้ อมูล
ดังกล่าว ในเชิงสถิ ติก่อนที่ผ้ ูวิจัยจะนาผลที่ได้ ไปวิเคราะห์ เพื่อที่จะนาผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ ไปใช้ เป็ นพืน้ ฐาน
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับภาษาพูดในลาดับถัดไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะด้ านสัทศาสตร์ และวากยสัมพันธ์ของภาษาพูดในภาษาเยอรมัน
2. เพื่อนาผลของการศึกษาดังกล่าวมาปรับใช้ ในการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ

การทบทวนวรรณกรรม
ในขัน้ แรก ผู้วิ จัย ศึก ษาทฤษฎี พื น้ ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ภาษาพูด ในภาษาเยอรมัน และทฤษฎี ที่ จ ะน ามา
ช่ ว ยวิ เ คราะห์ ส าเหตุก ารเกิ ด ลัก ษณะเฉพาะของภาษาพู ด ในประเด็ น ต่ า ง ๆ โดยผู้ วิ จัย เลื อ กใช้ แนวคิ ด และ
ประเด็ น ศึ ก ษาอ้ างอิ ง ตามหนั ง สื อ “Gesprochenes Deutsch: Eine Einführung” ของ Johannes Schwitalla
ซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2555 และ “Grammatik der gesprochenen Sprache in Theorie und Praxis” ของ Mathilde
Hennig ซึง่ ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2549 เป็ นหลัก เนื่องจากหนังสือทังสองเล่
้
มได้ ให้ ภาพรวมเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องและ
ลัก ษณะเฉพาะของภาษาพู ด ในมุ ม มองที่ แ ตกต่ า งกัน กล่ า วคื อ หนัง สื อ เล่ม แรกอธิ บ ายทฤ ษฎี พื น้ ฐานและ
ลักษณะเฉพาะของภาษาพูดในด้ านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ตังแต่
้ ระดับสัทศาสตร์ และสัทสัมพันธ์ วากยสัมพันธ์
คาศัพท์ หรื อวัจนปฏิบตั ิ ศาสตร์ รวมไปถึงด้ านคาศัพท์ ในขณะที่หนังสือเล่มที่สองกล่าวถึงทฤษฎี พื ้นฐานเกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะของภาษาพูดด้ านวากยสัมพันธ์และการนากรอบแนวคิดไปวิเคราะห์ภาษาพูด
หลังจากที่ได้ ศึกษาทฤษฎีพื ้นฐานที่เกี่ยวกับภาษาพูดในเบื ้องต้ นแล้ ว ผู้วิจัยจึงศึกษาลักษณะเฉพาะของ
ภาษาพูดโดยละเอียดเป็ นลาดับถัดไป ผู้วิจยั ตัดสินใจเลือกศึกษาลักษณะเฉพาะด้ านสัทศาสตร์ และวากยสัมพันธ์ของ
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ภาษาพู ด ในภาษาเยอรมั น มาตรฐาน (das gesprochene Standarddeutsch) เนื่ อ งด้ วยเหตุ ผ ลดั ง ต่ อ ไปนี ้
ประการแรก สัท ศาสตร์ แ ละวากยสัมพัน ธ์ เ ป็ นแขนงซึ่งผู้เ รี ย นสามารถสังเกตเห็ นลัก ษณะเฉพาะของภาษาพูด
ได้ ชดั เจนที่สดุ เนื่องจากในบางกรณี ลักษณะเฉพาะดังกล่าวไม่สอดคล้ องกับกฎไวยากรณ์ที่ผ้ เู รี ยนได้ ศึกษามาก่อน
ในชันเรี
้ ยน ประการที่สอง ลักษณะเฉพาะด้ านสัทศาสตร์ และวากยสัมพันธ์ ได้ รับอิทธิพลของภาษาถิ่นไม่มากเท่ากับ
ด้ านคาศัพท์ เนื่องจากผู้ใช้ ภาษาในแต่ละท้ องถิ่นใช้ คาศัพท์ที่แตกต่างหลากหลายไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์ และ
สัง คม ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกับ ประเด็ น การวิ จัย ที่ ต้ อ งการศึ ก ษาภาษาเยอรมัน มาตรฐาน อัน เป็ นรู ป แบบที่ ผ้ ูเ รี ย น
ชาวต่างประเทศคุ้นเคยเป็ นอย่างดี
ในเชิ ง ทฤษฎี ลัก ษณะเฉพาะด้ านสัท ศาสตร์ และวากยสั ม พั น ธ์ ข องภาษาพู ด ในภาษาเยอรมั น
สามารถแบ่งแยกย่อยออกได้ เป็ นหลายลักษณะ ในที่นี ้ ผู้วิจยั ขอยกเพียงลักษณะที่พบได้ บอ่ ยมาอภิปรายเท่านัน้
ลั ก ษณะเฉพาะด้ านสั ท ศาสตร์ ที่ พ บบ่ อ ย ได้ แ ก่ การรวบเสีย งพยางค์ ท้ า ย (Apokope) มัก เกิ ด ขึ น้
กับคากริ ยาที่ผนั รู ปในประโยค เช่น คาว่า “habe” คนเยอรมันส่วนใหญ่มกั ออกเสียงเป็ น “hab” เนื่องจากความเร็ ว
ในการพูด และในประโยคมีบริ บททางไวยากรณ์อื่น ๆ เป็ นตัวช่วยทาให้ ผ้ รู ่ วมในสนทนาเข้ าใจได้ ว่าคู่สนทนาของตน
พู ด ว่ า อะไร บริ บทดั ง กล่ า วอาจเป็ นบุ รุ ษ สรรพนามที่ ท าหน้ าที่ เ ป็ นประธานของประโยค คื อ ค าว่ า “ich”
(สรรพนามบุรุษที่ 1 เอกพจน์) เป็ นต้ น เหตุผลที่สาคัญอีกประการหนึง่ ที่ทาให้ คนเยอรมันมักพูดรวบเสียงพยางค์ท้าย
คือหน่วยเสียง [ə] (เสียง Schwa) ตรงท้ ายพยางค์ เป็ นหน่วยเสียงที่มีความก้ องของเสียงต่า เมื่อผู้ใช้ ภาษาเยอรมัน
เป็ นภาษาแม่พดู ด้ วยระดับความเร็ วซึง่ เป็ นธรรมชาติอาจทาให้ หน่วยเสียงดังกล่าวมีโอกาสหายไปได้
การกลมกลืน เสีย ง (Assimilation) และการลดเสีย งสระในพยางค์ (Synkope) ก็ เ ช่น เดีย วกัน ผู้สื่อสาร
ต้ องอาศัยบริ บทโดยรอบเป็ นตัวช่วยในการทาความเข้ าใจประโยค เช่น ในประโยค “sie sind gekommn” การหายไป
ของหน่วยเสียง [ə] ในพยางค์สดุ ท้ าย ไม่สง่ ผลกระทบต่อความเข้ าใจ เพราะองค์ประกอบอื่นในประโยค ทาให้ ผ้ ฟู ั ง
เข้ าใจได้ ว่าเป็ นประโยคที่ใช้ รูปอดีตกาลแบบ Perfekt ส่วนการกลมกลืนเสียงนันมั
้ กเกิดขึ ้นเวลาผู้พดู พูดด้ วยความเร็ ว
โดยเสียงหนึง่ มักจะไปกลืนกับเสียงข้ าง ๆ ตัวอย่างเช่น “anbinden” [ออกเสียงเหมือน mb] “eben” [ออกเสียงเหมือน
bm] เป็ นต้ น ในขณะที่ การกร่ อนเสียงสระพยางค์ ก่อนสุดท้ าย (Verkürzung der Endsilbe) คือการทาให้ พยางค์
ก่อนสุดท้ ายสันลง
้ ส่วนใหญ่มกั เกิดกับคานาหน้ านามแบบไม่ชี ้เฉพาะเจาะจง จาพวก ein เช่น eine, einen เป็ นต้ น
คานามที่มากับคานาหน้ านามจะเป็ นตัวช่วยให้ ผ้ ฟู ั งสามารถเข้ าใจความหมายได้ โดยอัตโนมัติ เช่น วลี “ne Tasche”
ผู้ฟังก็สามารถเข้ าใจได้ ทนั ทีวา่ “ne” ในที่นี ้มาจากคานาหน้ านามแบบไม่ชี ้เฉพาะ eine โดยสามารถเดาได้ จากบริ บท
ทางไวยากรณ์เรื่ องเพศทางไวยากรณ์ของคานาม
ภาวะลิ น้ รั ว (Freudscher Versprecher) และภาวะผสมภาษา (Code-Mixing/Sprachmischung)
เป็ นปรากฏการณ์ ด้านสัทศาสตร์ ที่พบได้ บ่อยเช่นกัน โดยภาวะลิ ้นรัว มักเกิดขึ ้นเมื่อเวลาผู้พูดตังใจพู
้ ดคาหนึ่งคา
มากจนเกิ นไป ทาให้ เมื่อพูดออกมาแล้ วลิ ้นกลับรัวและทาให้ พูดสลับอักษรกัน เช่น ตังใจจะพู
้
ดว่า “spektakulär”
แต่กลับพูดออกมาว่า “spektukalär” เป็ นต้ น ซึ่งการพูดสลับอักษรนี ้สามารถเกิดขึ ้นได้ ทุกตาแหน่งในพยางค์ ทังต้
้ น
กลางและท้ ายพยางค์ ในขณะที่ภาวะผสมภาษา คือการใช้ ภาษาต่างประเทศปะปนกับภาษาเยอรมันซึง่ เป็ นภาษาแม่
อาจเกิดขึ ้นเนื่องจากอิทธิพลภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษที่เข้ ามาปะปนในภาษาเยอรมันปั จจุบนั
นอกจากด้ านตัว อย่ า งด้ านสัท ศาสตร์ ที่ ย กมาพอสัง เขปแล้ ว ลั ก ษณะเฉพาะทางวากยสั ม พั น ธ์
ก็เป็ นสิง่ ที่พบในภาษาพูดบ่อยไม่แพ้ กนั ซึง่ ประเด็นที่ได้ รับการศึกษาอย่างกว้ างขวาง ได้ แก่ การละข้ อความ (Ellipse)
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การนาส่วนของประโยคไปไว้ หลังคากริ ยาคาสุดท้ ายซึ่งเป็ นตัวกากับกรอบของประโยค (Ausklammerung) หรื อ
การที่ผ้ ูพูด ใช้ อนุประโยคที่โดยปกติต้องวางคากริ ยาไว้ ท้ายประโยค แต่เมื่อใช้ คาสันธานบางคา เช่น คาว่า weil
(เพราะว่า) กลับใช้ อนุประโยคที่ มี คากริ ยาอยู่ในตาแหน่งที่ สอง (weil mit Verbzweitstellung) ซึ่ง ผิดแผกไปจาก
ไวยากรณ์ภาษาเขียนมาตรฐาน เป็ นต้ น
การละข้ อความมักเกิ ดขึน้ ในบริ บทที่มีการใช้ โครงสร้ างประโยคร่ วมกัน จึงสามารถละส่วนของประโยค
ซึง่ เป็ นที่เข้ าใจร่วมกันของคูส่ นทนาอยูแ่ ล้ วออกได้ เช่น
ER: ja das geNÜCHT ja Auch.
SIE: JA, (-) che MIR nIch,3 (Schwitalla, 2012, p. 104)
จากตัวอย่างข้ างต้ น คู่สนทนาฝ่ ายหญิงต้ องการบอกว่า ตนเองนันยั
้ งต้ องการสิ่งนันอี
้ ก จึงใช้ โครงสร้ างที่มี
ค ากริ ย า genügen (“เพี ย งพอ”) ตามด้ วยกรรมรู ป Dativ ซึ่ ง เป็ นโครงสร้ างเดี ย วกั บ ที่ คู่ ส นทนาฝ่ ายชายใช้
โดยไม่จาเป็ นต้ องกล่าวประธานและคากริ ยาของประโยคซ ้า
การน าส่ ว นของประโยคไปวางไว้ หลั ง ค ากริ ยาค าสุ ด ท้ ายซึ่ ง เป็ นตั ว ก ากั บ กรอบของประโยค
มี จุ ด ประสงค์ ห ลัก เพื่ อ เน้ น ข้ อ ความส าคัญ ในประโยคที่ ย าวและมี ข้ อ มูล จ านวนมาก เพราะภาษาเยอรมัน มี
“โครงสร้ างแบบกรอบประโยค” (Klammerkonstruktion) ที่ ส่ว นขยายเกื อ บทัง้ หมดจะอยู่ที่ ต าแหน่ ง ส่ว นกลาง
(Mittelfeld) ของประโยคซึ่งอยู่ระหว่างคากริ ยาที่ อยู่ ตาแหน่งที่สองและคากริ ยาอีกคาหนึ่ง ที่อยู่ตาแหน่งสุดท้ า ย
ของประโยค การนาส่วนของประโยควางไว้ หลังคากริ ยาคาสุดท้ ายซึง่ เป็ นตัวกากับกรอบของประโยค นอกจากจะเป็ น
การเน้ นเนื ้อหาส่วนนัน้ ๆ ดังที่กล่าวไปแล้ ว ยังเป็ นการช่วยให้ ค่สู นทนาไม่ต้องจดจาข้ อมูลในตาแหน่งส่วนกลางของ
ประโยคจานวนมากอีกด้ วย เช่น
[...] man müsste jetzt wirklich untersuchungen anstellen über die verschiedenen rassen in
verschiedenen erdteilen ob ... […] (Rath, 1976, p. 296 as cited in Schwatilla, 2012, p. 116).
จากตัวอย่างข้ างต้ น ส่วนที่เน้ นตัวหนาและทาตัวเอียงไว้ ตามปกติต้องอยูห่ น้ าคากริ ยา anstellen เพราะว่า
ตามกฎไวยากรณ์ภาษาเยอรมันคากริ ยาที่อยูต่ าแหน่งสุดท้ ายทาหน้ าที่เป็ นตัวกากับกรอบของประโยค ไม่ควรมีอะไร
อยู่ตามหลังอีก แต่เนื่องจากในบริ บทนี ้ข้ อความดังกล่าวเป็ นเนื อ้ หาสาคัญที่ผ้ พู ูดต้ องการเน้ น ผู้พูดจึงยกส่วนของ
ประโยคนันมาไว้
้
นอกกรอบของประโยคหรื อหลังคากริ ยาตัวสุดท้ ายเพื่อจุดประสงค์ดงั กล่าว
ประเด็นด้ านวากยสัมพันธ์ อีกหัวข้ อ หนึ่ง ซึ่งเป็ นเรื่ องที่นักภาษาศาสตร์ เยอรมัน ยังถกเถี ยงและอภิปราย
กันอย่างกว้ างขวางว่าเป็ นสิ่งที่ถูกต้ องตามหลักไวยากรณ์ หรื อไม่ คือการที่ผ้ พู ูดใช้ คาสันธานบางคากับอนุประโยค
ที่โดยปกติต้องวางคากริ ยาไว้ ท้ายประโยค แต่กลับใช้ อนุประโยคที่มี คากริ ยาอยู่ในตาแหน่งที่สอง ซึ่งผิดแผกไปจาก
กฏไวยากรณ์ภาษาเขียนมาตรฐาน ทังนี
้ แ้ ต่เดิมถือว่าผิดหลักไวยากรณ์และไม่เป็ นที่ยอมรับ กรณีที่เป็ นที่ถกเถียงกัน
มากที่ สุด ได้ แ ก่ การใช้ อ นุป ระโยคที่ มี ค ากริ ย าอยู่ใ นต าแหน่ ง ที่ สองกับ ค าสัน ธาน weil ซึ่ ง ค าสัน ธานดัง กล่า ว
ใช้ บอกเหตุผล โดยคากริ ยาในอนุประโยคที่ ตามหลังคาสันธาน weil ต้ อ งอยู่ตาแหน่งสุด ท้ ายของประโยคเสมอ
แต่ในปั จจุบนั นักวิชาการจานวนหนึง่ มองว่า ในบริ บทของภาษาพูด คาสันธานดังกล่าวเปลีย่ นหน้ าที่เป็ นดัชนีปริ จเฉท
(Diskursmarker) ซึ่ ง บ่ ง บอกถึ ง การคาดคะเนของผู้ พู ด (epistemischer Gebrauch) และสู ญ ความหมาย

3

การถอดเสียงตัวอย่างประโยคในงานวิจยั นี ้ยึดตามระบบ Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem 2 (GAT2)
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ของการบอกเหตุผลไป โดยหลังจากการพูดคาสันธาน weil ในรู ปแบบดังกล่าวมักมีการเว้ นวรรคสัน้ ๆ ก่อนที่จะพูด
ส่วนประกอบอื่นในประโยค และคากริ ยาของประโยคจะย้ ายไปอยูต่ าแหน่งที่สองแทน

วิธีดาเนินการวิจัย
ขันตอนการวิ
้
จัยประกอบไปด้ วย 2 ขันตอน
้
ได้ แก่ การรวบรวมและจัดการข้ อมูลในคลังข้ อมูลภาษา และ
การวิเคราะห์ผล
ขัน้ ตอนแรก ผู้วิ จั ย จัด เตรี ย มข้ อ มู ล เพื่ อ วิ เ คราะห์ โดยเลื อ กใช้ ตัว บทในคลัง ข้ อ มูล ภาษา “Plattform
Gesprochenes Deutsch” เนื่องจากบทสนทนาในคลังข้ อมูล ได้ รับการคัดกรองมาให้ เหมาะสมกับบริ บทการวิจัย
เพื่อการเรี ยนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ นอกจากนันยั
้ งมีความเหมาะสมอีกหลาย
ประการ ได้ แ ก่ มี จ านวนของตัว บทภาษาพูด เพี ย งพอต่ อ การวิ จัย กล่า วคื อ ประมาณ 100 บท ซึ่ ง จ าแนกไว้
ตามสถานการณ์การสื่อสาร ทาให้ ง่ายต่อการเลือกใช้ นอกจากนันคลั
้ งข้ อมูลภาษาดังกล่าว ยังมีข้อดีทงเชิ
ั ้ งปริ มาณ
และเชิ ง คุณ ภาพ กล่า วคื อ ตัว บทในคลัง ข้ อ มูล ดัง กล่า วเป็ นบทสนทนาจริ ง ในชี วิ ต ประจ าวัน ของชาวเยอรมัน
และได้ บนั ทึกเสียงอย่างถูกต้ องโดยได้ รับความยินยอมทางกฎหมายให้ สามารถเผยแพร่ ต่อสาธารณชนได้ รวมไปถึง
การที่ในคลังข้ อมูลมีคลิปวิดีโอหรื อ คลิปเสียงบทสนทนาที่ ได้ ถอดเสียงเป็ นตัวอักษรตามหลักทฤษฎีการวิเคราะห์
วาทกรรม ทาให้ ผ้ วู ิจัยสามารถกลับมาตรวจสอบได้ เมื่อมีข้อสงสัยตอนวิเคราะห์ตวั บท อีกทังการเข้
้
าถึงคลังข้ อมูล
ออนไลน์ดงั กล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ
เมื่อได้ คลังข้ อมูลที่เหมาะสม ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์บทสนทนาในภาพรวม พบว่าจากบทสนทนาทังหมด
้
จ านวน 101 บทในคลัง ข้ อมู ล “Plattform Gesprochenes Deutsch” สามารถน ามาวิ เ คราะห์ ไ ด้ เพี ย ง 81 บท
เนื่องจากบทสนทนาจานวน 19 บทข้ อมูลไม่สมบูรณ์และอีก 1 บทเป็ นบทสนทนาที่ผ้ พู ดู ใช้ ภาษาเยอรมันสาเนียงที่ใช้
ในประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ เนื่ อ งด้ ว ยจ านวนตัว อย่า งภาษาเยอรมัน สาเนี ย งสวิ สนี ท้ ี่ มี น้ อ ยเกิ น ไป ไม่เ พี ย งพอ
ต่อการวิเคราะห์และสรุปผล ผู้วิจยั จึงตัดสินใจตัดบทสนทนานี ้ออก หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเรี ยบร้ อยแล้ ว
ผู้วิจัยจึงได้ ทาการคัดลอกข้ อมูลการถอดเสียงซึ่งผู้จัดทาคลังข้ อมูลภาษาได้ เตรี ยมไว้ ให้ แล้ ว เก็บในเอกสารรู ปแบบ
WORD เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ รวมถึงการรวบรวมผลเชิงสถิติตอ่ ไป
ลักษณะเฉพาะของภาษาพูดในภาษาเยอรมันที่ ผ้ ูวิจัย พบในคลังข้ อมูลภาษามีทงั ้ สิ ้น 14 ปรากฏการณ์
ได้ แก่4
1. การรวบเสียงพยางค์ท้าย (Apokope ([AP])
2. การกลมกลืนเสียง (Assimilation [AS])
3. การลดเสียงพยางค์ไม่เน้ นในคาที่ตามมา (Enklise [EK])
4. การกร่อนเสียงสระพยางค์ก่อนสุดท้ าย (Verkürzung der Endsilbe [VE])
5. การลดเสียงสระในพยางค์ (Synkope [SK])
6. การออกเสียงพยัญชนะเกร็งทีป่ ล่อยลมมากกว่าปกติ (Plosive mit überstarker Fortis-Artikulation mit
Behauchung [FAmB])
ในตารางที่ 1 ซึ่งสรุ ปความถี่ ของปรากฏการณ์ ที่ปรากฏในคลังข้ อมูลภาษา ผู้วิจัยได้ ใส่เฉพาะอักษรย่อของแต่ละปรากฏการณ์ ดังที่ให้ ไว้ วงเล็บสี่เหลี่ยมหลังชื่ อ
ภาษาเยอรมัน
4
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7. ภาวะผสมภาษา (Code-Mixing [CM])
8. การละข้ อความ (Ellipse [EL])
9. การใช้ อนุประโยคที่มีคากริ ยาอยู่ในตาแหน่งที่สอง เมื่อใช้ คาสันธาน weil (weil mit Verbzweitstellung
[WV2])
10. การย้ ายส่วนของประโยคมาไว้ ต้นประโยค (Linksversetzung [LV])
11. การย้ ายส่วนของประโยคมาอยูท่ ้ ายประโยค (Rechtsversetzung [RV])
12. การน าส่ ว นของประโยคไปไว้ หลั ง ค ากริ ยาค าสุ ด ท้ ายซึ่ ง เป็ นตั ว ก ากั บ กรอบของประโยค
(Ausklammerung [AK])
13. การพูดแบบไม่ตอ่ เนื่องและการพูดซ ้า (Abbruch und Wiederholung [AmW])
14. การพู ด แบบไม่ ต่ อ เนื่ อ งและการแก้ ไขหรื อ เริ่ ม ใหม่ (Abbruch und Korrektur oder Neuanfang
[AmK/N])

ผลการวิจัย
สถานการณ์ การสื่อสาร AP
บทสนทนาทางโทรศัพท์
29
การสือ่ สารทางการแพทย์ 547
บทสนทนาในมหาวิทยาลัย 379
บทสนทนาตอนเก็บเงิน
57
บทสนทนาตอนติดต่อ
94
กับทางราชการ
บทสนทนาในธุรกิจบริ การ 312
บทสนทนาในครอบครัว
480
บทสนทนาบนโต๊ ะอาหาร
7
จานวนความถี่รวม
1,905

AS EK VE SK FAmB EL WV2 RV LV AK AmW AmK/N CM
2 0 9 2
1
1
3
0 0 2
2
2
0
50 34 199 39
0
34 10 0 0 6 39
12
0
27 8 117 28
1
29 13 0 0 2
8
7
0
22 0 51 6
3
5
0
0 0 0
2
2
0
6

0

24

11

0

11

1

0

0

1

0

2

0

34 2 92 16
83 16 123 34
0 0 5 1
224 60 620 137

5
0
1
11

53
106
0
239

11
21
0
59

0
0
0
0

0
0
0
0

3
2
0
18

19
16
0
86

9
13
0
47

2
1
0
3

ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลความถี่ของลักษณะเฉพาะแต่ละประเด็น
ข้ อมูลที่ รวบรวมได้ แสดงให้ เห็ นว่า ลักษณะเฉพาะทางสัทศาสตร์ ที่ มีความถี่ สูง สุด 3 อันดับ แรก ได้ แก่
การรวบเสียงพยางค์ท้าย (1,905 ตาแหน่ง) ตามมาด้ วย การกร่อนเสียงสระพยางค์ก่อนสุดท้ าย (620 ตาแหน่ง) และ
การกลมกลื น เสี ย ง (224 ต าแหน่ ง ) ส่ ว นลัก ษณะเฉพาะทางวากยสัม พัน ธ์ ที่ มี ค วามถี่ สูง สุด 3 อัน ดับ ได้ แก่
การละข้ อ ความ (239 ต าแหน่ง ) การพูด แบบไม่ต่อ เนื่ อ งและการพูด ซ า้ (86 ต าแหน่ง ) และการใช้ อนุป ระโยค
ที่มีคากริ ยาอยูใ่ นตาแหน่งที่สอง เมื่อใช้ คาสันธาน weil (59 ตาแหน่ง) (ดูตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบ)
จากผลการวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของภาษาพูด ดังกล่าว ผู้วิจัยขอยกสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์
การละข้ อความมาอภิปรายพอสังเขป ดังนี ้
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จากการวิ เคราะห์ ข้อมูลบทสนทนาในคลังข้ อมูลภาษา ประเภทของการละข้ อความที่ พบบ่อยที่ สุดคื อ
การละหัวข้ อของบทสนทนา ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุหลักของการเกิดปรากฏการณ์ ดงั กล่าวคือ ปั จจัยด้ านสถานการณ์
เนื่ อ งจากผู้ส่ง สารและผู้รั บ สารอยู่ใ นพื น้ ที่ แ ละเวลาเดี ย วกัน บริ บ ทของการสื่ อ สารดัง กล่า วจะถูก ก าหนดโดย
สถานการณ์ ผู้ร่วมสนทนาทัง้ สองย่อมเข้ าใจสถานการณ์ ร่วมกันดีอยู่เนื่องจากอยู่ในบริ บทสถ านการณ์ เดียวกัน
ส่งผลให้ ผ้ สู ่งสารเลือกใช้ ภาษาที่แสดงออกโดยยึดโยงกับบริ บทสถานการณ์ ได้ กล่าวคือ การจัดโครงสร้ างข้ อมูล
โดยพึ่งพิงบริ บทสถานการณ์ โดยไม่จาเป็ นต้ องพูด แบบครบโครงสร้ างดังเช่นในภาษาเขียน สามารถละข้ อความ
บางส่ว นซึ่ง เป็ นที่ เ ข้ า ใจร่ ว มกัน ระหว่า งผู้สนทนาอยู่แ ล้ ว ออกไปได้ เช่ น บทสนทนาในสถานการณ์ ก ารสื่อ สาร
ทางการแพทย์ คูส่ นทนาคนหนึ่ง ซึ่งเป็ นลูกค้ าเข้ ามาสอบถามว่ายาคุมกาเนิดชนิดไหนดีกว่ากัน ระหว่างการสนทนา
คู่ ส นทนาทั ง้ สองยั ง คงคุ ย กั น ในหั ว ข้ อเดิ ม คื อ ยาคุ ม ก าเนิ ด (die Antibabypille หรื อ “die Tablette”) ด้ วย
เพราะการพูดอ้ างอิงถึงสิ่งเดียวกัน ผู้พูดจึงต่างละคานามคานันไว้
้ ในฐานที่เข้ าใจและเหลือไว้ เพียงคานาหน้ านาม
แบบชี ้เฉพาะ คือ die เท่านัน้ เนื่องจากเป็ นที่เข้ าใจตรงกันอยูแ่ ล้ วว่าคานาหน้ านามทดแทนคานามใดอยู่
หลังจากที่ผ้ วู ิจยั รวบรวมผลและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดลักษณะเฉพาะของภาษาพูดเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงศึกษา
ทฤษฎี พื น้ ฐานเกี่ ย วกับ การวางแผนบทเรี ย นและทดลองวางแผนบทเรี ย นจ าลองส าหรั บ ผู้เ รี ย นในระดับ B15
วัตถุประสงค์หนึ่งของการสร้ างบทเรี ยนจาลองนีก้ ็เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ
ที่ไม่มีโอกาสใช้ ภาษาเยอรมันนอกห้ องเรี ยนมากนักได้ ทาความเข้ าใจและคุ้นเคยกับลักษณะเฉพาะของภาษาเยอรมัน
อีกรู ปแบบหนึ่งที่พบบ่อยในชีวิตประจาวัน โดยผู้วิจัยคัดเลือกลักษณะเฉพาะของภาษาพูดที่มีความถี่ของการเกิด
ปรากฏการณ์ สูงสุดในแต่ละด้ าน อันได้ แก่ เรื่ อง “การรวบเสียงพยางค์ท้าย” และ ”การละข้ อความ” มานาเสนอ
ในบทเรี ยนจาลองดังกล่าว ทังนี
้ ้การนาปรากฏการณ์เฉพาะของภาษาพูดเหล่านี ้ไปใช้ เป็ นเนื ้อหาในชันเรี
้ ยนจะทาให้
ผู้เ รี ย นเกิ ด ความตระหนัก รู้ ลัก ษณะเฉพาะของภาษาพูด ในภาษาเยอรมัน ซึ่ง ถื อ เป็ นข้ อ ได้ เ ปรี ย บอัน จะน าไปสู่
สัมฤทธิผลด้ านการสือ่ สารที่เพิ่มขึ ้น เมื่อผู้เรี ยนต้ องใช้ ภาษาได้ อย่างเหมาะสมในสถานการณ์การสือ่ สารจริ ง
ผู้วิจัยได้ วางแนวทางการเรี ยนการสอนประเด็นเรื่ องภาษาพูดในภาษาเยอรมันไว้ 4 ด้ าน กล่าวโดยสรุ ป
ได้ ดงั นี ้
1. การเรี ยนการสอนภาษาพู ด ควรควบคู่ ไ ป กั บ การพั ฒ นาทั ก ษะอื่ น ด้ วย เนื่ อ งจากการเรี ยน
ภาษาต่างประเทศไม่วา่ จะเรื่ องใดก็ตาม วัตถุประสงค์หลักยังคงเป็ นความสามารถในการสือ่ สารในสถานการณ์จริ งได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง การที่ ผ้ ู เรี ย นจะบรรลุเ ป้ าหมายดัง กล่ า วได้ ต้ องอาศัย การพัฒ นาทัก ษะทางภาษา
ทัง้ เพื่ อ การรั บ สารและการส่ง สาร ทัก ษะที่ ค วรพัฒ นาควบคู่ไปด้ ว ยกับ ทัก ษะการพูด ก็ คื อ การฟั ง ซึ่ง การได้ ฟั ง
บทสนทนาทีผ่ ้ สู นทนาพูดด้ วยความเร็ วปกติเหมือนอย่างที่คนเยอรมันพูดกันโดยทัว่ ไปในชีวิตประจาวัน แม้ ในช่วงแรก
ผู้เรี ยนอาจประสบปั ญหาที่จะทาความเข้ าใจตัวบทอยู่บ้าง แต่หากฝึ กฝนบ่อยครัง้ ก็จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความคุ้นชิน
และสามารถเข้ าใจได้ ในที่สดุ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั เห็นว่าการพัฒนาทักษะการฟั งไม่ได้ มีประโยชน์เฉพาะด้ านการสือ่ สารเท่านัน้
กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาของกลุม่ ประเทศในยุโรป หรื อ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ได้
จัดระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรี ยนไว้ เป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับเริ่ มต้ น (A1-A2) ระดับกลาง (B1-B2) และระดับชานาญ (C1-C2) ซึง่ หลักเกณฑ์การแบ่ง
ระดับของผู้เรี ยนครอบคลุมทังความสามารถทางภาษาทั
้
งสี
้ ่ทกั ษะ ได้ แก่ การฟั ง การอ่าน การพูด และการเขียน ตลอดจนสมรรถนะด้ านอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
ภาษา เช่น ความรู้ด้านไวยากรณ์ การเลือกใช้ คาศัพท์ และความรอบรู้เชิงวัฒนธรรม
ส่วนเหตุผลที่ผ้ วู ิจยั เลือกสร้ างบทเรี ยนจาลองสาหรับผู้เรี ยนในระดับนี ้ เนื่องจากผู้เรี ยนในระดับดังกล่าวพอมีความรู้ภาษาเยอรมันพื ้นฐานอยูบ่ ้ างแล้ ว จึงสามารถ
จาแนกความแตกต่างระหว่างรูปไวยากรณ์ที่เคยเรี ยนรู้มาซึง่ ยึดหลักเกณฑ์ภาษาเขียนเป็ นใหญ่กบั ลักษณะเฉพาะของภาษาพูดที่เป็ นเนื ้อหาใหม่ได้
5
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แต่ผ้ ูเรี ย นยัง ได้ พัฒ นาเนือ้ หาและทัก ษะอื่ น ไปพร้ อมกัน ด้ ว ย เช่น การเพิ่ ม พูนคลังค าศัพ ท์ การเดาความหมาย
จากบริ บท เป็ นต้ น
2. ในบริ บ ทการเรี ย นการสอน การเลื อ กหัว ข้ อ หรื อ ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกับ ภาษาพูด มาสอนในแต่ ล ะครั ง้
อย่างเป็ นระบบเป็ นสิง่ สาคัญ ทังนี
้ ้ผู้สอนควรมุ่งความสาคัญไปที่ปรากฏการณ์ทางภาษาประเด็นใดประเด็นหนึง่ ก่อน
โดยอาจอ้ างอิงจากผลการวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของภาษาพูดที่พบบ่อยในคลังข้ อมูลภาษา หากสอนทุกประเด็น
พร้ อมกันทังหมดอาจท
้
าให้ ผ้ เู รี ยนสับสนและไม่สามารถจับประเด็นสาคัญได้ เช่น ในกรณีที่ประเด็นหลักในชัว่ โมงเรี ยน
นันคื
้ อหัวข้ อ “การละข้ อความ” ผู้สอนไม่จาเป็ นต้ องพูดถึงลักษณะเฉพาะของภาษาพูดแบบอื่น ๆ ที่ อาจปรากฏอยู่
ในบทสนทนาเดียวกันก็ได้ หรื อหากไวยากรณ์ ของภาษาพูดเรื่ องดังกล่าวมีความซับซ้ อนสูง เช่น “การละข้ อความ”
ซึ่ ง มี ห ลายประเภท อี ก ทัง้ ยัง สามารถเกิ ด ขึ น้ ได้ ทัง้ ในระดับ ค าและระดับ ประโยค ผู้ส อนอาจเลื อ ก อภิ ป ราย
เฉพาะบางประเด็นที่สอดคล้ องกับเนื ้อหานัน้ ๆ
3. การสร้ างบทเรี ยนที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะเฉพาะของภาษาพูด ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตและ
สรุ ป ด้ วยตนเอง โดยที่ ผ้ ู สอนช่ ว ยให้ ค าแนะน าในบางครั ง้ การกระตุ้ นให้ ผู้ เรี ย นค้ นหาค าตอบด้ วยตนเอง
เป็ นหนทางหนึ่ง ที่ ผ้ ูสอนจะช่ ว ยให้ ผ้ ูเ รี ย นมี ค วามตระหนัก รู้ และเข้ า ถึ ง ความละเอี ย ดอ่อ นทางภาษาได้ ดี ยิ่ ง ขึ น้
ตัวอย่างเช่น “การรวบเสียงพยางค์ ท้าย” ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ ที่พบบ่อยที่สุดในคลังข้ อมูลภาษา โดยมักเกิ ดขึน้
เมื่ อ ค ากริ ย าผั น รู ป ตามประธานสรรพนามบุ รุ ษ ที่ 1 เอกพจน์ “ich” ในประโยค เมื่ อ ผู้ เรี ย นได้ ฟั งบทฟั ง
ที่มีลกั ษณะเฉพาะดังกล่าวปรากฏอยู่ ผู้สอนอาจตังค
้ าถามเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนหาคาตอบจากสิง่ ที่ได้ ยินว่า มีเสียงใด
หายไปหรื อมีข้อแตกต่างจากรู ปแบบทางไวยากรณ์ที่ผ้ เู รี ยนเคยเรี ยนมาในชันเรี
้ ยนก่อนหน้ าหรื อไม่ ในบริ บทนี ้ผู้เรี ยน
ต้ องเชื่ อ มโยงความรู้ เดิ ม ที่ มี อ ยู่ กั บ ปรากฎการณ์ ท างภาษาในบทฟั งเพื่ อ หาค าตอบและข้ อสรุ ป รู ป แบบ
ของปรากฏการณ์ดงั กล่าว
4. ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกพูดอย่างอิสระ (freies Sprechen) โดยการฝึ กพูดดังกล่าว ผู้สอนควรเข้ าไป
กากับ ให้ น้ อ ยที่ สุด ในชัน้ เรี ย นซึ่ง นับ เป็ นสถานที่ ที่ สาคัญมากในการฝึ กฝนทักษะการพูด อันเป็ นทัก ษะที่ สาคัญ
ต่อ การสื่อ สารเป็ นอย่ า งยิ่ ง การจ าลองสถานการณ์ แ ละบรรยากาศให้ เ หมื อ นการสื่ อ สารในสถานการณ์ จ ริ ง
ได้ มากเท่าไร โอกาสที่ผ้ เู รี ยนจะสามารถนากลยุทธ์ การสื่อสารที่ได้ เรี ยนรู้ จากสถานการณ์ จาลองในห้ องเรี ยนไปใช้
ในสถานการณ์จริ งยิ่งมีความเป็ นไปได้ มากขึ ้นเท่านัน้

สรุป
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสนทนาจริ งในคลังข้ อมูลภาษาของชาวเยอรมันผู้วิจยั พบว่าการใช้ ภาษา
ในชีวิตประจาวันของผู้ใช้ ภาษาเยอรมันเป็ นภาษาแม่มีแนวโน้ มที่จะตัดทอนหรื อลดองค์ประกอบของภาษาในระดับ
ต่าง ๆ ทังในระดั
้
บเสียง คา หรื อแม้ กระทัง่ ในระดับประโยค เมื่อศึกษาต่อไปถึงสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์เหล่านัน้
ยิ่งทาให้ ผ้ วู ิจยั มองเห็นความสาคัญของเรื่ องดังกล่าวมากขึ ้น การผนวกหัวข้ อเรื่ องปรากฏการณ์ และลักษณะเฉพาะ
ของภาษาพูดเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่งของการเรี ยนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศจึงเป็ นเรื่ องที่ควร
ให้ ความสาคัญ เพื่อผู้เรี ยนจะได้ ค้ นุ ชินและยอมรับว่าภาษาพูดมีลกั ษณะเฉพาะหรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ คือ มี “มาตรฐาน”
ของตนเอง อันจะนาไปสูก่ ารปรับมุมมองว่ารูปแบบเฉพาะด้ านภาษาพูดนันมี
้ ฐานะทัดเทียมกับกฎไวยากรณ์ในภาษา
เขียนและมีส่วนสาคัญที่ทาให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถสื่อสารในชีวิตประจาวันได้ อย่างเป็ นธรรมชาติและมีประสิทธิ ภาพ
งานวิจัยชิน้ นีเ้ ป็ นเพียงจุดเริ่ มต้ นที่จะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การวิจัยเรื่ องภาษาพูดในภาษาเยอรมัน
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ต่อ ไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนภาษาพูด ที่ เ หมาะสมกับ กลุ่ม ผู้เ รี ย น
ในแต่ละระดับตังแต่
้ มธั ยมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
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การเปลี่ยนแปลงเนือ้ หาด้ านศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในแบบเรี ยนประวัตศิ าสตร์
ไทย พ.ศ.2521-2563
Changes in the content of Thai history textbooks regarding arts, culture and wisdom, 19782020.
ศิริโชค อภิภชั ผ่องใส1 และ ชาคริ ต ชุ่มวัฒนะ2
Sirichok Aphiphatphongsai and Chakrit Choomwattana

บทคัดย่ อ
การศึกษาระดับชันมั
้ ธยมระหว่าง พ.ศ.2521-2563 นัน้ อยู่ภายใต้ การกากับของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
จานวน 6 หลัก สูต ร อัน ได้ แก่ หลัก สูต รมัธยมศึก ษาตอนต้ น พ.ศ.2521 หลัก สูต รมัธยมศึก ษาตอนปลาย พ.ศ.2524
หลัก สูต รมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น พ.ศ.2521 (ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2533) หลัก สูต รมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย พ.ศ.2524
(ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2533) หลัก สูต รการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พ.ศ.2544 และหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
พ.ศ.2551แบบเรี ยนวิชาประวัตศิ าสตร์ ที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละช่วงเวลาก็ต้องจัดทาให้ สอดคล้ องกับหลักสูตร
ที่ใช้ ในช่วงนัน้ ๆ สิ่งที่แปรเปลี่ยนนอกจากรู ปเล่มที่อาจดูทนั สมัยขึ ้น ก็คือเนื ้อหาซึ่งต้ องปรับให้ เข้ ากับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ใช้ อยู่ แบบเรี ยนของสานักพิ มพ์ต่าง ๆ ก็ต้องมีเนื ้อหาตามที่หลักสูตรกาหนดเพื่อจะได้ รับการอนุญาตให้ ใช้ ใน
โรงเรี ยนได้ เนื ้อหาเกี่ยวกับศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ปรากฏในแบบเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ ในช่วง 40
กว่าปี นี ้ก็เปลีย่ นไปด้ วยเช่นกัน
ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยหลัก 4 ประการที่เป็ นเหตุให้ มีการเปลี่ยนแปลงเนื ้อหาเกี่ยวกับศิลปกรรม วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยในแบบเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ เป็ นระยะ ๆ ซึง่ อาจจะทาให้ มีการเพิ่มรายละเอียดในบางประเด็น หรื อ
ตัดทอนบางหัวข้ อ หรื อให้ น ้าหนักแก่บางเรื่ องมากขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากหลักสูตรที่ใช้ ในปั จจุบนั ซึง่ เน้ นด้ านวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญามากกว่าด้ านศิลปกรรม ปั จจัยทัง้ 4 ข้ อ ได้ แก่ การต้ องปรับตัวเมื่อเผชิญกับกระแสโลกาภิวตั น์ การส่งเสริ มให้
เยาวชนไทยตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การให้ เยาวชนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์คือ รักชาติ
ศาสน์ กษัตริ ย์ และความเป็ นไทย และการปลูกฝั งวัฒนธรรมไทยให้ แก่เยาวชนเพื่อสร้ างพลเมืองที่ดีให้ แก่สงั คม
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Abstract
During 1978-2020 high school education has been supervised by six curriculum of the Ministry of
Education: Lower Secondary Education Curriculum 1978, Upper Secondary Education Curriculum 1981, and
Lower Secondary Education Curriculum 1978 (1990 Revision), Upper Secondary Education Curriculum
1981(1990 Revision), Basic Education Curriculum B.E. 2544 (A.D. 2001) and Basic Education Core
Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). History textbooks of each period have to conform to the curriculum
regulations in use. Apart from the more modern appearance of the textbooks, the content has to be revised in
accordance with the objectives of each curriculum. History textbooks of various publishing houses are
allowed to be used in schools only if the content is in the same direction as the curriculum guidelines.
Therefore, the content regarding arts, culture and Thai wisdom as appeared in history textbooks during this
period of 40 years has changed regularly as well.
It is found that there are four major factors causing the revision of content regarding arts, culture and
Thai wisdom in history textbooks intermittently. This has led to more detail given to some aspects, deletion of
certain topics or more emphasis placed on some issues as one can notice that the current curriculum has put
more weight on culture and wisdom than arts. The four factors are self-adjustment in confrontation with
globalization, the enhancement of the value of Thai culture and wisdom among young people, the promotion
of desired qualifications to students, which is to cherish nation, religion, king and Thainess, and finally the
teaching of Thai culture to young people in order to bring about good Thai citizens to the society.
Keyword: Thai History Textbooks, arts, culture, wisdom

บทนา
แบบเรี ยนประวัติศาสตร์ ไทยในช่วง พ.ศ.2521-2563 นัน้ ปรากฏว่ามีความเปลี่ยนแปลงด้ านเนื ้อหาเนื่องจาก
แบบเรี ยนมีการปรับปรุ งให้ เป็ นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิ การ โดยการเปลี่ยนแปลงของแบบเรี ยนในแต่ละ
หลักสูตรเป็ นไปเพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแต่ละยุคสมัย ที่เกิดจากบริ บทของสังคม และนโยบายการศึกษา
ชาติที่เปลีย่ นแปลงไป
บทความนี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงของเนื ้อหาในแบบเรี ยนประวัติศาสตร์ ไทยด้ าน
ศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ในช่วง พ.ศ.2521-2563 ที่ปรากฏในแบบเรี ยนของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้ น
พ.ศ.2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้ น พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2533) หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน พ.ศ.2544 และ
หลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พ.ศ.2551 โดยเป็ นการวิเคราะห์ ว่า เนื อ้ หาด้ านศิ ลปกรรม วัฒ นธรรมและ
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H499

ภูมิปั ญ ญาไทยนัน้ มี การเปลี่ย นแปลงอย่างไรในช่วง 40 กว่าปี นี ้ โดยพิ จารณาจากเอกสารแบบเรี ย นของสานักพิ ม พ์
ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ ใช้ ในโรงเรี ยนเป็ นหลัก และข้ อมูลประกอบอื่น ๆ เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปว่าปั จจัยใดที่ก่อให้ เกิด
การเปลีย่ นแปลงของเนื ้อหา

วัตถุประสงค์
1. ศึก ษาการเปลี่ย นแปลงของเนื อ้ หาในแบบเรี ย นประวัติ ศ าสตร์ ไทยระดับ มัธยมศึ ก ษาด้ านศิ ลปกรรม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ตังแต่
้ พ.ศ.2521-2563
2. วิเคราะห์ ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงเนือ้ หาด้ านศิลปกรรม วัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญาไทยในแบบเรี ยน
ประวัติศาสตร์ ไทยระดับมัธยมศึกษา พ.ศ.2521-2563

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนีศ้ ึกษาค้ นคว้ าด้ วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิธีการหลัก คือ การวิเคราะห์ หลักสูตรและแบบเรี ยน
ประวัติศาสตร์ ไทยตังแต่
้ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้ น พ.ศ.2521 – หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551
ทังหมด
้
6 หลักสูตรทีม่ ีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
นอกจากการใช้ เอกสารชันต้
้ นแล้ ว มีการใช้ เอกสารชันรองประเภทบทความ
้
งานวิจยั หนังสือ และวิทยานิพนธ์
เพื่อช่วยในการสังเคราะห์และเรี ยบเรี ยงข้ อมูลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์

เนื อ้ หาด้ านศิลปกรรม วัฒ นธรรมและภูมิ ปัญ ญาไทยที่ปรากฏในแบบเรี ยนระดับ มัธยมศึกษา
พ.ศ.2521-2563
หลักสูตรการศึกษาของไทยสาหรับระดับชันมั
้ ธยมศึกษาช่วง พ.ศ.2521 – 2563 มีทงสิ
ั ้ ้นจานวน 6 หลักสูตร เมื่อ
ศึกษาหลักสูตรของกลุม่ สาระสังคมศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้วิจยั ได้ จดั กลุม่ หลักสูตรเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ตังแต่
้ ปี
2521-2543 มีหลักสูตรการศึกษา 4 หลักสูตร คือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้ น พ.ศ.2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ.2524 หลักสูตรมัธยมศึก ษาตอนต้ น พ.ศ.2521 (ฉบับ ปรั บปรุ ง พ.ศ.2533) และหลัก สูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) พบว่าไม่มีการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ แยกออกมาโดยเฉพาะ แต่
จัดการเรี ยนการสอนในลักษณะบูรณาการ โดยวิชาประวัติศาสตร์ ถูกบูรณาการรวมเป็ นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา
ร่ วมกับรายวิชาอื่น ถึง 7 รายวิชา ไม่ใช่รายวิชาบังคับ ที่ เรี ยนสัป ดาห์ ละหนึ่งชั่วโมงดังปรากฏมาแต่ หลักสูต รประโยค
มัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.ศ.1-2-3) พ.ศ.2503 ถึงหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้ น หมวดวิชาสังคมศึก ษา พุทธศักราช
2520 ซึง่ เป็ นหลักสูตรก่อนหน้ านี ้ อีกทังยั
้ งพบว่าจุดประสงค์ของรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับประวัติศาสตร์ ได้ หายไปเป็ นจานวน
มาก ส่วนกลุ่มหลักสูตรระยะที่สอง ตัง้ แต่ พ.ศ.2544-2563 มี 2 หลักสูตรการศึกษาคือ หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พ.ศ.2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551 ผู้วิจัยพบว่า รายวิชาประวัติศาสตร์ ถกู บรรจุกลับมา
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เป็ น 1 ใน 5 สาระหลักของวิชาสังคมศึกษา มีการจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ แยกออกมา ดังเช่นที่เคยมีมาใน
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.ศ.1-2-3) พ.ศ.2503
จากการศึกษาแบบเรี ยนประวัติศาสตร์ ไทยช่วง พ.ศ.2521 – 2563 รวมทังสิ
้ ้น 6 หลักสูตร มีการนาเสนอเนื ้อหา
เรื่ องศิลปกรรม วัฒ นธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ แบบเรี ยนของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้ น
พ.ศ.2521 ไม่ป รากฏเนื อ้ หาเกี่ ยวกับ ศิลปกรรม วัฒ นธรรมและภูมิปั ญ ญาไทย ส่วนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ.2524 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 63 พบเนื อ้ หาศิลปกรรมปรากฏเป็ นส่วนหนึ่งของประเด็น เกี่ ยวกับโครงสร้ างทาง
ศิลปกรรมไทยซึ่งแบ่งเป็ น 3 ยุค คือ ยุคก่อนการปฏิวตั ิใน พ.ศ.2475 ที่ได้ รับอิทธิพลจากชาติตะวันตก แต่ยงั คงทานุบารุ ง
ศิ ล ปวัฒ นธรรมไทย เช่ น ด้ านสถาปั ตยกรรมแต่ ล ะรั ช สมั ย มี ก ารสร้ างวัง และวัด ทั ง้ แบบไทยและฝรั่ ง ยุ ค หลั ง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ที่ให้ ความสาคัญกับแนวคิดชาตินิยม โดยเฉพาะสมัยจอมพลแปลก พิบลู สงคราม
ที่เน้ นความสาคัญของความเป็ นชาติในลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาษา วัฒนธรรม สมบัติของชาติที่ล ้าค่า ประวัติศาสตร์ ของ
การสร้ างชาติ เป็ นผลให้ มีการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน และปรับปรุ งพิ พิธภัณ ฑ์ เพื่อเก็ บรักษาโบราณวัตถุต่าง ๆ
รวมถึ งหลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์ และสุด ท้ า ยยุค การฟื ้น ฟู แ ละการท านุบ ารุ ง ศิ ลปวัฒ นธรรมกับ การสมโภชกรุ ง
รัตนโกสินทร์ ครบรอบ 200 ปี พ.ศ.2525 โดยมีการฟื น้ ฟูศิลปกรรมต่าง ๆ ทังจิ
้ ตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรมที่วดั
พระศรี รัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง และมีการฟื น้ ฟูพระราชพิธีสาคัญที่เป็ นวัฒนธรรมของชาติ เช่น พิธีเสด็จ
พระราชดาเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค รวมถึงมีการตกแต่ง ถนนราชดาเนินด้ วยการจาหลักลวดลายดวงตรา
พระราชลัญจกรประจาแต่ละรัชกาลรวม 9 รัชกาล
ต่อมาแบบเรี ยนของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้ น พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2533) ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี
ที่ 34 ในหัวข้ อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ กล่าวถึงด้ านศิลปกรรมนับแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็ นต้ นมา ซึ่งเป็ นช่วงเวลา
ที่ศิลปะไทยก้ าวเข้ าสูศ่ ิลปะสมัยใหม่อนั เนื่องจากการผสมผสานศิลปะจากตะวันตกโดยแบ่งออกเป็ นด้ านต่าง ๆ ในด้ าน
สถาปั ตยกรรมนิยมสร้ างงานตามแบบตะวันตกทังพระราชวั
้
ง ที่ทาการราชการต่าง ๆ ด้ านประติมากรรมมีการสร้ างรูปปั น้
มนุษย์รูปเหมือนจริ งไว้ เป็ นอนุสาวรี ย์ต่าง ๆ ด้ านจิตรกรรมนิยมเขียนภาพเหมือนจริ งมีแสงและเงา และนิยมเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่แสดงขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนาและชีวิตประจาวันของคนไทย ด้ านนาฏศิลป์และดนตรี มี
การรั บ อิ ท ธิ พ ลจากตะวัน ตกท าให้ เกิ ด ละครชนิ ด ใหม่ เช่ น ละครดึ ก ด าบรรพ์ ละครร้ อง และละครพูด และสุด ท้ า ย
ด้ านวรรณกรรมเกิดความนิยมวรรณกรรมไทยแบบร้ อยแก้ ว เช่น นวนิยายและเรื่ องสัน้ โดยเค้ าโครงเรื่ องมีการเน้ นบทบาท
ของมนุษ ย์ ที่ เป็ นบุค คลธรรมดาสามัญ ขึน้ และความนิย มงานแปลวรรณกรรมต่างชาติที่ เพิ่ มมากขึน้ ส่วนแบบเรี ย น

สืบแสง พรหมบุญ, ณรงค์ พ่วงพิศ และสัญชัย สุวงั บุตร. (2534). หนังสือเรี ยนสังคมศึกษา รายวิ ชา ส 605 สังคมศึกษา สาหรับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 6 (ม.6). หน้ า 69.
วิทยา สุจริ ตธนารักษ์ และคณะ. (2536). หนังสือเรี ยนสังคมศึกษา ส 306 ประเทศของเรา 4 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 3. หน้ า 76-81.

3
4

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H501

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 65 แบ่งศิลปกรรมของไทย
ออกเป็ น 3 สมัย สมัยแรก คือศิลปะแบบดังเดิ
้ มในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในดินแดนไทย หลักฐานเช่น หม้ อดินเผาลายก้ น
หอยเขียนสีแดงที่บ้านเชียง กลองมโหระทึกลวดลายรูปดวงดาว ดวงอาทิตย์ และรูปกบ รวมถึงภาพรูปคล้ ายเรขาคณิต รู ป
คน ฝ่ ามื อ และสัต ว์ ที่ อ าเภอโขงเจี ย ม จัง หวัด อุบ ลราชธานี สมัย ต่ อ มาคื อ ศิ ลปะแบบประเพณี นิ ย ม เริ่ ม ตัง้ แ ต่ สมัย
ประวัติศาสตร์ โดยรับอิทธิ พลจากอินเดียและจีนเข้ ามาผสมผสานในศิลปะแบบดังเดิ
้ ม เกิดเป็ นศิลปะหลวงที่ตงในเขต
ั้
ศูนย์กลางแว่นแคว้ น แบ่งแบบแผนทางศิลปะออกเป็ นแบบศรี วิชยั แบบทวารวดี แบบลพบุรีหรื อละโว้ แบบสุโขทัย แบบ
ล้ านนา แบบอยุธยา และแบบรัตนโกสิน ทร์ และสมัยสุดท้ ายคือศิลปะสมัยใหม่ เริ่ มตัง้ แต่รัชกาลที่ 4 เรื่ อยมาโดยรั บ
อิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตก การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะไม่ได้ เน้ นศรัทธาเพียงอย่างเดียว แต่เน้ นเพื่อประโยชน์ใช้ สอย
ของมนุษย์ และเพื่อแสดงถึงอารมณ์ของมนุษย์โดยทัว่ ไป
ในหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2544 แบบเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 16 กล่าวถึงศิลปวัฒนธรรมของ
สมัยสุโขทัยในด้ านประติมากรรม สถาปั ตยกรรม วรรณกรรม และประเพณี ส่วนแบบเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 47 มี
การอธิบายเนื ้อหาด้ านศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยแบ่งเนื ้อหาเป็ น 2 ส่วนสาคัญ เนื ้อหาส่วนแรกคือเรื่ อง
พัฒนาการศิลปะไทย เนื ้อหาส่วนนี ้เป็ นการอธิบายข้ อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ แบ่งเป็ นศิลปะไทยก่อนพุทธศตวรรษ
ที่ 19 เช่น ศิลปะทวารวดี ลพบุรี อู่ทอง ศรี วิชัย และเชียงแสน กับศิลปะไทยตัง้ แต่พุทธศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นมา ได้ แก่
ศิ ลปะสุโขทัย อยุธยา รั ต นโกสิน ทร์ ต อนต้ น และรั ต นโกสิน ทร์ ตัง้ แต่รัช กาลที่ 4 เนื อ้ หาส่วนที่ สองคื อ วัฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย กล่าวถึงปั จจัยที่มผี ลต่อการสร้ างสรรค์ภมู ิปัญญาไทย อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อการสร้ างสรรค์ภมู ิปัญญา
ไทย และมี ก ารแบ่ งลัก ษณะภูมิ ปั ญ ญาไทยออกหลายลัก ษณะ คื อ ภูมิ ปั ญ ญาไทยด้ า นการเมื อ งการปกครอง เช่ น
การควบคุม ก าลัง คน ด้ านการสร้ างคติ ค วามเชื่ อ เพื่ อ ควบคุม พฤติ ก รรมของคนในสังคม ด้ านการรู้ จัก แก้ ปั ญ หาใน
การดารงชีวิต เช่น การหาทาเลในการสร้ างเมืองราชธานี ระบบการชักน ้า เก็บน ้า และระบายน ้า การรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ
ด้ านศิลปกรรม เช่น งานปูนปั น้ งานเครื่ องไม้ จาหลัก ด้ านเครื่ องมือเครื องใช้ เช่น การประดิษฐ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ด้วยโลหะ
เครื่ องปั น้ ดินเผา นอกจากนี ้ยังมีการระบุถึงแนวทางการนาภูมิปัญญาไปใช้ ในชีวิตประจากัน และการอนุรักษ์ ภมู ิปัญญา
ไทยไว้ เป็ นมรดกของชาติ
ในแบบเรี ยนหลักสูตรล่าสุดซึง่ ยังใช้ ในปั จจุบนั คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551 แบบเรี ยน
8
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะ โดยแบ่งรูปแบบภูมิปัญญาไทย
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ. (2541). หนังสือเรี ยนสังคมศึกษา ส 605 สังคมศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 6. หน้ า 20-41.
ณรงค์ พ่วงพิศ, วุฒิชยั มูลศิลป์ และชาคริ ต ชุ่มวัฒนะ. (2550). หนังสือเรี ยนสาระการเรี ยนรู้พืน้ ฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :
ประวัติศาสตร์ ม.1 ช่วงชัน้ ที ่ 3. หน้ า 110-116.
7
ไพฑูรย์ มีกศุ ล และคณะ. (2550). หนังสือเรี ยนสาระการเรี ยนรู้พืน้ ฐาน ประวัติศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 4. หน้ า 186.
8
กระทรวงศึกษาธิการ. (2557). หนังสือเรี ยนรายวิ ชาพืน้ ฐานประวัติศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 1. หน้ า 158-160.
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ตามการสร้ างสรรค์ กล่าวคือ ภูมิปัญญาด้ านเทคโนโลยีและการดารงชีวิต เช่น เครื่ องมือและภาชนะต่าง ๆ ภูมิปัญญา
ด้ านภาษา เช่น จารึ กโบราณภาษามอญโบราณ เขมรโบราณ บาลี สันสกฤต และขอม ภูมิปั ญ ญาด้ านศาสนา และ
ภูมิปัญญาด้ านศิลปะและการก่อสร้ าง โดยปรากฏเนื ้อหาศิลปกรรมสมัยสุโขทัยทังด้
้ านสถาปั ตยกรรม ประติมากรรม และ
9
ระบบชลประทาน ส่วนแบบเรี ยนของระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 ได้ ให้ ความสาคัญ กับวัฒนธรรมไทยเป็ นหลัก โดย
จาแนกวัฒนธรรมไทยออกเป็ นวัฒนธรรมทางภาษาและวรรณกรรม วัฒนธรรมทางวัตถุ วัฒนธรรมทางจิตใจ วัฒนธรรม
ทางจารี ตและขนบธรรมเนีย มประเพณี และวัฒ นธรรมทางสุน ทรี ยะ โดยเนื อ้ หาศิลปกรรมสมัยสุโขทัย อยุธยา และ
รัตนโกสินทร์ ซึ่งประกอบด้ วยงานทัศนศิลป์ ได้ แก่ สถาปั ตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม และงานประณีตศิลป์ถูก
จัดให้ อยูภ่ ายใต้ หวั ข้ อวัฒนธรรมทางสุนทรี ยะ ส่วนภูมิปัญญาไทยในแบบเรี ยนได้ กล่าวถึงภูมิปัญญาที่มีอิทธิ พลต่อวิถีชีวิต
ของคนไทยในหลายด้ านประกอบด้ วย ภูมิปัญญาด้ านการเมืองการปกครอง เช่น สถาบันกษัตริ ย์ ระบบเกณฑ์แรงงาน
ภูมิปัญญาด้ านคติความเชื่อ เช่น ความเชื่อทางจิตวิญญาณและทางพระพุทธศาสนา และภูมิปัญญาด้ านการดาเนินชีวิต
เช่น การตัง้ ถิ่ น ฐาน ระบบการจัด การนา้ การรั ก ษาโรค การประดิษ ฐ์ เครื่ องปั น้ ดิน เผาและเครื่ องจักสาน และภายใน
แบบเรี ย นยัง มี ก ารเพิ่ ม แนวทางการน าภู มิ ปั ญญาไทยไปใช้ ในชี วิ ต ประจ าวัน รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญญาไทย
ส่วนแบบเรี ยนเล่มอื่นของระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-610 ได้ กล่าวถึงเนื ้อหาวัฒนธรรมไทยเพียงคร่ าว ๆ คือ ความหมาย
ของวัฒ นธรรม ปั จจัยที่ก่อให้ เกิ ดวัฒ นธรรม และการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทยเท่านัน้ แตกต่างกับ หัวข้ อการสร้ างสรรค์
ภูมิปัญญาไทยที่แบบเรี ยนให้ ความสาคัญมาก โดยนอกจากการกล่าวถึงความหมายของภูมิปัญญา ปั จจัยที่ก่อให้ เกิด
ภูมิปัญญา และการสืบทอดและเปลีย่ นแปลงภูมิปัญญาแล้ ว ยังมีการยกตัวอย่างการสร้ างสรรค์ภมู ิปัญญาไทยตังแต่
้ สมัย
สุโขทัยจนถึงปั จจุบนั โดยภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย เช่น ระบบการชักน ้า เก็บน ้า และระบายน ้า การประดิษฐ์ เครื่ องปั น้ ดินเผา
การประดิษฐ์ ตวั อักษรไทย และการอาศัยวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อจรรโลงสังคม ส่วนสมัยอยุธยามีภมู ิปัญญา
สาคัญ คื อ การสร้ างสถาบัน กษั ต ริ ย์ เพื่ อ เป็ นศูน ย์ รวมจิ ต ใจ การควบคุม ก าลังคน การใช้ ภาษาและวรรณกรรมเพื่ อ
คุณ ประโยชน์ ท างการเมื อ งและสัง คมผ่ า นวรรณกรรมจิ น ดามณี แ ละพระมาลัย ค าหลวง และภูมิ ปั ญ ญาไทยทาง
ด้ านศิลปกรรมรวม 3 ประเภท คือ สถาปั ตยกรรม จิ ตรกรรม และงานปูนปั น้ ในสมัยธนบุรีภูมิปัญญาไทยที่สาคัญ คือ
ด้ านวรรณกรรม และด้ านศิลปกรรมโดยมีงานจิตรกรรมที่โดดเด่นคือสมุดภาพไตรภูมิพระร่ วง และสมัยรัตนโกสินทร์ มี
การยกตัวอย่างภูมิปัญญาด้ านต่าง ๆ คือ การสร้ างเมืองราชธานี การใช้ พงศาวดารปลุกใจเรื่ องสงคราม การเก็บภาษี ปาก
เรื อ การแพทย์ รถสามล้ อ เครื่ อ ง และรถอี แ ต๋น นอกจากนี ใ้ นแบบเรี ย นยังมี ก ารกล่าวถึ งปั จ จัย และบุค คลที่ ส่งเสริ ม
การสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรมและภูมิปัญญาไทยในปั จจุบนั โดยยกตัวอย่างบุคคลสาคัญและพระราชกรณียกิจในการส่งเสริ ม
ภูมิ ปั ญ ญาไทย โดยบุค คลสาคัญ ที่ แ บบเรี ยนยกตัวอย่า งมาคื อ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุลยเดช
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิริกิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ ากัลยาณิวตั นา กรมหลวงนราธิวาชราชนคริ นทร์
จากการศึกษาจะเห็นได้ ถึงพัฒนาการของการเปลีย่ นแปลงเนื ้อหาด้ านศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
โดยหลักสูตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้ น พ.ศ.2521 ยังไม่ปรากฎเนื ้อหาในส่วนนี ้ ส่วนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไพฑูรย์ มีกศุ ล และคณะ. (2558). หนังสือเรี ยน รายวิ ชาพืน้ ฐาน ประวัติศาสตร์ ไทย ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 4-6. หน้ า157-175.
ณรงค์ พ่วงพิศ และวุฒิชยั มูลศิลป์. (2558). หนังสือเรี ยน รายวิ ชาพืน้ ฐาน ประวัติศาสตร์ ไทย ม.4-ม.6 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 4-6. หน้ า 142-177.
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พ.ศ.2524 แบ่งเนือ้ หาศิลปกรรมออกเป็ น 3 ยุคตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงสมัยปั จจุบัน โดยพบว่ารู ปแบบศิลปกรรม
เปลีย่ นแปลงตามกระแสของประเทศในช่วงเวลานันโดยชนชั
้
นน
้ า รูปแบบงานศิลปกรรมจึงเป็ นลักษณะของการผสมผสาน
ระหว่างความเป็ นไทยกับความทันสมัยแบบตะวันตก หลักสูตรช่วงเวลาต่อมาคือ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้ น พ.ศ.2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ปรากฏเนื ้อหาศิลปกรรมตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 4 เป็ นต้ นมาในด้ านสถาปั ตยกรรม ประติมากรรม
จิตรกรรม นาฏศิลป์และดนตรี โดยแสดงให้ เห็นถึงการรับอิทธิพลของตะวันตกจนเกิดเป็ นรู ปแบบใหม่ของศิลปกรรมไทย
และในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2533) เนื ้อหาศิลปกรรมได้ มีการศึกษาย้ อ นไปใน
อดีตโดยแบ่งออกเป็ น 3 ยุคหลัก ยุคแรกคือศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในดินแดนไทย ยุคต่อมาคือศิลปะของรัฐต่าง ๆ
ในไทยตังแต่
้ ทวารวดีจนถึงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น และยุคสุดท้ ายคือศิลปะสมัยใหม่ตงแต่
ั ้ สมัยรัชกาลที่ 4 เป็ นต้ นมาที่รับ
อิท ธิ พ ลจากตะวัน ตก ในหลัก สูต รการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พ.ศ.2544 ในระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ปรากฏเนื อ้ หา
ศิลปกรรมโดยเป็ นหัวข้ อรองที่แทรกอยู่ในหัวข้ อใหญ่ของสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ครอบคลุม ในด้ าน
ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม วรรณกรรม และประเพณี แต่ในแบบเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายนันภู
้ มิปัญญา
ไทยได้ กลายมาเป็ นหัวข้ อหลักในแบบเรี ยนควบคู่ไปกับศิลปวัฒนธรรมซึ่งมีมาแต่เดิม ทาให้ นอกจากหัวข้ อศิลปกรรมของ
รัฐต่าง ๆ ในไทยตังแต่
้ สมัยทวารวดีจนถึงรัตนโกสินทร์ ที่ ยงั คงเดิมแล้ ว ในแบบเรี ยนได้ มีการเพิ่มเนื ้อหาภูมิปัญญาไทยเข้ า
มาเป็ นครัง้ แรก โดยเป็ นภูมิปัญญาไทยที่แสดงให้ เห็นถึงความเจริ ญของไทยตังแต่
้ อดีต แต่ยงั ไม่มีการแบ่งภูมิปัญญาตาม
ยุคสมัยดังหัวข้ อศิลปกรรม และในตอนท้ ายได้ แสดงให้ เห็นถึงความสาคัญ ของการใช้ และการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย
ส่วนหลักสูตรปั จจุบนั คือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551 พบว่าหัวข้ อวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ยังคงได้ รับความสาคัญดังเดิม โดยแบบเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น ภูมิปัญญาไทยได้ แทรกอยู่ในหัวสมัยสุโขทัย
อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ส่วนแบบเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยได้ แยก
ออกมาเป็ นหัวข้ อหลัก โดยแบ่งยุคสมัยการสร้ างสรรค์ภมู ิปัญญาไทยออกเป็ นสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์
รวมถึงมีการยกตัวอย่างบุคคลที่สง่ เสริ มการสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรมและภูมิปัญญาไทย และเน้ น ย ้าถึงการอนุรักษ์ ภมู ิปัญญา
ไทย แต่หวั ข้ อที่เกิดการเปลีย่ นแปลงคือเรื่ องศิลปกรรม ที่ถกู ลดความสาคัญลง โดยไม่สามารถเป็ นหัวข้ อหลักในแบบเรี ยน
อีกต่อไป แต่ถกู นาไปเป็ นเนื ้อหาย่อยในหัวข้ อภูมิปัญญาไทย หรื อหัวข้ อวัฒนธรรมในบางเล่ม
จากการศึกษาข้ างต้ นเพื่อความสะดวกในการทาความเข้ าใจ ผู้วิจยั จึงจัดทาตารางแสดงข้ อมูลเนื ้อหาในประเด็น
ศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย จากแบบเรี ยนประวัติศาสตร์ ไทยช่วง พ.ศ.2521 – 2563 ดังปรากฏ
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ประเด็น
ศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
- ศิลปกรรม
- วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

2521,2524

หลักสูตร
ปรับปรุ ง 253312

/

/

11

254413

255114

/
/

/
/

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์แบบเรี ยนทัง้ 6 หลักสูตรในประเด็นศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย พบว่า
แบบเรี ย นในระยะแรก ปี พ.ศ.2521-2543 รวมทัง้ สิน้ 4 หลักสูต ร ตัง้ แต่ ห ลัก สูตรมัธยมศึกษาตอนต้ น พ.ศ.2521 ถึ ง
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2533) ให้ ความสาคัญ กับเนื ้อหาศิลปกรรมในยุคสมัย
ต่าง ๆ เป็ นหลัก โดยเฉพาะสมัยปั จจุบนั ตังแต่
้ รัชกาลที่ 4 เป็ นต้ นมาที่เกิดศิลปกรรมรู ปแบบใหม่จากการรับอิทธิพลของ
ชาติตะวันตก โดยเนื ้อหาอธิบายข้ อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะของยุคต่าง ๆ เป็ นหลัก กระทัง่ เข้ าสูห่ ลักสูตรระยะที่สอง
ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2544-2563 ที่เกิดการเปลีย่ นแปลงเนื ้อหาประเด็นศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยในแบบเรี ยน
ในหลักสูต รการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2544 ได้ เพิ่มเนือ้ หาเรื่ องภูมิปั ญ ญาไทยเข้ ามาเป็ นครัง้ แรกควบคู่ไปกับเนือ้ หา
ด้ า นศิ ล ปกรรมและวัฒ นธรรม กระทั่ ง ในแบบเรี ย นหลัก สูต รแกนกลางการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พ.ศ.2551 ที่ เนื อ้ หา
ด้ า นวัฒ นธรรมและภูมิ ปั ญ ญาไทยกลายเป็ นเนื อ้ หาหลัก ที่ ป รากฏในแบบเรี ย น ส่ว นเนื อ้ หาด้ า นศิ ลปกรรมถูก ลด
ความสาคัญลงกลายเป็ นเพียงหัวข้ อย่อยของเนื ้อหาด้ านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

ปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงเนื อ้ หาด้ า นศิ ล ปกรรม วั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญญาไทยใน
แบบเรียนประวัตศิ าสตร์ ไทย พ.ศ.2521-2563
จากการศึกษาโครงเรื่ องและการนาเสนอเนื ้อหาด้ านศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ในแบบเรี ยนของ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้ น พ.ศ.2521 ถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551 รวมทังสิ
้ ้น 6 หลักสูตร
พบว่าเนื ้อหาในแบบเรี ยนมีการเปลี่ยนแปลง โดย 4 หลักสูตรในระยะแรกคือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้ น พ.ศ.2521 ถึง
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2533) มีเนื ้อหาศิลปกรรมที่ให้ ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์
ศิลปะของงานศิลปกรรมด้ านต่าง ๆ ของไทยทังศิ
้ ลปะแบบทวารวดี ศรี วิชัย ละโว้ เชียงแสน อู่ทอง สุโขทัย อยุธยา และ
รัตนโกสินทร์ อย่างไรก็ ดี หลักสูตรในระยะที่สองตัง้ แต่ หลักสูตรการศึกษาขึน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2544 เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
เนื ้อหาโดยมีการเพิ่มเนื ้อหาเกี่ยวภูมิปัญญาไทยเข้ ามาควบคู่กับงานศิลปกรรมเป็ นครัง้ แรก และเมื่อมีการใช้ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน พ.ศ.2551 พบว่าวัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญาไทยได้ กลายเป็ นเนือ้ หาหลักในแบบเรี ยน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้ น พ.ศ.2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้ น พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
13
หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2544
14
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551
11
12
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ส่วนเนื ้อหาศิลปกรรมถูกจัดให้ เป็ นหัวข้ อย่อยภายใต้ เนื ้อหาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ผู้วิจัยพบว่าปั จจัยที่ทาให้ เกิด
การเปลีย่ นแปลงเนื ้อหาด้ านศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในแบบเรี ยนมีทงสิ
ั ้ ้น 4 ประการ ดังนี ้
ประการแรก การต้ องปรับตัวเมื่อเผชิญกับกระแสโลกาภิวตั น์ ผู้วิจยั พบว่าการที่เนื ้อหาในแบบเรี ยนเปลีย่ นมาให้
ความสาคัญกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพราะกระแสโลกยุคโลกาภิวตั น์เปลีย่ นค่านิยม พฤติกรรม และทัศนคติของ
คนในสังคม โดยหันไปสนใจด้ านวัตถุนิยมและบริ โภคนิยม ผู้คนให้ ความสาคัญกับตนเองมากกว่าส่วนรวม และละเลย
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันเป็ นรากเหง้ าของชาติไทย ดังทีก่ รมวิชาการกล่าวถึงผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวตั น์วา่
“... ทาลายวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ ของชาติไทยและสภาพสังคมไทยได้
เสื่อมโทรมลง ส่งผลให้ เกิดความฟุ้งเฟ้ อ ฟุ่ มเฟื อย กระแสวัตถุนิยมและบริ โภคนิยม
ได้ ครอบงาวิถีไทยวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้ องถิ่น ที่สาคัญคือ ความไม่สนใจ
หรื อความไม่เข้ าใจความเป็ นชาติไทยที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมาช้ านานและไม่ร้ ู จัก
ซาบซึ ้งและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ชาติไทย ...”15
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ก็ ได้ กล่าวถึงโลกาภิวตั น์ ไว้ ในหัวข้ อ
การพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ยงั่ ยืน ด้ านผลกระทบต่อคนและสังคมไทยว่า
“... การที่ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยเปิ ดกว้ างสูโ่ ลกาภิวตั น์ และเกิดการ
เลื่อนไหลของวัฒนธรรมอย่างไร้ พรมแดนเข้ าสู่สงั คมไทย โดยขาดความรอบรู้ ที่จะเป็ น
ภูมิค้ มุ กันในการกลัน่ กรองที่ดี ได้ ส่งผลกระทบต่อระบบคุณ ค่า ความเชื่ อ พฤติกรรม
การด ารงชี วิต และการปฏิ สมั พัน ธ์ ในสังคมไทยให้ ป รั บ เปลี่ย นไปจากเดิ ม คนไทยมี
ค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมที่ เน้ นวัต ถุนิ ย มและบริ โภคนิ ย มเพิ่ ม มากขึ น้ ขาดจิ ต ส านึ ก
สาธารณะ ให้ ค วามส าคัญ ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม การให้ คุณ ค่าและศักดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็ นคนและการยึดหลักธรรมในการดารงชี วิตเริ่ มเสื่อมถอยลง วัฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญาของชาติถกู ละเลย และมีการถ่ายทอดสูค่ นรุ่นใหม่น้อย ...”16
ประกอบกับการให้ ความสาคัญกับวัฒนธรรมของท้ องถิ่นทัว่ ประเทศ อันเนื่องมาจากมีการน้ อมนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิขบั เคลื่อนประเทศให้ เกิด
ความสมดุล เป็ นธรรมและยัง่ ยืน มุ่งสู่สงั คมอยู่เย็นเป็ นสุขร่ วมกัน โดยหนึ่งในหลักการทรงงานที่สาคัญ คือการยึดหลัก
“ภูมิสงั คม” ที่คานึงถึงการดาเนินวิถีชีวิตของคนในสังคมหนึ่งๆ ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อและ
ศาสนา ประเพณี เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้ อม การพัฒนาจึงจาเป็ นต้ องเริ่ มจากภายในไปสูภ่ ายนอก
15
16

กรมวิชาการ. (2543). เอกสารทางวิ ชาการ เรื ่องการพัฒนาการเรี ยนการสอนประวัติศาสตร์ ไทย. หน้ า 4.
ราชกิจจานุเบกษา. แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554). วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2549. หน้ า ญ.
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จากบริ บททางสังคมที่กล่าวมาจึงพบว่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอันเป็ นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของชาติไทย
กาลังประสบปั ญหาเสื่อมถอย และถูกละเลยอันเนื่องมาจากกระแสโลกยุคโลกาภิวตั น์ เป็ นผลทาให้ เนื ้อหาวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551 ได้ รับการยกระดับความสาคัญขึ ้นมา
ประการที ่สอง การส่ง เสริ ม ให้ เยาวชนไทยตระหนัก ในคุณ ค่า ของวัฒ นธรรมและภูมิ ปั ญ ญาไทย เกิ ด จาก
ความต้ อ งการของรัฐ ที่ จะให้ ค นไทยรู้ ความเป็ นมาของวัฒ นธรรมของประเทศตนและประเทศอื่น ๆ รวมทัง้ สามารถ
แยกแยะความเป็ นไทยออกจากชนชาติ อื่ น ได้ โดยส านัก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษาได้ อ ธิ บ ายเหตุ ผลของ
การปรับเปลีย่ นเนื ้อหาในแบบเรี ยนในการยกระดับความสาคัญของวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยไว้ วา่
“... วัฒนธรรมไทยในนัยของประวัติศาสตร์ ย่อมรวมถึงวิถีคิด วิถีปฏิบตั ิซึ่ง
สะท้ อนออกมาในรูปแบบต่าง ๆ คงไม่ได้ แสดงที่รูปร่าง หน้ าตา การแต่งกาย การนับถือ
ศาสนา อาหาร การกิ น ซึ่งแทบจะแยกแยะได้ ย ากกับความเป็ นคนในภูมิ ภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรื อชาวอาเซียนหรื อผู้คนในภูมิภาคอื่นในยุคโลกาภิวตั น์ การเรี ยนรู้
ความเป็ นมาของวิ ถี คิ ด และวิ ถี ป ฏิ บัติ ห รื อ รากเหง้ า ของวัฒ นธรรมไทยจะท าให้ เรา
สามารถแยกแยะ “ความเป็ นคนไทย วัฒนธรรมไทย วิถีไทย” ออกจากสังคมมนุษย์อื่น ๆ
ได้ ...17
ในข้ อนี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาที่ กล่าวถึงความสาคัญของภูมิปัญญา
ไทยในการช่วยสร้ างชาติให้ เป็ นปึ กแผ่นมัน่ คง สร้ างความภาคภูมิใจ และศักดิ์ศรี เกียรติภูมิแก่คนไทย สร้ างความสมดุล
ระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติได้ อย่างยัง่ ยืน และช่วยเปลีย่ นแปลงปรับวิถีชีวิตของคนไทยให้ เหมาะสมได้ ตามยุคสมัย
โดยในปั จจุบนั สังคมไทยที่เผชิญวิกฤตการณ์ ทางปั ญญา คือ การพึ่งตนเองในการแก้ ปัญหาไม่ได้ อันเนื่องมาจากการสูญ
หายไปจากสังคมไทยของภูมิปัญ ญาไทย โดยมีภูมิปัญ ญาสากลที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทยเข้ ามาแทนที่ 18 ซึ่งส่งผล
กระทบต่อ ประเทศไทยและสังคมไทยที่ไม่สามารถหาทางออกด้ วยตนเองได้ เมื่อ ประสบปั ญ หาและวิก ฤตการณ์ ท าง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นามาสูค่ วามพยายามในการส่งเสริ มภูมิปัญญาไทยผ่านการศึกษา
ดังนัน้ จุดมุ่งหมายสาคัญ ประการหนึ่งของการศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ถกู เพิ่มเข้ ามาในแบบเรี ยน
คือช่วยให้ คนไทยเข้ าใจว่าสังคมไทยมีวิถีคิด วิถีปฏิบตั ิ และเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงช่วยทาให้ เข้ าใจลักษณะเฉพาะของ
ชนชาติอื่น อันเป็ นการสร้ างความเข้ าใจต่อกัน ช่วยให้ คนไทยสามารถแยกแยะลักษณะความเป็ นไทยออกจากคนในสังคม
อื่นได้ และที่สาคัญจะทาให้ คนไทยเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทยในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง และสามารถพึง่ พาตนเองใช้ ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ได้ อย่างมีความสุข

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2558). แนวการสอนประวัติศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ ไทย หลากหลายวิ ธีเรี ยน. หน้ า 89.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2541). แนวทางการส่งเสริ มภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา. หน้ า ฉ.
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ประการที ่สาม การให้ เยาวชนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ และความเป็ นไทย โดยใน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ได้ ระบุถึงภูมิปัญญาไทยไว้ ในหมวดที่ 1 หลักการและความมุ่งหมายในหลัก
การข้ อที่ 3 ความว่า
“... การก้ าวทัน ความเจริ ญ ก้ าวหน้ าทางวิท ยาการสมัย ใหม่ และการรั บ
วัฒ นธรรมจากต่ า งประเทศหรื อ จากภายนอกชุ ม ชน จะต้ อ งประสานควบคู่ไปกับ
ความเข้ าใจและตระหนักในคุณ ค่าของภูมิปัญ ญา ภาษา และวัฒ นธรรมดังเดิ
้ มของ
ท้ องถิ่นและของสังคมไทย เพื่อประโยชน์ในการพัฒ นาความรู้ ใหม่ ๆ ที่สอดคล้ องกับ
สภาพและความต้ องการของท้ องถิ่น ...”19
ประกอบกับ พระราชบัญ ญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ กล่าวถึงภูมิปั ญ ญาไทย ในหมวด 1 บททั่วไป
ความมุง่ หมายและหลักการ ในมาตรา 7 ความว่า
“... ในกระบวนการเรี ย นรู้ ต้ องมุ่ ง ปลูก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ที่ ถูก ต้ องเกี่ ย วกั บ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข รู้จกั
รักษาและส่งเสริ มสิทธิ หน้ าที่ เสรี ภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย รู้ จักรักษาผลประโยชน์
ส่ว นรวมและของประเทศชาติ รวมทัง้ ส่ ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมของชาติ
การกีฬา ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้ อนั เป็ นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ค วามสามารถในการประกอบอาชี พ รู้ จั ก
พึง่ ตนเอง มีความริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ใฝ่ รู้และเรี ยนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ...”20
เป็ นผลให้ หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551 ต่าง
ก็ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ และรักความเป็ นไทย ดัง ระบุถึงคุณภาพของ
ผู้เรี ยนเมื่อจบชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ว่า “... มีความรู้ เรื่ องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็ นคนไทย ประวัติศาสตร์
ของชาติไทย ยึดมัน่ ในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข ...”21 รวมถึง
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ที่หลักสูตรต้ องการคือ “... เข้ าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธารงความเป็ นไทย ...”22 ดังนัน้ เนื ้อหาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในแบบเรี ยนจึงมี ความสาคัญ ใน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2535). แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราข 2535. หน้ า 7.
ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2542. หน้ า 3.
21
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2551. หน้ า 5.
22
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). เล่มเดิ ม. หน้ า 3.
19
20
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การสร้ างความรู้ สกึ ร่วมเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันทางสังคม และตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่นและ
ชาติ อันจะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ และความเป็ นไทย
ประการสุดท้าย การปลูกฝั งวัฒนธรรมไทยให้ แก่เยาวชนเพื่อสร้ างพลเมืองที่ดีให้ แก่สงั คม โดยในบทความวิถีไทย
กับการเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมืองไทย กล่าวถึงระบบการศึกษาในฐานะที่เป็ นสื่อในการทาให้ คนไทยเชื่อว่าวัฒนธรรม
ไทยเป็ นส่วนหนึง่ ของการเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมืองไทย ดังกล่าวว่า
“... “วัฒนธรรมไทย” เป็ น “วิถีไทยที่ถกู ต้ องดีงาม” เพราะส่งผลให้ “เมืองไทย
นี ้ดี” คือทาให้ สงั คมไทยมีระเบียบ ความสงบสุข ความมัน่ คง และความเจริ ญก้ าวหน้ า
เมื่อใดก็ตามที่คนไทยละทิ ้งหรื อหลงลืม “วิถีไทย” ไป ก็จะต้ องสูญเสียวิถีชีวิตอันดีงาม
แบบไทยไปอย่างน่าเสียดาย และจะต้ องประสบกับปั ญหาต่าง ๆ ตามมาทังปั
้ ญหาชีวิต
23
และปั ญหาสังคม ...”
ความเป็ นพลเมืองไทยนันต้
้ องสอดคล้ องกับวัฒนธรรมของสังคมไทย โดยวัฒนธรรมไทยเป็ นกระบวนการหนึง่ ใน
สังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสูเ่ ป้าหมายที่ต้องการคือเกิดพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย โดยใช้ วิถีไทยแบบใหม่ เช่น
“คุณธรรมไทย” ที่ปราศจากวิหิงสา และความฉลาดในการประสานประโยชน์ รวมถึงความรับผิดชอบร่ วมกันของสังคม
และการเคารพต่อกฎระเบียบของสังคม เอกสารการประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้ า ครัง้ ที่ 13 ประจาปี 2554 ได้
กล่าวถึงความสาคัญของวัฒนธรรมไทยว่า “... คุณค่า วิถีชีวิต และความเป็ นอยูข่ องผู้คนในสังคมไทย เป็ นปั จจัยสาคัญใน
การส่งเสริ มความเป็ นพลเมืองในสังคมไทย เพราะการส่งเสริ มแนวคิดความเป็ นพลเมืองให้ เกิดขึ ้นในสังคมหนึ่ง ๆ ขึ ้นอยู่
กับวัฒนธรรมและค่านิยมของคนในชาตินนั ้ ๆ อยูไ่ ม่น้อย ...”24 ดังนัน้ การศึกษาวัฒนธรรมไทย จึงเป็ นองค์ประกอบสาคัญ
หนึง่ ในการสร้ างพลเมืองไทย

บทสรุป
แบบเรี ยนประวัติศาสตร์ ไทยในช่วง พ.ศ.2521-2563 นัน้ เป็ นแบบเรี ยนที่จัดทาขึ ้นตามหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนต้ น พ.ศ.2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้ น พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ.2533) หลัก สูต รมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2533) หลัก สูต รการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
พ.ศ.2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551 รวมทังสิ
้ ้น 6 หลักสูตร ซึ่งปรากฏความเปลี่ยนแปลง
ด้ านเนือ้ หาเป็ นระยะ ๆ เนื่องจากแบบเรี ยนต้ องปรับปรุ งเนือ้ หาให้ เป็ นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิ การ ที่ มี

สายชล สัตยานุรักษ์. (2556). วิถีไทยกับการเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมืองไทย. ใน ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา : รวมบทความไทยศึกษาเพือ่
ระลึกถึงศาสตราจารย์ อิ ฌิอิ โยเนะโอะ. หน้ า 286.
24
สถาบันพระปกเกล้ า. (2555). เอกสารประกอบการประชุมวิ ชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที ่ 13 ประจาปี 2554 เล่ม 1 ความเป็ นพลเมื องกับอนาคตประชาธิ ปไตย
ไทย (Citizenship and the Future of Thai Democracy). หน้ า 17.
23
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การระบุ จุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สูต รแต่ ล ะยุ ค สมั ย อัน เนื่ อ งมาจากบริ บ ททางสัง คม และนโยบายการศึ ก ษาชาติ
ที่เปลีย่ นแปลงไป
บทความนี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเนื ้อหาด้ านศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
และปั จจัยที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนื ้อหา ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจัยหลัก 4 ประการที่เป็ นเหตุให้ มีการเปลี่ยนแปลง
เนื ้อหาเกี่ยวกับศิลปกรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยในแบบเรี ยน ประการแรกคือการต้ องปรับตัวเมื่อเผชิญกับกระแส
โลกาภิวตั น์ ซึ่งทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงค่านิยมความคิดของคนในสังคมที่ขาดจิตสานึก สาธารณะและละเลยความเป็ น
ไทย ประการที่สองคือการส่งเสริ มให้ เยาวชนไทยตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อที่จะสามารถ
แยกแยะลักษณะของความเป็ นคนไทย ประการที่สามคือความต้ องการให้ เยาวชนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์คือ รักชาติ
ศาสน์ กษัตริ ย์ และความเป็ นไทย และประการสุดท้ ายคือการปลูกฝั งวั ฒนธรรมไทยให้ แก่เยาวชนเพื่อสร้ างพลเมืองที่ดี
ให้ แก่สงั คม จากหลักฐานที่ค้นคว้ า ผู้วิจยั พบด้ วยว่าการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสามารถตอบสนอง
ความมุง่ หมายของสังคมในการผลิตผู้เรี ยนที่มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ รักความเป็ นไทย และเป็ นพลเมืองดี
ของสังคม ได้ มากกว่าการศึกษาเกี่ยวกับศิลปกรรม จึงนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนือ้ หาแบบเรี ยนในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ที่มีการลดหรื อตัดทอนเนื ้อหาศิลปกรรมออกไป และ
ให้ ความสาคัญแก่เนื ้อหาทางด้ านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยแทน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังเรี ยน
เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริ มาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สาหรับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ด้ วยรู ปแบบการ
สอนตามแนวคิดของ Van Hiele (2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริ มาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 หลังเรี ยนด้ วยรู ปแบบการสอนตามแนวคิด
ของ Van Hiele กับ เกณฑ์ ร้ อยละ 70 (3) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจหลัง เรี ย นต่ อ รู ป แบบการสอนตามแนวคิ ด ของ
Van Hiele ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 เรื่ อง โจทย์ ปัญหาเกี่ ยวกับปริ มาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562
โรงเรี ยนบ้ านแชะ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จานวน 14 คน เครื่ องมือทีใช้ ใน
การวิจยั คือ แผนการจัดการเรี ยนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ คะแนนเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้ วยรู ปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele หลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้ วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele
ไม่สงู กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 (3) ความพึงพอใจหลังเรี ยนต่อรู ปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele ของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, คณิตศาสตร์ , รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele
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ABSTRACT
The objectives of this research were (1) to compare learning mathematic learning achievement
between pretest and posttest scores on problem solution questions about volume of rectangles by using
Van Hiele Instruction Model for Grade 11 Students, (2) to compare their learning mathematic learning
achievement on problem solution questions about volume of rectangles by using Van Hiele Instruction
Model with the criteria at 70%, and (3) to study their satisfaction with learning on problem solution questions
about volume of rectangles by using Van Hiele Instruction Model. The sample was 14 Grade 11 Students
who were studying at Baan Sae School under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office
3 in second semester of the academic year 2019. Research instruments consisted of Learning Achievement
Test and Lesson plan. The statistics consisted of mean, standard deviation, and t-test. The research
findings were revealed that Grade 11 students’ mathematic learning achievement had posttest scores
higher than pretest’s scores with the statistically significant difference at the 0.05 level; their mathematic
learning achievement of posttest’s scores did not reach to the criteria at 70%; and their satisfaction with
Van Hiele Instruction Model was at the highest level.
Keywords: Learning achievement, Mathamatics, Van Hiele Instruction Model

บทนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กล่าวถึงความสาคัญของ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไว้ วา่ คณิตศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อความสาเร็ จในการเรี ยนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ ช่วยให้ มนุษย์มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา หรื อสถานการณ์ได้ อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้ คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ ปัญหา ได้ อย่าง
ถูกต้ อง เหมาะสม และสามารถนาไปใช้ ในชีวิตจริ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ คณิตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื่ องมือ
ในการศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์ อื่น ๆ อันเป็ นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้
มีคุณ ภาพและพัฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศให้ ทัด เทีย มกับนานาชาติ การศึก ษาคณิ ต ศาสตร์ จึ งจ าเป็ นต้ อ งมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) โดยเฉพาะในเรื่ องของเรขาคณิต
ซึ่ง เป็ นความรู้ ที่ สาคัญ ประการหนึ่ง ในการด าเนิ น ชี วิ ต ของมนุษย์ กล่า วคื อ เราใช้ เ รขาคณิ ต ในชี วิ ตจริ ง เพื่ อ ท า
ความเข้ าใจ หรื ออธิ บายสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น ใช้ เรขาคณิ ตในการสารวจพืน้ ที่ สร้ างผังเมือง สร้ างถนนหนทาง
สารวจโลกและอวกาศหรื อบางครัง้ เราอาจแทนความคิดหรื อสิ่งต่าง ๆ ด้ วยรูปเรขาคณิต เรขาคณิตช่วยพัฒนาทักษะ
ที่ ส าคั ญ หลายประการ เช่ น ทั ก ษะเชิ ง มิ ติ สัม พั น ธ์ หรื อ ความรู้ สึ ก เชิ ง ปริ ภู มิ การคิ ด การให้ เหตุ ผ ล และ
การคิดสร้ างสรรค์ ซึ่งทักษะเหล่านี ้เป็ นพื ้นฐานการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่ องอื่น ๆ เช่น จานวน การวัด ตลอดจนเนื ้อหา
คณิตศาสตร์ ขนสู
ั ้ งต่อไป
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อย่างไรก็ตาม ในสภาพที่เป็ นจริ งของนักเรี ยนไทยในปั จจุบนั มีปัญหาทางด้ านคณิตศาสตร์ คือ ประการที่ 1
ปั ญหาทางด้ านการสอน พบว่า การจัดการเรี ยนรู้เรขาคณิตยังไม่สง่ เสริ มให้ นกั เรี ยนได้ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ อ งกับ
การคิ ด วิ เ คราะห์ การให้ เ หตุผ ล และความสัม พัน ธ์ ข องมิ ติ ต่า ง ๆ และประการสุด ท้ า ย ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ผู้เ รี ย น
จากรายงานผลการการทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ ขัน้ พื น้ ฐาน ( O-NET) พบว่ า ชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ปี การศึกษา 2561 รายวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 37.50 เมื่อจาแนกตามมาตรฐานการเรี ยนรู้
พบว่า มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ มีคะแนนเฉลีย่ น้ อยที่สดุ เป็ นลาดับที่ 4
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2562)
จากการพิจารณาบริ บทของโรงเรี ยนบ้ านแชะ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ผู้วิจัยสังเกตผลการเรี ยนทางด้ านคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนค่อนข้ างน้ อย และใน
การปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนบ้ านแชะ ได้ กล่าวถึงปั ญหาการเรี ยนคณิตศาสตร์ ไว้ ว่า นักเรี ยนขาด
ทักษะการแก้ โจทย์ปัญหา (โรงเรี ยนบ้ านแชะ, 2551, น. 14) นอกจากนี ้แล้ ว จากรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ปี การศึกษา 2560 (โรงเรี ยนบ้ านแชะ, 2560, น. 74) ได้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนานักเรี ยน
ไว้ ว่า “นักเรี ยนควรได้ รับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสร้ างความคิดรวบยอด ความคิดสร้ างสรรค์ ”
ซึง่ ข้ อความนี ้สามารถตีความได้ ว่า วิชาคณิตศาสตร์ สามารถช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดรวบ
ยอดได้ โดยใช้ กระบวนการในการแก้ โจทย์ปัญหา
จากการศึกษาแนวคิดของ Van Hiele ซึ่งได้ คิดค้ นแนวคิดขึ ้นมาเพื่อการแก้ ปัญหาการเรี ยนคณิตศาสตร์
พบว่า การเรี ยนที่เป็ นขันตอนจะช่
้
วยพัฒนาการเรี ยนคณิตศาตร์ ได้ นอกจากนันยั
้ งมีผลงานที่สนับสนุนแนวคิดของ
Van Hiele เช่ น อภิ ญ ญา กาลมงคล (2554) อมรรั ต น์ ใจไหว (2551) และฐิ ติ พ ร มาตรโคกสูง (2553) จากผล
การศึกษา พบว่า นักเรี ยนสามารถพัฒนาระดับการคิดเชิงเรขาคณิตตามกรอบทฤษฎีของ Van Hiele จากระดับที่ 1
การรับรู้จากการมองเห็นและระดับที่ 2 การวิเคราะห์ หรื อพรรณนารู ปลักษณะ ไปสูร่ ะดับที่ 3 การให้ เหตุผลเชิงนิรนัย
อย่างไม่เป็ นแบบแผน หรื อการจัดลาดับความสัมพันธ์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ สงู ขึ ้น
ดัง นัน้ จากเหตุผ ลที่ ก ล่า วมาข้ า งต้ น ผู้วิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะน ารู ป แบบการสอนตามแนวคิ ด ของ
Van Hiele ซึง่ เป็ นรูปแบบการสอนที่สง่ เสริ มการคิดของนักเรี ยนมาใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนเรขาคณิตสาหรับ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนบ้ านแชะ สัง กัดสานัก งานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ในเรื่ องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริ มาตรของทรงสี่เหลีย่ มมุมฉาก เพื่อพัฒนา
ระดับการคิดเชิงเรขาคณิตให้ เป็ นพื ้นฐานสูก่ ารเรี ยนเรขาคณิตระดับสูงขึ ้นไป และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้
ได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนด

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังเรี ยน เรื่ อง โจทย์ ปัญหาเกี่ ยวกับ
ปริ ม าตรของทรงสี่เ หลี่ยมมุม ฉาก สาหรั บ นัก เรี ยนชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 5 ด้ วยรู ป แบบการสอนตามแนวคิด ของ
Van Hiele
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริ มาตรของทรงสีเ่ หลีย่ ม
มุมฉาก สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 หลังเรี ยนด้ วยรู ปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele กับเกณฑ์
ร้ อยละ 70
3. เพื่ อ ศึก ษาความพึง พอใจหลังเรี ย นต่อ รู ปแบบการสอนตามแนวคิด ของ Van Hiele ของนัก เรี ย นชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 เรื่ องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริ มาตรของทรงสีเ่ หลีย่ มมุมฉาก

สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง โจทย์ ปัญ หาเกี่ ย วกับปริ ม าตรของทรงสี่เ หลี่ย มมุม ฉาก
หลังเรี ยนด้ วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele สูงกว่าก่อนเรี ยน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ เรื่ อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริ มาตรของทรงสีเ่ หลีย่ มมุมฉาก สาหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 หลังเรี ยนด้ วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

วิธีการวิจัย
1. การวิจัยครั ง้ นี ้เป็ นการวิจัยเชิงทดลองเบื ้องต้ น (pre-experimental design) ดาเนินการทดลองโดยใช้
รู ปแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (One Group Pretest-Posttest Design) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง โจทย์ ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ปริ ม าตรของทรงสี่ เ หลี่ ย มมุม ฉาก ส าหรั บ นัก เรี ย นชั น้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ด้ วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele มีการดาเนินการดังนี ้
1.1 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนบ้ านแชะ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จานวน 14 คน
1.2 เครื่ องมือในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1.2.1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลองทดลอง ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ เรื่ อง โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับปริ มาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ด้ วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 มี
จานวน 3 แผน รวมทังสิ
้ ้น 6 ชั่วโมง ซึ่งผ่านการตรวจสอบความสอดคล้ องจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน มีค่าดัชนี
ความสอดคล้ องอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
1.2.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จานวน
20 ข้ อ มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.37 – 0.77 ค่าอานาจ
จาแนกอยู่ระหว่าง 0.45 – 0.88 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการคานวณจากสูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน
มีคา่ เท่ากับ 0.83 และแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและผู้เชี่ยวชาญมีค่าดัชนี
ความสอดคล้ องอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ สถิติ การวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปนี ้
2.1 เปรี ย บเที ย บผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งโจทย์ ปั ญหาเกี่ ย วกับ ปริ ม าตรของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ สถิติทดสอบที (t-test dependent) ซึ่งผู้วิจัยได้ ทา
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การทดสอบความเป็ นการกระจายแบบปกติ (Normality Test) ด้ วยสถิติ Kolmogorov-Smirnov (K-S) test พบว่า
คะแนนก่อนเรี ยน มีคา่ เท่ากับ 0.153 (Sig >0.05) และ คะแนนหลังเรี ยนมีคา่ เท่ากับ 0.152 (Sig >0.05)
2.2 เปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อ งโจทย์ ปัญ หาเกี่ ยวกับ ปริ มาตรของทรง
สีเ่ หลีย่ มมุมฉาก หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้ สถิติทดสอบที (One-Sample t-test)
2.3 การวิ เ คราะห์ ค วามพึงพอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่อการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ วนาไปเทียบกับเกณฑ์ (บุญชม ศรี สะอาด, 2554 :123) คือ ค่าเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง
พึงพอใจมากที่สดุ ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 2.50 –3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง พึงพอใจน้ อย และ ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง พึงพอใจน้ อยที่สดุ

ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ด้ วยรู ปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ด้ วย
รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Heile
ผลการเรี ยน
n
S.D.
T
p
X̅
ก่อนเรี ยน
14
8.64
2.793
11.98
0.000*
หลังเรี ยน
14
15.43
2.932
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 หลังเรี ยนโดยการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ด้ วยรู ปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 หลังเรี ยนโดย
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้ วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Heile กับเกณฑ์ร้อยละ 70
กลุม่
E1

ผลการเรี ยน
หลังเรี ยน

n
14

ร้ อยละ 70
14

X̅
15.43

S.D.
2.932

T
1.95

p
.081

3. นักเรี ยนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้ วยรู ปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Heile อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ อันดับที่ 1 ด้ านบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ รองลงมา คือ ด้ านประโยชน์ที่ได้ รับจากการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ (X̅= 4.77) และด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ (X̅= 4.71) ตามลาดับ
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อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 จาก
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้ วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele ผู้วิจยั มีประเด็นสาคัญในการอภิปรายดังนี ้
1. ผลการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ
Van Hiele หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ทัง้ นีอ้ ภิปรายผลได้ ว่า เป็ นกิ จกรรม
ที่สง่ เสริ มให้ นกั เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง มีการสังเกต สารวจค้ นหาความรู้ การตังค
้ าถาม ซึง่ การเรี ยนรู้ ร่วมกัน
ทาให้ เกิ ดพัฒนาด้ านทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สามารถพัฒนาให้ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น
หลังจากที่ได้ รับการเรี ยนรู้ตามเนื ้อหา และทากิจกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
สอดคล้ องกับ อภิญญา กาลมงคล (2554) ได้ ศึกษาการพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง รู ป
เรขาคณิตสามมิติและปริ มาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้ รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele สาหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ที่พบว่า คะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากที่ กล่าวมาข้ า งต้ น พอสรุ ปเป็ นหลัก การเบือ้ งต้ นได้ ว่าท าผลการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนได้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 หลังเรี ยนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ด้ วยรู ปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทังนี
้ ้อภิปรายผลได้ วา่ รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele เป็ นกิจกรรมที่ต้องใช้ จินตนาการ ซึง่ นักเรี ยนได้
มีการสารวจปั ญหา พูดคุยพร้ อมกับนาสิง่ ที่เป็ นปั ญหามาสร้ างความเข้ าใจ ใช้ ความสามารถและประสบการณ์มาช่วย
ในการแก้ ปัญหา จากการสังเกตของผู้วิจยั ซึง่ เป็ นผู้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ พบว่า ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้นนั ้ ผู้วิจยั
ได้ ให้ นักเรี ยนจับคู่ ระหว่างนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีกับนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่าหรื อ
ปานกลาง ส่งผลให้ ในการสารวจปั ญหาและการพูดคุยและสร้ างปั ญ หาระหว่างกลุ่มนัน้ นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ดี
จะแสดงออกทางความคิดมากกว่า อนึง่ มีนกั เรี ยนที่เรี ยนช้ าในห้ องมีจานวน 3 คน มาจับคู่กบั นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงด้ วย ซึง่ นักเรี ยนกลุม่ นี ้จะพึง่ พานักเรี ยนที่ตนเองจับคู่ ฉะนัน้ เมื่อให้ แต่ละกลุม่ นาเสนอ นักเรี ยนที่เรี ยน
ดีจะเป็ นตัวแทนของกลุม่ นาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนเสมอ ส่วนนักเรี ยนเรี ยนช้ าจะเป็ นผู้นงั่ ฟั งเพื่อนนาเสนอ เมื่อให้ นกั เรี ยน
ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนเพื่อมาเทียบกับเกณฑ์ นักเรี ยนที่เรี ยนช้ าจะทาแบบทดสอบได้ ต่า
จึงทาให้ คะแนนของนักเรี ยนเรี ยนช้ าดึงให้ คะแนนให้ ต่าลง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการเรี ยนของนักเรี ยนเรี ยน
ช้ า จานวน 3 คน นี ้ มีคะแนนพัฒนาการที่เพิ่มขึ ้น ผลการวิจยั นี ้ จึงไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วิภาพร งอยกุดจิก
และหล้ า ภวภูตานนท์ (2558) ได้ ศกึ ษาการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ รูปแบบการสอนตามแนวคิด
ของ Van Hiele และใช้ โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็ นเครื่ องมือช่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างรู ปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
ที่กาหนด
จากที่กล่าวมาจึงทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ด้ วยรูปแบบ
การสอนตามแนวคิดของ Van Hiele มีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. นักเรี ยนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้ วยรู ปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Heile
อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ด้ วยรู ป แบบการสอนตามแนวคิดของ Van Heile เป็ น
กิจกรรมที่สง่ เสริ มให้ นกั เรี ยนได้ ลงมือทาด้ วยตนเอง มีการตังค
้ าถาม การสังเกต มีสื่อการสอนที่เป็ นรู ปธรรมจับต้ องได้
ทาให้ นกั เรี ยน สนุกสนานกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีความสนใจและมองภาพได้ อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้ องกับ
อุทยั พรรณ สุดใจ (2545) ได้ กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า เป็ นความรู้ สึกรัก ชอบ ยินดี เต็มใจ หรื อมีเจตคติที่ดีของ
บุคคลต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ความพอใจจะเกิดเมื่อได้ รับตอบสนองความต้ องการ ทังด้
้ านวัตถุและด้ านจิตใจ ความพึงพอใจ
เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้ สกึ และทัศนะของบุคคล อันเนื่องมาจากสิ่งเร้ าและสิ่งจูงใจ โดยอาจเป็ นไปในเชิง
ประเมินค่า ว่าความรู้ สึกหรื อทัศนคติต่อสิ่งเหล่ านัน้ เป็ นไปในทางลบหรื อบวก ซึ่งสอดคล้ องกับ กชกร เป้าสุวรรณ
และคณะ (2550) ได้ กล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจว่า สิ่งที่ควรจะเป็ นไปตามความต้ องการ ความพึงพอใจ
เป็ นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึง่ ซึง่ เป็ นความรู้สกึ เอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์
ที่มนุษย์เราได้ รับอาจจะมากหรื อน้ อยก็ได้ และเป็ นความรู้ สกึ ที่มีตอ่ สิ่งใดสิง่ หนึง่ ซึง่ เป็ นไปได้ ทงทางบวกและทางลบ
ั้
แต่ เ มื่ อ ได้ สิ่ ง นัน้ สามารถตอบสนองความต้ อ งการ หรื อ ท าให้ บรรลุจุ ด มุ่ง หมายได้ ก็ จ ะเกิ ด ความรู้ สึก บวก
เป็ นความรู้ สึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าสิ่งนัน้ สร้ างความรู้ สึกผิดหวัง ก็ จะทาให้ เกิ ดความรู้ สึกทางลบ
เป็ นความรู้ สึกไม่พึงพอใจ และสอดคล้ องกับ Maslow (1954, p. 35-46) ได้ ตงทฤษฎี
ั้
ทวั่ ไปเกี่ยวกับการจูงใจ โดยมี
สมมติ ฐ านว่า มนุษ ย์ มี ค วามต้ อ งการอยู่เ สมอและไม่มี ที่ สิ น้ สุด เมื่ อ ความต้ อ งการใดได้ รั บ การตอบสนองแล้ ว
ความต้ องการอย่างอื่นก็จะเข้ ามาแทนที่ ความต้ องการของคนเราอาจจะซ ้าซ้ อนกัน ความต้ องการอย่างหนึง่ อาจจะยัง
ไม่ทนั หมดไป ความต้ องการอีกอย่างหนึง่ ก็จะเกิดขึ ้นได้ สรุปก็ คือ เมื่อมนุษย์ได้ รับการตอบสนองความต้ องการมนุษย์
ก็จะมีความพึงพอใจ และมีความสุข
จากที่กล่าวมา จึงสรุ ปได้ ว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Heile อยู่
ในระดับมากที่สดุ ในด้ านบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การทากิจกรรม และสร้ างความสนใจในบทเรี ยน
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ความพึง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ยวต่ า งชาติต่ อ การจั ด การแหล่ งท่ อ งเที่ ย วมรดกโลกในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
Satisfaction of international tourists to tourism management at world heritage site in Phra Nakhon
Si Ayutthaya province.
ณัฐิวฒ
ุ ิ รอดพันธุ์ 1
Natthiwut Rodphan1

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการจัดการ
แหล่ง ท่อ งเที่ย วมรดกโลกในจังหวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา และ 2) เพื่ อวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่า งของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตอ่ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
โดยกลุ่มตัว อย่า งในการวิจัย ครั ง้ นี ้ คื อ นักท่อ งเที่ ยวชาวต่างชาติ จ านวน 400 คน ที่ เดิ น ทางมาท่องเที่ย วในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา โดยใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบสมมติ ฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย การทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของสองประชากรอิสระและ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิ จัยพบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อยู่ในช่วงอายุ 31 - 45 ปี มีสถานภาพโสด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 2,501 – 4,000 ดอลล่าห์สหรัฐ
เป็ นการเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวพระนครศรี อยุ ธยาเป็ นครัง้ แรก ด้ านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีตอ่ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก คือ พึงพอใจ
ในมาตรการด้ านการป้องกันขอบเขตมรดกโลกพระนครศรี อยุธยา ในระดับมากที่สุ ด รองลงมา พึงพอใจเกี่ยวกับป้าย
สัญลักษณ์ ระบุพื ้นที่ส่วนต่าง ๆ ของจุดเยี่ยมชมโบราณสถาน และ พึงพอใจในเส้ นทางที่สะดวกในการเดินทางเข้ าถึง
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา ตามลาดับ
คาสาคัญ : ประสบการณ์การท่องเที่ยว, ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว, แหล่งมรดกโลก
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Abstract
The purposes of this research are 1) To study satisfaction of international tourists to tourism
at world heritage site in Phra Nakhon Si Ayutthaya province and 2) To analyze with different satisfaction of
international tourists to tourism at world heritage site by different personal characteristics. The sample size of
this study consisted of 400 the international tourists who travelled in Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The
data were analyzed by statistics including Descriptive statistics using for data analysis are Percentage, Mean,
Standard Deviation Independent Samples (t-test), and One Way ANOVA (f-test).
The results of this research showed that most tourists were female, single, aged between 31 to 45,
those graduated with bachelor’s degree, employees with the salary between 2,501 to 4,000 dollars, first time
to visit Phra Nakhon Si Ayutthaya province. In terms of travel experiences of International tourists, it was found
that international tourists have the satisfaction with the tourism management at world heritage sites, it was found
that the level of satisfaction were found the international tourists were satisfied with the division of main areas
and protected areas of sensitive areas of Ayutthaya world heritage sites, followed by the area management to
be a tourist attraction in the Ayutthaya world heritage sites, personnel and facilities were a great service and
the sources of access to the world heritage sites area which is easy access route to Ayutthaya world heritage
sites respectively.
Keyword: Travel experience, Tourist Satisfaction, world heritage site

บทนา
เรื่ องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือว่าเป็ นหนึง่ ในอุตสาหกรรมที่ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกให้ ความสาคัญ ประกอบ
กับจานวนนักท่องเที่ยวโลกยังคงขยายตัวอย่าง ต่อเนื่องเป็ นผลพวงจากการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจยุโรปและความผันผวน
ของค่าเงิน ในสกุลต่าง ๆ ข้ อมูลจากรายงานของ UNWTO World Tourism Barometer ระบุว่า ตังแต่
้ ต้นปี 2561 เป็ นต้ น
มา สาหรับประเทศไทยสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวยังคงได้ รับความนิยมจากชาวต่างชาติในการเลือกประเทศไทยเป็ น
จุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวอันดับต้ นๆ ของโลก (Bangkokbiznews.com , 2562) ซึง่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญสามารถสร้ างรายได้ นาเงินตราต่างประเทศเข้ ามาในประเทศไทยได้ จานวนมากจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติจึงทาให้ เกิดการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากนัน้
การท่องเที่ยวยังช่วยกระตุ้นให้ มีการนาทรัพยากรของประเทศมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพื่อสามารถดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเข้ ามาในประเทศได้ มากยิ่งขึ ้น (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552)
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งเป็ นเขตเศรษฐกิจที่สาคัญโดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็ นอันดับ 3 ของประเทศและมีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาที่ยาวนาน เคยมีชื่อเสียงในฐานะเป็ น
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แหล่งปลูกข้ าวที่สาคัญ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (สุขุม คงดิ ษฐ์ , ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ. 2558) และสาหรับ เกาะเมือง
พระนครศรี อยุธยา มีแม่น ้า 3 สายล้ อมรอบ มีความงดงามและมีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของราชธานี ยาวนานถึง 417
ปี ได้ รับการยกย่องเป็ นเมืองมรดกโลก จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อ
13 ธันวาคม 2534 เมื่อผนวกเข้ ากับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555– 2559 จัดอยู่ในกลุม่ ท่องเที่ยวมรดก
โลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น ้าภาคกลางมีความสอดคล้ องในการจัดเส้ นทาง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้ วยเหตุนี ้เสน่ห์ของเมืองหลวงเก่าอย่างจังหวัดพระนครศรี อยุธยา (Ayutthaya Thailand) จึงไม่
เคยลดน้ อยไปจากความนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลยแม้ แต่น้อย แต่นบั วันยิ่งจะเป็ นที่สนใจมากยิ่งขึ ้น ทาให้
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาตอนนี ้จึงกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวด้ านประวัติศาสตร์ อย่างเต็ ม
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นเกี่ยวกับการเข้ ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจานวนมากขึ ้นในทุกช่วงเวลา
ในทุก ๆ ปี นั ้น ผู้ทาวิจ ยั ได้ ศ ึก ษาข้ อ มูลด้ า นการวิจ ยั ที ่เ กี ่ย วข้ อ งกับ นัก ท่อ งเที ่ย วชาวต่า งชาติที ่เ ข้ า มาท่อ งเที่ย วใน
จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยาพบว่า มีห ลากหลายหัว ข้ อ แต่สิ่ง หนี่ง ที่ผ้ ูทาวิจ ยั ได้ ตั ้งข้ อ สัง เกตคือ ยัง ไม่พ บวิจ ยั ในเรื่ อ ง
ความพึงพอใจต่อการจัดการแหล่ง ท่องเที่ยวมรดกโลกของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเท่าไหร่ นกั ดังนั ้นผู้ทาวิจยั จึงมี
ความสนใจที่จ ะศึก ษา “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา” เพื่อให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ ทราบถึงข้ อมูลต่าง ๆ ที่เป็ นประสบการณ์และความพึงพอใจต่อ
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อช่วยกันรักษา และพัฒนาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ให้ เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ต่ อ การจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมรดกโลกใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระดับของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
มรดกโลกในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล

สมมติฐานการวิจัย
1. นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ) ที่ แตกต่างกัน จะมีระดับความพึงพอใจต่อ
การจัดการแหล่งมรดกโลกแตกต่างกัน

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ศิริว รรณ เสรี รั ตน์ และคณะ (2552) กล่า วถึ งความพึงพอใจไว้ ว่า เป็ นทัศนคติ ที่ดี ที่มี ต่อ สิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง และ
ปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อสิง่ ต่าง ๆ ของบุคคล
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ธนาภรณ์ เมทณีสดุดี (2543, น. 14) ได้ สรุปความหมายของความพึงพอใจที่สอดคล้ องกันว่า หมายถึง ความรู้สกึ
ความชอบ ความพอใจและความต้ องการของบุคคลที่มีตอ่ สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ความรู้สกึ พึงพอใจจะเกิดขึ ้นเมื่อบุคคลได้ รับใน
สิง่ ที่ต้องการ
เยาวรี เจริ ญสวัสดิ์ (2543, น. 7) ได้ ให้ ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึงความสามารถของบุคคลใน
การด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งเป็ นสุข สนุ ก สนาน ปราศจากความรู้ สึ ก เป็ นทุก ข์ ทัง้ นี ไ้ ม่ ไ ด้ ห มายความว่ า บุ ค คลจะได้ รั บ
การตอบสนองอย่างสมบูรณ์ ในทุกสิ่งที่ต้องการ แต่ความพึงพอใจนันจะหมายถึ
้
งความสุขที่เกิดขึ ้นจากการปรับตัวของ
บุคคลต่อสิ่งแวดล้ อมได้ เป็ นอย่างดี และเกิดความสมดุลระหว่างความต้ องการของบุคคลกับการได้ รับการตอบสนอง
หลักการและทฤษฎี
แนวคิดการบริ หารจัดการมรดกโลก
ธาตรี มหันตรัตน์, สิริพฒ
ั ถ์ ลาภจิตร (2555) ปี พุทธศักราช 2478 กรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การดูแลรั กษาโบราณสถาน โบราณวัตถุของชาติ ได้ ดาเนินการประกาศขึ ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองอยุธยาให้ เป็ น
อุทยานประวัติศาสตร์ และนับจากนันเป็
้ นต้ นมา การสงวนรักษาและคุ้มครองนครประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาอัน
ยิ่งใหญ่ และทรงคุณค่าก็ ได้ เริ่ มขึน้ และดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา นครประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาและ
โบราณสถานโดยรอบได้ รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พุทธศักราช 2504 โดยกรมศิลปากรได้ รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พุทธศักราช2520 ให้ ดาเนินการอนุรักษ์
และบริ หารจัดการนครประวัติศาสตร์ แห่งนี ้ภายใต้ แผนงานอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา ฉบับที่ 1 ปี ที่ 2520
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเฉพาะในส่วนของการบูรณะโบราณสถานในขอบเขตพื ้นที่ในเกาะเมืองอยุธยาที่กาหนดเท่านัน้ แต่
หลังจากที่นครประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นแหล่งมรดกโลกเมื่อปี พุทธศักราช 2534 แล้ ว
กรมศิลปากรได้ ปรับปรุ งแผนงานอุทยานประวัติศาสตร์ ดงั กล่าวให้ มีขอบเขตการดาเนินงานที่กว้ างขวางและครอบคลุม
มากยิ่งขึน้ ในรู ปของแผนแม่บทนครประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา ซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากคณะรั ฐมนตรี เมื่อปี
พุทธศักราช 2536 ภายใต้ แผนแม่บทฯฉบับนี ้ กรมศิลปากรได้ กาหนดแนวทางการดาเนินงานเป็ นแผนงานหลัก 5 แผน ดังนี ้
คื อ (1) แผนงานโบราณคดี ประวัติ ศ าสตร์ และโบราณสถาน (2) แผนงานพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง สาธารณูป โภคและ
สาธารณูปการหลัก (3) แผนงานบูรณะปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมและภูมิทศั น์ (4)แผนงานพัฒนาและปรับปรุ งชุมชน และ
(5)แผนงานรื อ้ ย้ ายและปรับปรุ งการใช้ ประโยชน์ที่ดินทังนี
้ ้โดยมี วัตถุประสงค์ให้ นครประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา
ดารงคุณค่าและเอกลักษณ์ อันโดดเด่น เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ ของโลกได้ ตลอดไป นครประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยาและเมืองบริ วาร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา อยู่ภายใต้ การดูแลและรับผิดชอบโดยแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่เน้ นนโยบายการเป็ นอุทยานประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งมีเป้าประสงค์
ในการอนุรั ก ษ์ ม รดกโลกในเขตประวัติ ศ าสตร์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากมรดกทางวัฒ นธรรมในการเพิ่ ม พูน มูลค่า ด้ า น
การท่องเที่ยว สอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ฉบับที่10 (พ.ศ. 25502554) ที่เน้ นการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อ ดารงไว้ ซึ่งวิถีชีวิตเป็ นเอกลักษณ์ ทางสังคมไทย มุ่ง
สร้ างค่านิยมให้ ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น และมีสว่ นร่ วมในการอนุรักษ์ พฒ
ั นา และสืบทอดวิถี
ชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง [3]อานาจบ ริ หารจัดการนครประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาและเมืองบริ วาร ตามที่
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H523

ประเทศไทยได้ ร่วมเป็ นรั ฐภาคีสมาชิกของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
ค.ศ.1972 โดยวัตถุประสงค์ของอนุสญ
ั ญาฯ ดังกล่าวคือ การส่งเสริ มความร่ วมมือระหว่างประเทศในการคุ้มครองและ
อนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติให้ ดารงคุณค่าความโดดเด่นเป็ นมรดกของมวลมนุษยชาติค งอยู่ตลอดไป
และในฐานะเดียวกันอนุสญ
ั ญาฯ จะกาหนดหน้ าที่เป็ นกรอบกติกาและเครื่ องมือคอยเตือนใจให้ นานาชาติพึงตระหนักถึง
ปฏิสมั พันธ์ ซึ่งระหว่างมนุษย์ และสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ วัฒนธรรม รวมทัง้ ความจาเป็ นในการศึกษาความสมดุล
ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอีกด้ วย

กรอบแนวคิดในงานวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
ใน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา” ผู้วิจยั ได้ กาหนดกรอบแนวคิดในการทาวิจยั ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ (X)

ตัวแปรตาม (Y)

(Independent Variables)

(Dependent Variable)

ปั จจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้ ตอ่ เดือน

ความพึงพอใจต่อการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว
มรดกโลก
พระนครศรี อยุธยา

7. ความถี่ในการเข้ ามา
ท่องเที่ยวใน
พระนครศรี อยุธยา
8. ภูมิลาเนา
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วิธีการดาเนินวิจัย
การวิ จั ย ครั ง้ นี ้ ใช้ วิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ดัง นี ้ กลุ่ม ตัว อย่ า ง คื อ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ อายุ 20 ปี ขึ ้นไปที่เข้ ามาท่องเที่ยวที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาและมีการพักแรมอย่างน้ อย 1 คืน โดยเลือก
เก็บตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสาคัญทางมรดกโลกจานวน 10 แห่ง ซึ่งการกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่ ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน อ้ างอิงจากสถิ ตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรี อยุธยาในปี 2560 พบว่า มีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติทงสิ
ั ้ ้น 355,607 คน (กระทรวงท่องเที่ยว
และกีฬา, 2561) ผู้วิจยั จึงใช้ ประชากรกลุม่ นี ้เพื่อนามาคานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยการแทนค่าในสูตรการคานวณขนาด
ตัวอย่า งของ Taro Yamane (อัศวิ น แสงพิ กุล, 2556, น.154) โดยกาหนดค่า ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 หรื อ ที่ร ะดับ
ความเชื่อมัน่ 95% เพื่อความสะดวกในการประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูล และป้องกันความผิดพลาดจากการวิจยั ผู้วิจยั
จึ ง ได้ ก าหนดขนาดกลุ่ม ตัว อย่า งไว้ ที่ จ านวน 400 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยจัดทาแบบสอบถามเป็ นฉบับ ภาษาอังกฤษจากการแปลแบบสอบถามฉบับภาษา ไทยที่ได้ รับการแนะนาจากอาจารย์
ที่ปรึ กษาและนาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ ายกับ กลุม่ ตัวอย่างที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการศึกษา จานวน 30คน ผู้วิจัย
ดาเนินการจัดเก็บข้ อมูลโดยตนเองในช่วง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ผู้วิจัยได้ ทา
การวิเ คราะห์ ข้อ มูลโดยใช้ การ วิเ คราะห์ สถิ ติเ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics)ค่า ร้ อยละ(Percentage) ค่า ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าเฉลี่ย (Mean) และการวิเคราะห์สถิติ เชิงอนุมาน(Inferential Statistics) การทดสอบ
สมมติฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย เมื่อสุ่มตัวอย่างจากแต่ละประชากรเป็ นอิสระต่อกัน (Independent Samples
t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวหรื อแบบมีปัจจัยเดียว(F-test หรื อ One Way ANOVA)

ผลการวิจัย
1. จากจ านวนกลุ่ม ตัว อย่ า งทัง้ หมด 400 คน นัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา พบว่า มีสว่ นใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-45 ปี สถานภาพแต่งงานแล้ ว มีการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน และมีรายได้ ระหว่าง 2,501 - 4,000 ดอลล่าร์ ต่อเดือน และเพิ่งจะ
เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นครัง้ แรก
2. การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก พบว่า ผลการวิเคราะห์
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในจังหวั ดพระนครศรี อยุธยา ผู้วิจัย
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติตอ่ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ต่อด้ านการจัดการด้ านพื ้นที่ของแหล่งมรดกโลก
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ลาดับ
1
2
3
4

ด้ านการจัดการพืน้ ที่ของแหล่ งมรดกโลก
ท่านพึงพอใจเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ระบุพื ้นที่สว่ นต่าง
ๆ ของจุดเยี่ยมชมโบราณสถาน
ท่านพึงพอใจในเส้ นทางที่สะดวกในการเดินทางเข้ าถึง
แหล่งมรดกโลกพระนครศรี อยุธยา
ท่านพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการสิง่ แวดล้ อมในแหล่ง
มรดกโลกพระนครศรี อยุธยา
ท่านพึงพอใจต่อการจัดสัดส่วนพื ้นที่และภูมิทศั น์ของ
โบราณสถานในแหล่งมรดกโลก พระนครศรี อยุธยา
ภาพรวม

𝐱 S.D.
4.28 1.036

ระดับ
มากที่สดุ

4.20 .913

มาก

4.06 .955

มาก

4.03 .887

มาก

4.15

มาก

จากตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาต่อ ด้ านการจัดการด้ านพื ้นที่ของแหล่งมรดกโลก โดยรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาข้ อราย
ย่อย พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ระบุพื ้นที่สว่ นต่าง ๆ ของจุดเยี่ยมชมโบราณสถานมาก
ที่ สุด (x̅ = 4.28) รองลงมา พึง พอใจในเส้ น ทางที่ สะดวกในการเดิ น ทางเข้ า ถึ ง แหล่ง มรดกโลกพระนครศรี อ ยุธ ยา
(x̅ = 4.20) เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้ อมในแหล่งมรดกโลกพระนครศรี อยุธยา (x̅ = 4.06) การจัดสัดส่วนพื ้นที่และ
ภูมิทศั น์ของโบราณสถานในแหล่งมรดกโลก พระนครศรี อยุธยา (x̅ = 4.03) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติตอ่ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาต่อด้ านการจัดการการป้องกันและอนุรักษ์ พื ้นที่ของแหล่งมรดกโลก
ลาดับ
1
2

3

ด้ านการจัดการการป้องกันและอนุรักษ์ พนื ้ ที่ของ
แหล่ งมรดกโลก
ท่านพึงพอใจในมาตรการด้ านการป้องกันขอบเขตมรดก
โลกพระนครศรี อยุธยา
ท่านพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ และทะนุบารุงรักษา
โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยา
ท่านพึงพอใจเกี่ยวกับการแบ่งพื ้นที่ของส่วนพื ้นหลักและ
พื ้นที่แนวป้องกันเขตของอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยา
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𝐱

S.D.

ระดับ

4.40 .804

มากที่สดุ

4.17 .733

มาก

4.01 .665

มาก
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4

ท่านพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการป้องกันตัวอาคาร
โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยา
ภาพรวม

4.03 .737

มาก

4.15

มาก

จากตารางที่ 2 ความพึ ง พอใจของนัก ท่อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ต่อ การจัด การแหล่ง ท่อ งเที่ ย วมรดกโลกจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาต่อ ด้ านการจัดการการป้องกันและอนุรักษ์ พื ้นที่ของแหล่งมรดกโลก โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาข้ อย่อย พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ ด้ านมาตรการในด้ านมาตรการในด้ านมาตรฐานการป้องกันเขต
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยามากที่สดุ (x̅ = 4.40) รองลงมา การอนุรักษ์ และทะนุบารุ งรักษาโบราณสถานใน
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา (x̅ = 4.17) การแบ่งพื ้นที่ของส่วนพื ้นหลักและพื ้นที่แนวป้องกันเขตของอุทยาน
ประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา (x̅ = 4.01) และการจัดการการป้องกันตัวอาคารโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยา (x̅ = 3.87) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติตอ่ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาต่อด้ านการจัดการพื ้นที่ของแหล่งมรดกโลกเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ลาดับ ด้ านการจัดการแหล่ งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเป็ นแหล่ งท่ องเที่ยว
ท่านพึงพอใจเกี่ยวกับเอกสารแนะนาข้ อมูลแหล่ง
1 ท่องเที่ยวที่ดงู า่ ยและหลากหลายแบบของอุทยาน
ประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา
ท่านพึงพอใจเกี่ยวกับสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ ใน
2 การเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วของอุทยานประวัตศิ าสตร์
พระนครศรี อยุธยา
ท่านพึงพอใจเกี่ยวกับค่าเข้ าชมอุทยานประวัติศาสตร์
3
พระนครศรี อยุธยา
ท่านพึงพอใจเกี่ยวกับการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวของอุทยาน
4
ประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา
ภาพรวม

𝐱

S.D.

ระดับ

3.70 .750

มากที่สดุ

3.67 .829

มาก

3.59 .927

มาก

3.57 .802

มาก

3.63

มาก

จากตารางที่ 3 ความพึ ง พอใจของนัก ท่อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ต่อ การจัด การแหล่ง ท่อ งเที่ ย วมรดกโลกจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ต่อด้ านการจัดการแหล่งมรดกโลกเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก และเมื่อพิจารณา
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ข้ อย่อย พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ ด้ านเอกสารแนะนาข้ อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ดงู ่ายและหลากหลายแบบของ
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยามากที่สดุ (x̅ = 3.70) รองลงมา เกี่ยวกับสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเป็ น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พระนครศรี อยุ ธ ยา ( x̅ = 3.67) ค่ า เข้ าชมอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรี อยุธยา (x̅ = 3.59) และการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา (x̅ = 3.57)
ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาต่อด้ านการจัดการด้ านการบริ การในแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
ลาดับ

ด้ านการจัดการด้ านการบริการในแหล่ งท่ องเที่ยว
ระดับ
𝐱 S.D.
มรดกโลก
ท่านพึงพอใจเกี่ยวกับการบริ การต่าง ๆ แก่นกั ท่องเที่ยว 4.10 .782
มาก
1
ในอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา
ท่านพึงพอใจเกี่ยวกับพนักงานบริ การในอุทยาน
4.03 .742
มาก
2
ประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา
ท่านพึงพอใจในความสามารถในทักษะการสือ่ สารของ 3.93 .882
มาก
3 พนักงานบริ การของอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยา
ภาพรวม
4.02
มาก
จากตารางที่ 4 ความพึง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ต่อ การจัด การแหล่ง ท่อ งเที่ ย วมรดกโลกจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาต่อ ด้ านการจัดการทางด้ านการบริ การในแหล่ง ท่องเที่ยวมรดกโลกโดยรวมอยู่ในระดับ มาก และ
เมื่อพิจารณาข้ อย่อย พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ ด้ านการบริ การต่าง ๆ แก่นกั ท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยามากที่สดุ (x̅ = 4.10) รองลงมา เกี่ยวกับพนักงานบริ การในอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา
(x̅ = 4.03) และความสามารถในทักษะการสื่อสารของพนักงานบริ การของอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา
(x̅ = 3.93) ตามลาดับ
3.ด้ านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ทงด้
ั ้ านของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ปัจจุบนั ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเรื่ องของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี
ต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ
และรายได้ ปัจจุบนั แตกต่างกัน อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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การอภิปรายผล
จากการศึกษาระดับ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า โดยรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติมี ความพึงพอใจในระดับมาก ในเรื่ อง มาตรการในด้ าน
มาตรฐานความปลอดภัยของแหล่ง โบราณสถานของอุทยานประวัติศ าสตร์ พระนครศรี อยุธยา มากที่สุ ด รองลงมา
การอนุรักษ์ และทะนุบารุงรักษาโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา เรื่ องเจ้ าหน้ าที่บริ การในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา เรื่ องความสามารถในทักษะการสื่อ สารของเจ้ าหน้ าที่บริ ก าร เส้ นทางที่สะดวกใน
การเดินทางเข้ าถึงอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา การแบ่งพื ้นที่ของส่วนพื ้นหลัก พื ้นที่แนวป้องกันเขตอ่อนไหว
และพื ้นที่แหล่งท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา ตามลาดับ จากผลการศึกษามีความสอดคล้ องกับ
กัลป์ยานี ทองงาม (2553) ได้ ทาการศึกษา เรื่ องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์ สโุ ขทัย เกี่ยวกับประเด็นที่ว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความพึงพอใจมากที่สดุ ต่อด้ านความเป็ นมรดกโลก
รองลงมาด้ านสถานที่และสิง่ อานวยความสะดวก และด้ านบุคลากรผู้ให้ บริ การ ตามลาดับ

สรุป
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง ”ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติตอ่ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา” สรุ ปได้ คือ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เกิดจากประสบการณ์การที่ดีในการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว ซึง่ เป็ นสิง่ สาคัญของการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่สง่ ผลตรงต่อความรู้ สกึ ที่มีผลต่อความพึงพอใจ ไม่ว่าจะ
เป็ น ด้ านการจัดการพื ้นที่แหล่งมรดกโลก ด้ านการป้องกันและอนุรักษ์ พื ้นที่ของแหล่งมรดกโลก ด้ านการจัดการแหล่ง
มรดกโลกเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยว และด้ านการจัดการด้ านการบริ การในแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก สิ่งเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่ทา
ให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความรู้สกึ พึงพอใจในประสบการณ์การท่องเที่ยว ดังนันผู
้ ้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องในภาคส่วนต่าง ๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยวมรดกโลกของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาควรให้ ความสาคัญในทุก ๆ ด้ านการจัดการแหล่งมรดกโลกเพื่อรองรับ
การเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้ างชื่อเสียงและสิง่ สาคัญคือรายได้ จากการเข้ ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
และสร้ างชื่อเสียงในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกที่ดีตอ่ ไปในอนาคต
ข้ อเสนอแนะ
1. ด้ านการจัดการพื ้นที่ในแหล่งมรดกโลก ควรมีการดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาสภาพ พื ้นที่แหล่งท่องเที่ยว
ให้ มีความสวยงามเพื่อดึงดูดใจให้ น่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ ้น โดยเน้ นการจัดการดูแล รักษาความสะอาดเรี ยบร้ อยของแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีการจัดมาตรการการรักษา ความปลอดภัยให้ เป็ นที่นา่ เชื่อถือของนักท่องเที่ยว
2. ด้ านการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก ควรจัดให้ มีสอื่ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเมืองมรดก
โลกเหมาะสมและตรงกลุม่ เป้าหมาย มีเอกสาร แผ่นพับให้ ข้อมูล การท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกอย่างชัดเจน ส่วนเครื่ องมือ
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ในการให้ บริ การเข้ าชมแหล่งท่องเที่ยวนันนั
้ กท่องเที่ยวต้ องการหูฟังข้ อมูล วีดีทศั น์
รถราง ศูนย์ข้อมูล นักท่องเที่ยวรวมถึงแผนผังที่ตงสถานที
ั้
่ โบราณสถาน
3. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีมาตรการในการอนุรักษ์ พื ้นที่ การอนุรักษ์ ด้านการจัดการ สิง่ แวดล้ อมควบคูไ่ ป
กับวิถีชีวิตของชุมชน ด้ านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหน่วยงานภาครั ฐและ เอกชนควรจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
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เส้ นทางการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลกผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ควรปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกพื ้นฐานด้ าน
การท่ อ งเที่ ย ว ระบบการจราจร ระบบสุข อนามัย การจั ด ระเบี ย บผู้ค้ า บริ เ วณแหล่ง ท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง การอบรม
ผู้ประกอบการในเรื่ อง จิตบริ การ ความเป็ นเจ้ าบ้ านที่ดี และทักษะการใช้ ภาษาต่างประเทศในการสือ่ สาร
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่สง่ ผลต่อการกลับมาเยือนซ ้าของนักท่องเที่ยวต่างชาติใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อนามาเปรี ยบเทียบและนาผลไปปรั บปรุ งพัฒนาด้ านการจัดการระบบต่าง ๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาให้ ดีขึ ้น
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่สง่ ผลต่อประสบการณ์
ด้ านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถนาไปพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์
ข้ อมูลการท่องเที่ยวหัวหินให้ มีความน่าสนใจ และดึงดูดได้ มากขึ ้น
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งของปั จ จัย ด้ า นความไม่ พึง พอใจเกี่ ย วกับ การเข้ า มาท่อ งเที่ ย วจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา เพื่อจะได้ นาข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทางด้ านการท่องเที่ยวให้ ดีขึ ้นในทุก ๆ มิติ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวของชุมชน หมู่บ้านอีตอ่ ง อาเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยใช้ แบบประเมินศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวของชุมชน เก็บรวบรวม
ข้ อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับหมู่บ้านอีต่อง จานวน 30 คน ในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยใช้
วิ ธี ก ารเลือ กตัว อย่า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ได้ แ ก่ ค่า เฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวของชุมชนหมูบ่ ้ านอีตอ่ ง อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โดยภาพรวม มีศกั ยภาพปานกลาง เมื่อพิจารณาจากศักยภาพหลัก 5 ด้ าน พบว่ามีศกั ยภาพ 3 ด้ านอยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้ แก่ ศักยภาพด้ านบริ การการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ศักยภาพด้ านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นระบบและยัง่ ยืน และศักยภาพด้ านบริ การและความปลอดภัย ในขณะที่มีศกั ยภาพ 2 ด้ านอยู่ใน
ระดับต่า ได้ แก่ ศักยภาพด้ านการอนุรักษ์ และส่งเสริ มมรดกทางวัฒนธรรม และศักยภาพด้ านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพชีวิตที่ดี ในศักยภาพทัง้ 5 ด้ านดังกล่าว หากพิจารณาในประเด็นย่อยแล้ วพบว่า มี 7 ประเด็นย่อยที่มี
ศักยภาพต่าอันสมควรต่อการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประเด็นเหล่านัน้ ได้ แก่ 1) การจัดสรรรายได้ กระจายไปทัว่ ทัง้
ขุม ชนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 2) การสนับ สนุน ให้ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนมี ก ารคิ ด ค้ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารใหม่ๆ แก่
นักท่องเที่ยว ที่มาจากวัตถุดิบ และภูมิปัญญาที่มีใ นท้ องถิ่ น 3) การเปิ ดโอกาสในผู้สูงอายุ เด็ กผู้พิก าร ให้ ได้ รั บ
ประโยชน์และโอกาสในการเข้ ามามีสว่ นร่วม 4) การรวบรวมข้ อมูลบันทึกวิถีชีวิต ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมของชุนชม
5) การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นมีประสิทธิภาพ 6) จุดบริ การท่องเที่ยวทีม่ ีคณ
ุ ภาพ 7) การบริ หารจัดการเส้ นทาง
การเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนมีประสิทธิภาพ

คาสาคัญ : ศักยภาพด้ านการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวชุมชน, หมูบ่ ้ านอีตอ่ ง
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ABSTRACT
This study aimed to study the potential of E – Tong Tong Village's Community in Thong Pha Phum
District, Kanchanaburi Province. A questionnaire was used as a research instrument to collect data from
the samples including 30 sampling who involving E – Tong Tong Village's community in period from
September to December 2019. Statistics for data analysis were mean and standard deviation.
The findings revealed that tourism potential of E-Tong Village’s community in Thong Pha Phum
District, Kanchanaburi province, overall had medium potential in 5 parts; 3 potentials were in medium level
including potential of tourism management by local communities, and potential of safety and service and 2
potentials in low level including potential of conservative and cultural heritage and the potential of
economic, social, and well-being administrations. There were 7 aspects of the main potential were in low
potential including. 1) Income could be completely separated to local communities for improve local
economy. 2) Created new business opportunities from local things. 3) Opportunities for children, disabled.
4) Collect data and promote cultural exchange 5) Conservative of local culture. 6) Quality tourists checking
point. 7) Tourism route management.
Keyword: Tourism Potential, Community-based Tourism, E-Tong Village.

บทนา
ปั จจุบนั การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ รับความสนใจในมิติของการส่งเสริ มการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่เพื่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่ม่งุ ส่งเสริ มการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในอาเซียน
โดยมียทุ ธศาสตร์ สาคัญประการหนึ่ง คือ การจัดทามาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Standards)
เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศในอาเซียนให้ มีความใกล้ เคียงกันและมีความเป็ นสากลมากขึ ้น
ด้ วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวนี ้ ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย จึงควรเร่ ง
พัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพด้ านการท่องเที่ยวของตนให้ สอดคล้ องกับแนวทางการจัดทามาตรฐานการท่องเที่ยว
อาเซียน (กรมการท่องเที่ยว, 2558) การท่องเที่ยวโดยชุมชนยัง คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้ อม สังคม และ
วัฒ นธรรม ชุม ชนมีบ ทบาทเป็ นเจ้ า ของทาหน้ า ที่ก าหนดทิ ศ ทางการจัด การการท่องเที่ย ว แต่ทุก ชุม ชนยังต้ อ ง
การความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้ องในการช่วยกัน
เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจด้ านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืน ทัง้ ด้ านการสร้ างงาน สร้ างรายได้
ความเข้ มแข็งของชุมชนและการพึ่งตนเอง ตลอดจนคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและปริ มาณของนักท่องเที่ ยวมาก
ยิ่งขึ ้น (สุดถนอม ตันเจริ ญ, 2560)
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาด้ านการท่องเที่ยวของชุมชนแต่ละชุมชน หากชุมชนไม่ได้ ทราบถึงศักยภาพและ
ความต้ องการของตนเองอย่างแท้ จริ ง และถ้ าชุมชนคานึงถึงรายได้ มากกว่าเรื่ องของการอนุรักษ์ การดูแลสิง่ แวดล้ อม
อาจจะมีผลเสียตามมา อาจมีการทะเลาะเบาะแว้ ง การสื่อสารกันไม่เข้ าใจในชุมชน และความไม่มีศกั ยภาพพอ
ที่พร้ อมรองรับนักท่องเที่ยวเข้ ามา ไม่มีการเตรี ยมพร้ อม ว่าต้ องทาอย่างไร ต้ องจัดสถานที่อย่างไรให้ เหมาะสมกับ
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นักท่องเที่ยว ถ้ าไม่มีการเตรี ยมพร้ อมอาจจะมีกลุม่ คนที่คอยจะทาลายสิง่ แวดล้ อม ถ้ าปราศจากการเตรี ยมพร้ อมก็จะ
เป็ นข้ อเสียและปั ญหามากกว่า
สาหรับในประเทศไทยการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้ เกิดขึ ้นหลายแห่งและหนึง่ ในนัน้ คือ ในจังหวัดกาญจนบุรี
ซึง่ เป็ นจังหวัดที่อยูไ่ ม่ไกลจากกรุ งเทพมหานคร มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ทาให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามาชม
บรรยากาศอยูเ่ สมอ ทังนี
้ ้แหล่งท่องเที่ยวในกาญจนบุรี สามารถแบ่งออกได้ เป็ นสองส่วน คือ สถานที่ท่องเที่ยวบริ เวณ
ในตัวเมืองกาญจนบุรี และบริ เวณนอกตัวเมืองกาญจนบุรี สาหรับผู้ที่มีเวลาจากัดในการท่องเที่ยว อาจทาได้ เพียง
ท่องเที่ยวในตัวเมืองกาญจนบุรี และหากนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ ชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติ อาจต้ อง
มีการวางแผนการท่องเที่ยวล่วงหน้ า โดยจุดหมายปลายทางที่นกั ท่องเที่ยวหลายคนต้ องการมาสัมผัส ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่ UNSEEN ในเมืองไทยที่ซุกซ่อนอยู่หลังม่านหมอกของจังหวัดกาญจนบุรี คือ ชุมชนหมู่บ้านอีต่อง
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ถือว่าเป็ นแลนด์มาร์ คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เพิ่งได้ รับความนิยมอย่างมากขึ ้น
ในปั จ จุบัน อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ มี ก ารเพิ่ ม ขึน้ ของจ านวนนัก ท่อ งเที่ ย ว สิ่ง ที่ ต ามมา คื อ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึน้ จาก
การท่องเที่ยว อาทิเช่น ความเสื่อมโทรมของพื ้นที่ การบริ การจัดการของชุมชน การรองรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่มี
ประสิทธิ ภาพมากพอ สิ่งอานวยความสะดวกไม่เพียงพอในการให้ บริ การต่อจานวนนักท่องเที่ยว ดังนัน้ การศึกษา
ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนหมูบ่ ้ านอีต่อง จึงมีความจาเป็ นเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยว
ของชุมชนต่อไป
จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวของชุมชน หมู่บ้านอีตอ่ ง
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ทังนี
้ ้ผู้วิจยั มองเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาหมู่บ้านอีต่องให้ มีศกั ยภาพใน
ด้ านการท่องเที่ยวที่ดียิ่ง ขึ ้น จึงต้ องศึกษาให้ ทราบถึงศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวในปั จจุบัน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลใน
การวางแผน ให้ หมูบ่ ้ านอีตอ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยัง่ ยืน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ ้นในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป
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ทบทวนวรรณกรรม
งานวิ จั ย นี ไ้ ด้ ทบทวนวรรณกรรมในเรื่ อ งแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย ว แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ศัก ยภาพ
การท่องเที่ยวของชุมชน บริ บทของหมู่บ้านอีต่อง และงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินศักยภาพของชุมชน
เพื่อการท่องเที่ยว ทังนี
้ ้จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจยั จะนาแนวคิดขององค์การบริ หารการพัฒนาพื ้นที่พิเศษเพื่อ
การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ง ยื น (2558) มาใช้ เป็ นหลัก ในการศึ ก ษาศัก ยภาพด้ า นการ ท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชน โดยมี
องค์ ประกอบในการศึกษา 5 ด้ าน ได้ แก่ 1. ด้ านการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2. ด้ านการจัดการ
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 3. ด้ านการอนุรักษ์ และส่งเสริ มมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน 4. ด้ านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติหรื อสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน 5. ด้ านคุณภาพการบริ การการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องที่สาคัญในหมูบ่ ้ านอีตอ่ ง
เจ้ าหน้ าที่องค์การบริ หารส่วนตาบล
เจ้ าหน้ าที่อทุ ยานแห่งชาติทองผาภูมิ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจตระเวนชายแดน
ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยใหญ่บ้าน
พระสงฆ์วดั เหมืองปิ ล็อก
ผู้ประกอบการร้ านค้ าในหมูบ่ ้ านอีตอ่ ง

ตัวแปรตาม
ศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวของชุมชนหมูบ่ ้ านอีตอ่ ง

ด้ านบริ การการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ด้ านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้ านการอนุรักษ์ และส่งเสริ มมรดกทางวัฒนธรรม
ด้ านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
ด้ านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
ด้ านบริ การและความปลอดภัย

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ใช้ วิ ธี ก ารคัด เลือ กกลุ่มตัว อย่า งจาก
ประชากร ด้ วยการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้ เกณฑ์ในการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง 3
ประการ ได้ แก่ 1) ความเข้ าใจในพื ้นที่ของบุคคล 2) ความยาวนานของการอาศัยอยู่ในพื ้นที่ และ 3) ความสัมพันธ์กบั
การท่องเที่ยว และสามารถเลือกกลุม่ ตัวอย่างได้ 30 คน แบ่งเป็ น 6 กลุม่ ดังนี ้ 1) ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่
1 หมู่บ้านอีต่อง จานวน 3 คน 2) เจ้ าหน้ าที่องค์การบริ หารส่วนตาบลปิ ล็อกจานวน 5 คน 3) เจ้ าหน้ าที่อุทยาน
แห่งชาติทองผาภูมิจานวน 5 คน 4) เจ้ าหน้ าที่ตารวจรักษาชายแดนจานวน 5 คน 5) พระภิกษุสงฆ์วดั ปิ ล็อกจานวน 2
รูป และ 6) ผู้ประกอบการร้ านค้ าในหมูบ่ ้ านอีตอ่ ง จานวน 10 คน ทังนี
้ ้ จานวนตัวอย่างในแต่ละกลุม่ ผู้วิจยั กาหนดเอง
โดยพิจารณาจากจานวนประชากรแต่ละกลุม่ และความง่ายในการเข้ าถึงกลุม่ ตัวอย่าง สาหรับเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบสอบถามเพื่อประเมินศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่ง อ้ างอิงจากแบบประเมิน
ศักยภาพตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยขององค์การบริ หารการพัฒนาพื ้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ย วอย่างยั่ง ยื น (2558) โดยมี ลกั ษณะเป็ นแบบมาตรส่ว นประมาณค่า ( Rating Scales) 3 ระดับ คื อ
ศักยภาพสูง ศักยภาพปานกลาง และศักยภาพต่า ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นเครื่ องมือที่มีคณ
ุ ภาพดีเพราะได้ ผ่านการพัฒนาและ
ปรับปรุงมาแล้ วอย่างต่อเนื่องยาวนาน
การเก็ บรวบรวมข้ อมูล เริ่ ม จากการประสานงานกับ ผู้ที่ มีส่ว นเกี่ ยวข้ อ งที่สาคัญ กับ หมู่บ้ า นอี ต่ อ ง เช่ น
องค์การบริ หารส่วนตาบลปิ ล็อก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ฯลฯ เพื่อการขอเข้ าไปเก็บรวบรวมข้ อมูล ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามเพื่อประเมินศักยภาพฯ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องที่สาคัญกับหมู่บ้านอีต่องจานวน 6
กลุม่ จากนันจึ
้ งดาเนินการเข้ าไปเก็บข้ อมูลในพื ้นที่
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เมื่อรวบรวมข้ อมูลเสร็ จสิ ้น จึงนาข้ อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยการหาค่าเฉลีย่ ( Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ทัง้ นี ้ ได้ ก าหนดคะแนนระดับ ศัก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชน เป็ นมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ (นภวรรณ ฐานะกาญจน์, 2545) ดังนี ้
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 2.34 – 3.00 หมายถึง ศักยภาพสูง
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 1.68 – 2.33 หมายถึง ศักยภาพปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 1.00 – 1.67 หมายถึง ศักยภาพต่า

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินศักยภาพด้ า นการท่องเที่ยวของชุมชน หมู่บ้านอีต่อง อาเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ คา่ เฉลีย่ (𝑥̅ ) ละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนาผลที่ได้ จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ตามที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น โดย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวของชุมชน หมู่บ้านอีต่อง ด้ านบริ การ
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ลาดับ
ศักยภาพด้ านบริ การการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ระดับ
𝐱 S.D.
1 การบริ หารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 1.80 .484
ศักยภาพปานกลาง
ข้ อตกลงร่วมกันสาหรับการบริ หารจัดการการท่องเที่ยว
1.77 .568
ศักยภาพปานกลาง
2
โดยชุมชนมีประสิทธิภาพ
บุคคลากรในกลุม่ บริ หารจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชนมี 1.77 .568
ศักยภาพปานกลาง
3
ประสิทธิภาพ
4 มีการส่งเสริ มการในการมีสว่ นร่วมของคนในชุนชน
1.70 .569
ศักยภาพปานกลาง
จัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดย
1.87 .571
ศักยภาพปานกลาง
5
ชุมชน
มีกระบวนการในการทางานเพื่อในชุมชนช่วยการ
1.70 .535
ศักยภาพปานกลาง
6
วางแผน
7 มีการประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในชุมชนเสมอ
1.70 .702
ศักยภาพปานกลาง
มีความรู้สกึ ถึงความเป็ นเจ้ าของที่แสดงให้ เห็นอย่างเป็ น 1.87 .571
ศักยภาพปานกลาง
8 รูปธรรม เช่น การเข้ ามารับทราบข้ อมูล ร่วมคิด ร่วมแก้ ไข
ปั ญหา
9 มีกิจกรรมในการส่งเสริ มศักยภาพของคนในชุมชน
1.77 .504
ศักยภาพปานกลาง
รวม
1.77 .579
ศักยภาพปานกลาง
โดยภาพรวม พบว่า ชุมชนหมูบ่ ้ านอีตอ่ งมีศกั ยภาพด้ านการท่องเที่ยวในเรื่ องบริ การการจัดการการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณารายประเด็นย่อย พบว่า ทุกประเด็นย่อยมีศกั ยภาพปานกลาง สาหรับ
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ประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน (𝑥̅ =1.87) และ
การมีความรู้ สกึ ถึงความเป็ นเจ้ าของที่แสดงให้ เห็นอย่างเป็ นรูปธรรม เช่น การเข้ ามารับทราบข้ อมูล ร่วมคิด ร่วมแก้ ไข
ปั ญหา (𝑥̅ =1.87) รองลงมา การบริ หารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ (𝑥̅ =1.80)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวของชุมชน หมูบ่ ้ านอีตอ่ ง ด้ านการจัดการ
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
ลาดับ ศักยภาพการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
ระดับ
𝐱 S.D.
ส่งเสริ มการยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชนเป็ นไปอย่างมี
1.70 .535 ศักยภาพปานกลาง
1
ประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนมีคณ
ุ ภาพเพื่อเสริ มสร้ างโอกาสในการเพิ่ม 1.77 .504 ศักยภาพปานกลาง
2
รายได้ จากการท่องเที่ยวในชุมชน
3 การจัดสรรรายได้ กระจายไปทัว่ ทังชุ
้ มชนอย่างมีประสิทธิภาพ 1.67 .661
ศักยภาพต่า
การสนับสนุนให้ ชมุ ชนมีการคิดค้ นผลิตภัณฑ์และบริ การแก่ 1.50 .682
ศักยภาพต่า
4
นักท่องเที่ยว ที่มาจากวัตถุดิบและภูมิปัญญาที่มใี นท้ องถิ่น
การเปิ ดโอกาสในผู้สงู อายุ เด็ก ผู้พิการ ให้ ได้ รับประโยชน์และ 1.53 .629
ศักยภาพต่า
5
โอกาสในการเข้ ามามีสว่ นร่วม
รวม
1.63 .607
ศักยภาพต่า
โดยภาพรวม พบว่า ชุมชนหมู่บ้านอีต่องมีศกั ยภาพด้ านการท่องเที่ยวในเรื่ องการจัดการเศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในระดับต่า หากพิจารณารายประเด็นย่อย พบว่า มีศกั ยภาพปานกลางใน 2 ประเด็น คือ
ส่งเสริ มการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพเพื่อเสริ มสร้ าง
โอกาสในการเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวในชุมชน ส่วนอีก 3 ประเด็นที่เหลือมีศกั ยภาพอยู่ในระดับต่า โดยประเด็น
ย่อยที่มี ค่าเฉลี่ยศักยภาพต่าสุด คือ การสนับสนุนให้ สมาชิกในชุมชนมีการคิดค้ นผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆ แก่
นักท่องเที่ยวที่มาจากวัตถุดิบและภูมิปัญญาที่มีในท้ องถิ่น (𝑥̅ =1.50)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวของชุมชน หมูบ่ ้ านอีตอ่ ง ด้ านการอนุรัก ษ์
และส่งเสริ มมรดกทางวัฒนธรรม
ลาดับ
1
2
3
4

ศักยภาพด้ านการอนุรักษ์ และส่งเสริ มมรดกทางวัฒนธรรม
มีการรวบรวมข้ อมูลบันทึก วิถีชีวติ ภูมิปัญญา ศิลปะ
วัฒนธรรม ของชุนชม
ฐานข้ อมูลด้ านมรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวมีคณ
ุ ภาพ
มีกิจกรรมท่องเทีย่ วนาเสนอศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ท้ องถิ่น
การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นมีประสิทธิภาพ
รวม
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𝐱 S.D.
1.57 .568

ระดับ
ศักยภาพต่า

1.73 .583 ศักยภาพปานกลาง
1.73 .583 ศักยภาพปานกลาง
1.63 .615
1.67 .585

ศักยภาพต่า
ศักยภาพต่า
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โดยภาพรวม พบว่า ชุมชนหมูบ่ ้ านอีต่องมีศกั ยภาพด้ านการท่องเที่ยวในเรื่ องการอนุรักษ์ และส่งเสริ มมรดก
ทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับต่า หากพิจารณารายประเด็นย่อย พบว่า มีศกั ยภาพปานกลาง 2 ประเด็น คือ ฐานข้ อมูล
ด้ านมรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวมีคณ
ุ ภาพ และการมีกิจกรรมท่องเที่ยวนาเสนอศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ท้ องถิ่น (𝑥̅ =1.73 เท่ากันทัง้ 2 ประเด็น ) สาหรับประเด็นย่อยที่มีศกั ยภาพต่า คือ การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นมี
ประสิทธิภาพ (𝑥̅ =1.63) และมีการรวบรวมข้ อมูลบันทึก วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ของชุนชม ( 𝑥̅ =1.57) ซึง่
มีศกั ยภาพต่าที่สดุ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวของชุมชน หมู่บ้านอีต่อง ด้ านจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างเป็ นระบบและยัง่ ยืน
ศักยภาพด้ านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
ระดับ
𝐱 S.D.
อย่างยัง่ ยืน
1 การจัดการพื ้นทีเ่ พื่อการท่องเทีย่ วมีประสิทธิภาพ
1.93 .521 ศักยภาพปานกลาง
ชุมชนมีความรู้ สามารถให้ ความรู้เกี่ยวกับ
1.93 .521 ศักยภาพปานกลาง
2 ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนแก่ผ้ ทู ี่มาเยือนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีการเผยแพร่ภมู ิปัญญาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
1.73 .640 ศักยภาพปานกลาง
3
สิง่ แวดล้ อมผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ
ชุมชนมีการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
1.77 .679 ศักยภาพปานกลาง
4
สิง่ แวดล้ อมในชุมชนมีประสิทธิภาพ
ชุมชนสร้ างความตระหนักรู้ถงึ ความสาคัญของการรักษา 1.77 .626 ศักยภาพปานกลาง
5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมผ่านการท่องเทีย่ วมี
ประสิทธิภาพ
รวม
1.83 .599 ศักยภาพปานกลาง
โดยภาพรวม พบว่า ชุมชนหมูบ่ ้ านอีตอ่ งมีศกั ยภาพด้ านการท่องเที่ยวในเรื่ องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นระบบและยัง่ ยืนอยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณารายประเด็นย่อย พบว่า ทุกประเด็น
ย่อยมีศกั ยภาพปานกลาง สาหรับประเด็นย่อยที่มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ การจัดการพื ้นที่เพื่ อการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ
(𝑥̅ =1.93) และชุมชนมีความรู้ สามารถให้ ความรู้ เกี่ ยวกับทรั พยากรธรรมชาติในชุมชนแก่ผ้ ูที่มาเยือนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ (𝑥̅ =1.93) สาหรับประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลีย่ ต่าสุด คือ มีการเผยแพร่ภมู ิปัญญาด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อมผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ (𝑥̅ =1.73)
ลาดับ

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวของชุมชน หมูบ่ ้ านอีต่อง ด้ านบริ การและ
ความปลอดภัย
ลาดับ

ศักยภาพด้ านบริ การและความปลอดภัย
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ระดับ
H538

1

การให้ บริ การและความปลอดภัยด้ านการท่องเทีย่ วเป็ นไป 2.07 .450 ศักยภาพปานกลาง
อย่างน่าพึงพอใจ
2 เส้ นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวมีความปลอดภัย
1.87 .571 ศักยภาพปานกลาง
3 จุดบริ การท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
1.67 .547
ศักยภาพต่า
4 การบริ หารจัดการเส้ นทางการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนมี 1.67 .547
ศักยภาพต่า
ประสิทธิภาพ
5 การบริ หารจัดการกรณีฉกุ เฉินมีประสิทธิภาพ
2.17 .699 ศักยภาพปานกลาง
6 การติดต่อประสานงานด้ านบริ การมีประสิทธิภาพ
2.00 .455 ศักยภาพปานกลาง
รวม
1.91 .576 ศักยภาพปานกลาง
โดยภาพรวม พบว่า ชุมชนหมูบ่ ้ านอีตอ่ งมีศกั ยภาพด้ านการท่องเที่ยวในเรื่ องการบริ การและความปลอดภัย
อยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณารายประเด็นย่อย พบว่า มีศกั ยภาพปานกลางใน 4 ประเด็น โดยประเด็นที่มี
ค่าเฉลีย่ สูงที่สดุ คือ การบริ หารจัดการกรณีฉกุ เฉินมีประสิทธิภาพ (𝑥̅ =2.17) สาหรับประเด็นย่อยที่มีศกั ยภาพต่าที่สดุ
พบว่า มี 2 ประเด็น คื อ จุดบริ ก ารท่องเที่ย วที่ มี คุณ ภาพ (𝑥̅ =1.67) และการบริ หารจัดการเส้ น ทางการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวในชุมชนมีประสิทธิภาพ (𝑥̅ =1.67)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึก ษาพบว่ า ศั ก ยภาพด้ า นการท่อ งเที่ ย วของชุ ม ชนหมู่บ้ า นอี ต่ อ ง อ าเภอทองผาภูมิ จัง หวัด
กาญจนบุรี ในภาพรวมมีศกั ยภาพปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้ องกับ งานวิจัยของพชรวรรณ ทวงชน (2555)
ทีท่ าการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากมุมมองของชุม ชน กรณีศกึ ษา
อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น -อุดรธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและ
รู ปแบบการจัดการท่องเที่ยว จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยว ปั ญหาการจัดการท่องเที่ยว
ตลอดจนแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีสว่ นร่ วม ของอุทยานสัตว์ป่าอีสาน
ตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี จังหวัดขอนแก่น และพบว่า ระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ทังนี
้ ้ หากพิจารณาศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านอีต่อง อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ใน 5 ด้ า นหลักแล้ ว พบว่า ด้ านบริ ก ารการจัดการการท่องเที่ย วโดยชุม ชน ด้ านจัดการทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นระบบและยัง่ ยืน และด้ านบริ การและความปลอดภัย อยู่มีศกั ยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของจินตนา กาแพงศิริชยั และสุขมุ วิทย์ ไสยโสภณ (2562) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เทศบาลตาบลหนองสองห้ อง จังหวัดขอนแก่น ที่พบว่า ศักยภาพทัง้ 3 ด้ าน
อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ในขณะที่อีก 2 ด้ าน อยู่ในระดับต่า ได้ แก่ 1) ศักยภาพการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชี วิตที่ดี ด้านเศรษฐกิ จ ซึ่ง ไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของ วรรณวิมล ภู่นาค (2558) ที่พบว่า ศักยภาพใน
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้ านเศรษฐกิจมีสงู เพราะ พบว่า ชุมชนมีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และในด้ านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า มีการแลกเปลีย่ นการเรี ยนรู้ระหว่างชุมชนท้ องถิ่นและนักท่องเที่ยว เพื่อ
ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมท้ องถิ่น และ 2) ศักยภาพด้ านการอนุรักษ์
และส่งเสริ มมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของอารี ยา บุญทวี (2561) ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับแนว
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H539

ทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวของอาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จาก
ศักยภาพทางวัฒนธรรมของอาเภอคลองเขื่อน พบว่า หน่วยงานราชการองค์กร ปกครองส่วนท้ องถิ่น สถานศึกษา
อาเภอคลองเขื่อน ยังขาดการรวบรวมข้ อมูล ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่ น ทางนี ้ จากการประเมินศักยภาพ
ด้ านการท่องเที่ยวของชุมชน หมูบ่ ้ านอีตอ่ งผลการวิจยั พบว่า ศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวโดยรวมอยูใ่ นระดับศักยภาพ
ต่าถึงปานกลาง ซึ่งบ่งชี ใ้ ห้ เห็นว่าศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวยังต้ องได้ รับการพัฒนา เพื่อเตรี ยมความพร้ อมและ
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและป้องกันปั ญหาจากการท่องเที่ยวเพื่อให้ เกิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะต่อการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน หมู่บ้านอีต่อง อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็ นจุดเด่น คือ
ศักยภาพด้ านบริ การและความปลอดภัย ดังนัน้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจึงควรร่ วมมือกันในการดูแลด้ านบริ การและ
ความปลอดภัยให้ มีมาตรการที่เข้ มแข็งและเข้ มงวดให้ มากขึ ้นอีก เพิ่มระบบความปลอดภัยเพื่อรักษาจุดเด่นด้ านนี ้
ต่อ ไป ในขณะที่ ท างด้ า นบริ ก ารการจัด การการท่อ งเที่ ย วโดยชุม ชน และด้ า นจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้ อมอย่างเป็ นระบบและยัง่ ยืน ในขณะที่ทางให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น องค์การบริ หารส่วนตาบลเข้ ามาให้
ความรู้ แนะนาอาชีพ หรื อฝึ กฝี มือเพื่อให้ ประชาชนได้ มีการพัฒนาตนเกี่ยวกับในด้ านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของประชาชนในพื ้นที่หมูบ่ ้ านอีตอ่ ง อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีให้ มากขึ ้น
2. ส่วนศักยภาพที่เป็ นจุดด้ อยในภาพรวมของการท่องเที่ยวของชุมชน หมู่บ้านอีต่อง อาเภอผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี คือ ศักยภาพการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี และศักยภาพด้ านการอนุรักษ์ และส่งเสริ ม
มรดกทางวัฒนธรรม ผู้วิจยั เห็นว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ผู้นาชุมชน และการมีสว่ นร่วมของประชาชนในชุมชนควร
มีการเพิ่มการจัดกิจกรรม และให้ ความรู้ ให้ เห็นถึงการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี และการอนุรักษ์
และส่ง เสริ ม มรดกทางวัฒนธรรม โดยมี แนวทางในการจัดการท่อ งเที่ย วในหมู่บ้านอีต่อง อ าเภอผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี คือ ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องต้ องร่วมมือกันในการจัดการและพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ ยว ประกอบด้ วย
การจัดสรรรายได้ กระจายไปทัว่ ทังชุ
้ มชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนให้ สมาชิกในชุมชนมีการคิดค้ นผลิตภัณฑ์
และบริ การใหม่ๆ แก่นักท่องเที่ยว ที่มาจากวัตถุดิบและภูมิปัญญาที่มีในท้ องถิ่ น การเปิ ดโอกาสในผู้สูงอายุ เด็ก
ผู้พิการ ให้ ได้ รับประโยชน์ และโอกาสในการเข้ ามามีส่วนร่ วม การรวบรวมข้ อมูลบันทึก วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปะ
วัฒนธรรม ของชุนชม การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นมีประสิทธิภาพ และจุดบริ การท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพสะดวก
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยวของชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ซึง่ จะทาให้
ได้ แนวทางเสริ มสร้ างศักยภาพชุมชนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
2. ควรประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน ในจังหวัดอื่น ๆ ที่เป็ นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวประเภทชุมชน
ในแบบที่ใกล้ เคียงกันเพื่อเปรี ยบเทียบและเสนอแนวทาง แก้ ไข ปรับปรุงในด้ านอื่นเพิ่มเติม
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การศึกษาการดาเนินงานโรงเรี ยนผู้ สูงอายุในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทย (กรณีศึกษา:
จังหวัดหนองบัวลาภู ร้ อยเอ็ดและสุรินทร์ )
The Study on the Operation of Elderly School in North East of Thailand (Case Study: NongbuaLamphu Province, Roi-et Province and Surin Province)
นางสาวอุไรวรรณ รุ่งไหรัญ

บทคัดย่ อ
งานวิ จั ย เรื่ องนี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการด าเนิ น งานโรงเรี ยนผู้ สู ง อายุ ใ นพื น้ ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (กรณีศึกษา จังหวัดหนองบัวลาภู ร้ อยเอ็ดและสุรินทร์ ) และศึกษาเปรี ยบเทียบหลักสูตรโรงเรี ยน
ผู้สงู อายุกบั หลักสูตรของกรมกิจการผู้สงู อายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ รู ปแบบการวิจยั เป็ น
การวิจยั เชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสารคู่มือการดาเนินงานโรงเรี ยนผู้สงู อายุ การสังเกตการณ์อย่างไม่มีสว่ นร่ วมและ
การสัมภาษณ์แกนนาในการดาเนินการโรงเรี ยนผู้สงู อายุ จานวน 12 คน ผลการศึกษา พบว่า โรงเรี ยนผู้สงู อายุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ส่วนใหญ่ดาเนินการโดยองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น มีนกั พัฒนาชุมชนเป็ นวิทยากรและ
ผู้ประสานงานโครงการ ใช้ งบประมาณจากภาครัฐเป็ นหลัก หลักสูตรมีความสอดคล้ องกับหลักสูตรของกรมกิจการ
ผู้สงู อายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติด้านสุขภาพและการออกกาลังกาย รู ปแบบการดาเนินกิจกรรมจะอิงตามบริ บทและ
ความต้ องการของพื ้นที่ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการติดตามประเมินผลโครงการ และลักษณะของการฝึ ก
อาชีพยังขาดช่องทางการวางขายและจัดจาหน่ายสินค้ าเป็ นเพียงกิจกรรมที่ฝึกให้ ทาเพียงเท่านัน้ นอกจากนี ้ยังพบว่า
ส่วนใหญ่แล้ วโรงเรี ยนผู้สงู อายุยงั ขาดการมีสว่ นร่ วมของภาคประชาชนโดยยังคงต้ องพึ่งพาการดาเนินงานจาก อปท.
เป็ นหลัก ยกเว้ น โรงเรี ยนผู้สงู อายุที่ดาเนินการโดยชมรมผู้สงู อายุซงึ่ มีเป็ นจานวนน้ อย
คาสาคัญ : ผู้สงู อายุ, โรงเรี ยนผู้สงู อายุ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Abstract
The aims of this research is to study on the operation of elderly school in north-east of Thailand
(case study: Nongbua-Lamphu province, Roi-et province and Surin province). This study is qualitative
research, the research collected data through non-participant observation and key informant interviews,
involving 12 participants from Community Development Specialist. The result highlights the operation of
elderly school depend on policy of local government and local staff. Elderly School are supported by annual
government statement of expenditure. The curriculum of elderly school from Department of Elderly Affairs’
course, especially health dimension. Activities are considered by context in area such as aging demand.
However, the activities of elderly school absent assessment system and problem to sell the product when
they did it. In addition, managing elderly school in north-east of Thailand is rely on government staff more
than people participation.
Keywords : Elderly, Elderly school, North East
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บทนา
ประเทศไทยมีจานวนผู้สงู อายุสงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่องและได้ เข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุแล้ วในปั จจุบนั จากข้ อมูลใน
ปี 2017 พบว่า คนไทยมีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป จานวน 10.7 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 15.63 ของประชากรทังหมด
้
จ านวนประชากรไทยมี ทั ง้ หมด 68.6 ล้ านคน (United Nations, 2017) โดยภู มิ ภ าคที่ มี ผ้ ู สู ง อายุ ม ากที่ สุ ด คื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 3.25 ล้ านคน รองลงมาคือ ภาคกลาง จานวน 2.94 ล้ านคน, ภาคเหนือ จานวน
2.1 ล้ านคน, ภาคใต้ จานวน 1.28 ล้ านคน และภาคตะวันออก จานวน 0.65 ล้ านคน (กรมการปกครอง, 2560) ทังนี
้ ้มี
การคาดการณ์วา่ ในปี 2022 ประเทศไทยจะกลายเป็ นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ เมื่อมีสดั ส่วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้น
ไป มากถึงร้ อยละ 20 (คาสปาร์ พีค, วาสนา อิ่มเอม, และรั ตนาภรณ์ ตัง ธนเศรษฐ์ , 2558) และในขณะที่การสารวจ
สถานการณ์ผ้ สู งู อายุไทยในปี 2017 พบว่า ประชากรสูงอายุไทยมีปัญหาเรื่ องสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง ซึ่ ง อาจเป็ นผลมาจากพฤติ ก รรมของตนตัง้ แต่ ก่ อ นวัย สูง อายุจ นเป็ นผู้สูง อายุ เช่ น การรั บ ประทานอาหาร
การออกกาลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอออล์ ลลล นอกจากนี ้ผู้สงู อายุที่อายุมาก (มากกว่า 80 ปี ) อยู่ในภาวะ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีจานวนถึงร้ อยละ 19 ของผู้สงู อายุทงหมด
ั้
ที่ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันพื ้นฐาน เช่น
รับประทานอาหาร เข้ าห้ องน ้า แต่งกาย เดิน ลุกนัง่ เป็ นต้ น (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) สาหรับความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของผู้สงู อายุอยู่ในระดับที่ต่ากว่าเส้ นความยากจนถึง 1 ใน 3 และมีแนวโน้ มที่จะอยู่อาศัยเพียง
ลาพังสูงขึ ้นจากร้ อยละ 6 ในปี 2000 เป็ นร้ อยละ 11 ในปี 2017 (Foundation of Thai Gerontology Research and
Development Institute, 2017) จากสถานการณ์ดงั กล่าวอาจถูกมองว่าผู้สงู อายุจะเป็ นภาระพึ่งพิงให้ บุตรหลานต้ อง
ดูแลในอนาคต เนื่องจากการเสื่อมสภาพทางร่ างกาย ความรู้ ความเข้ าใจดังกล่าวยังส่งผลต่อทัศนคติเชิงลบที่มีต่อ
ผู้สงู อายุ อย่างไรก็ตาม ยังมีผ้ สู งู อายุอี กจานวนมากที่มีสขุ ภาพดีมีความรู้ ความสามารถและมีคุณค่าต่อครอบครั ว
ชุมชนและสังคม หากผู้สงู อายุมีความพร้ อมด้ านร่ างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม หรื อเป็ นผู้สงู อายุที่ยงั มีศกั ยภาพใน
การดาเนินชีวิตจะส่งผลดีต่อผู้สงู อายุเองและสังคมโดยรวม กล่าวคือ ถ้ าผู้สงู อายุมีสขุ ภาพดี สามารถสร้ างรายได้ ให้
ตนเอง ไม่เป็ นภาระของครอบครัว ในขณะเดียวกันเป็ นการลดงบประมาณด้ านการรักษาพยาบาลจากภาครัฐด้ วย
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ประเทศไทยจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการเตรี ยมการรองรับสังคมสูงอายุ
เพื่อให้ ผ้ สู งู วัยสามารถใช้ ชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีศกั ดิ์ศรี และมีศกั ยภาพ กรมกิจการผู้สงู อายุ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ ผู้รับหน้ าที่หลักในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ ได้ กาหนดแนวทางการสร้ างเสริ มศักยภาพ
ผู้สงู อายุด้วยการจัดตัง้ โรงเรี ยนผู้สูงอายุขึน้ ทัว่ ประเทศ (กรมกิ จการผู้สงู อายุ, 2559) ปั จจุบนั ในปี 2018 มีจานวน
โรงเรี ยนผู้สงู อายุ 1,100 แห่ง โดยอาศัยความร่ วมมือจาก กรมกิจการผู้สงู อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น สสส. และภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อผลักดันให้ เกิ ด
“โรงเรี ยนผู้สงู อายุ” ในพื ้นที่ตา่ ง ๆ จานวน 2,600 แห่งทัว่ ประเทศ ในปี 2022 (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ, 2561) ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษารู ปแบบการดาเนินงานโรงเรี ยนผู้สงู อายุในประเทศไทยใน
พื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศึกษาเปรี ยบเทียบกับหลักสูตรที่ของกรมกิจการผู้สงู อายุวา่ มีความสอดคล้ องหรื อ
แตกต่างกันอย่างไร เพื่อนาผลที่ได้ มาปรับปรุงประสิทธิด้านการดาเนินการโรงเรี ยนผู้สงู อายุของไทยต่อไป
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษารูปแบบการดาเนินงานโรงเรี ยนผู้สงู อายุในพืน้ ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.เพื่อเปรี ยบเทียบหลักสูตรโรงเรี ยนผู้สงู อายุในพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับหลักสูตรของกรมกิจการ
ผู้สงู อายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

วิธีการวิจัย
เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสารคู่มือการดาเนินงานโรงเรี ยนผู้สงู อายุของกรมกิจการผู้สงู อายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และดาเนินเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีการสัมภาษณ์ (in-depth interview)
จากผู้ให้ ข้อมูลคนสาคัญ (key informant) รวมจานวน 12 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (criterion based selection)
ซึง่ เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความเข้ าใจและสามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/การบริ หารจัดการโรงเรี ยนผู้สงู อายุในภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ในพื น้ ที่ จัง หวัด หนองบัว ลาภู (อี ส านตอนบน), ร้ อยเอ็ ด (อี ส านตอนกลาง) และสุริ น ทร์
(อีสานตอนใต้ ) โดยเลือกพื ้นที่วิจยั ด้ วยวิธีการสโนว์บอล พื ้นที่ละ 4 แห่ง รายละเอียดดังนี ้
1.สัมภาษณ์ผ้ อู านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต1. A จ.หนองบัวลาภู
2.สัมภาษณ์ผ้ อู านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต. B จ.หนองบัวลาภู
3.สัมภาษณ์นกั พัฒนาชุมชนชานาญการ อบต. C จ.หนองบัวลาภู
4.สัมภาษณ์ผ้ อู านวยการกองสวัสดิการ ทต2. D จ.หนองบัวลาภู
5.สัมภาษณ์ผ้ อู านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต. E จ.ร้ อยเอ็ด
6.สัมภาษณ์นกั พัฒนาชุมชนชานาญการ อบต. F จ.ร้ อยเอ็ด
7.สัมภาษณ์นกั พัฒนาชุมชนชานาญการ ทต. G จ.ร้ อยเอ็ด
8.สัมภาษณ์ประธานชมรมผู้สงู อายุ ตาบล H จ.ร้ อยเอ็ด
9.สัมภาษณ์ผ้ อู านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต. I จ.สุรินทร์
10.สัมภาษณ์นกั พัฒนาชุมชนชานาญการ อบต. J จ.สุรินทร์
11.สัมภาษณ์นกั พัฒนาชุมชนชานาญการ ทต. K จ.สุรินทร์
12.สัมภาษณ์รองนายกเทศมนตรี ทต. L จ.สุรินทร์
ทังนี
้ ้ เครื่ องมือที่ใช้ คือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง (Semi-Structured Interview) และเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีการ
สังเกตการณ์อย่างไม่มีสว่ นร่วม (non-participative observation) ในโรงเรี ยนผู้สงู อายุ 12 แห่งข้ างต้ นด้ วย

1
2

อบต. ย่อมาจาก องค์การบริหารส่วนตาบล
ทต. ย่อมาจาก เทศบาลตาบล
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ผลการศึกษา
ผลการวิจัยจะนาเสนอตามหัวข้ อคู่มือการดาเนินการโรงเรี ยนผู้สงู อายุของกรมกิจการผู้สงู อายุ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ประกอบด้ วย บริ บทของพื ้นที่, โครงสร้ างโรงเรี ยนผู้สงู อายุ, การบริ หารจัดการ
ด้ วยหลัก 5 ก3 และหลักสูตรการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ รายละเอียดดังนี ้
บริบทของพืน้ ที่
โรงเรี ยนผู้สงู อายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (กรณีศกึ ษาจังหวัดหนองบัวลาภู ร้ อยเอ็ด และสุรินทร์ )
ดาเนินการจัดตังตามแนวนโยบายของกระทรวงพั
้
ฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยกาหนดให้ ท้องถิ่นจัดตัง้
ศูนย์พฒ
ั นาและส่งเสริ มคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ (ศพค.) ตังแต่
้ ปี 2560 โดยผู้สงู อายุที่เข้ าร่ วมโรงเรี ยนผู้สงู อายุสว่ นใหญ่
อายุระหว่าง 60-70 ปี ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 เป็ นผู้ได้ รับเบี ้ย
ยังชีพผู้สงู อายุ และส่วนใหญ่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีรายได้ ต่า ส่วนใหญ่ไม่ได้ ประกอบอาชีพ หรื อ
หากประกอบอาชีพจะทางานด้ านเกษตรกรรมทานา เลี ้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่มีภาระหนี ้สินจากการยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน
เพื่อนามาใช้ จ่ายในชีวิตประจาวัน และมีปัญหาสุขภาพเช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็ นต้ น
ตารางที่ 1 โครงสร้ างโรงเรียนผู้สูงอายุ
ที่ปรึกษา
โรงเรียนผู้สูงอายุ
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
1

อบต. A จ.หนองบัวลาภู

2

อบต. B จ.หนองบัวลาภู

3

อบต. C จ.หนองบัวลาภู

สสจ4.สุรินทร์

ครูใหญ่ /
ผู้อานวยการ
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
ผู้สงู อายุดเี ด่น

คณะกรรมการ
และแกนนาใน
การขับเคลื่อน

ทีมวิทยากร
จิตอาสา
(หลัก)

ชมรมผู้สงู อายุ

ส่วนใหญ่เป็ น
ครูใหญ่ของ
โรงเรี ยน
ผู้สงู อายุ
นายกอบต.เป็ น มีการตังหั
้ วหน้ า นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนา
ประธาน
ห้ อง (เป็ นทีม
ชุมชนเป็ น
5
อสม. )
หลัก+จนท.รพ.
สต.6
นักพัฒนาชุมชน ส่วนใหญ่เป็ น
ครูใหญ่

3

หลัก 5 ก เป็นหลักการบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุประกอบด้วย 1.กลุ่ม (รวมกลุ่มสมาชิกนักเรียนผู้สูงอายุ), 2.กรรมการ (ตัวแทน
สมาชิกกลุ่มในการบริหารจัดการกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่กันทางาน), 3.กติกาหรือข้อตกตกลงร่วมกัน (ความเห็นพ้องร่วมกันของสมาชิกในโรงเรียนที่จะยึดถือปฏิบัติร่วมกัน) ,
กิจกรรม (การพบปะ กิจกรรมสันทนาการ ออกกาลังกาย), กองทุน (การสร้างกองทุนของโรงเรียนเพื่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ)
4 สสจ. ย่อมาจาก สาธารณสุขจังหวัด
5 อสม. ย่อมาจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
6 รพ.สต. ย่อมาจาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบล
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4

ทต. D จ.หนองบัวลาภู

5

อบต. E จ.ร้ อยเอ็ด

6

อบต. F จ.ร้ อยเอ็ด

7

ทต. G จ.ร้ อยเอ็ด

8

ตาบล H จ.ร้ อยเอ็ด

9

อบต. I จ.สุรินทร์

10 อบต. J จ.สุรินทร์

11 ทต. K จ.สุรินทร์
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ที่ปรึกษา
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ

ครูใหญ่ /
ผู้อานวยการ
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
ผอ.กอง
ข้ าราชการครู
สวัสดิการสังคม เกษียณอายุ

คณะกรรมการ
และแกนนาใน
การขับเคลื่อน

ทีมวิทยากร
จิตอาสา
(หลัก)

ทีมนักพัฒนา
ชุมชน/
นักวิชาการ
เกษตร
นายกอบต.เป็ น มีการตังครู
้ ใหญ่ นักพัฒนา
ประธาน
(เลือกตัง)้
ชุมชน+ชมรม
ผู้สงู อายุ
นายกอบต.เป็ น
ประธาน
-

-

ผู้ใหญ่บ้าน+
ประธานชมรม
ชมรมผู้สงู อายุ+ ผู้สงู อายุ
คณะทางาน
ผอ.กอง
สวัสดิการสังคม

ทีมนักพัฒนา
ชุมชน/
นักวิชาการ
เกษตร
นักพัฒนา
ชุมชนเป็ น
หลัก+จนท.รพ
สต.+ครู กศน.
นักพัฒนาชุมชน จนท.รพ.สต.
นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนา
ชุมชนเป็ น
หลัก+จนท.รพ.
สต.
ชมรมผู้สงู อายุ ชมรมผู้สงู อายุ

นักพัฒนาชุมชน วิทยากรแกนนา
จากพื ้นที่
ข้ างเคียง
นายกอบต.เป็ น มีการตังครู
้ ใหญ่ นักพัฒนา
นักพัฒนา
ประธาน
ชุมชน+ชมรม
ชุมชนเป็ น
ผู้สงู อายุ
หลัก+จนท.รพ
สต.+ครู กศน.
นายกอบต.เป็ น นักพัฒนา
นักพัฒนา
ประธาน
ชุมชน+ชมรม
ชุมชนเป็ น
ผู้สงู อายุ
หลัก+จนท.รพ
สต.+ครู กศน.
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โรงเรียนผู้สูงอายุ

12 ทต. L จ.สุรินทร์

ที่ปรึกษา
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ

ครูใหญ่ /
ผู้อานวยการ
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
7
ประธาน ศพค . ประธาน ศพค.
และ
คณะทางาน

คณะกรรมการ
และแกนนาใน
การขับเคลื่อน
ผู้ใหญ่บ้านแต่
ละหมูบ่ ้ าน

ทีมวิทยากร
จิตอาสา
(หลัก)
ผู้ใหญ่บ้าน+
จนท.รพสต.

จากตารางที่ 1 พบว่า โครงสร้ างโรงเรี ยนผู้สงู อายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทัง้ 12 พื ้นที่ ดาเนินการโดย
องค์การการปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) เป็ นหลัก โดยมีนกั พัฒนาชุมชนและผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคมเป็ น
ที่ปรึกษา ตลอดจนเป็ นแกนนาในการขับเคลือ่ นและเป็ นวิทยากรเองด้ วย ทังนี
้ ้ทีมวิทยากรส่วนใหญ่จะมาจากเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข พยาบาล จากโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล
ผลจากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลคนสาคัญ (Key Informant) ทัง้ 12 คน เกี่ยวกับโครงสร้ างโรงเรี ยนผู้สงู อายุ
ยังพบว่า โรงเรี ยนผู้สงู อายุสว่ นใหญ่จะถูกระบุเป็ นแผนงานประจาปี ของ อปท. ทุกปี ซึ่งจะมีการตังงบประมาณส
้
าหรับ
การทากิจกรรม มีแผนการดาเนินงาน และการมีกาหนดตัวชี ้วัดความสาเร็ จของโครงการคือการใช้ งบประมาณตามทีต่ งั ้
ไว้ และจานวนผู้สงู อายุที่เข้ าร่ วมโครงการ โดยที่นายก อบต./นายกเทศบาลตาบลจะเป็ นประธานหรื อที่ปรึ กษาโดย
ตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม งบประมาณโครงการโรงเรี ยนผู้สูงอายุบางส่วนจะได้ รับการจัดสรรจากพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด หรื อหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ด้ วย ทังนี
้ ้หากเป็ นโรงเรี ยนผู้สงู อายุที่ดาเนินงานมาจากชมรม
ผู้สงู อายุจะได้ รับเงินงบประมาณสนับสนุนการทากิจกรรมผ่านการยื่นข้ อเสนอโครงการให้ หน่วยงานพิจารณาเป็ นครัง้ ๆ
ไป สาหรับวิทยากรในการทากิจกรรมจะใช้ ภาษาถิ่นในการสือ่ สาร กล่าวคือ จังหวัดหนองบัวลาภูและจังหวัดร้ อยเอ็ด
วิทยากรใช้ ภาษาอีสาน ส่วนจังหวัดสุรินทร์ วิทยากรใช้ ภาษาเขมร/ภาษาส่วย เป็ นต้ น วิทยากรโรงเรี ยนผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่จะเป็ นนักพัฒนาชุมชนและเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขซึ่งในกลุม่ จังหวัดเดียวกันพื ้นที่ใกล้ กนั ได้ มีการแลกเปลี่ยน
วิทยากร สร้ างกลุม่ เครื อข่ายวิทยากรแกนนาในระดับจังหวัดด้ วย

7

ศพค. ย่อมาจาก ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
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ตารางที่ 2 การบริหารจัดการดัวยหลัก 5 ก
กลุ่ม
1

โรงเรียนผู้สูงอายุ
อบต. A จ.หนองบัวลาภู

มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
จานวน 50-70 คน

กรรมการ
ชมรมผู้สงู อายุ

เรี ยนทุกวันพุธ
เรี ยนต่อเนื่องตลอดทังปี
้
มีชดุ เสื ้อทีม
เรี ยนที่อบต.

นักพัฒนาชุมชน

เรี ยนทุกวันพุธ
เรี ยนเป็ นช่วงๆ (ขึ ้นอยูก่ บั การ
จัดสรรงบประมาณ)
เรี ยนที่อบต.

นักพัฒนาชุมชน

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้สงู อายุ 1-2
คร้ ง/ปี ขึ ้นอยูก่ บั งบประมาณ

เริ่ มโครงการปี 2550

2

อบต. B จ.หนองบัวลาภู

มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
จานวน 60-80 คน
เริ่ มโครงการปี 2560

3

อบต. C จ.หนองบัวลาภู

4

ทต. D จ.หนองบัวลาภู

มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
จานวน 100-200 คน
เริ่ มโครงการปี 2561
มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
จานวน 70-100 คน
เริ่ มโครงการปี 2560

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

กติกาหรือข้ อตกลงร่ วมกัน

ทีมนักพัฒนา
เรี ยนทุกวันพุธ
ชุมชน/นักวิชาการ เรี ยนต่อเนื่องตลอดทังปี
้
เกษตร
มีชดุ เสื ้อทีม
เรี ยนที่เทศบาล
มีรถบริ การรับ-ส่ง
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กิจกรรม
-ฝึ กอาชีพทาดอกไม้ จนั ทร์
-ฝึ กการทาขนม
-กิจกรรมออกกาลังกาย
-กิจกรรมราวงคองก้ า
-กิจกรรมให้ ความรู้ด้าน
สุขภาพ
-กิจกรรมออกกาลังกาย/
สันทนาการ
-กิจกรรมให้ ความรู้สขุ ภาพ
-กิจกรรมทัศนศึกษา
-ออกกาลังกาย/สันทนาการ

-กิจกรรมออกกาลังกาย/
สันทนาการ
-กิจกรรมให้ ความรู้สขุ ภาพ
-กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
ประสบการณ์
-กิจกรรมทัศนศึกษา

กองทุน
มีกองทุนจาก
รายได้ การ
ประดิษฐ์
ดอกไม้ จนั ทร์ ขาย
ของกลุม่ ผู้สงู อายุ
(ดาเนินงานด้ วย
งบประมาณจาก
อปท./พมจ./
สปสช.)
-(ดาเนินงานด้ วย
งบประมาณจาก
พมจ.)
มีกองทุนจากการ
ช่วยกันบริ จาค
ของสมาชิกใน
กลุม่ +ผ้ าป่ า
โรงเรี ยนผู้สงู อายุ

กลุ่ม
5

โรงเรียนผู้สูงอายุ
อบต. E จ.ร้ อยเอ็ด

มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
จานวน 40-60 คน
เริ่ มโครงการปี 2560

6

อบต. F จ.ร้ อยเอ็ด

มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
จานวน 40-60 คน

กรรมการ

กติกาหรือข้ อตกลงร่ วมกัน

ทต. G จ.ร้ อยเอ็ด

มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
จานวน 60-80 คน

-กิจกรรมออกกาลังกาย/
สันทนาการ
-กิจกรรมให้ ความรู้สขุ ภาพ
-กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
ประสบการณ์
-กิจกรรมทัศนศึกษา

นักพัฒนาชุมชน

-

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้สงู อายุ 1- 2 ครัง้ /ปี ขึ ้นอยูก่ บั งบประมาณ (ดาเนินงานด้ วย
งบประมาณจาก
พมจ.)

นักพัฒนาชุมชน

เรี ยนทุกวันศุกร์
เรี ยนต่อเนื่องตลอดทังปี
้
มีชดุ เสื ้อทีม
เรี ยนที่ศาลาประชาคมของ
เทศบาล
มีรถบริ การรับ-ส่ง
เรี ยนทุกวันเสาร์
เรี ยน 6 เดือน
มีชดุ เสื ้อทีม

-กิจกรรมออกกาลังกาย/
สันทนาการ
-กิจกรรมให้ ความรู้สขุ ภาพ
-กิจกรรมจักสาน/ทาขนม/งาน
ประดิษฐ์
-กิจกรรมทัศนศึกษา
-กิจกรรมออกกาลังกาย/
สันทนาการ
-กิจกรรมให้ ความรู้สขุ ภาพ

เริ่ มโครงการปี 2561

8

ตาบล H จ.ร้ อยเอ็ด

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
จานวน 40-50 คน

กองทุน

นักพัฒนาชุมชน+ เรี ยนทุกวันพุธ สัปดาห์เว้ น
ชมรมผู้สงู อายุ
สัปดาห์
มีการกาหนดหลักสูตร 3 เดือน
มีชดุ เสื ้อทีม/เพลงมาร์ ช
เรี ยนที่เทศบาล
มีรถบริ การรับ-ส่ง

เริ่ มโครงการปี 2561
7

กิจกรรม

ชมรมผู้สงู อายุ
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(ดาเนินงานด้ วย
งบประมาณจาก
อปท./พมจ./
สปสช.)

(ดาเนินงานด้ วย
งบประมาณจาก
พมจ./อปท.)

มีกองทุนจากการ
ช่วยกันบริ จาค
ของ

กลุ่ม

กรรมการ

กติกาหรือข้ อตกลงร่ วมกัน

กิจกรรม

กองทุน

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เริ่ มโครงการปี 2547

9

อบต. I จ.สุรินทร์

10 อบต. J จ.สุรินทร์

มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
จานวน 30-40 คน
(เพิ่งเริ่ มครัง้ แรก 26
มิ.ย.62)
มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
จานวน 40-60 คน
เริ่ มโครงการปี 2562

11 ทต. K จ.สุรินทร์

มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
จานวน 60-70 คน
เริ่ มโครงการปี 2562

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

เรี ยนที่ศาลาประชาคมแต่ละ
หมูบ่ ้ านเวียนสลับกันไป

นักพัฒนาชุมชน+ เรี ยนทุกวันพุธ
ชมรมผู้สงู อายุ
เรี ยนต่อเนื่องตลอดทังปี
้
มีชดุ เสื ้อทีม
เรี ยนที่เทศบาล
มีรถบริ การรับ-ส่ง

คณะกรรมการ/
เงินทุนจาก สสส./
เงินจากกองทุน
สุขภาพตาบล/
แหล่งงบประมาณ
อื่นๆ
-กิจกรรมแลกเปลีย่ นความรู้
กับโรงเรี ยนผู้สงู อายุในพื ้นที่ (ดาเนินงานด้ วย
ใกล้ เคียง
งบประมาณจาก
พมจ./อปท.)
-กิจกรรมออกกาลังกาย/
สันทนาการ
(ดาเนินงานด้ วย
-กิจกรรมให้ ความรู้สขุ ภาพ
งบประมาณจาก
-กิจกรรมจักสาน/ทาขนม/งาน พมจ./อปท.)
ประดิษฐ์

นักพัฒนาชุมชน+ เรี ยนทุกวันพุธ
ชมรมผู้สงู อายุ
เรี ยนต่อเนื่องตลอดทังปี
้
มีเครื่ องแบบนักเรียน
เรี ยนที่เทศบาล
มีรถบริ การรับ-ส่ง

-กิจกรรมออกกาลังกาย/
สันทนาการ
-กิจกรรมให้ ความรู้สขุ ภาพ
-กิจกรรมจักสาน/ทาขนม/งาน
ประดิษฐ์

นักพัฒนาชุมชน

ยังไม่ได้ กาหนด
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-กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
ประสบการณ์
-กิจกรรมทัศนศึกษา

(ดาเนินงานด้ วย
งบประมาณจาก
พมจ./อปท.)

กลุ่ม

กรรมการ

กติกาหรือข้ อตกลงร่ วมกัน

กิจกรรม

กองทุน

โรงเรียนผู้สูงอายุ
12 ทต. L จ.สุรินทร์

มี 40-50 คน/หมูบ่ ้ าน ผู้ใหญ่บ้านแต่ละ
หมูบ่ ้ าน
เริ่ มโครงการปี 2560

-กิจกรรมทัศนศึกษา
-เรี ยนทุกเดือน เดือนละ 1 ครัง้
-กิจกรรมออกกาลังกาย
(วันจ่ายเบี ้ยผู้สงู อายุ)
สันทนาการ
-กาหนดการเข้ าร่วมกิจกรรมของ -กิจกรรมชี ้แจงข่าวสารใน
ลูกบ้ านเป็ นข้ อตกลงของ
หมูบ่ ้ าน
เทศบาล
-กิจกรรมให้ ความรู้ด้าน
สุขภาพ

(ดาเนินงานด้ วย
งบประมาณจาก
อปท./พมจ.)

จากตารางที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่แล้ วโรงเรี ยนผู้สงู อายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทัง้ 12 พื ้นที่ มีจานวนสมาชิกในการเข้ าร่ วมกลุ่มจานวน 40-60 คน กรรมการส่วนใหญ่เป็ น
นักพัฒนาชุมชน มีข้อตกลงร่ วมกันเรี ยนสัปดาห์ละ 1 ครัง้ และส่วนใหญ่เรี ยนอย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้ กิจกรรมที่ทาโดยมากเป็ นกิจกรรมออกกาลังกาย สันทนาการและการให้ ความรู้ ด้าน
สุขภาพ และยังไม่มีกองทุนสาหรับการดาเนินงาน ส่วนใหญ่ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากทางภาครัฐ เช่น อปท. พมจ. เป็ นต้ น
ผลจากการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลคนสาคัญ (Key Informant) ทัง้ 12 คน พบประเด็นที่น่าสนใจว่า ผู้สงู อายุในท้ องถิ่นส่วนใหญ่มีความปรารถนาที่จะเข้ าร่ วมโรงเรี ยนผู้สงู อายุ แต่
ติดขัดที่ไม่มียานพาหนะ/ไม่มีคา่ รถ รวมทังบางรายจะต้
้
องทางานหารายได้ และจะต้ องเลี ้ยงดูหลานวัยเด็กที่ลกู ของตนเองนามาฝากไว้ จากข้ อมูลพบว่าหากโรงเรี ยนผู้สงู อายุแห่งใดมีบริ การ
รถรับ-ส่งจะทาให้ มีผ้ สู งู อายุสามารถเข้ าร่วมได้ จานวนมากและเข้ าร่วมได้ อย่างต่อเนื่อง (ในกรณีที่มีรถรับส่งนันเจ้
้ าหน้ าที่ใน อปท. เป็ นจิตอาสาไม่ได้ เบิกค่าใช้ จ่ายจากส่วนกลาง) นอกจากนัน้
การที่จะสร้ างกองทุนสาหรับการดาเนินงานด้ วยผู้สงู อายุเองนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลมีความเห็นสอดคล้ องว่าทาได้ คอ่ นข้ างยากเพราะผู้สงู อายุส่ วนใหญ่ไม่มีรายได้ หรื อรายได้ น้อยมาก ทาให้ บทบาท
ของ อปท. ในการสนับสนุนงบประมาณโรงเรี ยนผู้สงู อายุยงั มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ทังนี
้ ้ผู้ให้ ข้อมูลมีความเห็นว่าการกระตุ้นให้ มีการจัดตังโรงเรี
้
ยนผู้สงู อายุที่ดาเนินการด้ วยผู้สงู อายุเองนัน้
เป็ นสิ่งที่ดีและยัง่ ยืนที่สดุ แต่การหาผู้สงู อายุที่มีจิตอาสามีความรู้ ความพร้ อมทีจ่ ะเป็ นแกนนาและเป็ นที่ยอมรับในชุมชนเป็ นสิ่งที่ทาได้ ไม่ง่ายนัก ตลอดจนการดาเนินโรงเรี ยนผู้สงู อายุโดย
อปท.เอง หากไม่ได้ รับความร่ วมมือสนับสนุนจากผู้นาชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน/กานัน ก็ทาได้ ยากเช่นกัน เพราะฉะนันความส
้
าเร็ จในการดาเนินงานโรงเรี ยนผู้สู งอายุปัจจัยที่สาคัญนอกจาก
ความพร้ อมทางด้ านงบประมาณและวิทยากรแล้ ว คือความร่วมมือและการให้ ความสาคัญของตัวผู้สงู อายุเองและผู้นาชุมชนทุกระดับ
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ตารางที่ 3 หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับโรงเรียนผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
1.กลุ่มวิชาชีวิต
- การใช้ ชีวิตในวัยสูงอายุ
- การเสวนาแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างผู้เรี ยน
- อาหารและโภชนาการ
- การออกกาลังกายด้ วยตนเอง
- อารมณ์
- การดูแลสุขภาพช่องปาก
- สุขภาพใจ (ผู้สงู วัยอย่าให้ เครี ยด)
- การจัดสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมและที่พกั อาศัย
ในวัยผู้สงู อายุ
- การนาหลักศาสนามาใช้ ในชีวิตประจาวัน
- การทาสมาธิวิปัสสนา
- การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สงู อายุ
- กิจกรรมเข้ าจังหวะ
- ดนตรี /ร้ องเพลง
- การออกกาลังกาย
- การนวดแผนไทย/ธรรมชาติบาบัด
2.กลุ่มวิชาชีพ
- การฝึ กอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
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หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
- การจัดทาบัญชีครัวเรื อน
- เศรษฐกิจพอเพียง
- งานฝี มือต่าง ๆ
3.กลุ่มวิชาการ
- กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สงู อายุ
- จิตอาสาเพื่อชีวิตและสังคม
- การใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการสือ่ สาร
- การออมในวัยสูงอายุ
- โรคเรื อ้ รังและพบมากในวัยผู้สงู อายุ
- ข้ อควรระวังในการใช้ ยา (หลักเบื ้องต้ น
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จากตารางที่ 3 พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบหลักสูตรโรงเรี ยนผู้สงู อายุของกรมกิจการผู้สงู อายุกบั หลักสูตรโรงเรี ยนผู้สงู อายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทัง้ 12 พื น้ ที่ ส่วนใหญ่มีหวั ข้ อ
เกี่ยวกับสุขภาพผู้สงู อายุเป็ นหลัก เช่น กิจกรรมออกกาลังกาย โรคเรื อ้ รังและพบมากในวัยผู้สงู อายุ การใช้ ยา เป็ นต้ น นอกจากนี ้หัวข้ อการนาหลักศาสนามาใช้ ในชีวิตประจาวันเป็ นอีกหัวข้ อ
หนึง่ ที่โรงเรี ยนผู้สงู อายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกาหนดไว้ ในหลักสูตร
ผลจากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลคนสาคัญ (Key Informant) ทัง้ 12 คน พบประเด็นที่นา่ สนใจเพิ่มเติมว่า ส่วนใหญ่ในการทากิจกรรมเป้าหมายหลักคือการให้ ผ้ สู งู อายุได้ ออกมา
พบปะเข้ าร่วมสังคม การทากิจกรรมเน้ นความสนุกสนาน สันทนาการ สาหรับหัวข้ อการอบรมมุง่ เน้ นด้ านสุขภาพเพราะเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั ของผู้สงู อายุ และหัวข้ อที่โรงเรี ยนผู้สงู อายุในท้ องถิ่นมี
ขึ ้นเป็ นพิเศษคือ กิจกรรมที่เป็ นลักษณะของการสานสัมพันธ์ ต่างวัยของคนในครอบครัว และกิจกรรมทัศนศึกษาท่องเที่ยวนอกพื ้นที่ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ ข้อมูล ให้ ความเห็นที่สอดคล้ องกัน
เกี่ยวกับหัวข้ อการฝึ กอาชีพ งานฝี มือต่างๆ ว่าเมื่อทาเสร็ จแล้ ว ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ยังขาดช่องทางในการจัดจาหน่า ย
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อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การดาเนินหลักสูตรโรงเรี ยนผู้สงู อายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (กรณีศึกษาจังหวัดหนองบัวลาภู
ร้ อยเอ็ดและสุรินทร์ ) เป็ นรู ปแบบหนึ่งในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ และกิจกรรมของโรงเรี ยนผู้สงู อายุจะเป็ นเรื่ องที่ผ้ สู งู อายุสนใจและมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต
ช่ ว ยเพิ่ ม พูน ความรู้ ทัก ษะชี วิ ต ที่ จ าเป็ น และยัง สอดคล้ อ งกับ แผนผู้สูง อายุแ ห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.2545 -2564)
ฉบับปรับปรุ งครัง้ ที่ 1 (พ.ศ.2552) และพระราชบัญญัติผ้ สู งู อายุ พ.ศ.2546 ข้ อเสนอเชิงนโยบายในเวทีการประชุมสมัชชา
ผู้สงู อายุระดับชาติ ปี 2553 และ 2556 และแผนระดับชาติหลายฉบับที่ให้ ความสาคัญกับการศึกษาเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
การพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม และการเข้ าถึงข้ อมู ลข่าวสารที่เป็ น
ประโยชน์ ทังนี
้ ้ การจัดตังโรงเรี
้
ยนผู้สงู อายุเป็ นแนวทางหนึง่ ที่องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) หลายแห่งได้ ริเริ่ มจัดตัง้
ขึ ้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุมีความรู้ความเข้ าใจ พัฒนา ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการดูแลตนเอง เพื่อเป็ นการสร้ าง
ขวัญ และก าลัง ใจให้ ผ้ ูสูง อายุมี ทัศ นคติที่ ต่อ การดูแ ลสุข ภาพให้ แ ข็ ง แรง เพื่ อด ารงอยู่ใ นสัง คมอย่า งมี คุณ ธรรมและ
คุณค่า (ธิดารัตน์ นวลเดชและเทียนแก้ ว เลีย่ มสุวรรณ, 2561)
โรงเรี ยนผู้สงู อายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (กรณีศึกษาจังหวัดหนองบัวลาภู ร้ อยเอ็ดและสุ รินทร์ )
ส่วนใหญ่ แล้ วด าเนินการจัดการโดย อปท. มากกว่าที่จะเกิ ดจากการจัดตัง้ จากชมรมผู้สูงอายุ ทาให้ งบประมาณใน
การดาเนินการจะใช้ จากงบประมาณของท้ องถิ่นและงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
เป็ นหลัก วิทยากรใช้ ภาษาถิ่นในการสื่อสาร สาหรับจานวนสมาชิกในการเข้ าร่วมโรงเรี ยนผู้สงู อายุโดยส่วนใหญ่มีจานวน
ประมาณ 40-60 คน และเรี ยนสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ทุกวันพุธ ทังนี
้ ้สาหรับหลักสูตรที่ใช้ ในโรงเรี ยน ในภาพรวมเป็ นหัวข้ อ
ที่สอดคล้ องกับหลักสูตรของกรมกิจการผู้สงู อายุในหัวข้ อวิชาชีวิตมากที่สดุ โดยเฉพาะประเด็นด้ านสุขภาพ อย่างไรก็ตาม
ความแตกต่างในการดาเนินงานจะพบว่าขนาดของห้ องเรี ยนในโรงเรี ยนผู้สงู อายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัน้ มีขนาดใหญ่
กว่าที่กรมกิ จการผู้สูงอายุแนะนาถึงกว่า 2 เท่า และยังไม่มีการประเมินผลความสาเร็ จของการทากิ จกรรมที่เกิ ดขึน้
ในการดาเนินงานโรงเรี ยนผู้สงู อายุเป็ นการจัดกิจกรรมจบเป็ นครัง้ ๆ ไป ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลโครงการ และ
ลักษณะของการฝึ กอาชี พยัง ขาดช่ องทางการวางขายเป็ นเพี ยงกิ จ กรรมที่ฝึกให้ ทาเพียงเท่า นัน้ นอกจากนีย้ ัง พบว่า
ส่วนใหญ่แล้ วโรงเรี ยนผู้สงู อายุยงั ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยังคงต้ องพึง่ พาการดาเนินงานจาก อปท.เป็ นหลัก
สอดคล้ องกับ งานของปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณและคณะ ที่กล่าวถึงว่าองค์กรปกครองระดับท้ องถิ่นมีบทบาทหลักในการส่งเสริ ม
การรวมกลุม่ ของชมรม เนื่องจากเป็ นผู้ที่ทางานใกล้ ชิดกับผู้นาชุมชนและมีข้อมูลรายชื่อผู้สงู อายุ (ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, สุรีย์
ธรรมิกบวร และสุรสม กฤษณะจูฑะ, 2560, น.144) ทังนี
้ ้ยังพบว่าปั จจัยที่จะทาให้ โรงเรี ยนผู้สงู อายุประสบความสาเร็ จคือ
การตระหนักรู้ของผู้สงู อายุในท้ องถิ่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่ บ้าน กานัน
พระสงฆ์ ลลล
สาหรับประเด็นด้ านสุขภาพของผู้สงู อายุที่โรงเรี ยนผู้สงู อายุให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง สอดคล้ องกับแนวคิด
ใหม่ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุขององค์การอนามัยโลกที่ม่งุ เน้ นการเป็ น Healthy Aging ที่เน้ นเรื่ องความสามารถใน
การใช้ ร่างกายให้ สามารถเคลื่อนไหวทาหน้ าที่ได้ อย่างปกติ (World Health Organization, 2015) จากการสังเกตการณ์
การทากิ จกรรมของโรงเรี ยนผู้สงู อายุทงั ้ 12 แห่ง ส่วนใหญ่การออกกาลังกายจะพบว่าลักษณะการออกกาลังกายเป็ น
ลักษณะของการขยับยืดเส้ น “เพลงดอกไม้ บาน” และลักษณะของการ “ราวง” “เต้ นบาสโลป” มากที่สดุ ทังนี
้ ้ สาหรั บ
รู ปแบบการออกกาลังกายผู้สงู อายุ นักพัฒนาชุมชนจะเป็ นผู้นาในการออกกาลังกายใช้ สื่ อออนไลน์ youtube เป็ นสื่อใน
การสอน อย่างไรก็ตาม สาหรับเนื ้อหาข้ อมูลทางด้ านวิชาการสุขภาพ การป้องกันโรค การใช้ ยา การดูแลสุขภาพตนเองนัน้
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จะมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ได้ แก่ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ มา
เป็ นผู้ถ่ายทอดเป็ นการสอนแบบบรรยายที่ไม่มีสอื่ การสอน ทาให้ ไม่สง่ เสริ มบรรยากาศในการเรี ยนรู้ได้ เท่าที่ควร ดังนันควร
้
มีการพัฒนารู ปแบบการสอนโดยลดการบรรยาย เพิ่มการใช้ สอื่ การสอนที่นา่ สนใจและกระตุ้นการมีสว่ นร่วมของผู้สงู อายุ
เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุเข้ าใจและนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้ ดีขึ ้น
แต่ ห ากโรงเรี ย นผู้สู ง อายุด าเนิ น การจากชมรมผู้สูง อายุ เช่ น โรงเรี ย นผู้สูง อายุ ต าบล H จ.ร้ อยเอ็ ด และ
โรงเรี ยนผู้สงู อายุอบต. A จ.หนองบัวลาภู รู ปแบบการดาเนินงานจะเป็ นกลุ่มผู้สงู อายุดาเนินการเองเป็ นหลัก สามารถ
ดาเนินการเขียนของบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้ ด้วยตนเอง (จดทะเบียนเป็ นองค์ การสาธารณะประโยชน์ ) และ
มีการจัดตังกองทุ
้
นในการทางาน มีการทางานเป็ นรูปแบบคณะกรรมการทางานที่ชดั เจน ผู้สงู อายุมีสว่ นในการขับเคลื่อน
การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง กลุม่ วิทยากรเป็ นผู้สงู อายุที่เป็ นข้ าราชการเกษี ยณ (ครู แพทย์ พยาบาล ตารวจ เป็ นต้ น) รวมกลุม่ กัน
จัดตังชมรมและด
้
าเนินการส่งเสริ มคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุมานานกว่า 10 ปี นับได้ วา่ เป็ นโรงเรี ยนผู้สงู อายุที่มีความต่อเนื่อง
มีอิสระและมีความยัง่ ยืนในการทางานสูงกว่าโรงเรี ยนผู้สงู อายุที่ดาเนินการจากภาครัฐ แต่ทงนี
ั ้ ้ควรมีการดาเนินการเป็ น
ลักษณะภาคีเครื อข่ายเพื่อกระจายความเข็มแข็ง ภาครัฐหรื อ อปท.ควรสนับสนุนส่งเสริ มจัดเป็ นโรงเรี ยนผู้สงู อายุต้นแบบ
เป็ นพี่เลี ้ยงให้ กบั พื ้นที่ข้างเคียงเพื่อผลักดันให้ ผ้ สู งู อายุมีสว่ นร่วมในโรงเรี ยนผู้สงู อายุให้ มากขึ ้น เพราะในปั จจุบนั แนวโน้ ม
การจัดการเรี ยนรู้ สาหรับผู้สงู อายุจะเป็ นความจาเป็ นขันพื
้ ้นฐานที่ทกุ ท้ องถิ่นจะต้ องมี เพื่อ เป็ นเครื่ องมือในการยกระดับ
คุณภาพและส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุไทยให้ ดีขึ ้น

ข้ อเสนอแนะ
1.ควรผลักดันให้ ผ้ สู งู อายุมีสว่ นร่วมในการกาหนดแผนการ กาหนดการทางานในโรงเรี ยนผู้สงู อายุ ให้ มากขึ ้นโดย
ให้ อปท.ทาหน้ าที่เป็ นบทบาทของพี่เลี ้ยง
1.ควรมีการกาหนดระยะเวลาของการออกกาลังกายแต่ละครัง้ ไม่น้อยกว่า 30 นาที และควรมีการประเมิน
สุขภาพของผู้สงู อายุก่อนและหลังการเข้ าร่วมกิจกรรม เพื่อออกแบบท่าการออกกาลังกายอย่างเหมาะสม
2.ควรมี ก ารใช้ สื่อ ประกอบการสอนเช่ น วิ ดี โอ พาวเวอร์ พ้ อ ย ในการน าเสนอเพื่ อ กระตุ้น ความสนใจและ
ความเข้ าใจของผู้สงู อายุ
3.ควรมีช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าผลิตภัณฑ์ที่เป็ นผลผลิตจากโรงเรี ยนผู้สงู อายุ เพื่อเป็ นแหล่งรายได้ ให้ กบั
ผู้สงู อายุ
4.ควรส่งเสริ มกิ จกรรมที่มีความหลากหลายและกิ จกรรมที่เป็ นการถ่ายทอดภูมิปัญหาให้ กับเด็กเยาวชนใน
ท้ องถิ่น รวมทังควรส่
้
งเสริ มให้ เด็กเยาวชนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมผู้สงู อายุให้ มากขึ ้น
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ปั ญหาความรั บผิดทางอาญาอันมีสาเหตุมาจากการประมาท ตามพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ.2522
Problems with Criminal Liabilities for Acts out of Negligence under the Road Traffic Act,
B.E. 2522 (1979)
สุธาทิพย์ แสงสว่าง
Suthathip Sangsawang

บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวความรู้เกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความรับผิด
ฐานการกระทาประมาทโดยจงใจอันมีสาเหตุมาจากการกระทาความผิดกฎหมายจราจรของประเทศไทย และ
กฎหมายของต่า งประเทศที่ เกี่ ยวข้ องกับ ความรั บ ผิ ดฐานการกระท าโดยประมาทตามกฎหมายจราจร และ
วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ ความรับผิดฐานการกระทาโดยประมาทอันมีสาเหตุมาจากการกระทา
ความผิดกฎหมายจราจร พร้ อมเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญหาทางกฎหมายดังกล่าว
ผลการศึก ษาพบว่าประเด็ น ปั ญ หาที่ เกี่ ยวกับ ความเหมาะสมในการลงโทษในการจงใจฝ่ าฝื นต่อ
ข้ อบังคับ ของกฎหมายตามพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่12) ซึ่งมีสาเหตุมา
จากตัวการกระท าผิด ของบุค คล โดยเป็ นการกระทาที่ผ้ ูกระท าได้ ร้ ู ถึงระดับและสภาวการณ์ ของภยันตรายที่
ผู้กระทาสมควรต้ องรู้ แต่เพิกเฉยไม่ใส่ใจ และยังเต็มใจเข้ าเสีย่ งภยันตรายนัน้ ซึ่งการกระทาของบุคคลนันสมควร
้
ที่จะได้ รับโทษหนักขึน้ ได้ แก่ การกระทาประมาทโดยจงใจอันมีสาเหตุมาจากเมาสุราขณะขับ รถ การกระทา
ประมาทโดยจงใจอันมีสาเหตุมาจากการเสพยาเสพติดขณะขับรถ และการกระทาประมาทโดยจงใจอันมีสาเหตุ
มาจากการขับขี่ยานพาหนะโดยมีโรคประจาตัวที่อาจเป็ นอันตรายขณะขับรถ
ข้ อเสนอแนะของการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นาบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดตาม
กฎหมายจราจรของต่ า งประเทศอัน เป็ นความรั บ ผิ ด ทางอาญา น ามาปรั บ ใช้ กับ กฎหมายไทย เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความเหมาะสมต่อโทษที่ผ้ กู ระทาความผิดสมควรจะได้ รับ โดยการเพิ่มโทษจาคุกและโทษปรับให้ หนักขึ ้นในกรณี
การเมาสุราแล้ วขับขี่ยานพาหนะ การขับขี่ยานพาหนะขณะเสพยาเสพติด และ การขับขี่ยานพาหนะขณะเป็ น
โรคประจาตัวอันอาจจะเป็ นอันตรายขณะขับขี่
คาสาคัญ ประมาทโดยจงใจ กฎหมายจราจร

Abstract
The objectives of this Research Article are to study concepts and theories relating to liabilities for
acts out of negligence, which are caused by commission of offenses under traffic law, and foreign laws
relevant to liabilities for acts out of negligence, which are caused by commission of offenses under traffic
law, and to propose approaches to solving the said legal problems.
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The results of this Research find that the issues concerning proportionality of punishments for
intentional violations of legal regulations under the Road Traffic Act, B.E. 2522 (1979), which are
caused by personal commission of offenses, provided that the offenders, who commit the offenses,
have acknowledged the gravity and circumstances of the dangers, of which the offenders should be
aware, but ignore or neglect them and are willing to risk such dangers, whereby acts of that persons
deserve more severe punishments, comprising of: acts out of negligence caused by drunk driving;
acts out of negligence caused by driving under influence of narcotics; and acts out of negligence caused
by driving while suffering from chronic diseases, which may impair the ability to drive.
The recommendation of this Research is to adopt legal provisions relevant to commission of
offenses under foreign traffic laws, which are criminal liabilities, into application to Thai law, in order to
ensure proportionality of punishments for the deserving offenders, by imposing more severe
imprisonment and fine in cases of drunk driving, driving under influence of narcotics, and driving while
suffering from chronic diseases, which may impair the ability to drive.

Keyword: Intentional Negligence; Traffic Law
บทนา
จากสถิติจานวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค.61 ถึง 31 ธ.ค.61 ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่ได้ มี
การจาแนกความสูญเสียจากสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุไว้ อย่างละเอียดและชัดเจนที่สดุ พบว่า มีคดีอบุ ตั ิเหตุจราจร
ทางบกทัง้ หมดที่ ได้ รับ แจ้ งจ านวน 103,881 คดี โดยมี สาเหตุข องการเกิ ด อุบัติ เหตุห ลายสาเหตุด้ วยกัน คื อ
สาเหตุจ ากบุค คล เช่ น ขับ รถเร็ ว เกิ น กว่า กฎหมายก าหนด ขับ รถหลับ ใน เมาสุรา ขับ รถตัด หน้ า กระชัน้ ชิ ด
โรคประจาตัว อื่น ๆ จานวน 62,995 คดี สาเหตุจากอุปกรณ์ เช่น ระบบห้ ามล้ อขัดข้ อง ระบบไฟขัดข้ อง ยางแตก
อื่น ๆ จ านวน 5,718 คดี และเกิ ด จากสาเหตุอื่น ๆ อี ก เป็ นจ านวนมาก ซึ่งส่งผลให้ เกิ ด ความสูญ เสีย ทัง้ ชี วิ ต
ร่ างกาย และทรัพย์ สินเป็ นจานวนมาก โดยมีจานวนผู้เสียชี วิต 8,384 คน บาดเจ็บสาหัส 5,381 คน บาดเจ็ บ
เล็กน้ อย 55,882 คน และมูลค่าทรั พ ย์ สินที่ เสียหายสูงถึงหมื่ น ล้ านบาท และในปี พ.ศ.2562 ที่ ผ่านมาพบว่า
มีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้ องถนนมากถึง 865,038 รายด้ วยกัน (ข้ อมูล ณ
วันที่ 01/03/2020 เวลา01:00น. )1
แม้ ว่าปั จจุบนั ประเทศไทยจะมีการบังคับใช้ กฎหมายคุ้มครองผู้ใช้ รถใช้ ถนน ได้ แก่ พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ฉบับ ที่ 12) และน าไปสู่สิท ธิ ก ารลงโทษ และสิ ท ธิ เรี ย กร้ องให้ ช ดใช้
ค่าสินไหมทดแทน ของการกระทาโดยประมาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่ ที่เป็ นบทกาหนดความรับผิดของผู้กระทาในการกระทาความผิดโดยประมาท
แต่ก็ยงั ไม่มีกฎหมายใดที่แยกบทลงโทษของสาเหตุในการเกิดอุบตั ิเหตุไว้ ซึ่งจากสภาพปั ญหา สาเหตุในการเกิด
อุบตั ิเหตุทางท้ องถนนประกอบด้ วย 2 สาเหตุหลักๆด้ วยกัน คือ 1.สาเหตุจากตัวบุคคล และ 2.สาเหตุจากอุปกรณ์
ศูนย์ข้อมูลอุบตั ิเหตุ เพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน. (2563). สถิติและข้ อมูลการรั บแจ้ งเหตุ ผู้ประสบภัยที่เกิดเหตุจากรถทั้งประเทศ.
(ออนไลน์). เข้ าถึงได้ จาก: http://www.thairsc.com/. [2563, 27กุมภาพันธ์ ].
1
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จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ที่เป็ นประเด็นปั ญหานามาสูก่ ารศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้คือ ปั ญหาความรับผิดฐาน
กระทาโดยประมาทเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นถึงแก่ความตายในสาเหตุการกระทาโดยประมาทที่เกิดขึ ้นจากตัวบุคคล เนื่อง
ด้ วยสาเหตุนี ้ผู้วิจัยได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการกระทาโดยประมาทที่เป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นถึงแก่ความตาย ว่า
เป็ นประเด็นปั ญหาใหญ่ที่ควรจะแก้ ไข เพราะ การสูญเสียบุคคลในครอบครัว และบุคคลอันเป็ นที่รักนันนั
้ บเป็ น
เรื่ องที่เลวร้ ายที่สดุ และไม่มีผ้ ใู ดอยากให้ เกิดขึ ้น และยิ่งไปกว่านันถ้
้ าการสูญเสียนันมี
้ สาเหตุมาจากความประมาท
ที่ เกิ ด จากการกระท าโดยตัง้ ใจของตัว บุ ค คล ยิ่ ง ท าให้ เกิ ด ความน่ า ต าหนิ ต่ อ สัง คมเพิ่ ม ขึ น้ ไปอี ก สาเหตุ
ความประมาทที่ เกิ ด จากความตัง้ ใจของตัว บุค คล ได้ แ ก่ สาเหตุก ารเมาสุราแล้ ว ขับ ขี่ ย านพาหนะ สาเหตุ
การเสพยาเสพติ ด แล้ ว ขั บ ขี่ ย านพาหนะ สาเหตุ ก ารมี โรคต้ องห้ ามในการใช้ ยานพาหนะ เช่ น โรคลมชั ก
โรคเบาหวานที่มีอาการรุนแรง โรคความดันโลหิตสูง ผู้ที่เคยได้ รับการผ่าตัดสมองหรื อบุคคลที่มีอาการป่ วยทางจิต
ทางสมอง และโรคหัวใจ เป็ นต้ น ซึง่ สาเหตุทงั ้ 3 สาเหตุนี ้เป็ นการกระทาโดยประมาทที่เกิดขึ ้นจากความจงใจของ
ตัวบุค คลที่ อ ยู่ในสภาวะเช่ น นัน้ ซึ่งบุค คลที่ อ ยู่ในสภาวะเช่ น ว่า นัน้ อาจใช้ ค วามระมัด ระวังได้ ต ามวิสัย และ
พฤติการณ์ แต่หาได้ ใช้ อย่างเพียงพอไม่ คาว่า “หาได้ ใช้ อย่างเพียงพอไม่” จะวินิจฉัยอย่างไร ต้ องสมมติบุคคล
ขึ ้นมาคนหนึ่งนามาเปรี ยบเทียบกับตัวผู้กระทา คือ เป็ นบุคคลที่อยู่ในภาวะเช่นเดียวกัน อยู่ในวิสยั เช่นเดียวกัน
และมีพฤติการณ์ อย่างเดียวกัน แล้ วเปรี ยบเทียบดูว่าหากบุคคลที่สมมุติอยู่ในภาวะเช่นนัน้ มีวิสยั เช่นเดียวกับ
ผู้กระทา และมีพฤติการณ์อย่างเดียวกันสามารถใช้ ความระมัดระวังได้ หรื อไม่ เช่น หากรู้ ทงรู
ั ้ ้ ว่ า ตนเองดื่มสุรามา
ตนเองเป็ นโรคที่แพทย์สงั่ ห้ ามในการขับขี่ยานพาหนะ ตนเองเสพยาเสพติดมา ยังสมควรที่จะขับรถหรื อไม่ และ
หากมีการเกิดอุบตั ิเหตุจาก 3 สาเหตุดงั กล่าวและส่งผลให้ ผ้ อู ื่นเสียชีวิต ผู้วิจยั เห็นว่า ควรจะต้ องเพิ่มบทลงโทษต่อ
ตัวผู้กระทาความผิดหรื อกฎหมายควรแยกประเภทของการกระทาโดยประมาทในลักษณะนี ้ออกจากประมาท
ธรรมดา ให้ เป็ นประมาทโดยจงใจ เนื่องจากการกระทาดังกล่าวนี ้ถือเป็ นความประมาทที่มีเรื่ องของสภาวะภายใน
จิตใจของตัวผู้กระทาเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นสภาวะทางจิตใจที่เลวร้ ายหรื อชัว่ ร้ ายของตัวผู้กระทา เพราะ รู้สานึก ดี
อยู่แล้ วว่ากฎหมายห้ าม แล้ วยังจะกระทาการกระทา และการกระทาของตนนันอาจก่
้
อให้ เกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่นได้

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงแนวความคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ ความรับผิดฐานการกระทาโดยประมาทโดยจงใจ
อันมีสาเหตุมาจากการกระทาความผิดกฎหมายจราจร
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ ความรับผิดฐานการกระทาโดยประมาทโดยจงใจ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดกฎหมายจราจรของต่างประเทศ และของไทย
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดฐานการกระทาโดยประมาทโดยจงใจอันมี
สาเหตุมาจากการกระทาความผิดกฎหมายจราจร
4. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับความรับผิดฐานการกระทาโดยประมาทโดยจงใจอันมีสาเหตุมา
จากการกระทาความผิดกฎหมายจราจร

อุปกรณ์ และวิธีการ
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การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ วิธีศึกษาวิจยั เอกสาร (Documentary Research) ศึกษาค้ นคว้ าและวิเคราะห์ปัญหาทาง
กฎหมาย ซึ่งจะทาการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาฐานกระทาโดย
ประมาทโดยจงใจอันมีสาเหตุมาจากการกระทาความผิดกฎหมายจราจร ตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ ได้ แก่
สหรัฐอเมริ กา ญี่ ปนุ่ และ สหราชอาณาจักร โดยจะศึกษาจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ได้ แก่ ผลงานวิจัย หนังสือ ตารา
บทความ รายงานการศึกษา วิทยานิพนธ์ เอกสารต่าง ๆ ในรูปแบบอื่น ๆ รวมทังแนวคิ
้
ดของนักวิชาการต่าง ๆ เป็ นต้ น

การวิเคราะห์ ปัญหาทางกฎหมาย
จากการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายนามาซึง่ ประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวกับความเหมาะสมในการลงโทษ
ในการจงใจฝ่ าฝื นต่อข้ อ บังคับ ของกฎหมายตามพระราชบัญ ญัติจ ราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ ไขเพิ่ม เติม
ฉบับ ที่12) ซึ่ง มีสาเหตุมาจากตัวบุคคล จึงได้ มีการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาดังกล่าว โดยอาศัยข้ อมูลที่ได้ จาก
การทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ นที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อนาไปสู่ บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะในการแก้ ไขปั ญหาในประเด็น
ดังกล่าว ดังนี ้
1) ปั ญหาความรับผิดทางอาญาจากการกระทาโดยประมาทจงใจกรณีขบั ยานพาหนะขณะเมาสุรา
ในประเด็นนี ้ การที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 (แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่12) มาตรา 43 บัญญัติ
ว่า ห้ ามมิให้ ผ้ ขู บั ขี่ขบั รถ (2) ในขณะเมาสุราหรื อของเมาอย่างอื่น 2 แต่ที่เป็ นประเด็นปั ญหาคือ ผู้กระทาความผิดยังมี
การขับรถในขณะที่เมาสุรา เป็ นเหตุให้ ชนรถจักรยานยนต์ของผู้ตายเสียหายและทาให้ ผ้ ูเสียหายถึงแก่ความตาย
(คาพิพากษาศาลฎีกา 4067/2550)3 ซึ่งในกรณีนี ้ ผู้กระทาความผิดรู้ ตวั เองอยู่แล้ วว่าตนเองเมาสุรา แต่ก็ยงั ฝื นขับรถ
จนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายดังกล่าว ย่อมถือได้ วา่ เป็ นการกระทาประมาทโดยจงใจ
เมื่อทาการวิเคราะห์ถึงแนวคาพิพากษาของประเด็นดังกล่าวพบว่า การที่จาเลยดื่มสุราแล้ วมาขับรถนัน้
ในกรณี นี ผ้ ้ ูวิ จัย มี ค วามเห็ น ว่า จ าเลยสมควรที่ จ ะได้ รับ โทษให้ ห นัก ขึน้ มากกว่า แนวค าพิ พ ากษาที่ ได้ ว างเอาไว้
เนื่องจาก ผู้กระทาความผิดรู้ตวั เองอยูแ่ ล้ วว่าตนเองเมาสุราแต่ก็ยงั ฝื นขับรถ จนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายดังกล่าว
ย่อมถือได้ วา่ จาเลยกระทาการประมาทโดยจงใจและมีสภาวะทางจิตใจที่ชวั่ ร้ ายหรื อไม่ และจาเลยสมควรที่จะได้ รับ
โทษในฐานความผิดที่แตกต่างจากประมาทธรรมดาและอีกทังไม่
้ สมควรให้ มีเหตุบรรเทาโทษหรื อลดโทษเพราะจาเลย
4
รับสารภาพ
ซึง่ กฎหมายประเทศญี่ปนได้
ุ่ ให้ ความสาคัญกับเรื่ องนี ้เป็ นอย่างมากโดยให้ ความผิดฐานประมาทในกรณีนี ้
รับโทษมากกว่าความผิดฐานประมาทโดยทัว่ ไป และมีการบังคับใช้ กฎหมายจราจรทางบกอย่างจริ งจังผ่านการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ในกระบวนการยุติ ธ รรมในขัน้ ตอนต่า งๆ อาทิ การบังคับ ใช้ ก ฎหมายของพนัก งานต ารวจ
การยื่ น ฟ้ องของพนัก งานอัย การ ตลอดจนการตัด สิน ของผู้พิ พ ากษาที่ มี ก ารลงโทษอย่า งจริ ง จัง โดยเชื ่ อ ว่า
การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ อ ย่า งเข้ ม งวดของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละคาตัด สิน ของผู้ พิพากษา จะสื่อไปถึงประชาชนในสังคมให้
ตระหนักถึงผลการลงโทษที่รุนแรงจากการกระทาความผิดฐานขับขี่ขณะเมาสุรา
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2562). พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522. (ออนไลน์). เข้ าถึงได้ จาก:
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A803/%A803-20-9999-update.htm. [2563, 28 กุมภาพันธ์ ]
3
ไทยรัฐออนไลน์. (2557). เมาขับ!ชนคนตาย ประมาทหรื อเจตนา. (ออนไลน์). เข้ าถึงได้ จาก: https://www. thairath.co.th/content/455833. [2563, 28
กุมภาพันธ์]
4
ปกครอง เปรมดิษฐกุล. (2558). ปั ญหาการบังคับใช้ กฎหมาย: ศึกษากรณีขับรถขณะเมาสุราเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นถึงแก่ ความตาย. ผลงานส่วนบุคคลของการ
อบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริ หารในศาลชันต้
้ น” รุ่นที่ 14. สถาบันพัฒนาข้ าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม. หน้ า 5-7.
2
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2) ปั ญหาความรับผิดทางอาญาจากการกระทาโดยประมาทโดยจงใจ กรณีขบั ยานพาหนะขณะเสพยาเสพ
ติด
ในประเด็นนี ้ การที่พระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.2522 (แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่12) มาตรา 43 ทวิ วรรคแรก
บัญญัติวา่ ห้ ามมิให้ ผ้ ขู บั ขี่เสพยาเสพติดให้ โทษตามกฎหมายว่าด้ วยยาเสพติดให้ โทษ หรื อเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอ่ จิต
และประสาทตามกฎหมายว่าด้ วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทังนี
้ ้ ตามที่ผ้ บู ญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ที่เป็ นประเด็นปั ญหาคือ มีผ้ กู ระทาความผิดขับรถโดยประมาทเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ
ร่างกาย และเมื่อตรวจสารเสพติดในร่างกาย พบว่ามีสารเสพติดในเลือด5 ซึง่ ในประเด็นนี ้ผู้กระทาความผิดทราบดีอยู่
แล้ วว่าตนเองมีสารเสพติดในร่างกาย เพราะได้ มกี ารเสพยานันเข้
้ าไปก่อนขับรถ ฉะนัน้ ตัวผู้กระทาความผิดย่อมทราบ
ดีวา่ จะเกิดผลเสียหายอย่างไรต่อไป เช่น อุบตั ิเหตุ หรื อการควบคุมสติไม่ได้ เป็ นต้ น อันถือว่าเป็ นการกระทาประมาท
โดยจงใจ
ซึ่งประเทศสหราชอาณาจัก ร ได้ มี ก ารบัญ ญั ติ ก ฎหมายเกี่ ย วกับ การขับ ขี่ ข ณะเสพยาเสพติ ด ไว้ ใ น
พระราชบัญญัติจราจรทางบก ค.ศ.1988 (Road Traffic Act 1988) โดยมีการกาหนดปริ มาณสารเสพติดในร่างกาย
ขณะขับรถแยกเป็ นประเภทของสารเสพติด และกาหนดอัตราโทษที่สงู หากตรวจพบว่า ผู้ขบั ขี่มีปริ มาณสารเสพติดใน
ร่ างกายเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกาหนด และโทษจะหนักขึ ้นหากการขับขี่โดยสาเหตุดงั กล่าว เป็ นเหตุให้ เกิด
อุบตั ิเหตุและมีผ้ เู สียชีวิต ซึง่ จะทาให้ ประชาชนในสังคมเกิดความเกรงกลัวต่อบทบัญญั ติของกฎหมายที่มีโทษหนักขึ ้น
และรู้จกั ยับยังชั
้ ง่ ใจในการที่จะกระทาการใดๆ อันคาดเห็นได้ วา่ อาจเกิดผลร้ ายต่อผู้อื่น 6
3) ปั ญ หาความรับผิดทางอาญาจากการกระทาโดยประมาทจงใจ กรณี การขับยานพาหนะ ขณะมีโรค
ต้ องห้ าม
ในประเด็นปั ญหานี ้ การที่พระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.2522 (แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่12) มาตรา 43 บัญญัติ
ว่า ห้ ามมิให้ ผ้ ขู บั ขี่ขบั รถ (1) ในขณะหย่อนความสามารถอันที่จะขับ7
การเป็ นโรคที่กฎหมายห้ ามมิให้ ขบั ขี่ เช่น โรคลมชัก โรคความดันโลหิตสูง โรคกล้ ามเนื ้อหัวใจตาย โรคจิต
หรื อโรคประสาทหรื อผู้ที่เคยได้ รับการกระทบกระเทือ นทางสมองจนถึงขันต้
้ องผ่าตัดสมอง ซึ่งโรคที่กล่าวมาข้ างต้ น
อาจมีอาการของโรคที่จะกาเริ บขึ ้นได้ จากสภาวะต่างๆ ทังทางด้
้
านสภาวะแวดล้ อม หรื อแม้ กระทัง่ สภาวะทางจิตใจ
ของผู้ป่วยเอง และเมื่อเกิดการกาเริ บของโรคแล้ ว ผู้ป่วยก็จะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองและควบคุมร่างกายของ
ตนเองได้ ยิ่งไปกว่านัน้ หากอาการของโรคกาเริ บขึ ้นในขณะที่ผ้ ปู ่ วยกาลังขับรถอยู่ ย่อมทาให้ เกิดอุบตั ิเหตุขึ ้นได้ จึงถือ
ได้ ว่าผู้ป่วยเหล่านี ้เป็ นผู้ที่หย่อนความสามารถในอันที่จะขับรถ เนื่องจากผู้ป่วยด้ วยโรคเหล่านี ้ ไม่มีความพร้ อมทัง้
ทางด้ านร่างกายและจิตใจ รวมถึงไม่อาจใช้ การตัดสินใจที่ดีได้ หากอาการของโรคกาเริ บ

ศูนย์ข้อมูลอุบตั ิเหตุ เพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน. (2563). สถิติและข้ อมูลการรั บแจ้ งเหตุ ผู้ประสบภัยที่เกิดเหตุจากรถทั้งประเทศ.
(ออนไลน์). เข้ าถึงได้ จาก: http://www.thairsc.com/. [2563, 27กุมภาพันธ์ ].
6
สานักงานองค์การบริ หารส่วนตาบลบางพระ. (2561). โทษของยาเสพติด 10 ชนิด อันตรายร้ ายแรงต่ อชีวิตที่ทุกคนควรรู้. (ออนไลน์). เข้ าถึงได้ จาก:
https://www.bangphralocal.go.th/news/content/174. [2563, 1 มีนาคม].
7
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2562). พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522. (ออนไลน์). เข้ าถึงได้ จาก:
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A803/%A803-20-9999-update.htm. [2563, 28 กุมภาพันธ์ ]
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ที่เป็ นประเด็นปั ญหาคือ ผู้กระทาความผิดมักคิดว่าตนเองควบคุมร่ างกายได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้ วยโรค
บางประเภทอาจเกิดขึ ้นได้ ในช่วงเวลาใดก็ได้ ไม่สามารถควบคุมได้ ดังเช่นกรณีของผู้อานวยการโรงเรี ยนเกิดอาการ
ชักจนขับรถจนพุ่งชนนักเรี ยนเสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 7 ราย8 หรื อในกรณีของคดี ไฮโซ หมูแฮม ขับรถพุ่งชนคนบน
ฟุตบาทเป็ นเหตุให้ มีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 9 จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ ว่า ในส่วนของการเกิดอุบตั ิเหตุอนั
เกิดจากความบกพร่องของสมรรถภาพทางกาย ที่ผา่ นมาปรากฏบุคคลที่เกิดอุบตั ิเหตุอนั มีสาเหตุมาจากโรคประจาตัว
อื่น โดยมิใช่โรคติดต่อตามที่กาหนดไว้ ในใบรับรองแพทย์ โดยเฉพาะโรคลมชักมีรายงานอุบตั เิ หตุขณะที่ผ้ ขู บั ขี่มีอาการ
ของโรคหลายครัง้ การที่ผ้ กู ระทาความผิดขับรถโดยประมาทเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและร่ างกาย ซึ่ งใน
ประเด็นนี ้ผู้กระทาความผิดทราบดีอยู่แล้ วว่ามีโรคประจาตัวซึ่งเป็ นโรคต้ องห้ ามในการขับรถโรคเหล่านันอาจส่
้
งผล
กระทบต่อการขับรถของผู้ขบั ได้ ฉะนัน้ ตัวผู้กระทาความผิดย่อมทราบดีวา่ จะเกิดผลเสียหายอย่างไรต่อไป ควรกาหนด
โทษให้ สงู ขึ ้นเนื่องจากเป็ นการกระทาที่ผ้ กู ระทาผิดย่อมเล็งเห็นผลร้ ายที่จะเกิดขึ ้นได้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ มีการระบุโรคต่างๆที่สาคัญ ในการขอออกใบอนุญ าตขับขี่ เพื่ อ
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุบนท้ องถนน อันได้ แก่ โรคเบาหวานที่ต้องใช้ อินซูลีน ประวัติกล้ ามเนื ้อหัวใจวาย กล้ ามเนื ้อ
หัวใจขาดเลือด ประวัติอาการหายใจลาบาก อาการของความดันโลหิตสูง ประวัติของอาการโรคข้ ออักเสบ ประวัติโรค
ลมชัก ประวัติโรคทางจิต ซึง่ ผู้ป่วยที่เป็ นโรคที่ระบุไว้ ดงั กล่าวข้ างต้ น จะไม่สามารถขอรับใบอนุญาตขับขี่ได้

บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากปั ญหาดังกล่าวเกี่ยวกับมาตรการการลงโทษผู้กระทาความผิดจากการฝ่ าฝื นบทบัญญัติของกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ทัง้ 3 สาเหตุดงั กล่าวข้ างต้ น ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
1) ปั ญหาความรับผิดทางอาญาจากการกระทาโดยประมาทโดยจงใจกรณีขบั ยานพาหนะขณะเมาสุรา ตาม
พระราชบัญ ญั ติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ฉบับ ที่ 12) มาตรา 43 บัญ ญั ติ ว่า ห้ ามมิ ให้ ผ้ ูขับ รถ (2)
ในขณะเมาสุราหรื อเมาอย่างอื่น เนื่องจาก พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่12)
เดิม มาตรา 160 ตรี วรรคหนึ่ง ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 43 (2) ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับตังแต่
้
ห้ าพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บและให้ ศาลสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นนมี
ั ้ กาหนดไม่น้อยกว่าหก
เดือนหรื อเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
เดิม มาตรา 160 ตรี วรรคสี่ ถ้ าการกระทาความผิดตามวรรคหนึง่ เป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นถึงแก่ความตายผู้กระทา
ต้ อ งระวางโทษจ าคุก ตัง้ แต่ ส ามปี ถึ งสิ บ ปี และปรั บ ตัง้ แต่ ห กหมื่ น บาทถึ ง สองแสนบาทและให้ ศ าลสั่งเพิ ก ถอน
ใบอนุญาตขับขี่
ดังนันจึ
้ งควรแก้ ไขในมาตรา 160 ตรี วรรคหนึง่ และวรรคสี่ เป็ นดังนี ้

MGR Online. (2557). สลด! ผอ.โรงเรียนลมชักขับรถชนเด็กนักเรียนดับ 4 เจ็บนับ 10 ราย. (ออนไลน์). เข้ าถึงได้ จาก:
https://mgronline.com/local/detail/9570000065415. [2563, 29 กุมภาพันธ์]
9
In brief. (2563). บันทึกคดี สรุ ปตาม Timeline ปิ ดฉาก คดี ไฮโซ หมูแฮม ขับรถชนคนตาย ตั้งแต่ ต้น-จบ. (ออนไลน์). เข้ าถึงได้ จาก:
http://inbriefz.blogspot.com/2016/03/timeline.html. [2563, 1 มีนาคม].
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ใหม่ มาตรา 160 ตรี วรรคหนึ่ง ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 43 (2) ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้ าปี หรื อปรับตังแต่
้
สามแสนหกหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บและให้ ศาลสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นนมี
ั ้ กาหนดไม่น้อยกว่าสามปี เพิก
ถอนใบอนุญาตขับขี่
ใหม่ มาตรา 160 ตรี วรรคสี่ ถ้ าการกระทาความผิดตามวรรคหนึง่ เป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นถึงแก่ความตายผู้กระทา
ต้ องระวางโทษจาคุกสูงสุดถึงยี่สบิ ปี และปรับตังแต่
้ สามแสนหกหมื่นบาทขึ ้นไปและให้ ศาลสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
โดยความผิดตามมาตรา 160 ตรี วรรคสองและวรรคสามให้ มีอตั ราโทษที่เพิ่มขึ ้นตามอัตราส่วน
2) ปั ญหาความรับผิดทางอาญาจากการกระทาโดยประมาทโดยจงใจ กรณีขบั ยานพาหนะขณะเสพยาเสพ
ติดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่12) มาตรา 43 บัญญัติวา่ ห้ ามมิให้ ผ้ ขู บั รถ ทวิ
วรรคแรก ห้ ามมิให้ ผ้ ขู บั ขี่เสพยาเสพติดให้ โทษตามกฎหมายว่าด้ วยยาเสพติดให้ โทษหรื อเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาทตามกฎหมายว่าวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท เนื่องจาก พระราชบัญ ญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
(แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่12)
เดิม มาตรา 157/1 ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 43 ทวิ วรรคสอง ต้ องระวางโทษสูงกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้ ใน
กฎหมายว่าด้ วยยาเสพติดให้ โทษหรื อกฎหมายว่าด้ วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาทอีกหนึ่งในสาม และให้ ศาลสัง่ พัก
ใช้ ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นนมี
ั ้ กาหนดไม่น้อยกว่ากว่าหกเดือน หรื อเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
เดิม มาตรา 157/1 ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 43 ทวิ วรรคห้ า ถ้ าการกระทาความผิดตามวรรคสองเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่น
ถึงแก่ความตาย ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ สามปี ถึงสิบปี และปรับตังแต่
้ หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และ
ให้ ศาลสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ดังนันจึ
้ งควรแก้ ไขในมาตรา 157/1 วรรคสอง และวรรคห้ า เป็ นดังนี ้
ใหม่ มาตรา 157/1 ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 43 ทวิ วรรคสอง ต้ องระวางโทษจาคุก 6 เดือน พักใบอนุญาตขับขี่
อย่า งน้ อ ย 12 เดื อ น หรื อ จะต้ อ งถูก พัก ใบอนุญ าตขับ ขี่ เป็ นเวลาอย่า งน้ อ ย 2 ปี หากผู้ก ระท าผิ ด เคยถูก สั่ง พัก
ใบอนุญาตมากกว่าสองครัง้ หรื อเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ และปรับได้ ไม่จากัดจานวนเงิน
ใหม่ มาตรา 157/1 ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 43 ทวิ วรรคห้ า ถ้ าการกระทาความผิดตามวรรคสองเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่น
ถึงแก่ความตาย ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกไม่น้อยกว่า สิบสี่ปี และปรับได้ ไม่จากัดจานวนเงิน และให้ ศาลสัง่ เพิก
ถอนใบอนุญาตขับขี่
3) ปั ญหาความรับผิดทางอาญาจากการกระทาโดยประมาทเป็ นเหตุกรณีการขับยานพาหนะ ขณะมีโรค
ต้ องห้ าม
จากการศึกษาพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้ บญ
ั ญัติคุณลักษณะของผู้ขอใบอนุญาตขับรถ รวมถึง
ระเบียบ ข้ อบังคับ เพื่อกาหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้ วดั ผู้ขบั ขี่ก่อนที่จะขับขี่รถบนถนนจริ ง รวมถึงบทกาหนดโทษเมื่อ
มีผ้ ฝู ่ าฝื นกฎหมายพบว่า มาตรการทางกฎหมายยังไม่มีความเข้ มงวดมากพอ ทาให้ ระบบและกลไกในการตรวจสอบ
การกระทาผิดกฎหมายที่ไม่สมบูรณ์และนาไปสูก่ ารบังคับใช้ กฎหมายลดความศักดิ์สทิ ธิ์ลง ซึ่งเป็ นเหตุผลหนึง่ ที่ทาให้
ผู้ขบั ขี่จานวนมากไร้ ซงึ่ จิตสานึกและมีพฤติกรรมฝ่ าฝื นกฎหมาย
ทังนี
้ ้จากการเสนอแก้ ไขปรับเพิ่มโทษกรณีความผิดดังกล่าว จะทาให้ การพิจารณาโทษตามฐานความผิด
อยู่ในดุลพินิจของชัน้ ศาล ส่งผลให้ การบังคับใช้ กฎหมายมีมาตรฐานเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งจะทาให้ ผ้ ขู บั รถตระหนักและ
ปฏิบตั ิตามกฎจราจรมากขึ ้น อย่างไรก็ตามการเพิ่มความเข้ มข้ นในการบังคับใช้ กฎหมายเป็ นเครื่ องมือหนึ่งเท่านัน้
ส่วนสาคัญอยูท่ ี่ผ้ ขู บั รถ ซึง่ ต้ องตระหนักถึงความปลอดภัยและนาไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
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เดิม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 64 “ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้ รับใบอนุญาตขับรถ ต้ องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรื อปรับไม่เกินหนึง่ พันบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ”
ดังนัน้ จึงควรแก้ ไขในมาตรา 64 เป็ นดังนี ้
ใหม่พระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ.2522 มาตรา 64 “ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้ รับใบอนุญาตขับรถ ต้ องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึง่ พันบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ”
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บทคัดย่ อ
การวิ จัยนี เ้ ป็ นการวิ จัยเชิ งปริ มาณ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษารู ปแบบการบริ การที่ ส่งผลต่อความภักดี ของ
กลุม่ ลูกค้ าเซเรเนด บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) หรื อเอไอเอส กลุม่ ตัวอย่าง คือ กลุม่ ลูกค้ าเอไอเอส
เซเรเนดที่มาใช้ บริ การห้ องรับรองเซเรเนดภาคเหนือที่สานักงานใหญ่ เซนทรัลเฟสติวลั จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และค่าสัมประสิทธิ์
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 58.5 สถานภาพโสด ร้ อยละ 67.0 อายุ 20-29 ปี
ร้ อยละ 44.3 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 72.0 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน/ลูกจ้ าง ร้ อยละ 45.8
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน 10,000–20,000 บาท ร้ อยละ 47.5 กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ บริ การเอไอเอสแบบรายเดือนตังแต่
้ 7 ปี ขึ ้น
ไป ร้ อยละ 71.0 ค่าใช้ จ่ายเฉลีย่ รายเดือน 500-1,000 บาท ร้ อยละ 44.8 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริ การเกี่ยวกับ
การซื ้อสมาร์ ทโฟนและแพ็คเกจการให้ บริ การเห็นด้ วยอยู่ในระดับมาก รู ปแบบการบริ การเกี่ยวกับการเดินทางและห้ องพัก
รับรองพิเศษเห็นด้ วยอยูใ่ นระดับมาก รูปแบบการบริ การส่วนลดในการซื ้ออาหารและเครื่องดืม่ /สินค้ าเห็นด้ วยอยูใ่ นระดับมาก
ที่สดุ รู ปแบบการบริ การพิเศษผู้ช่วยส่วนตัวและห้ องรับรองลูกค้ าเซเรเนดเห็นด้ วยอยูใ่ นระดับมากที่สดุ และรูปแบบบริ การ
สิทธิพิเศษในการร่ วมประสบการณ์ ความบันเทิงเห็นด้ วยอยู่ในระดับมาก ในภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ส่วนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีของกลุม่ ลูกค้ าเซเรเนด ด้ านทัศนคติอยูใ่ นระดับมากที่สดุ และด้ านพฤติกรรม
อยู่ในระดับมาก นอกจากนี ้ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลไม่มีผลต่อความจงรักภักดีของกลุม่ ลูกค้ า ทังด้
้ านทัศนคติ
และด้ านพฤติกรรม และรูปแบบการบริ การทุกประเภท ส่งผลให้ เกิดความจงรักภักดี ประโยชน์ที่ได้ รับจากการวิจยั ในครัง้ นี ้
1) เพื่อทราบถึงการบริ การของทางบริ ษัทที่สง่ ผลต่อความภักดีของลูกค้ า 2) เพื่อเป็ นแนวทางแก่บริ ษัท ในการวางแผนปรับ
กลยุทธ์การบริ การให้ แก่กลุม่ ลูกค้ าเซเรเนด มีการพัฒนาและปรับปรุงการให้ บริ การตรงกับความต้ องการผู้บริโภคให้ มากทีส่ ดุ
และ 3) เพื่ อเป็ นแนวทางแก่ ผ้ ูบริ ษั ท ในการวางแผนปรั บรู ปแบบการให้ บริ การให้ มี ประสิทธิ ภาพมากขึน้ ให้ ตรงตาม
ความต้ องการของผู้บริ โภคให้ ดียิ่งขึ ้น และเป็ นที่น่าไว้ วางใจเพื่อรักษาฐานลูกค้ าที่มีการใช้ งานอยู่แล้ วให้ มีความภักดีอย่าง
ต่อเนือ่ ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
Faculty of Management Science Chiang Mai Rajabhat University
2
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
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คาสาคัญ : รูปแบบการบริ การ ความภักดี บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน)

Abstract
The objective of this quantitative research was to investigate the service types affecting the loyalty of
Serenade customers of the Advanced Info Service Public Company Limited, or AIS. The sample group consisted
of 400 Serenade customers using the Northern Serenade Club at the Central Festival Chiang Mai. The research
instrument was a questionnaire and the data were statistically analyzed for frequency, percentage, mean, standard
deviation, ANOVA, and coefficient.
The research results revealed that most of the samples were females (58.5%), single (67%), aged
between 20 and 29 years (44.3%) with a bachelor education (72%), and being employees in private companies
(45.8%) with an average monthly income between 10,000 and 20,000 baht. They used monthly services of seven
years and over (71%) with a monthly fee between 500 and 1,000 baht (48.8%). Their opinions on purchasing
smartphones and package services were at a high level. Their opinions on travel and the club services were at a
high level. Their opinions on promotions on food, drinks or products were at the highest level. Their opinions on
special personal services and the club were at the highest level, and those on entertainment participation were at
a high level. In general, their opinions were at a high level. Regarding the loyalty of the Serenade customers, their
attitudes were at the highest level and their behavior was at a high level. The results also revealed that personal
factors did not affect their loyalty in terms of attitude and behavior. All service types could generate their loyalty.
Benefits of this research, 1) To know the services of the company that affects to loyal customer, 2) To be a guideline
for the company to improve strategy planning of service, and 3) To be a guideline for the company to improve the
type of service.
Keywords: The Service Models, The Loyalty, Advanced Info Service Public Company Limited.

บทนา
ปั จจุ บันอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็ นกิ จการที่ ให้ บริ การด้ านการติ ดต่อสื่อสารว่ าด้ วยข้ อมูล ภาพ เสียง
สัญญาณ และอื่น ๆ เช่น การให้ บริ การโทรศัพท์สาธารณะ การให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ การให้ บริ การทางอินเตอร์ เน็ต
เป็ นต้ น อีกทังอุ
้ ตสาหกรรมโทรคมนาคมยังมีบทบาทที่สาคัญในฐานะเป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคตอีกหลายด้ าน (สานักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ, 2559) อุตสาหกรรมโทรคมนาคมนับได้ ว่าเป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญก่อให้ เกิ ดการสร้ างรายได้ ให้ กับประเทศ
ในประเทศไทยได้ เปิ ดเสรี ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีผ้ ใู ห้ บริ การรายใหญ่ในภาคเอกชนเป็ นผู้ให้ บริ การจานวน
3 ราย ได้ แก่ บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เชอร์ วิส จากัด (มหาชน) (AIS) และบริ ษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด
(มหาชน) (DTAC) และ บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (TRUEMOVE) ซึ่งได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ และ
มีโครงสร้ างพื ้นฐาน โครงข่ายที่สามารถให้ บริ การได้ โดยอิสระ โดยผู้ประกอบการภาคเอกชนมีสว่ นแบ่งตลาดด้ านจานวน
ผู้ใช้ บริ การคิดเป็ นร้ อยละ 98 ของผู้ใช้ บริ การทังหมด
้
ทังนี
้ ้บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เชอร์ วิส จากัด (มหาชน) (AIS) ยังคงเป็ น
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ผู้นาส่วนแบ่งตลาดที่มีความเป็ นผู้นา ทังในด้
้ านจานวนผู้ใช้ บริ การและรายได้ (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิ จ
รากฐานธนาคารออมสิน, 2560) โดยบริ การหลัก คือ การให้ บริ การโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อ การใช้ งานโทรศัพท์และ
อินเตอร์ เน็ต ส่งผลให้ ปัจจุบนั บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เชอร์ วิส จากัด (มหาชน) (AIS) มีลกู ค้ ารวมประมาณ 40.1 ล้ านเลข
หมาย โดยเป็ นลูกค้ าระบบเติมเงิน 32.7 ล้ านเลขหมาย และลูกค้ าระบบจดทะเบียนรายเดือน 7.4 ล้ านเลขหมาย จากสถิติ
ย้ อนหลังที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2559 มีลกู ค้ าระบบเติมเงินเพิ่มขึ ้นเป็ น 34.6 ล้ านเลขหมาย และลูกค้ าระบบจดทะเบียนราย
เดือนเพิ่มขึ ้นเป็ น 6.4 ล้ านเลขหมาย และในปี พ.ศ. 2560 ลูกค้ าระบบเติมเงินลดลงเหลือ 33.9 ล้ านเลขหมายและในขณะ
ที่ลกู ค้ าระบบจดทะเบียนรายเดือนเพิ่มขึ ้นเป็ น 6.6 ล้ านเลขหมายล้ าน (แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี บริ ษัท แอดวานซ์
ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด (มหาชน), 2561)
จากข้ อมู ลข้ างต้ นพบว่ า จ านวนลู ก ค้ ามี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาและมี แ นวโน้ มเพิ่ ม มากขึ น้ ทุ ก ปี
ซึ่ งส่งผลให้ บริ ษั ทเอไอเอสจะต้ องรั กษาคุณภาพของการให้ บริ การเครื อข่ าย การบริ การลูกค้ าให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อรักษาฐานลูกค้ า อันส่งผลให้ ลกู ค้ าเกิดความจงรักภักดี ทังนี
้ ้เพื่อให้ กลุม่ ผู้บริ โภคของบริ ษัทได้ รับสินค้ าและบริ การที่ตรง
ตามความต้ องการ บริ ษัทเอไอเอสจึงตระหนักถึงอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากการให้ บริ การระบบเทคโนโลยีที่ดีแล้ วนัน้
กลุ่มลูกค้ าต้ องได้ รั บบริ การที่ ดี จึ งท าให้ บริ ษั ทมี การพัฒนางานบริ การด้ วยการบริ หารความสัมพันธ์ กั บลูกค้ า
(Customer Relationship Management: CRM) และการสร้ างการบริ หารความรู้ สึ ก ของลู ก ค้ าต่ อ การให้ บริ การ
(Customer Experience Management: CEM) ซึ่งจะเป็ นแนวทางการบริ หารงานที่สาคัญ ในการนี ้ บริ ษัทฯ จึงได้ พัฒนา
โปรแกรมเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ าให้ มีความไว้ วางใจในการใช้ บริ การกับทางบริ ษัทไปในระยะยาว ให้ กบั กลุม่ ลูกค้ า
เก่าที่มีความภักดีสงู (Loyalty) และมีระดับความสัมพันธ์ กับทางบริ ษัทเป็ นอย่างดี เรี ยกว่า โปรแกรมเซเรเนด (Sarenade)
โดยมีจุดประสงค์ เพื่ อเป็ นตัวแทนความตัง้ ใจ และปรารถนาดีที่บริ ษัทจะมอบความพิเศษในทุกด้ านให้ กับกลุ่มลูกค้ า
(รายงานพัฒนาความยัง่ ยืนบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เชอร์ วิส จากัด (มหาชน), 2559)
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่ายังไม่มีบทสรุ ปอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการบริ การที่สง่ ผลต่อความภักดีของ
กลุม่ ลูกค้ าเอไอเอสเซเรเนดในอุตสาหกรรมดังกล่าว ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา “รู ปแบบการบริ การที่สง่ ผลต่อความภักดีของ
กลุม่ ลูกค้ าเซเรเนด บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เชอร์ วิส จากัด (มหาชน)”

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารู ปแบบการบริ การที่ส่งผลต่อความภักดีของกลุ่มลูกค้ าเซเรเนด บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
จากัด (มหาชน) หรื อเอไอเอส

สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการบริ การของ กลุม่ ลูกค้ าเซเรเนด บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) หรื อเอไอเอส อยูใ่ นระดับมาก
สมมติฐานที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีของของกลุม่ ลูกค้ าเซเรเนด บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) หรื อเอไอเอส อยูใ่ นระดับมาก
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยส่วนบุคคลมีผลต่อระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีของของกลุม่ ลูกค้ าเซเรเนด
บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เชอร์ วิส จากัด (มหาชน)
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สมมติฐานที่ 4 รู ปแบบการบริ การมีผลต่อความภักดีของกลุ่มลูกค้ าเซเรเนด บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
จากัด (มหาชน)หรื อเอไอเอส
ทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง จะเห็นได้ ว่างานวิจัยส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมี
การศึกษาเกี่ยวกับการให้ บริ การ ในด้ านคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้ ารวมไปถึงการรักษาความจงรักภักดีของลูกค้ า
ดังผลการศึกษาของ อัญพัชญ์ ศักดิ์ดิเรกรัตน์ (2559) ผลการวิจัยพบว่าความคาดหวังที่เกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณและ
ความเชื่อมัน่ ในการดาเนินงานขององค์กรเกี่ยวข้ องกับความรู้ สึกที่มีต่อคุณภาพการให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
เบญจวรรณ จันทร์ จารุ วงศ์ (2559) ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยด้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การมีสาคัญที่สดุ
กรกรต มธุรพจน์ (2559) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่เครื อข่ายดีแทค
โดยเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้ อย ได้ แก่ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมของราคา ปั จจัยด้ านการส่งเสริ ม
การขาย ปั จจัยด้ านการบริ การ ปั จจัยความเร็ วของสัญญาณและปั จจัยด้ านบุคคลและสิ่งแวดล้ อม สวิตา เดชวรสุทธิ (2559)
ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ตราสินค้ า และความพึงพอใจการบริ การส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้ า TNT อย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับ 0.05 ทางด้ านความสนใจที่มีต่อการส่งเสริ มการชายนันไม่
้ สง่ ผลต่อความภักดีในตราสินค้ าTNT กีรติ บันดาลสิน
(2558) ผลการวิ จัยพบว่า 1) ระดับการรั บรู้ คุณภาพบริ การโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยลูกค้ ามีการรั บรู้ ด้ านการให้
ความมัน่ ใจและความไว้ วางใจแก่ลกู ค้ ามากที่สดุ 2) ระดับความจงรักภักดีของ ผู้ใช้ บริ การโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ลูกค้ ามีความจงรักภักดีในการใช้ บริ การในด้ านทัศนคติมาก ที่สดุ 3) การรับรู้ คุณภาพบริ การทุกด้ านมีความสัมพันธ์ เชิง
บวกในระดับปานกลางกับความจงรั กภักดี ในการใช้ บริ การโดยรวม โดยความใส่ใจลูกค้ ามี ความสัมพันธ์ มากที่ สุด
4) การรับรู้ คุณภาพบริ การด้ าน ความใส่ใจลูกค้ า ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ และการตอบสนองลูกค้ า ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดี ในการใช้ บริ การด้ านพฤติกรรม ด้ านทัศนคติ และความจงรักภักดีในการใช้ บริ การโดยรวมในทิศ ทางบวก
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คื อ กลุ่มลูกค้ าเซเรเนดจานวน 25,221 ราย (โดยท าการเก็ บข้ อมูลย้ อนหลัง 3 เดือน ตัง้ แต่เดื อน
กุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2563)
กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ กลุ่มลูกค้ าเอไอเอสเซเรเนดที่มาใช้ บริ การห้ องรับรองเซเรเนดภาคเหนือที่สานักงานใหญ่
เซนทรัลเฟสติวลั จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 400 คน
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการศึ กษาครั ง้ นี ้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิ จัยน าแบบสอบถามน าเสนอต่ อ
ผู้ เชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content Validity) แล้ วน ามาค านวณหาค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) และปรั บแก้ ตามที่ ผ้ ูเชี่ ยวชาญเสนอแนะต่อจากนัน้ น า
แบบสอบถามที่ ได้ ปรั บแก้ สมบูรณ์ ออกไปทดสอบ (Try-Out) กับกลุ่มผู้ใช้ บริ การที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั ง้ นี ้
จ านวน 30 ชุ ด เพื่ อน ามาทดสอบหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ด้ วยวิ ธี หาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) สามารถแบ่งเป็ น 5 ตอน ตอนที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล แตอนที่ 2 ข้ อมูลพฤติกรรมทัว่ ไปและ
ประสบการณ์การใช้ บริ การเครื อข่ายเอไอเอ ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการบริ การของลูกค้ าเซเรเนดในแต่
ละด้ าน ตอนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีของกลุ่มลูกค้ าเซเรเนด ตอนที่ 5 เป็ น
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ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
เพื่อคานวณหาค่าสถิติ ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ผลและวิจารณ์
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 20-29 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี สถานภาพ
โสด มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน/ลูกจ้ าง และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้ บริ การของ
เอไอเอส (AIS) แบบรายเดือน (Postpaid) มีค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจากการใช้ บริ การเครื อข่ายเอไอเอส 500 – 1,000 บาท
และมีระยะเวลาที่ใช้ บริ การของเอไอเอส 7 ปี ขึ ้นไป
จากสมมติฐานข้ อที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการบริ การของ กลุ่ มลูกค้ าเซเรเนด บริ ษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) หรื อเอไอเอส จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รู ปแบบการบริ การเกี่ยวกับการซื ้อสมาร์ ทโฟนและแพ็คเกจการให้ บริ การเห็นด้ วยเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 (ระดับมาก) รู ปแบบ
การบริ การเกี่ยวกับการเดินทางและห้ องพักรับรองพิเศษเห็นด้ วยเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 (ระดับมาก) รู ปแบบการบริ การส่วนลด
ในการซื ้ออาหารและเครื่ องดื่ม/สินค้ าเห็นด้ วยเฉลีย่ เท่ากับ 4.23 (ระดับมากที่สดุ ) รู ปแบบการบริ การพิเศษผู้ช่วยส่วนตัวและ
ห้ องรับรองลูกค้ าเซเรเนดเห็นด้ วยเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 (ระดับมากที่สดุ ) และรูปแบบบริ การสิทธิพิเศษในการร่วมประสบการณ์
ความบันเทิงเห็นด้ วยเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 (ระดับมาก) มีความสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ โดยกลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ยต่อรู ปแบบการบริ การในภาพรวมระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.16 (ระดับมาก) เป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่าง
ได้ รับการตอบสนองในการช่วยแก้ ปัญหาได้ อย่างรวดเร็ ว อีกทังได้
้ รับความสะดวกสบายในการใช้ บริ การเนื่องจากมีห้อง
รับรองโดยเฉพาะ และได้ สิทธิรับส่วนลดหรื อแลกซื ้ออาหารหรื อเครื่ องดื่ม ของใช้ ในการอุปโภค บริ โภค ที่สามารถใช้ ได้ กับ
ร้ านค้ าที่ร่วมโปรโมชัน ที่มีจานวนมาก ผลดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับแนวคิดและทฤษฎี ของ Parasuraman และคณะ
(1985) ที่พบว่า สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่ องมือ การติดต่อสื่อสาร รวมทังสภาพแวดล้
้
อมที่ทาให้ ผ้ รู ับบริ การรู้ สึกว่า
ได้ รับการดูแล ห่วงใย และความตังใจจากผู
้
้ ให้ บริ การ การบริ การที่ถกู นาเสนอออกมาเป็ นรู ปธรรม จะทาให้ ผ้ รู ับบริ การรับรู้
ถึ งการให้ บริ การนัน้ ๆ ได้ ชัดเจนขึ น้ เกิ ดความเชื่ อถื อไว้ วางใจ การบริ การให้ ตรงกับสัญญาที่ ให้ ไว้ กับผู้ รั บบริ การ
มี ความถูกต้ องเหมาะสม มี ความสม่ าเสมอ มี ความพร้ อมและความเต็ มใจที่ จะให้ บริ การ โดยสามารถตอบสนอง
ความต้ องการของผู้รับบริ การได้ อย่างทันท่วงที ผู้รับบริ การสามารถเข้ าถึงบริ การได้ ง่าย และได้ รับความสะดวกจากการใช้
บริ การอย่างทัว่ ถึง รวดเร็ วจะทาให้ ผ้ รู ับบริ การรู้ สกึ ว่าบริ การที่ได้ รับนันมี
้ ความน่าเชื่อถือ สามารถให้ ความไว้ วางใจได้ และ
สอดคล้ องกับการศึกษาของ อนุชา อรุ ณทองวิไล (2557) ที่ศกึ ษาเรื่ องความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การและความเชื่อมัน่
ไว้ วางใจส่งผลต่อความภักดีของธุรกิจผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
สมมติฐานที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีของของกลุ่มลูกค้ าเซเรเนด บริ ษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) หรื อเอไอเอส จากการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความจงรักภักดีของของกลุ่มลูกค้ าเซเรเนด พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลไม่มีผลต่อความจงรักภักดีของกลุ่มลูกค้ า ทังด้
้ าน
ทัศนคติ และด้ านพฤติกรรม รูปแบบการบริ การที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีของกลุม่ ลูกค้ าเซเรเนด
ทังด้
้ านทัศนคติ และด้ านพฤติกรรม พบว่า รู ปแบบการบริ การทุกประเภท หากมีการให้ บริ การที่มากขึ ้นจะส่งผลให้ เกิ ด
ความจงรักภักดีมากขึ ้นตามไปด้ วย ซึ่งไม่มีความสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ผลการศึกษาที่ได้ มีระดับความคิดเห็น
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เกี่ยวกับความจงรักภักดีของของกลุม่ ลูกค้ าเซเรเนด บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) หรื อเอไอเอส มีคา่ สูง
กว่าสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยกลุม่ ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเฉลีย่ ต่อความจงรักภักดีอยูใ่ นระดับมากที่สดุ เป็ นเพราะบริ ษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) หรื อเอไอเอส ให้ ความสาคัญกับคุณภาพของเครื อข่ายรวมถึงการบริ การลูกค้ า
ให้ มีประสิทธิภาพ อีกทังยั
้ งรักษาคุณภาพการสื่อสารโทรคมนาคมที่ดีที่สดุ และเป็ นผู้นาส่วนแบ่งตลาดทังในด้
้ านจานวน
ผู้ใช้ บริ การและรายได้ (ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจรากฐาน ธนาคารออมสิน, 2560) จึงทาให้ กลุม่ ตัวอย่างมี
ความเชื่อมัน่ และศรัทธาในเครื อข่ายเอไอเอส มีความรู้ สกึ ที่ดีทกุ ครัง้ ที่ได้ ใช้ บริ การ และมีความภูมิใจที่ได้ ใช้ บริ การเครื อข่าย
เอไอเอส นอกจากนี ย้ ังพร้ อมที่ จะแนะน าคนรู้ จักให้ ใช้ บริ การเครื อข่ายเอไอเอส เมื่ อมี โอกาสอี กด้ วย สอดคล้ องกับ
ธีรพันธ์ โล่ทองคา (2550) ที่พบว่าปั จจัยที่สง่ ผลต่อความภักดีประกอบไปด้ วย ความพึงพอใจของลูกค้ า ความเชื่อถือและ
ความไว้ วางใจ ความผูกพันที่มีต่อสินค้ า และประวัติของบริ ษัทผู้ผลิตสินค้ า และสอดคล้ องกับการศึกษาของ ณัฐิกานต์
อดิศยั รัตนกุล (2560) ที่ทาการศึกษาความภักดีของลูกค้ าต่อผลิตภัณฑ์และบริ การอินเทอร์ เน็ต ประเภท FTTx ของบริ ษัท
ทีโอที จากัด (มหาชน) ในเขตพื ้นที่ศูนย์บริ การลูกค้ า ทีโอที สาขาราษฎร์ ธานี พบว่า ข้ อมูลเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้ า
ที่ประกอบไปด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความตังใจบอกต่
้
อ ด้ านความตังใจซื
้ ้อ ด้ านความตังใจอั
้ นเกิดจากความอ่อนไหวต่อ
ปั จจัยราคา และด้ านความตังใจว่
้ ากล่าวติเตียน ในภาพรวมมีระดับด้ านความภักดีโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
จากสมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่ อระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรั กภักดีของของกลุ่ม
ลูกค้ าเซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เชอร์ วิส จากัด (มหาชน) จากผลการศึกษาพบว่า ปฏิเสธกับสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ เป็ นเพราะว่าบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) ได้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การให้ สอดคล้ องกับ
กลุ่มลูกค้ า ที่มีลกั ษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน เพื่อให้ ผ้ ูใช้ บริ การได้ รับความพึงพอใจสูงสุด รวมทัง้ ได้ มีการพัฒนา
คุณภาพการให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก การรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้ า
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ บริ การของลูกค้ าในแต่ละกลุ่มที่มีลกั ษณะต่างกัน โดยนาข้ อมูลที่ได้ มาออกแบบสร้ างสรรค์
นวัตกรรมการให้ บริ การหรื อแพ็คเกจใหม่ ๆ ให้ เหมาะสม สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าตังแต่
้ เริ่ มตันใช้ บริ การ และ
ยังมี การน าเสนอหลากหลายสิ ทธิ พิ เศษต่าง ๆ ซึ่ งค านึงถึ งการน าไปใช้ ประโยชน์ ได้ จริ งในชี วิ ตประจ าวัน และเพิ่ ม
ความสะดวกในการใช้ งานของลูกค้ าในแต่ละกลุ่ ม มี บุคลากรที่มี ความเชี่ ยวชาญในการให้ บริ การให้ คาปรึ กษาและ
ดูแลลูกค้ าให้ เหมาะสมที่สดุ ตามพฤติกรรมการใช้ งาน รวมทังยั
้ งมีกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลายรู ปแบบกิจกรรม
ให้ กั บลูกค้ าแต่ ละกลุ่มอย่ างต่ อเนื่ อง สอดคล้ องกับการศึ กษาของสิ นี นาฏ สว่ างพิ นิ จกุ ล ( 2553) ที่ ท าการศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ของผู้ใช้ บริ การ พบว่า ผู้ใช้ บริ การที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความไว้ วางใจในการใช้ บริ การบริ ษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้ องกับการศึกษาของ กฤษดา เชียรวัฒนสุข (2560)
ที่ ท าการศึ กษาเรื่ องปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การที่ มี ความสัมพันธ์ ต่ อความภักดี ของผู้ใช้ บริ การเครื อข่ าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีผล
ต่อความความภักดีของผู้ใช้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสอดคล้ องกับการศึกษาของ ภาวิณี สิงห์ ศรานุรักษ์
(2560) ที่ ท าการศึ กษาเรื่ องการตัด สิ น ใจเปลี่ ย นเครื อ ข่ ายโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ โดยใช้ เลขหมายเดิ ม ของผู้ บริ โภค
(MNP: Mobile Number Portability) พบว่า ปั จจัยด้ านระดับการศึกษา และปั จจัยด้ านรายได้ เฉลี่ยต่อเดื อนไม่มีผลต่อ
การตัดสินใจเปลีย่ นเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ เลขหมายเดิมของผู้บริ โภค
จากสมมติฐานข้ อที่ 4 รู ปแบบการบริ การมีผลต่อความภักดีของกลุ่มลูกค้ าเซเรเนด บริ ษัท แอดวานซ์ อิ นโฟร์
เซอร์ วิ ส จ ากัด (มหาชน)หรื อเอไอเอส จากผลการศึกษา พบว่า มี ความสอดคล้ องกับสมมติ ฐานที่ตัง้ ไว้ โดยรู ปแบบ
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การบริ การมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีในทิศทางบวก นัน่ คือ หากลูกค้ ามีระดับคะแนนความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริ การ
มากขึ ้น จะทาให้ ลกู ค้ ามีความจงรักภักดีมากขึ ้นตามไปด้ วย การที่ลกู ค้ ามีความประทับใจในบริ การไม่ว่าเป็ น การได้ รับได้
สิทธิสว่ นลดเมื่อซื ้อสมาร์ ทโฟนพร้ อมแพ็คเก็จ การได้ รับบริ การเกี่ยวกับการเดินทางและห้ องพักรับรองพิเศษ บริ การที่ จอด
รถสารองพิเศษ ณ ศูนย์การค้ าชันน
้ าทัว่ ประเทศ บริ การส่วนลดในการซื ้ออาหารและเครื่ องดื่ม/สินค้ า และมีระบบใช้ งานง่าย
ไม่ซบั ซ้ อน มีร้านค้ าที่มีชื่อเสียงร่ วมรายการ พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการให้ บริ การ บริ ษัทมีการออกแบบห้ องรับรอง
ให้ กับลูกค้ าเซเรเนดที่สวยงาม สะอาด น่าใช้ บริ การ อุปกรณ์ สานักงานมีความทันสมัย เพียงพอต่อความต้ องการ และ
มีการจัดพื ้นที่การให้ บริ การชัดเจนอย่างลงตัว อีกทังยั
้ งได้ รับสิทธิพิเศษในการร่วมประสบการณ์ความบันเทิง อาทิ ส่วนลด
ในการซือ้ บัตรชมภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็ นต้ น จากรู ปแบบการบริ การดังกล่าวจึงส่งผลให้ กลุ่มลูกค้ าเซเรเนด
มีความจงรักภักดีต่อ บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เชอร์ วิส จากัด (มหาชน) สอดคล้ องกับการศึกษาของ อนุชา อรุ ณทองวิไล
(2557) ที่ทาศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การและความเชื่ อมั่นไว้ วางใจส่งผลต่อความภักดีของธุรกิ จผู้
ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของผู้บริ โภคต้ านความเชื่อถือไว้ วางใจได้
ด้ านการตอบสนองต่อลูกค้ า ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้ า และด้ านการรู้ จกั และเข้ าใจลูกค้ า ส่งผลต่อความภักดีของ
ธุรกิจผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสอดคล้ องกับการศึกษาของ สินีนาฏ สว่างพินิจกุล (2553) ที่ทาการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) และความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
ของผู้ใช้ บริ การ ที่พบว่า ภาพลักษณ์ของบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การ
ด้ านคุณภาพงานบริ การ ด้ านตราสินค้ า และด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพันธ์ กับความไว้ วางใจในการใช้
บริ ก าร ของผู้ ใช้ บริ ก ารบริ ษั ท แอดวานซ์ อิ น โฟร์ เซอร์ วิ ส จ ากั ด (มหาชน) และสอดคล้ องกั บ การศึ ก ษาของ
วัลย์ลกิ า จาตุประยุร (2559) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้ าผู้ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตบน
มือถือในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ คุณภาพสินค้ าและบริ การ ความพึงพอใจ และภาพลักษณ์องค์กร มีอิทธิพล
ต่อความจงรักภักดีของลูกค้ าผู้ใช้ บริ การอินเตอร์ เน็ตบนมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร

สรุป
จากการศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการบริ การที่ส่งผลต่อความภักดีของกลุ่มลูกค้ าเซเรเนด บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารู ปแบบการบริ การที่ส่งผลต่อความภักดีของกลุ่มลูกค้ าเซเรเนด
บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) หรื อเอไอเอส ผู้วิจยั ได้ รูปแบบการบริ การที่มีผลต่อต่อความภักดีของกลุม่
ลูกค้ าเซเรเนด บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1

รู ปแบบการบริ การที่มีผลต่อต่อความภักดีของกลุม่ ลูกค้ าเซเรเนด บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด
(มหาชน)
รูปแบบบริการ

1. บริ การเกี่ยวกับการซื ้อสมาร์ ทโฟนและแพ็คเกจ
การให้ บริ การ
2. บริ การเกี่ยวกับการเดินทางและห้ องพักรับรอง
พิเศษ
3. บริ การส่วนลดในการซื ้ออาหารและเครื่ องดืม่ /
สินค้ า
4. บริ การพิเศษผู้ชว่ ยส่วนตัวและห้ องรับรองลูกค้ า
เซเรเนด
5. บริ การสิทธิพิเศษในการร่วมประสบการณ์ความ
บันเทิง
ภาพรวม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r)

P-value

ระดับ
ความสัมพันธ์

0.535

<0.001*

ปานกลาง

0.437

<0.001*

ปานกลาง

0.555

<0.001*

ปานกลาง

0.649

<0.001*

ปานกลาง

0.481

<0.001*

ปานกลาง

0.634

<0.001*

ปานกลาง

ตารางที่ 1 แสดงรู ปแบบการให้ บริ การที่มีผลต่อความจงรักภักดีของกลุม่ ลูกค้ าเซเรเนด บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์ วิส จากภาพที่ 1 สามารถสรุปได้ วา่ รูปแบบการบริ การจานวน 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านรูปแบบบริ การพิเศษผู้ช่วยส่วนตัว
และห้ องรับรองลูกค้ าเซเรเนด ด้ านรู ปแบบบริ การส่วนลดในการซื ้ออาหารและเครื่ องดื่ม/สินค้ า ด้ านรู ปแบบบริ การ
เกี่ ย วกับ การซือ้ สมาร์ ท โฟนและแพ็ค เกจการให้ บริ ก าร ด้ า นรู ป แบบบริ ก ารสิท ธิ พิ เ ศษในการร่ ว มประสบการณ์
ความบัน เทิ ง และด้ า นรู ป แบบบริ ก ารเกี่ ย วกับ การเดิ น ทางและห้ อ งพัก รั บ รองพิ เ ศษเซเรเนด ทุก ด้ า นมี ผลต่ อ
ความจงรักภักดีของลูกค้ ากลุม่ เซเรเนด

ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ธุรกิจ หน่วยงานหรื อองค์ กรที่ดาเนินงานเกี่ยวกับ การดูแลผู้ใช้ บริ การกลุ่มลูกค้ าเซเรเนด บริ ษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) หรื อเอไอเอส สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ ได้
1. ควรให้ ความสาคัญและรักษามาตรฐานในการให้ บริ การให้ ดียิ่งขึ ้นไปเกี่ยวกับรู ปแบบบริ การพิเศษผู้ช่วย
ส่วนตัวและห้ องรับรองลูกค้ า และรู ปแบบบริ การส่วนลดในการซื ้ออาหารและเครื่ องดื่ม หรื อสินค้ า ให้ ดีและตรงกับ
ความต้ องการของลูกค้ าอยู่เสมอ เนื่องจากทัง้ 2 รู ปแบบนี ้มีผลต่อความภักดีของลูกค้ ากลุม่ เซเรเนดมากที่สดุ เป็ น 2
อันดับแรก
2. ควรพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง รู ป แบบบริ ก ารด้ านการบริ ก ารเกี่ ย วกั บ การซื อ้ สมาร์ ท โฟนและแพ็ ค เกจ
การให้ บริ การ ให้ ความหลากหลาย ตอบสนองความต้ องการ มีอตั ราค่าบริ การเหมาะสม และมีสว่ นลดเอไอเอสโมบาย
แคร์ (AIS Mobile Care) และส่วนลดเมื่อซื ้ออุปกรณ์เสริ มเพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและจะได้ ทาให้
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กลุ่มลูกค้ าเซเรเนดมีความภักดีต่อสินค้ าและบริ การของ บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) หรื อ
เอไอเอส เพิ่มมากขึ ้น
3. ควรพัฒนาและปรับปรุ ง รู ปแบบการบริ การด้ านการบริ การเกี่ยวกับการเดิ นทางและห้ องพักรับรองพิเศษ
ควรมี บ ริ ก ารห้ อ งรั บ รองพิ เ ศษบางกอกแอร์ เ วย์ (Bangkok Airway) ที่ มี บ ริ ก ารกาแฟและเครื่ อ งดื่ ม ในสนามบิ น
ทัว่ ประเทศ มีส่วนลดพิเศษมิราเคิลเลานจ์ (Miracle Lounge) ที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง และ
มีบริ การรถลีมซู ีน รับ - ส่ง ไปสนามบินในราคาพิเศษ เพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและจะได้ ทาให้ กลุม่
ลูกค้ าเซเรเนดมีความภักดีตอ่ สินค้ าและบริ การของ บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) หรื อเอไอเอส
เพิ่มมากขึ ้น
4. ควรพัฒนาและปรับปรุ ง รู ปแบบการบริ การด้ านสิทธิ พิเศษในการร่ วมประสบการณ์ ความบันเทิง โดยให้
ส่วนลดการเข้ าชมละครเวที การเข้ าชมนิทรรศการ บัตรชมคอนเสิร์ต และมีการแจกของรางวัล ที่น่าสนใจ เมื่อมี
กิจกรรมประจาเดือนแจกของรางวัลประจาเดือน และควรมีการจัดให้ บอ่ ยขึ ้นและมีความสม่าเสมอ เพื่อให้ ตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าและจะได้ ทาให้ กลุม่ ลูกค้ าเซเรเนดมีความภักดีต่อสินค้ าและบริ การของ บริ ษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) หรื อเอไอเอส เพิ่มมากขึ ้น

ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั ง้ ถัดไป
1. ควรมีการขยายขอบเขตของงานวิจยั ให้ มากขึ ้น เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นเพียงลูกค้ าทีเ่ ข้ า
มาใช้ บริ การห้ องรับรองเซเรเนดภาคเหนือ สานักงานใหญ่ เซนทรัลเฟสติวลั จังหวัดเชียงใหม่เท่านัน้ ซึ่งกลุม่ ตัวอย่าง
อื่นๆในสถานที่ที่ต่างกันอาจมีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการบริ การที่สง่ ผลต่อความภักดีของกลุม่ ลูกค้ าในด้ านต่าง ๆ ที่
ความแตกต่างกันได้ ดังนัน้ จึงควรทาการศึกษาการขยายกลุ่มตัวอย่างออกไปในระดับภูมิภาคหรื อระดับประเทศ
เพื่อให้ ครอบคลุมประชากรได้ มากขึ ้น
2. ควรมีศกึ ษาเปรี ยบเทียบรูปแบบการบริ การที่สง่ ผลต่อความภักดีของบริ ษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด
(มหาชน) กับบริ ษัทอื่น ๆ ในธุรกิจเดียวกัน เพื่อหาข้ อได้ เปรี ยบ ข้ อเสียเปรี ยบเพื่อเป็ นประโยชน์ในการนาข้ อมูลไป
พัฒนาปรับปรุง ต่อไป
3. ควรจะทาการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
เพื่อที่จะได้ ทราบรูปแบบการบริ การที่สง่ ผลต่อความภักดีของกลุม่ ตัวอย่างได้ มากขึน้
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คุณภาพชีวิตการทางาน และความเครี ยดในการทางานที่ส่งผลต่ อความตัง้ ใจในการลาออก
จากงานของบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา
Quality of Work Life and Job Stress Effecting Intention to Quit Work of Personnel in Somdet
Chaopraya Institute of Psychiatry
เบญญาภา ศิริปณ
ุ ทัศน์1 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมริ นทร์ เทวตา2
Benyapa Siriphunatad1 and Asst. Prof. Dr. Amarin Tawata 2

บทคัดย่ อ
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทางาน และความเครี ยดในการทางานที่สง่ ผลต่อความตังใจในการลาออกจาก
้
งานของบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางาน
ระดับความเครี ย ดในการทางานของบุคลากรสถาบันจิ ต เวชศาสตร์ สมเด็ จเจ้ าพระยา และระดับความตัง้ ใจใน
การลาออกของบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา (2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทางาน ที่ส่งผลต่อ
ความเครี ยดในการทางานของบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา (3) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทางาน
และความเครี ยดในการทางาน ที่ส่งผลต่อความตัง้ ใจในการลาออกจากงานของบุคลากรสถาบันจิ ตเวชศาสตร์
สมเด็ จ เจ้ าพระยา กลุ่ม ตัว อย่ า ง คื อ บุค ลากรสถาบัน จิ ต เวชศาสตร์ สมเด็ จ เจ้ า พระยา จ านวน 409 ชุ ด และ
ใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยแบบจาลองสมการโครงสร้ าง
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีสถานภาพโสด
การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีอายุการทางานมากกว่า 25 ปี ขึ ้นไป ระดับเงินเดือน มากกว่า 25,000 บาท และ
ปฏิบตั ิงานตามเวลาราชการ คุณภาพชีวิตการทางานส่งผลทางลบต่อความเครี ยดในการทางานและความตังใจใน
้
การลาออกจากงาน ส่วนความเครี ยดในการทางานส่งผลทางบวกต่อ ความตังใจในการลาออกจากงาน
้
โดยผลการ
การศึ ก ษาครั ง้ นี จ้ ะเป็ นแนวทางในการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุษ ย์ และแก้ ไขข้ อ บกพร่ อ งที่ พ บให้ ต รงจุ ด เพื่ อ ลด
ความเครี ยด เพิ่มคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร และทาให้ ความตังใจในการลาออกจากงานของบุ
้
คลากรลดลง
คาสาคัญ : คุณภาพชีวิตการทางาน, ความเครียดในการทางาน, ความตังใจในการลาออกจากงาน
้

Abstract
To study the quality of work life and the job stress level that effected the intention to quit work from
the job of the personnel in Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry. The purposes of this research were (1)
to study the level of quality for work life, the stress in work of the personnel and the intention to quit from
the job of the personnel in Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry (2) to study the quality of work life
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which effect on the stress in the job of personnel in Somdet ChaoprayaInstitute of Psychiatry (3) to study
the quality of work life and the stress in the job which effected the intention to quit from the job of personnel
in Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry. The sample in this study consisted of 409 personnels in
Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry. Using the questionnaire to collect the data and analyzed by the
structural equation modeling (SEM).
The result found that most of the sample is from female, age 41 – 50, single status, bachelor’s
degree, work experienced over 25 years, salary over 20,000 baht and work in official time. Quality of work
life has negatively affected job stress and the intention to quit from the job of personnel in Somdet
Chaopraya Institute of Psychiatry. The job stress has positively affected on the intention to quit from the job
of personnel in Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry. The result of this study will be the guideline to
manage human resources and resolve the correct problems. To reduce job stress, increase the quality of
work life, and reduce the intention to quit from the job.
Keyword: Quality of Work Life, Job Stress, Intention to Quit Work

บทนา
สถานที่ทางานเปรี ยบเสมือนบ้ านหลังที่สองของบุคลากร ซึง่ จากการสารวจภาวการณ์ทางานของประชากร
เดื อนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ของสานัก งานสถิ ติ แห่งชาติ กระทรวงดิ จิทัลเพื่ อเศรษฐกิ จ และสัง คม พบว่าชั่วโมง
การท างานต่อ สัป ดาห์ มากที่ สุด คื อ 40 – 49 ชั่ว โมง รองลงมาคื อชั่ ว โมงการท างานมากกว่า 50 ชั่ว โมงขึน้ ไป
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) ซึง่ ชัว่ โมงการทางานของบุคลากรสาธารณสุข การทางานของพยาบาลเกิน 40 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ เนื่องจากอัตรากาลังของพยาบาลสัดส่วนไม่เพียงพอ ทาให้ พยาบาลบางส่วนปฏิบตั ิงานกะเช้ าบ่ายมากถึง
16 ชัว่ โมง และการทางานของแพทย์ ซึง่ แพทย์ทางานนอกเวลาราชการมากกว่า 80 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ การมีบคุ ลากร
จานวนที่ไม่เพียงพอกับปริ มาณของผู้เข้ ารับบริ การทาให้ บคุ ลากรต้ องทางานปริ มาณที่มากขึ ้น เผชิญภาวะกดดันจาก
หลายๆด้ าน โดยปั จจุบนั ปริ มาณของผู้เข้ ารับบริ การที่สามารถเข้ าถึงระบบบริ การพื ้นฐานสาธารณสุขเพิ่มมากขึ ้น จึง
ต้ องพัฒนาระบบการให้ บริ การด้ านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง จากการสารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 พบว่า
มี ก ารใช้ บริ ก ารส่ง เสริ ม สุข ภาพในกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 8,714,380 คน (ส านัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ , 2561)
เปรี ยบเทียบกับบุคลากรด้ า นสาธารณสุขมี จานวนไม่เพี ยงพอต่อความต้ องการด้ านสุขภาพของผู้เข้ ารั บ บริ การ
บุคลากรมีภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบที่มาก รวมทังมี
้ ภาวะกดดันจากหัวหน้ า เพื่อนร่วมงาน หรื อจากผู้รับบริ การเอง
และความก้ าวหน้ าในอาชีพ ซึ่งภาวะเหล่านี ้เป็ นส่วนหนึ่งคุณภาพชีวิตการทางาน เมื่อบุคลากรรับ ภาวะมากเกินจึง
เป็ นปั จจัยที่ทาให้ บคุ คลเกิดความเครี ยดส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน องค์กรควรให้ ความสนใจ ใส่ใจกับต้ นตอของปั ญหา
และสาเหตุที่ทาให้ เกิดความเครี ยดขึ ้น
เมื่อบุคลากรมีความเครี ยดอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็จะเป็ นตัวกระตุ้นให้ ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
เมื่อความเครี ยดมีมากจนเกินไป จนทาให้ ร้ ู สึกไม่สบายทังร่้ างกายและจิตใจ ร่ างกายเกิดอาการเจ็บป่ วย จิตใจเกิด
พฤติ ก รรมแปรปรวน บุค ลากรหาทางออกตามระดับ ความเครี ย ดของตนเอง เช่ น ท ากิ จ กรรมเพื่ อ ผ่อ นคลาย
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ความเครี ยด พักผ่อน การออกกาลังกาย หรื อการปรึกษาผู้ไว้ วางใจเพื่อหาทางออกในชีวิต จนสุดท้ ายความเครี ยดอยู่
ในระดับที่สงู จนบุคลากรมีความรู้สกึ ไม่อยากจะเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กร
เมื่อบุคลากรไม่ต้องการเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรแล้ ว การลาออกเป็ นผลสรุ ปสุดท้ ายที่บุคลากรต้ องการ
องค์ กรจะสูญเสียบุคลากรส่งผลกระทบทาให้ งานที่บุคลากรรั บผิดชอบอยู่ ล่าช้ า เนื่องจากต้ องแบ่งงานกับเพื่อน
ร่ วมงานคนอื่นๆ และทาให้ ขวัญและกาลังใจของคนที่อยู่ในองค์ กรลดลง และเมื่อบุคลากรลาออก องค์กรต้ องหา
บุคลากรใหม่มาทดแทน ซึง่ มีภาระค่าใช้ จ่ายในการ สรรหาและการคัดเลือก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเมื่อมีบคุ ลากร
เข้ ามาใหม่ เนื่องจากการหาบุคลากรที่พร้ อมจะทางานได้ ทนั ทีเป็ นไปได้ ยาก เพราะฉะนันการรู
้
้ สาเหตุที่ทาให้ บคุ ลากร
เกิดความรู้ สกึ ต้ องการจะลาออกจากงาน จะช่วยให้ องค์กรปรับปรุ งแก้ ไขสาเหตุเหล่านัน้ เพื่อรักษาบุคลากรให้ คงอยู่
ลดการสูญเสียบุคลากรและลดความเสียหายที่จะเกิดกับองค์กร
สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยาเป็ นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของประเทศไทย ที่ให้ บริ การทัง้
ด้ านการบาบัดรักษาผู้ป่วย เป็ นสถาบันฝึ กอบรมด้ านทางด้ านจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต รวมถึงศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องใน
ระดับก่อนและหลังปริ ญญา เมื่อสถาบันฯเป็ นองค์กรที่มีมีขนาดใหญ่บุคลากรมีความหลากหลายสาขาอาชีพ ทัง้
บุคลากรสหวิชาชีพ และบุคลากรในส่วนสนับสนุน ซึ่งในแต่ละส่วนต่างมีความสาคัญที่จะขับเคลือ่ นสถาบันฯ แต่จาก
สถิ ติ ก ารลาออกของบุค ลากร พบว่า จ านวนการลาออกของบุค ลากรนัน้ มี จ านวนที่ สูง โดยพนัก งานกระทรวง
สาธารณสุขมีสถิติการลาออกที่สงู มากกว่าพนักงานตาแหน่ งอื่น และในตาแหน่งอื่นก็มีแนวโน้ นในการลาออกเพิ่ม
สูงขึ ้น
ผู้วิจัยเห็นถึงความสาคัญในการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตการทางาน เมื่อบุคลากรมีคุณภาพชีวิตไม่ดี เกิด
ความเครี ยด เกิดแนวโน้ มที่จะลาออกจากองค์กร ในทางกลับกันหากบุคลากรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี และไม่มีความเครี ยด
รวมทังมี
้ การเสริ มสร้ างกาลังใจในการทางานนัน้ จะทาให้ ประสิทธิภาพในการทางานดียิ่งขึ ้น บุคลากรทางานอย่างมี
ความสุข ด้ ว ยเหตุนี ก้ ารศึก ษาคุณภาพชี วิตการท างานและความเครี ยดในการทางานที่ส่ง ผลต่อความตัง้ ใจใน
การลาออกจากงานของบุคลากร สามารถเป็ นแนวทางนาไปปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน การลดระดับ
ความเครี ยด และลดอัตราการลาออกของบุคลากรสถาบันฯต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึก ษาระดับคุณ ภาพชี วิต การท างาน ระดับความเครี ย ดในการท างานของบุค ลากร และระดับ
ความตังใจในการลาออกของบุ
้
คลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา
2. เพื่อศึกษาคุณภาพชี วิตการทางาน ที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการทางานของบุคลากรสถาบันจิ ตเวช
ศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา
3. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทางาน และความเครี ยดในการทางาน ทีส่ ง่ ผลต่อความตังใจในการลาออก
้
จากงานของบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในงานวิจัย คือบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา จานวน 683 คน แบ่งเป็ น
บุคลากรในตาแหน่งสายงานหลัก จานวน 475 คน และบุคลากรในตาแหน่งสายงานสนับสนุน จานวน 208 คน
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กลุม่ ตัวอย่าง คือ บุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา จานวน 510 คน เนื่องจากการศึกษาครัง้
นีใ้ ช้ ก ารวิ เคราะห์ แ บบจ าลองสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Modelling: SEM) ซึ่ง Kline (2005) ให้ ใ ช้
หลักการทัว่ ไปในการคานวณกลุม่ ตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์เส้ นทาง (Path Analysis) คือ 5 - 20 เท่าของตัวชี ้วัด
(indicator) ซึง่ ในการศึกษานี ้มีข้อคาถามทังสิ
้ ้น 51 ข้ อคาถาม ดังนันกลุ
้ ม่ ตัวอย่างที่มีความเหมาะสมของการศึกษานี ้
จึงเท่ากับ 510 (51 x 10) ได้ ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบมีชนภู
ั ้ มิ (Stratified random sampling) แบ่งเป็ นบุคลากรใน
ตาแหน่งสายหลัก จานวน 355 คน และสายงานสนับสนุน จานวน 155 คน จากนันใช้
้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างตามสะดวก
(Convenience Sampling Design) และได้ รับแบบสอบถามกลับคืนจานวน 409 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 80.2 ซึ่ง Yuan,
Wu, and Bentler (2011) แนะนาว่ากลุม่ ตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิเคราะห์สมการโครงสร้ าง ควรอยูร่ ะหว่าง 300 –
400 ตัวอย่าง ดังนันจ
้ านวนกลุม่ ตัวอย่าง 409 ชุด อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์สมการโครงสร้ าง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน
ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันจิ ตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ า พระยา
จานวน 10 ข้ อ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึก ษา อายุการทางาน เงินเดือน สถานภาพการทางาน
ตาแหน่ง บทบาทหน้ าที่ และการปฏิบตั ิงาน ซึง่ คาถามมีลกั ษณะแบบตรวจรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางาน จานวน 33 ข้ อ ผู้วิจยั ได้ ปรับปรุงแบบสอบถามจาก
พรพิตรา ธรรมชาติ (2560) แบบสอบถามส่วนนี ้เป็ นการเลือกตอบ ใช้ มาตราส่วน 5 ระดับ (Likert Scale) โดยการแบ่ง
ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยมากที่สดุ (5) เห็นด้ วยมาก(4) เห็นด้ วยปานกลาง(3) เห็นด้ วยน้ อย(2) และ
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ (1)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเครี ยดในการทางาน แบบสอบถามเกี่ยวกับความเครี ยดในการทางาน
จานวน 13 ข้ อ ผู้วิจยั ได้ ปรับปรุ งแบบสอบถามจาก ไพมลิน แจ่มพงษ์ (2559) ใช้ มาตราส่วน 5 ระดับ (Likert Scale)
โดยการแบ่งระดับความรู้สกึ เครี ยด 5 ระดับ คือ งานประจาวันทาให้ เกิดความเครี ยดมากที่สดุ (5) งานประจาวันทาให้
เกิดความเครี ยดมาก(4) งานประจาวันทาให้ เกิดความเครี ยดปานกลาง(3) งานประจาวันทาให้ เกิ ดความเครี ยดน้ อย
(2) และงานประจาวันทาให้ เกิดความเครี ยดน้ อยที่สดุ (1)
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความตังในในการลาออก
้
จานวน 5 ข้ อ ผู้วิจยั ได้ ปรับปรุ งแบบสอบถามจาก นิรุทธ์
หมายดี (2557) เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับการวิจยั ครัง้ นี ้ แบบสอบถามส่วนนี ้เป็ นการเลือกตอบ ใช้ มาตราส่วน 5
ระดับ (Likert Scale) โดยการแบ่งระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยมากที่สดุ (5) เห็นด้ วยมาก(4) เห็นด้ วย
ปานกลาง(3) เห็นด้ วยน้ อย(2) และเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ (1)
คุณภาพของเครื่ องมือวิจยั
1. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนือ้ หา โดยใช้ ดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item – Objective Congruence: IOC) ของข้ อค าถามแต่ละข้ อกับ
วัตถุประสงค์ โดยมีคา่ คะแนนระหว่าง 0.67 – 1 ซึง่ ผ่านเกณฑ์การพิจารณา คือค่าระหว่าง 0.05 -1.00
2. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้ ว ไปทดลองใช้ กับกลุม่ ที่ไม่ใช่ตวั อย่างของการวิจยั จานวน 30
คน สาหรั บ การตรวจสอบความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของข้ อ ค าถามในแต่ ละข้ อ โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ห าค่ า
สัม ประสิท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า ตัว แปรมี ค่ า สัม ประสิท ธิ์ ค รอนบาค
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ระหว่า ง 0.780 – 0.916 ซึ่ง Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010 แนะนาว่า ควรมี ค่า ตัง้ แต่ระดับ 0.7 ขึน้ ไป
สามารถนาไปใช้ ได้
3. การตรวจสอบเครื่ องมื อ วั ด ( Scale Evaluations) โดยการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) และความสอดคล้ องของแบบจ าลองการวั ด ( Measurement Model)
ก่ อ นน าไปทดสอบแบบจ าลองสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling) เพื่ อ ทดสอบว่ า ข้ อมู ล มี
ความเหมาะสมหรื อไม่ โดยค่าที่เหมาะสมควรมีค่ามากกว่า 0.5 (Hair et al., 2010) พบว่า ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading) ของข้ อคาถาม มีคา่ ระหว่าง 0.472 – 0.891 โดยผู้วิจยั ได้ ตดั ข้ อคาถามที่มีคา่ ไม่ถึงออก
4. นอกจากนี ้ ผู้วิ จัย ได้ ป ระเมิ น ความสอดคล้ อ งของแบบจ าลองการวัด (Measurement Model) ด้ ว ย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป พบว่ามีค่าดัชนี Model Fit Statistics Chi-square statistics = 1782.920, Relative Chi-Square
(CMIN/df) = 1.848, Goodness-of-Fit Index (GFI) = 0.848, Root Mean Square Error of Approximation
(RMSEA) = 0.046, Standardized Root Mean Squared Residual (RMR) = 0.045 , Tucker – Lewis Index
(TLI) = 0.928, Comparative fit index (CFI) = 0.936, Incremental Fit Index (IFI) = 0.936, Adjust goodness-offit index (AGFI) = 0.823, Normed fit index (NFI) = 0.871 ดัช นี ชี ว้ ัด ความเหมาะสมแสดงให้ เ ห็ น ว่ า โดยรวม
แบบจาลองมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับดี ตามตารางที่ 1
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลครบถ้ วน ผู้วิจยั ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครัง้ และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิติ มีการวิเคราะห์ดงั นี ้
1. วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ด้ า นประชากรศาสตร์ ข องผู้ต อบแบบสอบถาม ใช้ การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณา
(Descriptive Statistics) ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้ อยละ (Percentage)
2. นาข้ อมูลมาแยกหมวดหมูต่ ามประเภทการวัดตัวแปร และการดาเนินการวิเคราะห์ในส่วนของสถิติ ด้ วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม (Mean, SD.) ใช้ การวิเคราะห์
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ย (Mean) และค่ า ส่ว นเบี่ ย งเบน (SD.) และวิ เ คราะห์
ความหมายจากการคานวณค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์การให้ คะแนน โดยการหาความกว้ างของอันตรภาคชัน้ คะแนนเฉลี่ย
0.11 – 1.80 กาหนดให้ อยู่ในเกณฑ์ ระดับต่าที่สุด , คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 กาหนดให้ อยู่ในเกณฑ์ ระดับต่า ,
คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40 กาหนดให้ อยูใ่ นเกณฑ์ ระดับปานกลาง, คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 กาหนดให้ อยูใ่ นเกณฑ์
ระดับสูง, คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00 กาหนดให้ อยูใ่ นเกณฑ์ ระดับสูงที่สดุ
3. การวิ เคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรโดยใช้ ค่า สัมประสิท ธิ์ ข องเพี ย ร์ ส ัน (Pearson’s product
moment correlation coefficient) เพื่อทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรต้ น และตัวแปรตาม การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัม พั น ธ์ ระดั บ ความสัม พั น ธ์ ใ ช้ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์ เ พี ย ร์ ส ัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
ในการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต่างๆ (Hinkle, Wiersma, & Jurs, 1998) โดยมีค่าระหว่าง 0.010 –
0.654 ซึ่งแสดงว่า มีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลางและในระดับต่า และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปร
อิสระโดยใช้ เกณฑ์สาหรับค่า Tolerance และค่า Variance Inflation Factor (VIF) มีเกณฑ์ค่า Tolerance ไม่ควรต่า
กว่ า 0.2 และค่ า Variance Inflation Factor (VIF) ไม่ ค วรเกิ น 0.1 (Hair et al., 2010) จากการวิ เ คราะห์ พ บว่ า
Tolerance มีคา่ ระหว่าง 1.716 – 2.188 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) มีคา่ ระหว่าง 0.402 – 0.583 แสดง
ว่าตัวแปรอิสระที่ใช้ พยากรณ์ตวั แปรไม่มีความสัมพันธ์กนั
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4. การวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัยด้ วยแบบจาลองสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling:
SEM) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ ของโครงสร้ างของตัวแปรทัง้ หมดที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ซึ่งแบบจาลองสมการ
โครงสร้ างจะใช้ เพื่ อ อธิ บ ายความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรหลายตัว แปรในรู ป แบบขอ งการวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทาง
(Path Analysis) หรื อวิเคราะห์ปัจจัยเหตุส่ผู ลลัพธ์ เหมาะกับการใช้ งานเพื่อการวิเคราะห์ เชิ งปริ มาณ เพื่อพิสูจน์
การยอมรับหรื อปฏิเสธความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การวิ เคราะห์ ใช้ โปรแกรมสาเร็ จ รู ปในการวิเคราะห์ สมการโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling:
SEM) ทดสอบตั ว แปรทั ง้ หมด เพื่ อ พิ สู จ น์ ค วามสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร ในรู ป แบบการวิ เ คราะห์ เ ส้ นทาง
(Path Analysis) จากตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไปยังตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบ จานวน 409 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จานวน 292 คน คิดเป็ นร้ อยละ
71.4 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 114 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.9 มีสถานภาพโสด จานวน 193 คน คิดเป็ นร้ อยละ
47.2 การศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 159 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.9 มีอายุการทางานมากกว่า
25 ปี ขึ ้นไป จานวน 104 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.4 ระดับเงิ นเดือน มากกว่า 25,000 บาท จานวน 149 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 36.4 สถานภาพเป็ นข้ าราชการ จานวน 192 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.9 ตาแหน่งสายงานหลัก จานวน 255 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 62.3 บทบาทหน้ าที่เป็ นผู้ปฏิบตั ิงาน จานวน 372 คน คิดเป็ นร้ อยละ 91 และปฏิบตั ิงานตามเวลา
ราชการ จานวน 242 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.2
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตอ่ ตัวแปรที่ศกึ ษาด้ วยค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า คุณภาพชี วิตการทางาน ค่าเฉลี่ย (Mean) = 3.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) = 0.521 ความเครี ยดในการท างาน ค่าเฉลี่ย (Mean) = 3.11 และค่า ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(SD) = 0.675 และความตัง้ ใจในการลาออกจากงาน ค่า เฉลี่ย (Mean) = 3.05 และค่าส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน
(SD) = 1.096 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นใกล้ เคียงกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผู้วิจยั ได้ ทาการทดสอบสมมติฐานด้ วยแบบจาลองสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling) เพื่อ
อธิ บ ายถึ ง ความสัม พัน ธ์ ข องตัว แปรต่า งๆ สาหรั บ ตัวแปรทัง้ หมด คื อ คุณ ภาพชี วิ ตการทางาน ความเครี ย ดใน
การทางาน และความตังใจในการลาออก
้
จากตารางที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ พบว่า มี ค่า ดัชนี ต รวจสอบความสอดคล้ อง คือ Relative Chi-Square
(CMIN/df) = 1.401, Goodness-of-Fit Index (GFI) = 0.890, Root Mean Square Error of Approximation
(RMSEA) = 0.031, Standardized Root Mean Squared Residual (RMR) = 0.037, Tucker – Lewis Index
(TLI) = 0.966, Comparative fit index (CFI) = 0.971, Incremental Fit Index (IFI) = 0.972, Normed fit index
(NFI) = 0.908 แสดงให้ เห็นว่าแบบจาลองที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นมีความสอดคล้ องในระดับดี
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ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาด้ วยแบบจาลองสมการโครงสร้ าง จากภาพที่ 1 ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่ายอมรับสมมติฐานที่ 1 สมมติฐานที่ 2 และสมมติฐานที่ 3 มีรายละเอียดดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ทดสอบคุณภาพชีวิตการทางานส่งผลทางลบต่อความเครี ยดในการทางานของบุคลากร
สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตการทางานส่ งผลทางลบต่อความเครี ยดใน
การทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (p < 0.05) ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (ᵦ) = -0.115 ดังนัน้
จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 หมายความว่าคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา
จะส่งผลกับความเครี ยดในการทางาน
สมมติฐานที่ 2 ทดสอบความเครี ยดในการทางานส่งผลทางบวกต่อความตังใจในการลาออกจากงานของ
้
บุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา ผลการศึกษาพบว่าความเครี ยดในการทางานส่งผลทางบวกต่อความ
ตังใจในการลาออกอย่
้
างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (p < 0.05) ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (ᵦ) = 0.492
ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 หมายความว่าความเครี ยดในการทางานของบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จ
เจ้ าพระยาจะส่งผลกับความตังใจในการลาออก
้
สมมติฐานที่ 3 ทดสอบคุณภาพชีวิตการทางานส่งผลทางลบต่อความตัง้ ใจในการลาออกจากงานของ
บุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตการทางานส่งผลทางลบต่อความ
ตังใจในการลาออกอย่
้
างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (p < 0.05) ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน(ᵦ) = -0.126
ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 หมายความว่าคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จ
เจ้ าพระยาจะส่งผลกับความตังใจในการลาออก
้

บทสรุป
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 292 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.4 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี
จานวน 114 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.9 มีสถานภาพโสด จานวน 193 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.2 การศึกษาอยู่ในระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 159 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.9 มีอายุการทางานมากกว่า 25 ปี ขึ ้นไป จานวน 104 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 25.4 ระดับเงินเดือน มากกว่า 25,000 บาท จานวน 149 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.4 สถานภาพเป็ น
ข้ าราชการ จานวน 192 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.9 ตาแหน่งสายงานหลัก จานวน 255 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.3 บทบาท
หน้ าที่เป็ นผู้ปฏิบตั ิงาน จานวน 372 คน คิดเป็ นร้ อยละ 91 และปฏิบตั ิงานตามเวลาราชการ จานวน 242 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 59.2 ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาด้ วยแบบจาลองสมการโครงสราง
จากผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 1 คุณภาพชี วิตการทางานส่งผลทางลบต่อความเครี ยดใน
การทางานของบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา พบว่ายอมรับสมมติฐาน แสดงให้ เห็นว่าคุณภาพชีวิต
การทางานของบุคลากรย่อมส่งผลให้ บคุ ลากรเกิดความเครี ยดในการทางาน องค์กรควรมีแนวทางที่จะส่งเสริ มและ
ปรับปรุงการทางาน และสภาพการทางานที่ดีของบุคลากรที่สง่ ผลกระทบต่อบุคลากร โดยสอดคล้ องกับผลการศึกษา
ของกอบหทัย สิทธิ รณฤทธิ์ และคณะ (2561) ที่ศึกษาเรื่ อ ง ความเครี ยดในการท างาน กลวิธี การเผชิ ญปั ญหา
ความเครี ยดและคุณ ภาพชี วิ ตการท างานของบุค ลากรในโรงพยาบาลทั่วไป พบว่า ความเครี ย ดในการท างาน
มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตการทางานอย่างมีนยั สาคัญในทิศทางตรงกันข้ าม
สมมติฐานที่ 2 ความเครี ยดในการทางานส่งผลทางบวกต่อความตังใจในการลาออกจากงานของบุ
้
คลากร
สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา พบว่ายอมรับสมมติฐาน แสดงให้ เห็นว่าถ้ าหากบุคลากรมีความเครี ยดใน
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การทางานย่อมส่งผลต่อความตังในการลาออกจากงานของบุ
้
คลากร โดยสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Nasrin and
Hojat (2013) ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ของความเครี ยดในงาน กับความตังใจในการลาออก
้
และประสิทธิ ภาพการ
ทางาน พบว่าความสัมพันธ์ ระหว่างความเครี ยดและประสิทธิ ภาพการทางานเป็ นไปในทางลบ และความสัมพันธ์
ทางบวกระหว่างความเครี ยดในงานกับความตังใจในการลาออก
้
สมมุติฐานที่ 3 คุณภาพชีวิตการทางานส่งผลทางลบต่อความตังใจในการลาออกจากงานของบุ
้
คลากร
สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา พบว่ายอมรับสมมติฐาน แสดงให้ เห็นว่าคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร
ย่อมส่งผลต่อความตังใจในลาออกจากงาน
้
ถ้ าบุคลากรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ไม่ดีจะทาให้ บคุ ลากรมีความคิดที่จะลาออก
จากงานขึ ้นได้ โดยสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ กิตติมา พันธ์ พทุ ธรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทางาน และความตังใจในการลาออกจากงานของพนั
้
กงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
เครื อข่ายการบริ การและการขาย 1 เขตการบริ การและการขาย 1 พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต
การทางานอยู่ในระดับมาก พนักงานมีความตังใจในการลาออกจากงานอยู
้
่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจใน
คุณภาพชีวิตการทางานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตังใจในการลาออกจากงานของพนั
้
กงาน
การศึกษาในครัง้ มีประโยชน์ โดยผลการการศึกษาครัง้ นี ้จะเป็ นแนวทางในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และ
แก้ ไขข้ อบกพร่องที่พบให้ ตรงจุด เพิ่มคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร โดยเฉพาะด้ านผลตอบแทนและสวัสดิการ
ที่มีระดับความคิดเห็นน้ อยที่สดุ ดังนันการพิ
้
จารณาในด้ านผลตอบแทนและสวัสดิการให้ เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
รวมถึ ง การปรั บ เงิ น เดื อ นอย่ า งมี ค วามยุติ ธ รรม และควรให้ ค วามสนับ สนุน ในการจัด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากร และสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกัน เนื่องจากด้ านสังคมสัมพันธ์ เป็ นด้ านที่มีระดับ
ความคิดเห็นมากที่สดุ เพื่อลดภาวะความเครี ยด ความกดดันในการทางาน ซึง่ สามารถส่งผลให้ บคุ ลากรมีความตังใจ
้
ในการลาออกจากงาน ดังนันการให้
้
ความสนใจถึงความต้ องการคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร ทังแก้
้ ไขสาเหตุที่
ก่อให้ เกิดความเครี ยดในการทางานจะช่วยลดบุคลากรที่ต้องการลาออกจากงาน อันจะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
องค์กร
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความสอดคล้ องของแบบจาลองการวัด (Measurement Model)
ค่ าสถิติ
เกณฑ์ การพิจารณา
ค่ าดัชนี
CMIN/DF
น้ อยกว่า 3 (Hair et al., 2010)
1.848
GFI
มากกว่า 0.90 (Hair et al., 2010)
0.848
มากกว่า 0.80 ยอมรับได้ (Baumgartner and Homburg., 1995),
(Doll, et al. 1994)
RMSAE
น้ อยกว่า 0.08 (Hair et al., 2010)
0.046
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RMR
TLI
CFI
IFI
AGIF

NFI

น้ อยกว่า 0.05 (Hair et al., 2010)
มากกว่า 0.90 (Hair et al., 2010)
มากกว่า 0.90 (Hair et al., 2010)
มากกว่า 0.90 (Hair et al., 2010)
มากกว่า 0.90 (Hair et al., 2010)
มากกว่า 0. 80 ยอมรับได้ (Baumgartner and Homburg., 1995),
(Doll, et al. 1994)
มากกว่า 0.90 (Hair et al., 2010)
มากกว่า 0. 80 ยอมรับได้ (Forza & Filippini, 1998)

ตารางที่ 2 แสดงผลดัชนีตรวจสอบความสอดคล้ อง
ค่ าสถิติ
เกณฑ์ การพิจารณา
CMIN/DF
น้ อยกว่า 3 (Hair et al., 2010)
GFI
มากกว่า 0.90 (Hair et al., 2010)
มากกว่า 0.80 ยอมรับได้ (Baumgartner and Homburg., 1995),
(Doll, et al. 1994)
RMSAE
น้ อยกว่า 0.08 (Hair et al., 2010)
RMR
น้ อยกว่า 0.05 (Hair et al., 2010)
TLI
มากกว่า 0.90 (Hair et al., 2010)
CFI
มากกว่า 0.90 (Hair et al., 2010)
IFI
มากกว่า 0.90 (Hair et al., 2010)
NFI
มากกว่า 0.90 (Hair et al., 2010)
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0.045
0.928
0.936
0.936
0.823

0.871

ค่ าดัชนี
1.401
0.890

0.031
0.037
0.966
0.971
0.972
0.908

H585

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดด้ วยแบบจาลองสมการโครงสร้ าง
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ปั จจั ย ในการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยและพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของ
นักศึกษาชาวต่ างชาติในประเทศไทย กรณี ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่ างนักศึกษากลุ่มประเทศ
อาเซียนและนักศึกษาชาวจีน
Factors in choosing to study in a higher education institution and tourism behavior of
foreign students in Thailand A comparative study of students between ASEAN countries
and Chinese students
วันมงคล ยิ ้มย่อง1
Wanmongkhon Yimyong1

บทคัดย่ อ
การวิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ในการเลือ กศึก ษาต่อ ในสถาบัน อุด มศึก ษาไทยและพฤติ ก รรมการท่องเที่ ย วของ
นักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศไทย กรณีศกึ ษาเปรี ยบเทียบระหว่างนักศึกษากลุม่ ประเทศอาเซียนและนักศึกษาชาว
จี น โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย ในการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดับ อุด มศึ ก ษาในประเทศไทยของนัก ศึ ก ษา
ชาวต่างชาติ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนัก ศึกษานักศึกษาชาวต่างชาติ รวมถึงความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยใน
การเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยของนักศึกษานักศึกษาชาวต่างชาติกบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักศึกษานักศึกษาชาวต่างชาติ ที่กาลังศึกษาในประเทศไทย ดาเนินการวิจัยโดยการสารวจข้ อมูล กลุม่ ตัวอย่างใน
การวิจัยครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนและนักศึกษาชาวจีนที่กาลังศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิจยั คือ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยในการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึ กษาไทยและพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศไทย กรณีศกึ ษาเปรี ยบเทียบระหว่างนักศึกษากลุม่ ประเทศอาเซียน
และนัก ศึ ก ษาชาวจี น โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ปั จจั ย ในการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทยและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนัก ศึกษาชาวต่างชาติในประเทศไทย ให้ ความสาคัญในด้ าน
หลักสูตรมากที่สดุ รองลงมา คือ ด้ านค่าใช้ จ่ายในการศึกษา ด้ านสือ่ สารการตลาด ด้ านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ฯ ด้ านวัฒนธรรมและสังคม ด้ านสื่อบุคคล และด้ านกายภาพ ตามลาดับ และพฤติกรรมในการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะ
เดินทางกับกลุ่มเพื่อน/คนรู้ จัก ใช้ ระยะเวลาในการเดินทาง 1 - 5 วัน เดินทางในช่วงวันหยุดยาวตามเทศกาล ชอบ
ท่องเที่ยวในฤดูร้อน มีค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 5,001 – 7,500 บาท เดินทางโดยใช้ รถยนต์ส่วนตัว
ชอบเดินทางไปชายหาด/หมู่เกาะ ชอบที่พกั แรมประเภทรี สอร์ ท ชอบอาหารไทยภาคกลาง ใช้ อินเตอร์ เน็ตในการหา
ข้ อมูลมากที่สดุ
คาสาคัญ : ปั จจัยในการเลือกศึกษาต่อ พฤติกรรมการท่องเที่ยว นักศึกษาชาวต่างชาติ
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Abstract
This study, Research on factors for choosing to study in a higher education institution and
tourism behavior of foreign students in Thailand: A comparative study of students between ASEAN
countries and Chinese students, has the objective of studying the factors in the choice of foreign students
to study in higher education in Thailand and the tourism behavior of foreign students, including the
relationship between the factors in the choice of foreign students to study in higher education in Thailand
of foreign students and their tourism behavior. The research was conducted by surveying data. The
sample group in this study is 400 students from ASEAN countries and Chinese students who are
continuing their studies in higher education in Thailand. The instrument used in this study was a
questionnaire on the factors of choosing to study in Thai higher education institutions and behavior. The
results are presented using percentage, average and standard deviation. The result of the research show
that Chinese students are overall at a high level. When considering each aspect, it was found that key
factors were: most of the curriculum, followed by the cost of education, marketing, communication, the
image of the university, culture and society, personal media and physical aspects. With regard to
behavior in tourism, most of them travel with friends / acquaintances. Travel time is 1 - 5 days. Travel
occurs during long holidays according to festival times. They like to travel in the summer. The cost of
travel is around 5,001 - 7,500 baht. They travel by private car and like to travel to beaches / islands. They
like resort accommodation and Central Thai food. They use the internet to find most information.
Keywords: Factors in choosing to study further Tourism behavior, International students
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บทนา
ในยุคสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ที่ความรู้และภูมิปัญญาของคนถูกนามาเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างศักยภาพและ
การแข่งขันในระดับนานาชาติ ส่งผลให้ หลายประเทศหันมาให้ ความสาคัญ และทบทวนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
อย่างจริ งจัง เพื่อเป้าหมายในการพัฒ นากาลังคนให้ มีความสามารถที่จะพั ฒ นาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมให้ ก้าวหน้ าสูโ่ ลกในยุคทศวรรษใหม่ หลายประเทศในโลกต่างกาหนดวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาประเทศของ
ตน โดยใช้ การศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระแสเทคโนโลยีเพื่อปฏิรูปการเรี ยนการสอนใน
ยุคใหม่ ผู้นาหลายประเทศได้ ประกาศที่จะเน้ นการศึกษาเป็ นวาระแห่งชาติ อุดมศึกษาเป็ นการศึกษาระดับหนึ่ง มี
หน้ าที่สาคัญในการผลิตกาลังคน สร้ าง และพัฒนาองค์ความรู้ ค้ นคว้ า วิจยั บริ การวิชาการแก่สงั คม รวมถึงทานุบารุง
ศิลปวัฒ นธรรม การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเป็ นแหล่งรวมวิทยาการหลากหลายแขนง และเป็ นศูนย์รวมของ
นั ก วิ ช าการที่ มี ค วามรู้ ความสามารถส าหรั บ การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของไทยได้ รั บ ผลกระทบจาก
การเปลี่ย นแปลงจากกระแสโลกาภิ วัฒ น์ จะเห็ น ได้ จ ากการเปลี่ย นแปลงในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น การขยายตัว ของ
สถาบันการศึกษาและนักศึกษา รวมถึงการต้ องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่เพิ่มมากขึ ้นทาให้ มีแนวโน้ มที่จะมี
การพัฒนารูปแบบของการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้ มีความหลากหลายมากขึ ้น เพื่อรองรับการขยายตัวใน
อัตราที่รวดเร็ ว มีการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่รองรับ
นักศึกษาต่างชาติ (แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
ความต้ องการในการศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษาชาวต่างชาติรวมทัง้ นักศึกษากลุ่มประเทศอาเซียนและ
นักศึก ษาชาวจี น ก็ คื อ สามารถน าความรู้ ในการเรี ย นนัน้ มาประกอบอาชี พ ที่ ต นเองต้ อ งการ อี ก ทัง้ การเรี ยนต่อ
ต่างประเทศสามารถเพิ่ม ประสบการณ์ตา่ ง ๆ ให้ กบั นักศึกษากลุม่ ประเทศอาเซียนและนักศึกษาชาวจีน และสามารถ
เรี ยนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ อีกด้ วย การศึกษาเริ่ มมีความสาคัญมากยิ่งขึ ้นต่อการประกอบวิชาชีพ เนื่องจากประเทศจีน
มีประชากรมาก ทาให้ การแข่งขันในการสมัครเข้ าทางานสูง จึงส่งผลทาให้ มีคนตกงานมากยิ่งขึ ้น และนักศึกษาจีนที่
จบใหม่ไม่มีงานทา ซึ่งผลดังกล่าวทาให้ แต่ละบริ ษัทของจีนที่ต้องการรับสมัครพนักงานใหม่นนมี
ั ้ ทางเลือกมากขึ ้น
เนื่องจากผู้สมัครงานเป็ นจานวนมาก คนที่มีประสิทธิภาพสูง การศึกษาสูง และมีประสบการณ์ จะได้ รับการคัดเลือก
ก่อน ส่วนคนที่ผิดหวัง ก็หนั ไปประกอบอาชีพอื่น ๆ หรื อไม่ก็ศกึ ษาต่อในระดับที่สงู ยิ่งขึ ้น เพื่อเพิ่มโอกาส และทางเลือก
ให้ กบั ตัวเอง
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา ทังของรั
้
ฐและเอกชนจานวน 107 แห่งทัว่ ประเทศที่มีนกั ศึกษาจาก
ต่ า งประเทศแยกเป็ นสถาบัน อุด มศึ ก ษาของรั ฐ 64 แห่ ง และสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาของเอกชน จ านวน 43 แห่ ง
(สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2557) โดยมีหลักสูตรนานาชาติจานวน 844 หลักสูตร ที่มีความพร้ อมในการที่
จะรองรับนักศึกษาจากต่างประเทศ ความเป็ นนานาชาติของสถาบันการศึกษาและการเป็ นประเทศที่ไม่ ข้อจากัด
ทางด้ านศาสนาและวัฒนธรรม ในไทยก็อาจเป็ นแรงดึงดูดให้ นกั ศึกษาจากต่างประเทศมีความสนใจที่จะเข้ ามาศึกษา
ในสถาบันอุด มศึกษาของประเทศไทยมากขึ ้นและมี แนวโน้ มว่านัก ศึกษาต่างชาติจะเข้ ามาศึกษาในไทยเพิ่ม ขึน้
ในระดับปริ ญญาโทและเอก ดังเช่นในปี การศึกษา 2561 มีนกั ศึกษาต่างชาติระดับปริ ญญาโท ร้ อยละ 16 และระดับ
ปริ ญญาเอกร้ อยละ 2 เพิ่มเป็ นร้ อยละ 23 ในระดับปริ ญญาโท และร้ อยละ 4 ในระดับปริ ญญาเอก อันเนื่องมาจาก
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การขยายเครื อข่ายของสถาบันการศึกษาในไทยและต่างประเทศเพื่อรองรับการขยายและ การพัฒ นาการศึกษา
นานาชาติตามที่กล่าวมา บริ บทคุณลักษณะนักศึกษาต่างชาติระดับปริ ญญาโทและเอกในไทย เป็ นประเด็นที่นา่ สนใจ
ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ทงั ้ นี ้เพื่อให้ เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษานานาชาติ เพราะเป็ นการนาเงิ นตรา
ต่างประเทศเข้ ามาประเทศไทยซึ่ง ส่ง ผลต่ อการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมโดยรวม (สานัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2551)
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปั จจัยในการเลือกศึกษาต่อในประเทศไทยระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา
ต่างชาติและการเปรี ยบเทียบรู ปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยว กรณี ศึกษา นักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนและ
นักศึกษาชาวจีน ซึ่งการวิจยั ดังกล่าวสามารถนาไปปรับปรุ งมหาวิทยาลัยในด้ านปั จจัยความต้ องการส่วนบุคคลของ
นักศึกษา และปั จจัยในการตัดสินใจของนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่อเพิ่มปริ มาณนักศึกษาชาวต่างชาติที่จะเข้ ามาศึกษา
ต่อในประเทศไทยรวมถึงต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปั จจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักศึกษาชาวต่างชาติขณะที่กาลังศึกษาในประเทศไทย
2. เพื่ อ ศึกษาความสัม พัน ธ์ ระหว่า งปั จ จัย ในการเลือกศึก ษาต่อ ระดับ อุดมศึกษาในประเทศไทยของ
นักศึกษาชาวต่างชาติกบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาชาวต่างชาติขณะที่กาลังศึกษาในประเทศไทย

กรอบแนวคิด
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาจากกลุม่ ประเทศอาเซียนและนักศึกษาชาวจีน ที่กาลังศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เปิ ดหลักสูตรนานาชาติ จานว น
นัก ศึกษาทัง้ สิ ้น 12,202 คน ท าการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือ กเฉพาะนักศึกษาจากกลุ่ม
ประเทศอาเซี ย นและนัก ศึก ษาชาวจี น ที่ ก าลัง ศึก ษาในระดับ อุด มศึ ก ษาในกรุ งเทพมหานคร จ านวน 400 คน
มหาวิ ทยาลัยในประเทศไทยที่ มี นักศึก ษาชาวต่างชาติ เข้ ามาศึก ษาต่อ ระดับ อุด มศึก ษา (ข้ อ มูลสถิ ติก ารศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) มากที่สดุ 2 อันดับ คือ
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
งานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ ออกแบบ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคลของนักศึกษาชาวต่างชาติ ได้ แก่ เพศ อายุ ภูมิลาเนาของนักศึกษา
คณะที่ศึกษา สถานที่พกั อาศัย แหล่งเงินทุนในการศึกษา ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับปั จจัยความ
ต้ อ งการส่ว นบุค คล มี 4 ด้ าน คื อ ความต้ อ งการพัฒ นาตนเอง ความต้ อ งการด้ า นสังคม ความต้ อ งการเรี ย นรู้
วัฒ นธรรมต่างชาติ ความต้ องการความมั่นคงและความก้ าวหน้ าในชีวิต ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับปั จจัยในการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทยและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาชาวต่างชาติ
ในประเทศไทยกรณีศกึ ษา เปรี ยบเทียบระหว่างนักศึกษากลุม่ ประเทศอาเซียนและนักศึกษาชาวจีน มี 5 ด้ าน คือ ด้ าน
หลักสูตร ด้ านภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ทาเลที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัย การจัดการเรี ยน
การสอน

วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บข้ อมูลตามขันตอนต่
้
อไปนี ้ คือ
1. ผู้วิจยั ทาการเก็บข้ อมูลจากนักศึกษาจากกลุม่ ประเทศอาเซียนและนักศึกษาชาวจีนที่เลือกศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษาและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศไทย โดยใช้ แบบสอบถามเก็บ
รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยในการเลือกศึกษาต่อและรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
2. ผู้วิจัยศึกษารวบรวมข้ อมูลทุติย ภูมิ จากผลงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้ อง และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง ได้ แ ก่
(1) ตารา หนังสือ (2) เอกสารทีเกี่ยวกับงานวิจยั ที่ผ่านมาแต่มีความเกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ในครัง้ นี ้ (3) วารสาร และ
สิง่ พิมพ์ทางวิชาการทังที
้ ่ใช้ ระบบเอกสาร และระบบออนไลน์
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วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจะนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรม
สาเร็ จรูป SPSS วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งผู้ทาวิจยั ได้ กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล อธิบายตัวแปรของ
การศึกษาครัง้ นี ้ไว้ ดงั นี ้ คือ
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
1.1 ข้ อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคลของนักศึกษาชาวต่างชาติ ได้ แก่ เพศ
อายุ ภูมิ ล าเนาของนัก ศึ ก ษา คณะที่ ศึ ก ษา สถานที่ พัก อาศัย แหล่ง เงิ น ทุน ในการศึ ก ษา มาวิ เคราะห์ ค วามถี่
(Frequency)ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.2 ข้ อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 2 เรื่ อง ปั จจัยในการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทย นามา
วิเคราะห์คา่ เฉลีย่ (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.3 ข้ อ มู ล ในแบบสอบถามส่ ว นที่ 3 เรื่ อ ง พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของนัก ศึ ก ษาชาวต่ า งชาติ
กรณี ศึก ษา นักศึกษาจากกลุ่ม ประเทศอาเซี ยนและนักศึกษาชาวจี น น ามาวิเคราะห์ ความถี่ (Frequency) และ
นาเสนอค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุม่ 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระต่อกัน
โดยใช้ สถิ ติ (Independent Sample t-test)ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 (กั ล ยา วานิ ช ย์ บั ญ ชา, 2553:110) และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุม่ มากกว่า 2 กลุม่ ขึ ้นไปโดยใช้ สถิติคา่ ทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (ONE-WAY ANOVA)ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2553:116)และถ้ าผล
การทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติแล้ ว ต้ องทาการทดสอบเป็ นรายต่อไป เพื่อดูว่ามีคู่
ใดบ้ างที่แตกต่างกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาชาวต่างชาติที่แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อปั จจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยของนักศึกษาชาวต่างชาติแตกต่างกัน
2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาชาวต่างชาติกบั ปั จจัย
ในการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยใช้ สถิ ติสหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบตัวแปร เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยในการเลือกศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยของนักศึกษาชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษา
ชาวต่างชาติขณะที่กาลังศึกษาในประเทศไทย

ผลการศึกษา
จากจานวนกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
400 คน พบว่า นักศึกษาชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาศึกษาต่อในประเทศ
ไทยและพฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายมากที่สุด โดยมีอายุอยู่ในช่วง 18 - 20 ปี มี รายได้ ใช้ จ่าย
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ต่อเดือนน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 30,000 บาท มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นประเทศจีน ศึกษาอยูใ่ นสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
มีสถานที่พกั อาศัยในอพาร์ ทเมนท์/คอนโดมิเนียม มีแหล่งเงินทุนโดยใช้ แหล่งทุนรัฐบาล มากที่สดุ ตามลาดับ
ปั จจัยในการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.56) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ าน พบว่า ปั จจัยในการเลือกศึกษาต่อด้ านภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
( = 4.39, S.D. = 0.407) ปั จจัยในการเลือกศึกษาต่อ ด้ านหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.44,
S.D. = 0.420) ปั จจัยในการเลือกศึกษาต่อ ด้ านค่ าใช้ จ่ายในการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ( = 4.30,
S.D. = 0.498) ปั จจัยในการเลือกศึกษาต่อ ด้ านวัฒนธรรมและสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.36,
S.D. = 0.628) ปั จจัยในการเลือกศึกษาต่อ ด้ านกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ( = 4.31, S.D. = 0.528)
ปั จจัยในการเลือกศึกษาต่อด้ านสื่อการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ( = 4.34, S.D. = 0.595) และปั จจัย
ในการเลือกศึกษาต่อด้ านสื่อบุคคล โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( = 4.49, S.D. = 0.583)
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางกับกลุม่ เพื่อน / คนรู้จกั มากที่สดุ ส่วนใหญ่ใช้ ระยะเวลาประมาณ 1 - 5 วัน
ส่วนใหญ่เลือกช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยววันหยุดยาวตามเทศกาลมากที่สดุ ส่วนใหญ่ชื่นชอบท่องเที่ยวในฤดู
ร้ อน (มี น าคม – พฤษภาคม) ค่าใช้ จ่ ายโดยเฉลี่ย ในการท่อ งเที่ ย วแต่ละครั ง้ โดยเฉลี่ย อยู่ ที่ 5,001 – 7,500 บาท
รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวพบว่า ส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้ รถยนต์สว่ นมากที่สดุ ภูมิภาคที่ ชื่นชอบในการเดินทาง
ท่องเที่ยว คือ ภาคกลาง กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ชื่นชอบกิจกรรมในการท่องเที่ยวในรู ปแบบของการไปชายหาด/หมู่
เกาะมากที่สดุ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกที่พกั ประเภทรี สอร์ ทมากที่สดุ ประเภทของอาหารที่ชื่นชอบ คือ อาหารไทย
ภาคกลาง แหล่ง ข้ อ มูล ที่ ใช้ ค้ น หาประกอบการเดิ น ทางและท่ อ งเที่ ย ว พบว่า กลุ่ม ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ เลื อ กใช้
แหล่งข้ อมูลในการประกอบการเดินทาง คือ การใช้ อินเตอร์ เน็ต มากที่สดุ

การสรุปและอภิปรายผล
1. นักศึกษาชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทยส่วนใหญ่มีปัจจัยในการเลือก
ศึกษามากที่สดุ ทัง้ 7 ด้ าน จาแนกตามประเภทต่าง ๆ โดยมีปัจจัยในด้ านสือ่ บุคคลมากที่สดุ รองลงมา คือ ปั จจัยด้ าน
หลักสูตร ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยฯ ปั จจัยด้ านวัฒนธรรม ปั จจัยด้ านสื่อสารการตลาด ปั จจัยด้ าน
กายภาพ และปั จจัยด้ านค่าใช้ จ่ายในการศึกษา ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้ องกับธาริ นี พัชรเจริ ญพงศ์ (2554) ซึง่ ได้ ศกึ ษา
ปั จจัยที่ใช้ ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติของนักศึกษาชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพ
และปริ มณฑล
2. นักศึกษาชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทยส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวกับกลุม่ เพื่อนหรื อคนรู้จกั มากที่สดุ ใช้ ระยะเวลาในการท่องเที่ยวโดยเฉลีย่ ประมาณ 1 - 5 วัน ใช้ เวลาในช่วง
วันหยุดยาวตามเทศกาลในการท่องเที่ยว ชอบท่องเที่ยวในฤดูร้อน มี ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยในการเดินทางประมาณ
5,001 – 7,500 บาทต่อคน และเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ ส่วนตัว ชอบท่องเที่ยวในภาคกลางของประเทศไทย
กิจกรรมที่ชอบในการท่องเที่ยว คือ การไปชายหาด / หมู่เกาะ ชอบที่พกั แบบรี สอร์ ทเพราะชอบบรรยากาศในการ
ตกแต่ง ชอบรับประทานอาหารไทยภาคกลาง ใช้ อินเตอร์ เน็ตในการค้ นคว้ า หาข้ อมูลในการประกอบการตัดสินใจใน
การเดินทางท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้ องอัศวิน แสงพิกุล (2551) ได้ ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการเดินทางและพฤติกรรม
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นักท่องเที่ยว กรณีศกึ ษา นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่เดินทางมาประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจผลักดันที่ทา
ให้ กลุ่ม ตัว อย่ า งต้ องการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ได้ แก่ “ความชอบสนุ ก สนานและการพัก ผ่ อ น” “การชอบค้ นหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ” และ “การชอบเข้ าสังคมพบปะผู้คน” ส่วนปั จจัยดึงดูดให้ กลุม่ ตัวอย่างเดินทางท่องเที่ยวมายัง
ประเทศไทย ได้ แก่ “ความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวและปั จจัยด้ านราคา” และ “ความปลอดภัยและ
ความสะอาด” แต่อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์ในเชิงสถิติ พบว่า แรงจูงใจหลักที่แท้ จริ งในการเดินทางท่องเที่ยว คือ
“ความชอบสนุก สนานและการพัก ผ่ อ น” ส่ว นปั จจัย ดึ ง ดู ด ที่ ส าคัญ ของประเทศไทยส าหรั บ กลุ่ม ตัว อย่ า ง คื อ
“ความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวและปั จจัยด้ านราคา”

ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้ ท าให้ ท ราบถึ งปั จจัยในการเลือกศึก ษาต่อ ในสถาบัน อุด มศึกษาไทยและพฤติ กรรมการ
ท่องเที่ยวของนักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศไทย กรณีศึกษา เปรี ยบเทียบระหว่างนักศึกษากลุม่ ประเทศอาเซียน
และนักศึกษาชาวจีน เพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับมหาวิทยาลัยทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ
ทังภาครั
้
ฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา และธุรกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องสามารถที่จะนาไป
เป็ นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้ ตอบสนองความต้ องการของ
กลุ่มนักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้ ามาเรี ยนรู้ วัฒ นธรรมของประเทศไทย ให้ เห็นเอกลักษณ์ ความเป็ นไทย และสร้ าง
ความสนใจให้ กบั นักศึกษาชาวต่างชาติอยากเรี ยนรู้ และสนใจที่จะมาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทย

ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยทางการตลาดในการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนใน
ประเทศไทยของนักศึกษาไทย
2. ควรมี ก ารศึก ษาเปรี ย บเที ย บปั จ จัย ทางการตลาดในการเลือ กศึ ก ษาต่อ ในสถาบัน อุด มศึก ษาของ
นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ
3. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ า
มาศึกษาต่อในประเทศไทย
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การพัฒนาทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า ของรายวิชาเครื่องมือโทให้มีคุณภาพของ
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี โดยใช้แบบฝึก Essential Element Band
Method
WIND INSTRUMENT MUSIC DEVELOPMENT MINOR PERFORMANCE IN MUSIC EDUCATION
UNDERGRADUATE STUDENTS, THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY BY ESSENTIAL ELEMENT
BAND METHOD
อภิวัฒน์ สุริยศ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงทดลองนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าให้มี
คุณภาพ ในรายวิชา ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลืองพื้นฐาน (ดน 2107210) และ ปฏิบัติเครื่องลมไม้พื้นฐาน (ดน 2107209)
โดยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการวัดผลจากการทดลองใช้แบบฝึก ตามเกณฑ์ที่กาหนด 70/70 มาวิเคราะห์ข้อมูลก่อน
ทดลองและหลังทดลอง และได้ศึกษาความพึงพอใจต่อผู้เรียนต่ อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก Essential Element
Band Method กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 31 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
ผลการวิ จั ย พบว่ า การน าแบบฝึ ก Essential Element Band Method เข้ า มาใช้ ท ดสอบในครั้ ง นี้ มี ค่ า
ประสิทธิภาพ 70.40/89.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด และทาให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด โดยรวมคิดเป็น
ค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.57 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52 และทาให้นักศึกษาที่ได้ใช้แบบฝึก ได้มีคุณภาพเสียง
ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน หลังจากที่ได้ใช้แบบฝึกนี้

คาสาคัญ: เครื่องลมไม้, เครื่องลมทองเหลือง, ดนตรีศึกษา
Abstract

The purposes of this research were to develop music skill performance of wind instrument to have
good quality in subject Brass Instrument and Woodwind Instrument for the undergraduate students of
music education, Thepsatri Rajabhat University through Essential Element Band Method with efficiency
based on 70/70 and to study the satisfaction of the learners in wind Instrument student. The populations



อาจารย์ประจาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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of this research consisted of wind instrument student in second year and third year music education
undergraduate student of thepsatri Rajabhat University, in years 2/2029 and choose 31 people.
The research found that the Essential Element Band Method module averaged 70.40/89.67, which
was higher than the standard. The total averages (x̄) are 4.57 and 0.52 of standard Deviation (S.D.). In
addition, the learner satisfied towards and has good tone quality after practice this book.
Keywords: Wood Wind Instrument, Brass Instrument, Music Education

บทนา
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของสาขาวิชาดนตรีศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนทักษะใน
รูปแบบของเครื่องดนตรีเอก และเครื่องดนตรีโท หรือเรียกอีกอย่างว่าเครื่องดนตรีที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้อีกหนึ่งเครื่อง
ดั ง นั้ น การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ การเปิ ด รั บ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ล งเรี ย นในวิ ช าเครื่ อ งโท ที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กได้ แ ก่ เครื่ อ งลมทองเหลื อ ง
(Brass Instrument) และเครื่ อ งลมไม้ (Woodwind Instrument) (Brandt, 1965, pp. 6-9) และสิ่ งที่ส าคั ญควบคู่ไ ปกั บ
การบรรเลงดนตรีประเภทเครื่องเป่าก็คือ คุณภาพของเสียง แต่เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เป็นเครื่องมือโท จึงจาเป็นที่จะต้องให้
นักศึกษาได้เข้าใจตั้งแต่ การใช้ลมที่มีคุณภาพไปจนถึงการ บรรเลงให้มีคุณภาพ ดังนั้นนักศึกษาควรต้องใช้แบบฝึกครอบคลุม
ตั้งแต่เริ่มฝึกหัด ไปจนถึงสามารถ บรรเลงได้ โดยใช้แบบฝึก Essential Element Band Method เข้ามาใช้ในการฝึกครั้งนี้
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาทางด้านดนตรี จึงมองเห็นถึง การพัฒนาทักษะทางด้านการบรรเลงดนตรีของนักศึกษาให้มี
คุณภาพเทียบเท่าระดับสากล โดยทางผู้วิจัยได้เลือกนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อสังเกตการณ์การพัฒนาเรื่องการบรรเลง
รายวิชาเครื่องมือโท มา 2 กลุ่ม ได้แก่ วิชา ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลืองพื้นฐาน (ดน 2107210) และ ปฏิบัติเครื่องลมไม้
พื้นฐาน (ดน 2107209) ซึ่งเป็นรายวิชาทีจ่ ะต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเลงเป็นหลัก
วิธีการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนนั้นจะต้องมุ่งเน้นไปที่ความเข้าใจในการบรรเลงเป็นสาคัญ ที่จะต้องนาเสนอ
คุณภาพของเสียงที่บรรเลงออกมาเป็นหลัก เมื่อได้คุณภาพเสียงที่ดีก็จะสามารถบรรเลงบันไดเสียงในความยากระดับต่าง ๆ ให้
มีความคล่องตัวในการบรรเลง ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษา สามารถ มองเห็นถึงการพัฒนาทางด้าน
การเริ่มเรียนรู้ในการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าให้มีคุณภาพด้วยตัวของนักศึกษาได้ชัดเจน ในแต่ละอาทิตย์ที่ยังคง
มีการฝึกฝนไปในทิศทางที่ผู้วิจัยได้กาหนดให้ จะทาให้การบรรเลงของนักศึกษาเกิดการพัฒนาขึ้นแบบเป็นระบบ กล่าวได้ว่า
เป็นการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่สาคัญซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียนที่ได้
กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรายวิชา ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลืองพื้นฐาน (ดน 2107210) และ ปฏิบัติเครื่อง
ลมไม้พื้นฐาน (ดน 2107209) สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผู้เรียน
ส่วนใหญ่ สามารถแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า ในการใช้แบบฝึก เพื่อทดลอง
กับผู้เรียนที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องเป่าลมไม้ ซึ่งแบบฝึกที่ทางผู้วิจัยได้เลือกมาใช้ในการทดลอง
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นี้ คือ แบบฝึก Essential Element เนื่องจากการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาทางด้านดนตรี มีความจาเป็นที่จะต้องให้
ความสาคัญด้านการบรรเลงให้ดีและมีคุณภาพ เหมาะสมที่จะจบการศึกษาออกไปให้เป็นนักศึกษาดนตรีที่มีความสามารถทีจ่ ะ
ไปพัฒนาการศึกษาทางด้านการบรรเลงดนตรีให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปได้
แบบฝึก Essential Element เป็นแบบฝึกที่ได้รับการเชื่อถือมากในปัจจุบัน ทาให้ผู้ฝึกนั้นได้พัฒนาตนเองไปในด้าน
ต่างๆ ของการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า ซึ่งในแต่ละการฝึกนั้นจะเริ่มฝึกจากง่ายไปจนถึงยาก ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจ แยกแยะ และสามารถวิเคราะห์ในแต่ละหัวข้อในแบบฝึกได้ว่าสามารถนามาพัฒนาในเรื่องใดบ้าง หัวข้อในแต่ละข้อของ
แบบฝึก Essential Element จะมีหลากหลายหัวข้อในการฝึก แต่ทางผู้สอนจะมุ่งเน้นไปที่หัวข้อ พื้นฐานต่างๆ (Basic)
เป็นหลัก ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนรู้และทาความเข้าใจกับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าตั้งแต่การใช้ลม
ท่านั่ง ไปจนถึงการอ่านโน้ตที่ใช้ในการบรรเลง ในแต่ละหัวข้อของแบบฝึกจะใช้รูปภาพต้นแบบในการฝึก และจะสอดแทรก
วิธีการใช้ท่านั่งในการบรรเลง โดยที่ผู้ฝึกสามารถเข้าใจในเรื่องการฝึกแบบเริ่มต้น ได้อย่างเต็มที่ สาหรับปัญหาที่มักจะทาให้
ผู้เรียนไม่สามารถพัฒนาการบรรเลง ได้ดีนั้นเกิดขึ้นจากการไม่ได้ตั้งเป้าหมายในเรื่องคุณภาพของการบรรเลงที่ดีเป็นหลัก แต่
เป็นการตั้งเป้าหมายไว้ที่ การบรรเลงให้เสียงดังแค่นั้นแล้วเสร็จสิ้นไป โดยไม่ได้กาหนดระดับคุณภาพของการบรรเลงนั้นๆ จึง
ทาให้ผลงานที่บรรเลงออกไปในรายวิชานั้นๆ มีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ ควร ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของการบรรเลงเบื้อง
ต้อนให้มีคุณภาพ (Clarke, 1912, pp.10-12) เมื่อผู้เรียนได้เริ่มฝึกตามหัวข้อที่กล่าวไปข้างต้น ผู้เรียนจะสามารถเริ่มจาก
เรียนรู้วิธีการใช้ลมในการเริ่มบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า และ เปลี่ยนรูปแบบของท่านั่งบรรเลงให้ถูกต้องตามหลัก
สากล เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงการบรรเลงเสียงจะมีคุณภาพมากขึ้น เมื่อผู้เรียนเริ่มที่จะบรรเลงโน้ตแรกในแบบฝึกจะบอกถึงวิธี
อ่านโน้ตและวิธีกดปุ่มที่เครื่องดนตรีว่าโน้ตตัวที่จะบรรเลงนั้นจะต้องกดอย่างไร และแบบฝึกนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
แยกแยะ ความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนได้ รวมทั้งรู้จักขั้นตอนการฝึกซ้อมในรูปแบบที่ทาให้เกิดการพัฒนาได้
อย่างถูกต้อง ดังนั้น การนาวิธี ฝึกของแบบฝึก Essential Element เข้า มาใช้ใ นการเรียนการสอนจะช่วยพั ฒนาผู้เ รียนให้
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้ในทางที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ (Bridges, 1965, pp. 10-14)
ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาและรายวิชาที่ผู้วิจัยเลือกใช้ จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มรายวิชา
บังคับที่ผู้ฝึกจะต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านบรรเลง ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสาคัญของรายวิชาและสภาพปัญหา
ของผู้ฝึก ขณะเดีย วกันได้เ ล็งเห็นถึ งความส าคัญของการนาแบบฝึก Essential Element มาใช้เพื่อพั ฒนาผู้เรี ยนให้เกิ ด
การพัฒนาด้านการคิด วิเคราะห์ ตลอดจนผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนและสามารถนาไป
บรรเลงเพื่อประกอบอาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าให้มีคุณภาพโดยใช้แบบฝึก Essential
Element Band Method สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกาหนดประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์ที่กาหนด 70/70
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบ Essential Element Band Method
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สมมติฐานของการวิจัย
1. แบบฝึ ก Essential Element ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าดนตรี ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
มีประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์ที่กาหนด 70/70
2. นักศึกษาที่ได้รับ การฝึกโดยใช้แบบฝึก Essential Element Band Method มีระดับความพึงพอใจสูงหลั งจาก
ทดสอบโดยใช้แบบฝึก Essential Element Band Method

วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods)
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่ลงทะเบียนปฏิบัติเครื่องลมทองเหลืองพื้นฐาน (ดน 2107210) และ ปฏิบัติเครื่องลมไม้
พื้นฐาน (ดน 2107209) ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 31 คน วิธีการคัดเลือกโดยการทดสอบการอ่านโน้ต
ดนตรีขั้นพื้นฐาน (Sight Reading Music) 10 ข้อ มีนักศึกษาที่ได้คะแนนเต็ม 10 คะแนนอยู่ 31 คน จาก40 คน จึงทาให้
ผู้วิจัยได้นานักศึกษา 31 คนนี้เข้าร่วมการทาวิจัยในครั้งนี้ และนักศึกษาแต่ละคนที่เข้าร่วมวิจัยไม่ได้มีความบกพร่องด้านโสต
ประสาท
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ระยะเวลาดาเนินการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 – ธันวาคม 2562
จานวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. แผนการสอนโดยใช้แบบฝึก Essential Element มุ่งเน้นไปที่ด้านการบรรเลงโน้ตเบื้องต้น 8 แผน 40 ชั่วโมง
2. แบบฝึกทักษะ Essential Element จานวน 8 ด้านได้แก่ด้าน การหายใจ, การใช้ลม, การเป่าปากโดยใช้กาพวก
(Mouthpiece), การออกเสียง, การอ่านโน้ต, การฟังเสียง, การศึกษากุญแจเสียงประเภทต่าง, การศึกษาเครื่องหมายประจา
โน้ต
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก Essential Element เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ขั้นตอนการวิจัย
1. แจ้งนักศึกษาในคาบเรียนแรกเพื่อซักซ้อมทาความเข้าใจในการเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ Essential Element
หลังจากนั้นให้นักศึกษาทาแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ผู้สอนดาเนินการสอนนักศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้เวลา 13.00-18.00 น. โดยหลังการฝึกแต่ล ะอาทิตย์ผู้สอนให้
นักศึกษาทาแบบฝึกทักษะหลังเรียนแล้วบันทึกคะแนนเก็บไว้
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3. หลังจากดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะ Essential Element เสร็จสิ้นแล้วทาการทดสอบ
หลังเรียน แล้วนาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก Essential Element ให้
นักศึกษาทุกคนทา
การวิเคราะห์ข้อมูล (Research Results)
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบฝึกทักษะ Essential Element นามาคานวณหาค่า E1/E2
2. ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก Essential
Element นามาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย (Research Results)
1. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ Essential Element สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้

ตาราง 1 แสดงคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน
จานวน
นักศึกษา
(n)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

คะแนนระหว่างเรียน

คะแนนหลังเรียน
E1/E2

คะแนนที่ได้
18
19
17
18
17
18
18
17
16
17
16
17
17
19
19
18
18
16
18
18
19
17
18
16
17
18
16
18
16
18
17
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คะแนนที่ได้
18
17
18
18
18
17
19
19
18
18
18
19
17
18
18
17
17
18
19
19
17
18
17
17
18
19
17
17
19
19
18
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รวมคะแนน

546

556

คะแนนเฉลี่ย
70.40
89.67
70.40/89.67
ร้อยละ
จากตาราง 1 พบว่า ผู้เรียนได้มีคะแนนที่ได้จากการประเมินระหว่างเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.40 และผู้เรียน
สามารถทาคะแนนจากการประเมิ นหลังเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.67 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า แบบฝึก Essential
Element มีประสิทธิภาพ (E1,E2) เท่ากับ 70.40/89.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ 70/70
2. ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษา ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยแบบฝึ ก Essential Element
ปรากฏผลดังนี้
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก
Essential Element

ตาราง 2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
รายการ
1.แบบฝึกนี้ควรแก่การเรียนรู้
2.การเรียนด้วยแบบฝึกนี้ช่วยให้มีความขยันในการฝึกซ้อมมากขึ้น
3.แบบฝึกนี้ช่วยให้มีทักษะในการบรรเลงที่ดีขึ้น
4.การเรียนแบบฝึกนี้ช่วยให้อยากเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้มากขึ้น
5.เนื้อหาแบบฝึกมีความเหมาะสม
6.เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้สอน
7.กิจกรรมการเรียนมีความน่าสนใจ
8.แบบฝึกมีความยากง่ายและเหมาะสม
9.แบบฝึกมีปริมาณที่เพียงต่อเวลาที่กาหนด
10.ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย
รวม
คิดเป็นร้อยละ

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

ระดับความ
คิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

X

S.D.

4.52
4.58
4.61
4.58
4.42
4.45
4.58
4.74
4.65
4.65

0.51
0.56
0.56
0.56
0.56
0.57
0.50
0.44
0.49
0.49

4.57

0.52
91.40
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มากที่สุด

จากตาราง 2 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึก Essential Element โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย (x̄)
เท่ากับ 4.57 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มากที่สุด ข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ เนื้อหาแบบฝึกมีความยากง่ายและเหมาะสม (x̄ = 4.74, S.D. = 0.44) คิดเป็น
ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด รองลงมา ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย และ แบบฝึกมีปริมาณที่เพียงพอต่อ
เวลาที่กาหนด ค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.65 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.49 ส่วนคาถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
เนื้อหาแบบฝึกมีความเหมาะสม ( x̄ = 4.42, S.D. = 0.56) คิดเป็นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มาก
อภิปรายผล (Discussion)
1. จากผลการวิจัย พบว่า แบบฝึก Essential Element สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์สมมติฐานที่กาหนดไว้ มีค่าประสิทธิภาพที่ 73.80/85.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพที่กาหนดไว้ 70/70 ทั้งนี้การที่แบบฝึก Essential Element ดังกล่าวมีคะแนนเป็นไปในเกณฑ์ที่กาหนดไว้
เนื่องจาก ผู้ฝึกได้รับการฝึกทักษะที่เป็นไปตามขั้นตอน เริ่มจากการแนะนาหนังสือ แบบฝึก Essential Element ว่าใน
หนังสือได้มีคาแนะนาประกอบให้ผู้ฝึกอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีภาพประกอบที่ชัดเจน ทาให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายมากขึ้น ในด้าน
เนื้อหา ได้มีการเรียงลาดับที่เริ่มจากง่ายไปจนถึงยาก จึงทาให้ผู้เรียนได้เริ่มขั้นตอนการเรียนรู้จากง่ายและพัฒนาไปจนถึงการ
บรรเลงที่ยากขึ้นตามลาดับ ซึ่งการฝึกนั้นจะคานึงถึงความเหมาะสมด้านเนื้อหาในการบรรเลง และใช้วิธีการฝึกฝนซ้าๆ เพื่อให้
เกิ ด เป็ น ทั ก ษะที่ มั่ นคง นอกจากนั้ น แบบฝึก Essential Element ยั งถูกยอมรั บจากผู้ เชี่ ยวชาญด้ านผู้ บรรเลงเครื่ องเป่ า
(Wind Instrument) ทั่วโลกว่า เป็นแบบฝึกที่สามารถ พัฒนาผู้เรียนแล้วเห็นผลได้ชัดเจน จึงทาให้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Ruth Brittin (2004, หน้า 50) ที่ได้นาแบบฝึก Essential Element เข้ามาใช้ในการพัฒนาทักษะในการบรรเลง โดยเริ่มจาก
แบบฝึกที่ง่ายไปจนถึงแบบฝึกที่ยากขึ้นและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ในเวลาอันจากัด โดยเฉพาะหัวข้อเกี่ยวกับ การเรียนรู้
พื้นฐานเบื้องต้น (Basic) ที่ในแบบฝึกได้บันทึกในรูปแบบต่างๆ ไว้ครบถ้วน ผู้ฝึกสามารถทาความเข้าใจขั้นตอนในการฝึกซ้อม
การบรรเลงด้วยตนเอง ปัจจัยเหล่านี้จึงทาให้แบบฝึก Essential Element เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ สาเหตุที่ผู้เรียน
สามารถทาคะแนนในเรื่องการไล่บันไดเสียง ได้มากที่สุดในบรรดาหัวข้อทั้งหมด เนื่องมาจากแบบฝึกหัวข้อนี้มุ่ งเน้นการฝึก
ปฏิบัติที่ใช้ระยะเวลาในการบรรเลงในรูปแบบเดิมนานๆ จึงทาให้ผู้ฝึกในขณะที่บรรเลงสามารถได้ยินถึงสาเหตุในการที่
การเปลี่ยนนิ้วยังไม่ชัดเจน ผู้เรียนจึงสามารถปรับปรุง และคานึงถึงโน้ตต่อไปว่าจะมีการเตรียมตัวในการเล่นอย่างไร จึงทาให้
สามารถท าคะแนนออกมาได้ ดี ซึ่ ง ในการให้ ค วามส าคั ญ ของการบรรเลง จะช่ ว ยท าให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ฟั ง สามารถเข้ า ถึ ง
ความเคลื่อนไหวของตัวโน้ตในต่างๆ ที่บทเพลงต้องการจะสื่อถึงผู้ฟัง ในแบบฝึกต่างๆ ที่นามาทดลองนั้น สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ฝึกอย่างชัดเจนมากที่สุดก็คือ ความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการควบคุมเสียง ที่จะเกิดขึ้นสาหรับผู้ฝึก จึงทาให้ผู้ที่ได้เข้า
รับการฝึกในแบบกลุ่ม ได้มีเพื่อนๆ รอบข้างฝึกไปด้วยกัน จะทาให้มีความอกทนมากกว่า ผู้ฝึกที่จะต้องฝึกคนเดียว เพราะบาง
ทีอาจจะเกิ ดอาการที่ จะทาให้ ไม่ เกิดการพั ฒนาทางด้ านทักษะอย่ างที่ควรจะเป็นไปตามผลที่ต้องการ ในด้า นการแสดง
ความเข้าใจในการบรรเลงขั้นพื้นฐาน ผู้ฝึกที่สามารถทาความเข้าใจได้เร็วส่วนใหญ่มักจะเล่นวงดุริยางค์ หรือ วงโยธวาทิตมา
ก่อนจึงสามารถเข้าใจการบรรเลงบันไดเสียงได้มีคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิทัศน์ ขาตรี (2557, หน้า 116)
ที่ศึกษาเรื่อ ง สภาพการเรี ยนการสอนวิชา ปฏิบั ติเครื่ องลมทองเหลืองของโปรแกรมวิ ชาดนตรี คณะศิ ลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการทาให้เกิดแรงจุงใจในการฝึกซ้อมจะต้องมีการวางแผนรูปแบบของการซ้อมให้ผู้ฝึกเกิดแรง
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จุงใจในการซ้อมและพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องของผลการศึกษาของ สุมนัสชนก นาคแท้ (2560, หน้า 63) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ต ของนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึก Essential Element หลังเรียน พบว่า ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่กาหนดไว้ ในส่วนของผล
คะแนนจากการสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก Essential Element
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พบว่า ผู้ฝึกส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อแบบฝึก
Essential Element เป็นอย่างมาก เพราะผู้ฝึกได้เข้าใจถึงการพัฒนาความสามารถ และเรียนรู้ในการฝึกด้วยตนเองได้ จึงทา
ให้ผลที่ออกมาหลังจากการฝึกมีความพึงพอใจต่อผู้ฝึกอย่างชัดเจน และเนื่องจากการตอบคาถามแบบปลายเปิดจึงทาให้ผู้เรียน
ได้สามารถแสดงความคิดให้ได้มากขึ้น ซึ่งผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องการเพิ่มระยะเวลาของการฝึกออกไปจะยิ่ง
อาจจะช่วยเห็นผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังจะช่วยให้ทักษะในการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถนา ไปต่อยอดทางด้านการศึกษา
ได้ในอนาคต
3. ในการทาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้มองเห็นถึงความเข้าใจในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่เป็นรายวิชาเครื่องมือโทซึ่ง
จะเป็ น ประโยน์ ต่ อ ผู้ อ่ า นได้ เ ข้ า ใจถึ งระบบขั้ น ตอนในการพั ฒ นาทั ก ษะในการบรรเลงเครื่ อ งดนตรี ป ระเภทเครื่ อ งเป่ า
(Wind Instrument) ให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงใจความสาคัญของการบรรเลงที่จะมีการเริ่มต้นฝึกจากพื้นฐานของการใช้ลมในการ
บรรเลงจนไปถึงการสร้างเสียงในการบรรเลงให้มีคุณภาพ สิ่งที่ผู้ทาวิจัยค้นพบจากการใช้แบบฝึกนี้ คือ เนื้อหาของแบบฝึกมี
การนาเสนอที่เรียบง่าย สามารถทาให้เกิดการเข้าใจในหัวข้อต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนไม่ซับซ้อน ซึ่งจะเป็นผลดีสาหรับผู้ฝึกที่ได้
บรรเลงไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. เนื่ อ งจากแบบฝึ ก Essential Element Band Method ป็ น แบบฝึ ก ที่ มี ค วามยาว และต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาใน
การฝึกซ้อมพอสมควร ผู้สอนควรจะแนะนา หัวข้อการฝึกต่างๆ ให้ผู้ฝึกเข้าใจอย่างชัดเจนว่าแบบฝึก Essential Element
Band Method จะมีรูปภาพ และวิธีการกดนิ้วเพื่อสร้างสียงต่าง ๆ ได้อย่างถุกต้อง
2. อาจารย์ผู้สอนควรให้คาแนะนาแนวทางในการพัฒนาทักษะของผู้ฝึกให้เป็นไปตามลาดับขั้นตอนที่ทางหนังสือแบบ
ฝึก Essential Element Band Method ได้วางระบบขั้นตอนการพัฒนาทักษะไว้
3. ผู้สอนควรแจ้งคะแนนให้ทราบทุกครั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งผู้สอนควรชี้แจงจุดบกพร่อง
เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขในการทดสอบครั้งต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
4. ผู้สอนต้องเข้าใจก่อนการใช้แบบฝึก Essential Element Band Method ว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถใน
การพัฒนาทักษะการไล่บันไดเสียงที่ ไม่เท่ากัน จึงต้องแก้ไขปัญหาโดยตรวจสอบแบบฝึก เพราะแบบฝึก บางข้ออาจจะไม่
เหมาะสมกับผู้เรียนทุกคน อาจจะยังไม่เหมาะสมต่อการฝึกในระยะเวลาที่กาหนด
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการนางานวิจัยไปพัฒนาต่อเพื่อที่จะสามารถนามาปรับใช้กับกลุ่มการเรียนรู้อื่ นๆ ได้ รวมไปถึงการนาไปใช้ใน
ทดลองกับสาขาวิชา อื่นๆ จากนั้นนาผลที่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อที่จะศึกษาผลที่เกิดขึ้นต่อไป
2. ควรมีการสร้างแบบฝึกขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการทดลองกับผู้ฝึก โดยมีแบบฝึก Essential Element Band Method
เป็นแบบฝึกต้นแบบในการพัฒนาแบบฝึกที่สร้างขึ้นเพื่อนาไปใช้สาหรับผู้ฝึกในระดับเริ่มต้น
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ที่ได้ รับ GI
Consumers’ Willingness to Pay for Kom Lychee With GI Standard Practice
พลอยลลิลล์ นิลมณี1, รวิสสาข์ สุชาโต2 และ กุลภา กุลดิลก3
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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษานี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความเต็ ม ใจจ่ า ยของผู้บ ริ โ ภคต่ อ ลิ น้ จี่ พัน ธุ์ ค่ อ มในเขตจัง หวัด
สมุทรสงครามที่ได้ รับมาตรฐานสิ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรื อ GI) โดยเก็บข้ อมูลจากกลุม่
ตัว อย่ า งในเขตจัง หวัด สมุท รสงคราม จ านวน 300 ตัว อย่ า ง โดยใช้ แบบจ าลองทางเลื อ กในการศึ ก ษา และ
ใช้ แบบจาลอง Mixed Logit ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ให้ เหตุผลที่เลือกทานลิ ้นจี่พนั ธุ์
ค่อมที่มีรสชาติหวานจัดเข้ มข้ นกว่าพันธุ์อื่น เปลือกบางมีสีแดงจัด และการตามกระแสการรับประทานผลไม้ หายาก
โดยให้ ความสาคัญกับการมีตรารับรอง GI และการตรวจสอบย้ อนกลับมากที่สดุ อย่างไรก็ตามคุณลักษณะลิ ้นจี่ GI
ที่มีตรารับรองนันคื
้ อคุณลักษณะของลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ มที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภคมากที่สดุ โดยสามารถสร้ าง
ความเต็มใจจ่ายของผู้บริ โภคได้ 40.05 บาทต่อกิโลกรัม ดังนัน้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจึงควรส่งเสริ มให้ มีการผลิตและ
จาหน่ายลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ ม ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้ า GI เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคมีความรู้ ความเข้ าใจถึง
มาตรฐานของผลไม้ ที่ได้ รับ GI ได้ ดียิ่งขึ ้นไปอีก
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Abstract
The research aims to study of consumers’ willingness to pay for Kom Lychee with GI standard
practice. The 300 samples are collected from Samut Songkram province using Choice Experimental
design. The Mixed Logit model is employed in the estimation. The results of the study reveal that most
consumers consume lychee because of its sweet more than other varieties. The shell is very red. And the
trend of eating rare fruits with the GI standard practice and traceability. However, most consumers are
confident in the characteristic lychee with GI Standard Practice. The results of mixed logit estimates also
show that consumers are most willing to pay for up to 40.05 baht per kilogram. Therefore, relevant agencies
should encourage production and distribution of Lychee, promote publicity and provide knowledge about
GI standard practice so that consumers can better understand the standards of fruits.
Keyword: consumers, Kom Lychee, GI

บทนา
ลิ ้นจี่เป็ นไม้ ผลเขตร้ อนที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย นิยมบริ โภคกันเป็ นอย่างมาก ทังชาว
้
ไทยและชาวต่างชาติ ซึ่ง สร้ างรายได้ ให้ กับประเทศไทยเป็ นจานวนมาก โดยในปี 2561 มีพื ้นที่ให้ ผลผลิตรวมทัง้
ประเทศ 109,134 ไร่ ซึ่งให้ ผลผลิตกว่า 48,021 ตัน คิดเป็ นมูลค่าการส่งออกรวมทังสิ
้ ้น 286 ล้ านบาท ในปั จจุบัน
ประเทศไทยมีการปลูกลิ ้นจี่กนั อย่างแพร่หลายนิยมปลูกกันในพื ้นที่ทางภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา
เป็ นต้ น พื ้นที่ทางภาคกลาง เช่น สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรี เป็ นต้ น และพื ้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เช่น เลย นครพนม ชัยภูมิ เป็ นต้ น พันธุ์ลิ ้นจี่ที่นิยมปลูกทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ แก่ พันธุ์ฮงฮวย
ราคาจาหน่าย 110 บาท/กก. และพันธุ์จกั พรรดิ ราคาจาหน่าย 95 บาท/กก. พันธุ์ลิ ้นจี่ที่นิยมปลูกทางภาคกลางได้ แก่
พันธุ์คอ่ ม ราคาจาหน่าย 150 บาท/กก. ลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ มจังหวัดสมุทรสงครามนันมี
้ ชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั กันอย่างกว้ างขวาง
มีลกั ษณะเนื ้อสีขาวนวล กลิ่นหอม เมล็ดเล็ก บ่าของผลเป็ นรู ปหัวใจ รสชาติ หวานนาเปรี ย้ วตามเล็กน้ อยกลมกล่อม
พอดี อย่างไรก็ตามการมีลิ ้นจี่จากทางภาคเหนือของประเทศไทยเข้ ามาแข่งขันในจังหวัดสมุทรสงครามเป็ นจานวน
มากทังด้
้ านผลผลิตที่มีจานวนมากและราคาขายที่ต่ากว่า ส่งผลกระทบให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความไม่มนั่ ใจในลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ ม
ที่มี จาหน่า ยในปั จ จุบัน ว่ามี แ หล่งผลิตมาจากที่ ใ ดและเป็ นผลผลิตลิน้ จี่ พัน ธุ์ค่อ มของสมุท รสงครามจริ ง หรื อไม่
การแก้ ไขปั ญหาผลกระทบด้ านผลผลิตและราคาที่ต่ากว่าของลิ ้นจี่จากทางภาคเหนือที่สง่ ผลกระทบต่อลิ ้นจี่พนั ธุ่คอ่ ม
ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความไม่มนั่ ใจ จึงต้ องผลักดันลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ มสมุทรสงครามที่ ได้ รับมาตรฐานสิง่ บ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์
(Geographical Indications หรื อ GI) โดยมีการรับรองในปี 2559 และจาหน่ายแล้ วในปี 2560 แต่ยงั ไม่มีการนาตรา
รับรองมาใช้ และไม่มีการส่งเสริ มหรื อให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับสินค้ า GI การศึกษาความเต็มใจจ่ายของผู้บริ โภค
ต่อลิ ้นจี่พนั ธุ์ค่อมในเขตจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้ รับ GI จึงมีความสาคัญเพื่อนามาใช้ ในการสร้ างตราสินค้ าให้ กับ
ลิ ้นจี่สมุทรสงคราม ชูจดุ เด่นของลิ ้นจี่สมุทรสงครามทาให้ เกิดความแตกต่างจากลิ ้นจี่สายพันธุ์อื่น ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิด
ความพึงพอใจกับสินค้ ามากที่สดุ อีกทังยั
้ งเป็ นการเพิ่มมูลค่าของสินค้ าให้ สงู ขึ ้น ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการรับรู้ ได้ ง่าย
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มีทศั นคติที่ดีตอ่ สินค้ า มีความภักดีต่อตราสินค้ าและเกิดการซื ้อซ ้าในที่สดุ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562ก,
2562ข, 2562ค)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความเต็มใจจ่ายของผู้บริ โภคต่อลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ มที่ได้ รับ GI ในจังหวัดสมุทรสงคราม

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้บริ โภคที่ซื ้อหรื อเคยซื ้อลิ ้นจี่พนั ธุ์ค่อมจาก
จัง หวัด สมุท รสงคราม จ านวน 300 ตัว อย่ า ง เป็ นขนาดตัว อย่า งขัน้ ต่ า ที่ เ หมาะสมสาหรั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล
(Orme, 2010 cited in Rose and Bliemer, 2013) แต่เนื่องจากคุณลักษณะที่ทาการศึกษามีจานวนมากจึงต้ องทา
การสัมภาษณ์กลุม่ บุคคล (Focus Group) และการ Pre-survey ซึง่ มีขนตอนเพื
ั้
่อลดคุณลักษณะที่ศกึ ษาและรวบรวม
ข้ อมูล ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การกาหนดชุดคุณลักษณะ (Attribute) และระดับ (Level) จากการรวบรวมข้ อมูลเกี่ ยวกับ
คุณลักษณะของลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ มที่ผ้ บู ริ โภคให้ ความสาคัญโดยการสัมภาษณ์กลุม่ บุคคล (Focus Group) จากผู้บริ โภคที่
ซื ้อหรื อเคยซื ้อลิ ้นจี่พนั ธุ์ค่อม จานวน 10 ตัวอย่าง ซึ่งได้ คณ
ุ ลักษณะของลิ ้นจี่พนั ธุ์ค่อมที่ใช้ ในการศึกษา ทังหมด
้
9
คุณลักษณะ ประกอบด้ วย 1) ระดับมาตรฐานและตรารับรอง GI ของลิ ้นจี่ 2) ระดับของคุณภาพความปลอดภัย
3) คุณภาพและรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 4) ลักษณะบรรจุภณ
ั ฑ์ 5) รายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ์ 6) ตราสินค้ าของผู้จาหน่าย
7) มีรายละเอียดช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ให้ ติดตาม 8) การสัง่ จอง/ซื ้อออนไลน์ และ 9) ราคา (บาท/กก.)
ขัน้ ตอนที่ 2 การลดคุณลัก ษณะจาก ขัน้ ตอนที่ 1 โดยการ Pre-survey จ านวน 30 ตัวอย่าง ให้ เหลือ 4
คุณลักษณะที่กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสาคัญมากที่สดุ 4 อันดับ ประกอบด้ วย 1) ระดับมาตรฐานและตรารับรอง GI ของ
ลิ ้นจี่ 2) ระดับของคุณภาพความปลอดภัย 3) รายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ์ และ 4) ราคา (บาท/กก.) แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณลักษณะและระดับของแต่ ละคุณลักษณะ
คุณลักษณะ
ระดับภายใต้ คณ
ุ ลักษณะ
1) ระดับมาตรฐานและตรา
รับรอง GI ของลิ ้นจี่ (GI)

-

ลิน้ จี่ท่ ไี ม่ ใช่ GI (NnGI)

-

ลิ ้นจี่ GI แต่ไม่มีตรารับรอง GI (NGI)

-

ลิ ้นจี่ GI ที่มีตรารับรอง GI (GI)

2) ระดับของคุณภาพความ
ปลอดภัย (Org)

-

ไม่ ปลอดสารพิษ (NOrg)

-

ปลอดสารพิษ (Org)

3) รายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ์

-

ไม่ ระบุรายละเอียด (NLb)

-

ระบุรายละเอียด (ชื่อผู้ผลิต, สถานที่ผลิต,การติดต่อ,ราคา) (Lb)
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4) ราคา (บาท/กก.)

-

150 บาท/กก. (เท่ ากับราคาลิน้ จี่พันธุ์ค่อมที่ไม่ ได้ รับ GI) (150)
มากกว่า 150 บาท/กก. (200)

หมายเหตุ: ระดับคุณลักษณะที่พิมพ์ตวั หนา คือ ระดับคุณลักษณะฐาน

การกาหนดชุดคุณลักษณะหรื อชุดทางเลือกฐาน (Choice Set) สามารถหาจานวนทางเลือกทัง้ หมดได้
(Full Factorial) เป็ นคุณลักษณะ 3 ระดับ จานวน 1 คุณลักษณะ และคุณลักษณะ 2 ระดับ จานวน 3 คุณลักษณะ จึง
ได้ ทางเลือกทังหมด
้
24 ทางเลือก ซึง่ ทางเลือกจะนวนมากทาให้ ยากต่อการทาแบบสอบถาม ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการลด
จานวนทางเลือกเพื่อการนาไปสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพโดยวิธี Orthogonal Factorial Design ได้ 16 ทางเลือก
ทาการแบ่งชุดทางเลือกออกเป็ น 8 ชุด โดยพิจารณาจับคู่ทางเลือกที่มีความใกล้ เคียงกัน เพื่อให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถาม
พิจารณาชุดทางเลือกที่ต้องการมากที่สดุ ซึ่งในแต่ละชุดทางเลือกจะมี 3 ทางเลือกโดยที่ 2 ทางเลือกแรกมาจากวิธี
Orthogonal Factorial Design และทางเลือกที่ 3 เป็ นทางเลือกแบบ Opt – Out สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการ
ทางเลือกที่ 1 และ 2 (ชัชวาล เผ่าเพ็ง, 2560 อ้ างถึง Van Loo, 2014)
ขันตอนที
้
่ 3 การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างเพื่อเก็บข้ อมูลด้ านสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของกลุม่ ตัวอย่างรวมถึงทัศนคติในการบริ โภคลิ ้นจี่พนั ธุ์ค่อมและคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บข้ อมูลทังหมด
้
2 ชุด ได้ แก่ ชุด A และ B ซึง่ แต่ละชุดจะมี 4 ชุดทางเลือกที่แตกต่าง
กันออกไป ดังนันผู
้ ้ ตอบแบบสอบถาม 1 คนจะถูกสุม่ ทาแบบสอบถาม 1 ชุด และจะต้ องเลือกทางเลือกทังหมด
้
4 ครัง้
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาความเต็มใจจ่ายของผู้บริ โภคต่อลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ มในจังหวัดสมุทรสงคราม โดย
การวิเคราะห์ คุณลักษณะของลิ ้นจี่ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อ้ ด้ ว ยวิธีการ Choice Experiment โดยใช้ แบบจาลอง
Mixed Logit และใช้ การประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้ วยวิธี Simulated Maximum Likelihood ในการวิเคราะห์ฟังก์ชนั
อรรถประโยชน์ทางอ้ อม (Vnit) ของผู้บริ โภค และการวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายของผู้บริ โภคที่มีต่อคุณลักษณะต่าง ๆ
ของลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ มหาได้ จากค่าสัมประสิทธิ์ของคุณลักษณะกับค่าสัมประสิทธิ์ของอรรถประโยชน์สว่ นเพิ่มของเงิน ซึ่ง
เรี ยกว่ า ความเต็ ม ใจจ่ า ยส่ ว นเพิ่ ม ( Marginal Willingness to Pay: MWTP) หรื อราคาแฝง (Implicit Price)
ของคุณลักษณะ (สรายุทธ แจ่มจิราศัย, 2558)

ผลและการอภิปราย
ข้ อมูลลักษณะทางเศรษฐกิ จและสังคมของกลุ่มตัวอย่างในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม จานวน 300 ราย
พบว่า เพศหญิ ง ร้ อยละ 63.00 อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 36.40 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 43.33 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษัท ร้ อยละ 28.67 รองลงมาเป็ นธุรกิ จส่วนตัว/ค้ าขาย ร้ อยละ 23.00
รัฐวิสาหกิจ ร้ อยละ 18.67 รั บราชการ ร้ อยละ 11.67 รับจ้ างทั่วไปและนิสิต/นักศึกษา ร้ อยละ 8.00 เท่ากัน และ
พ่อบ้ าน/แม่บ้าน ร้ อยละ 2.00 มีรายได้ ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 27.67 รองลงมามี
รายได้ ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาทต่อเดือน ร้ อยละ 27.33 รายได้ ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาทต่อเดือน ร้ อยละ
17.33 รายได้ ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน ร้ อยละ 15.33 รายได้ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาทต่อ เดือน
ร้ อยละ 9.00 และมีรายได้ มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน ร้ อยละ 3.33 สถานภาพโสด ร้ อยละ 56.7 รองลงมาสมรส/
อยูด่ ้ วยกัน ร้ อยละ 34.7 และกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีจานวนสมาชิกอาศัยอยูร่ ่วมกัน 3 ถึง 4 คน ร้ อยละ 44.33
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ผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื ้อลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ ม 4-6 ครัง้ ต่อปี คิดเป็ นร้ อยละ 40.67 รองลงมาเป็ นการซื ้อ
1 – 4 ครั ง้ ต่อปี ร้ อยละ 36.67 โดยมีแหล่งจาหน่ายที่สาคัญคือ ตลาดสด, ตลาดนัด คิดร้ อยละ 40.67 รองลงมา
ซุปเปอร์ สโตร์ (เช่น เทสโก้ โลตัส , แมคโคร, บิ๊กซี) คิดเป็ นร้ อยละ 27.00 สัง่ ออนไลน์ คิดเป็ นร้ อยละ 13.33 แหล่ง
เพาะปลูก คิดเป็ นร้ อยละ 10.00 และซุปเปอร์ มาเก็ต (เช่น ท็อป, ฟู๊ ดแลนด์) ร้ อย 9.00 ส่วนปริ มาณในการซื ้อลิ ้นจี่พนั ธุ์
ค่อมในแต่ละครัง้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ซื ้อลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ มปริ มาณ 1 – 3 กิโลกรัม คิดเป็ นร้ อยละ 40.33 มีราคา
ระหว่าง 151 – 450 บาท สาเหตุสว่ นใหญ่ที่เลือกซื ้อลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ ม คือ เนื ้อแห้ งกรอบ คิดเป็ นร้ อยละ 45.00 รองลงมา
เป็ นรสชาติหวานจัด ร้ อยละ 24.67 เปลือกบางแกะง่าย ร้ อยละ 23.33 และเมล็ดเล็ก ร้ อยละ 7.00 และวัตถุประสงค์ที่
ผู้บริ โภคเลือกซื ้อลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ ม พบว่า ร้ อยละ 53.00 ซื ้อฝาก และร้ อยละ 47.00 ซื ้อรับประทานเอง
พิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 300 ราย ไม่เคยซื ้อผลไม้ ที่ได้ รับ GI จานวน 113 ราย คิดเป็ นร้ อยละ
37.66 รองลงมาเป็ นกลุม่ ตัวอย่างที่เคยซื ้อและปั จจุบนั ยังซื ้ออยู่ จานวน 110 ราย ร้ อยละ 36.67 และกลุม่ ตัวอย่างที่
เคยซื ้อแต่ปัจจุบนั ไม่ได้ ซื ้อจานวน 77 ราย เหตุผลของกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่เคยซื ้อผลไม้ ที่ได้ รับ GI พบว่า คิดว่าไม่จาเป็ น
ร้ อยละ 33.30 รองลงมาเป็ นราคาแพง ร้ อยละ 21.20 ไม่มีผลไม้ ที่ต้องการ ร้ อยละ 14.00 ไม่ทราบเรื่ องผลไม้ ที่ได้ รับ GI
ร้ อยละ 12.20 ไม่มั่น ใจว่า เป็ นผลไม้ ที่ ได้ รั บ GI ร้ อยละ 8.60 แหล่ง จ าหน่า ยมี จ านวนจ ากัด ร้ อยละ 5.90 และ
การเดินทางไปซื ้อไม่สะดวก ร้ อยละ 5.00 สาหรับเหตุผลส่วนใหญ่ของกลุม่ ตัวอย่างที่เคยซื ้อแต่ปัจจุบนั ไม่ได้ ซื ้อผลไม้
ที่ได้ รับ GI พบว่า ราคาแพงร้ อยละ 45.90 รองลงมาคือไม่มีผลไม้ ที่ต้องการร้ อยละ 21.10 ไม่มนั่ ใจว่าเป็ นผลไม้ ที่ได้ รับ
GI ร้ อยละ 13.50 คิดว่าไม่จาเป็ นร้ อยละ 12.00 และการเดินทางไปซื ้อไม่สะดวกร้ อยละ 7.50 และเหตุผลส่วนใหญ่
ของกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ เ คยซื อ้ แต่ ปั จ จุบัน ยัง ซื อ้ อยู่ พบว่ า คุณ ภาพของสิ น ค้ า คิ ด เป็ นร้ อยละ 92.72 รองลงมาคื อ
ความมัน่ ใจในผลไม้ ที่ได้ รับ GI ร้ อยละ 80.00 และราคามีความเหมาะสมร้ อยละ 49.10
จากการสารวจกลุม่ ตัวอย่างที่เคยซื ้อผลไม้ ที่ได้ รับ GI พบว่า ผลไม้ GI ที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื ้อ คือ
ส้ มสีทองน่าน คิดเป็ นร้ อยละ 19.20 เนื่องจากส้ มสีน่านเป็ นผลไม้ ที่มีจาหน่ายตลอดทังปี
้ ทังยั
้ งหาซื ้อได้ ง่าย รองลงมา
เป็ นส้ มโอนครชัยศรี ร้อยละ 16.74 ลิ ้นจี่พนั ธุ์ค่อมสมุทรสงครามร้ อยละ 16.29 สับปะรดภูแลเชียงรายร้ อยละ 15.85
กล้ วยเล็บมือนางชุมพรร้ อยละ 12.72 มะพร้ าวเกาะพะงันร้ อยละ 10.04 และทุเรี ยนนนท์ ร้ อยละ 9.15 โดยส่วนใหญ่มี
ความถี่ในการซื ้อผลไม้ ที่ได้ รับ GI 1-2 ครัง้ ต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 54.5 ส่วนใหญ่ซื ้อจากแหล่งจาหน่าย คือ ตลาดสด,
ตลาดนัด คิดเป็ นร้ อยละ 37.9 รองลงมาสัง่ ออนไลน์ ร้ อยละ 14.2 ซึ่งปริ มาณที่ซื ้อผลไม้ ที่ได้ รับ GI ในแต่ละครัง้ ส่วน
ใหญ่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม คิดเป็ นร้ อยละ 51.8 รองลงมาอยู่ระหว่าง 1-3 กิโลกรัม คิดเป็ นร้ อยละเฉลี่ย 43.7 และ
ส่วนของค่าใช้ จ่ายในการซื ้อผลไม้ ที่ได้ รับ GI ในแต่ละครัง้ ส่วนใหญ่ระหว่าง 101-300 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 59.1
รองลงมาคือค่าใช้ จ่ายต่ากว่า 100 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 33.4 เมื่อพิจารณาถึงตรารับรองที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
ผลไม้ ที่ได้ รับ GI ของกลุม่ ตัวอย่างที่เคยซื ้อผลไม้ ที่ได้ รับ GI พบว่า ผลไม้ ที่มีตรารับรองมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สดุ
ถึงร้ อยละ 73.6
สาหรับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ มที่ได้ รับ GI ของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ปั จจัยที่อยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ คือ การมีตรารับรอง GI และการตรวจสอบย้ อนกลับ ปั จจัยที่อยูใ่ นระดับมาก คือ ปั จจัยการส่งเสริ มให้
เกษตรกรปลูกผลไม้ ของท้ องถิ่ น , สถานที่จาหน่ายที่ น่าเชื่ อ ถื อ , รู ปแบบบรรจุ ภัณฑ์ /รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ ,
การสร้ างคุณค่า/สร้ างความภาคภูมิใจในท้ องถิ่น, การมีตราสินค้ าของเกษตรกร และคุณภาพของสินค้ า เมื่อพิจารณา
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ถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของลิ ้นจี่พนั ธ์ ค่อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมัน่ อยู่ในระดับ
ปานกลางถึงมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 5.8/10
การศึกษาคุณลักษณะของลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ มที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของกลุม่ ตัวอย่างผู้บริ โภคลิ ้นจี่พนั ธุ์ค่อม
ในจังหวัดสมุทรสงครามจานวน 300 ราย โดยให้ กลุ่มตัวอย่างเลือกชุดทางเลือกที่พึงพอใจมากที่สดุ และวิเคราะห์
ฟั งก์ ชัน อรรถประโยชน์ ทางอ้ อ ม (vnit) โดยใช้ แ บบจาลอง Mixed Logit และการประมาณค่าพารามิ เตอร์ โดยวิธี
Maximum Simulated Likelihood โดยจากผลการวิเคราะห์ฟังก์ชนั อรรถประโยชน์ทางอ้ อมของผู้ที่ซื ้อลิ ้นจี่พนั ธุ์ค่อม
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของ Constant มีคา่ เป็ นบวกที่ช่วงความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 แสดงว่าผู้บริ โภคได้ รับความพึงพอใจ
จากการเลือกซื ้อลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ มจากชุดทางเลือกมากกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกที่จะไม่ซื ้อ ชี ้ให้ เห็นว่าคุณลักษณะที่ใช้
ในการศึกษามีความสาคัญต่อการตัดสินใจของผู้ซือ้ ส่วนตัวแปรด้ านราคา (Price) มีค่าสัมประสิทธิ์ เป็ นลบและ
ไม่มีช่วงความเชื่อมัน่ ชี ้ให้ เห็นว่าราคาไม่ได้ สง่ ผลต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภค แสดงค่าในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประมาณการ
Model
B
S.E.
Sig
ลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ ม GI มีตรารับรอง
2.403*
1.183
0.015
ลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ ม GI ไม่มีตรารับรอง
1.679
1.212
0.166
ปลอดสารพิษ
0.526*
1.546
0.041
ไม่ปลอดสารพิษ
-0.660
1.550
0.670
ระบุรายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ์
1.034*
1.102
0.003
ไม่ระบุรายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ์
-0.577
1.193
0.629
ราคาบรรจุภณ
ั ฑ์
-0.060
0.530
0.910
Constant
1.659*
2.128
0.044
Chi-square = 6.992 – 2, Log likelihood = 169.862,
Cox & Snell R Square = 0.023, Nagelkerke R Square = 0.052

Exp(B)
11.059
5.361
1.591
0.517
3.356
0.562
0.942
5.252

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ช่วงความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

สาหรับตัวแปรด้ านคุณลักษณะต่างๆ ในส่วนของคุณลักษณะลิ ้นจี่ที่ไม่ใช่ GI เป็ นฐานในการคานวณ พบว่า
ลิ ้นจี่ พันธุ์ ค่อ มที่มี ตรารั บ รองมีค่า สัม ประสิทธิ์ เป็ นบวกที่ ช่วงความเชื่ อมั่นร้ อยละ 95 เนื่อ งจากผู้บริ โภคต้ องการ
ความมัน่ ใจในผลิตภัณฑ์วา่ เป็ นสินค้ าที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการจึงมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ลิ ้นจี่พนั ธุ์ค่อมที่มีตรารับรอง
GI โดยมีราคาแฝง 40.05 บาทต่อกิโลกรัม ลิ ้นจี่พนั ธุ์ค่อมที่มีตรารับรอง GI สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้บริ โภค
ได้ และส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคมีความเต็มใจจ่ายสูงขึ ้น รองลงมาคือการระบุรายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ์มีความเต็มใจจ่ายที่
17.23 บาทต่อกิโลกรัม และระดับคุณภาพความปลอดภัยที่ปลอดสารพิษมีความเต็มใจจ่ายที่ 8.77 บาทต่อกิโลกรัม
แสดงให้ เห็นว่าผู้บริ โภคให้ ความสาคัญทาให้ มนั่ ใจและเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับมากขึ น้ โดยคุณลักษณะลิ ้นจี่พนั ธุ์
ค่อม GI แต่ไม่มีตรารับรองและคุณลักษณะไม่ปลอดสารพิษนัน้ แสดงให้ เห็นถึงการที่ไม่สามารถสร้ างความเชื่อมัน่
ให้ กบั ผู้บริ โภคได้ มีราคาแฝง 27.98 บาทต่อกิโลกรัม และ 11.00 บาทต่อกิโลกรัมตามลาดับ แสดงค่าในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 คุณลักษณะทีม่ ีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภคและราคาแฝงของระดับคุณลักษณะ
คุณลักษณะ

ระดับของคุณลักษณะ

1. ระดับของลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ ม

1. ลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ ม GI ที่มีตรารับรอง (GI)
2. ลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ ม GI ไม่มีตรารับรอง(NGI)
2. ระดับของคุณภาพความ 1. ปลอดสารพิษ (Org)
ปลอดภัย
2. ไม่ปลอดสารพิษ (NOrg)
3. รายละเอียดบนบรรจุ
1. ระบุรายละเอียด (Lb)
ภัณฑ์
2. ไม่ระบุรายละเอียด (NLb)

อรรถประโยชน์
ทางอ้ อม
2.403*
1.679
0.526*
-0.660
1.034*
-0.577

ราคาแฝง
(บาท/กิโลกรัม)
40.05
27.98
8.77
11.00
17.23
9.62

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ช่วงความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ที่มา: จากการคานวณ

สรุป
พฤติกรรมการบริ โภคลิ ้นจี่พนั ธุ์ค่อมส่วนใหญ่ของผู้บริ โภค พบว่า ผู้บริ โภคมีความถี่ในการซื ้อลิ ้นจี่พนั ธ์ค่อม 4-6
ครัง้ ต่อปี เนื่องจากลิ ้นจี่พนั ธุ์ค่อมเป็ นผลไม้ ตามฤดูกาลที่ออกผลผลิตปี ละครัง้ มีระยะเวลาประมาณ 4 เดือน โดยซื ้อจาก
ตลาดสดหรื อตลาดนัด เนื่องจากเป็ นแหล่งจาหน่ายที่เข้ าถึงง่าย ผู้บริ โภคจะมี ปริ มาณการซื ้อแต่ละครัง้ น้ อยกว่า 1
กิโลกรัม และมีราคาระหว่าง 151-450 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนใหญ่นิยมซื ้อไปเป็ นของฝาก ความเชื่อมัน่ ในคุณภาพและ
ความปลอดภัยของลิ ้นจี่ของผู้บริ โภคต่อลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ มนันอยู
้ ใ่ นระดับปานกลาง
ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่เคยซื ้อผลไม้ ที่ได้ รับ GI เหตุผลคือ คิดว่าไม่จาเป็ น สาหรับเหตุผลส่วนใหญ่
ของผู้บริ โภคที่เคยซื ้อแต่ปัจจุบนั ไม่ซื ้อผลไม้ ที่ได้ รับ GI พบว่า ราคาแพง และเมื่อพิจารณาเหตุผลของกลุม่ ตัวอย่างเคย
ซื ้อและปั จจุบนั ยังซื ้ออยูส่ ว่ นใหญ่ พบว่า คุณภาพของสินค้ า รองลงมาคือ ความมัน่ ใจในผลไม้ ที่ได้ รับ GI
คุณลักษณะของลิ ้นจี่พนั ธุ์ค่อมที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจมากที่สดุ คือ ลิ ้นจี่ GI ที่มีตรารับรอง โดยสามารถ
สร้ างความเต็ มใจจ่า ยให้ ผ้ ูบริ โภคได้ 40.05 บาทต่อกิ โลกรั ม รองลงมาคือ การระบุร ายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ มี
ความเต็มใจจ่ายที่ 17.23 บาทต่อกิโลกรัม และคุณภาพปลอดสารพิษมีความเต็มใจจ่ายที่ 8.77 บาทต่อกิโลกรัม โดย
คุณลักษณะลิ ้นจี่พนั ธุ์ค่อม GI แต่ไม่มีตรารับรอง คุณลักษณะไม่ปลอดสารพิษ และคุณลักษณะไม่ระบุรายละเอียด
บนบรรจุภณ
ั ฑ์นนั ้ ไม่มีช่วงความเชื่อมัน่ จึงไม่สง่ ผลต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภค
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
จากผลศึกษาความเต็มใจจ่ายของผู้บริ โภคต่อลิ ้นจี่พนั ธุ์คอ่ มในเขตจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้ รับ GI ทาให้ ได้
ข้ อเสนอแนะดังนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่างที่ไม่เคยซื ้อลิ ้นจี่พนั ธุ์ค่อมและผลไม้ ที่ได้ รับ GI อื่นๆ ส่วนใหญ่ให้ เหตุผลว่า คิดว่าไม่จาเป็ น
ราคาแพง และไม่ทราบเรื่ องผลไม้ GI ดังนัน้ จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับลิ ้นจี่พนั ธุ์ ค่อม/ผลไม้ ที่ได้ รับ GI ให้
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มากขึ ้น เช่น ทางสื่อและช่องทางออนไลน์เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถรับรู้ รู้ จกั และเข้ าถึงผลไม้ GI ได้ มากขึ ้น อีกทังเป็
้ น
การขยายตลาดให้ กบั ผลไม้ ที่ได้ รับ GI ได้ เป็ นอย่างดี
2. ตรารั บรองผลไม้ ที่ได้ รับ GI ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริ โภค ผู้บริ โภคยังมีการรับรู้ และรู้ จักตรา
รับรองต่างๆ ค่อนข้ างน้ อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรมีการประชาสัมพันธ์ และให้ ความรู้ กับผู้บริ โภคถึงตรารับรองที่
สาคัญ เพื่อให้ ผ้ ูบ ริ โภคมีพื น้ ฐานความรู้ และความเข้ าใจในตรารั บ รอง เพื่ อการตอบสนองทางเลือ กให้ ตรงตาม
ความต้ องการของผู้บริ โภค
3. ผลการศึกษาคุณลักษณะลิ ้นจี่พนั ธุ์ค่อมที่ผ้ บู ริ โภคพึงพอใจ พบว่า คุณลักษณะที่ผ้ ผู ลิตและผู้จาหน่าย
ควรน ามาพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้ แ ก่ การผลิต และจ าหน่ า ยลิน้ จี่ พัน ธุ์ ค่ อ มปลอดสารพิ ษ ที่ มี ต รารั บ รองคุณ ภาพ
ความปลอดภัย และการระบุรายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ์ หากนาคุณลักษณะต่างๆ ไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์นอกจากจะ
เป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กับลิ ้นจี่ พันธุ์ค่อมแล้ ว ยังจะท าให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ ที่ต รงตามความต้ องการของผู้บริ โภค และ
อาจเป็ นที่ต้องการของตลาดลิ ้นจี่มากขึ ้น
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การศึกษาผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การสร้ างสรรค์ งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้ แบบการสอนแบบ
ร่ วมมือ เทคนิค STAD และรู ปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ ซัน ของนักเรี ยน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
A Study of Creation of Visual Arts (Painting) Learning outcomes by Student Team Achievement Division
Technic (STAD) Together with Instructional Model Based on Simpson’s Processes for Psycho- Motor Skill
Development for Mathayom Sooksa 4 Students
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์
ประเภทจิตรกรรม โดยใช้ แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรู ปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะ
ปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน เรื่ อง การสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้ แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบ
การสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ
3) เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบตั ิการสร้ างผลงานจิตรกรรม และการสร้ างสรรค์ผลงาน เรื่ อง การสร้ างสรรค์
งาน ทัศนศิลป์ประเภท จิตรกรรม โดยใช้ ทกั ษะการปฏิบตั ิ ซิมพ์ซนั กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนปิ ย
ศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) จานวน 20 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ จานวน 8 แผน รวม 8 ชัว่ โมง แบบทดสอบวัดความรู้ แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิการสร้ าง
ผลงานจิ ต รกรรม วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล และสถิ ติ ค่า ร้ อยละ (Percentage) ค่า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และการทดสอบด้ ว ย t-test แบบ one group pretest posttest design ผลการวิ จัย พบว่ า
1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภท ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้ รับ
การเรี ยนการสอนจิตรกรรม โดยใช้ การสอนแบบร่ วมมือ เทคนิค STAD และรู ปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนา
ทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ องการสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภท ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้ การสอนแบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3)นักเรี ยนมีความสามารถในการปฏิบตั ิโดยใช้ รูปแบบการสอนตามแนวคิด
การพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับความสามารถ อยูร่ ะดับ มาก
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Abstract
Objectives of this Independent study are 1. To compare pre-test and post-test of learning
outcomes of creation of visual (painting) by student team achievement division techniques 2. To compare
learning outcomes of creation of visual (painting) by student team achievement division techniques by 70%
criterion 3. To study creation of visual (painting) by using Instructional Model Based on Simpson’s Process
for Psycho – motor Skill Development. Population are student from Piyasuksa School (Watdonkwang
Secondary) who engaged in the activities. Research tools are 8 study plans total of 8 hours, tests, evaluation
form for creation of visual (painting), statistic analyzation information such as Percentage, Mean, Standard
Deviation and Dependent t-test. The results of the research found that 1) the achievement in creating visual
art genres. Of mathayom suksa four students receiving the teaching and learning painting By using
cooperative teaching, STAD technique and teaching model based on the Simpsons practical skill
development concept After studying higher than before studying Statistical significance at the level of .05
2) Academic achievement About creating visual art genres Of mathayom suksa four students who taught
and taught by using cooperative teaching, STAD technique and teaching model according to Simpsons
practical skill development concept. Above the threshold of 70 percent with statistical significance at the
level of .05 and 3) students have the ability to practice by using the teaching model based on the Simpsons
practical skill development concept. In general, the ability is at a high level.

บทนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ได้ กาหนดจุดหมาย และ
มาตรฐานการจัดการเรี ยนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มุง่ พัฒนาผู้เรี ยนทุกคน ซึง่ เป็ น กาลังของชาติให้
เป็ นมนุษย์ที่มีความสมดุลทังด้
้ านร่ างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองของประเทศไทยและ
เป็ นพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื ้นฐาน รวมทัง้ เจตคติ ที่จาเป็ นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญบนพื ้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ เต็มตามศักยภาพ
ในปั จ จุ บัน การศึ ก ษาและพัฒ นาความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องผลงานศิ ล ปะของมนุษ ย์ นัน้ มี ก ารคิ ด ค้ น
สิ่ง ประดิ ษฐ์ และได้ สร้ างสรรค์ เ ครื่ องเอื อ้ อ านวยความสะดวก ในการสร้ างสรรค์ ข องผลงานในยุคสมัย ใหม่ และ
มีการตอบสนองในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ให้ สะดวกสบายยิ่งขึ ้น ในอดีตที่ผ่านมามนุษย์ได้ มีการผสมผสานสัมผัส
กับสิ่งแวดล้ อมรอบ ๆ ตัว ศิลปะจึงได้ ถกู ถ่ายทอดการคิดและสร้ างสรรค์ผลงานขึ ้นมาโดยนามาใส่ในพิธีกรรมต่าง ๆ
การสร้ างสรรค์ ผลงานสิ่งเหล่านี ้ที่ผ่านมาของมนุษย์ นนั ้ มีการพัฒนาของลัทธิ ความเชื่ อ จนกลายมาเป็ นศาสนา
ในปั จจุบนั ศิลปะ จึงเป็ นรากฐานและแรงบันดาลใจให้ มนุษย์นนมี
ั ้ ความคิดในการคิดสร้ างสรรค์ของผลงานศิลปะใน
ยุค สมัย ต่อ มา จนมาถึ ง ในยุค สมัย ปั จ จุบัน ศิ ลปะเริ่ ม มี ก ารสร้ างสรรค์ รู ป แบบที่ มี ค วามหลากหลายม ากยิ่ ง ขึ น้
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ไม่ว่าอะไรก็ตาม งานศิลปะทุกประเภท จะมีคุณค่าภายในตัวของผลงานที่สร้ างสรรค์ขึ ้นมาเพื่อตอบสนองในด้ าน
ผลงานการแสดงความรู้ สึก ด้ านอารมณ์ เพื่อที่จะสื่อถึงเรื่ องราวที่สาคัญ หรื อเหตุการณ์ สถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เคย
เกิดขึ ้นและมีความประทับใจ
กาจร สุนพงษ์ ศรี (2558) ได้ กล่าวถึงงานจิตรกรรมนันเป็
้ นศิลปกรรมอย่างหนึ่ง ที่มนุษย์ใช้ เป็ นสื่อแสดง
อารมณ์ ค วามรู้ สึก ความคิ ด ความเชื่ อ ในขณะนัน้ สามารถแสดงรายละเอี ย ดของกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึน้ ใน
ประวัติศาสตร์ สามารถแสดงอารมณ์ ของผู้สร้ างงานจิตรกรรมนัน้ ๆ ได้ มนุษย์ สร้ างงานจิตรกรรมมาตังแต่
้ สมัยยังอยู่
ในถ ้า ร่ องรอยขีดเขียนในถา้ ต่าง ๆ ที่พบเห็นในปั จจุบนั เกิดจากฝี มือของมนุษย์โบราณ ได้ สร้ างผลงานจิตรกรรมไว้
การสร้ างงานจิตรกรรมมีในทุกชนเผ่าทัว่ โลก งานจิตรกรรมบางครัง้ ทาหน้ าที่เป็ นภาษาภาพ และใช้ ในการติดต่อสือ่ สาร
ระหว่างกัน ใช้ สื่อสารกับจิต วิญญาณ ความเชื่อประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละกลุม่ ชน งานจิตรกรรมจึงไม่ใช่เพียง
การเขียนภาพ เพื่อให้ เหมือนหรื อเก็บข้ อมูลรายละเอียดของภาพ ให้ มากที่สดุ จึงถือว่าเป็ นผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ ถ้ าเป็ น
เช่นนัน้ ผลงานจิ ตรกรรมก็ คงไม่ต่างกับ ภาพถ่ายบันทึก เหตุการณ์ ทั่ว ไปเท่านัน้ งานจิ ต รกรรมที่ดีจ ะแสดงตัวตน
ความเป็ นตัวเองของผู้สร้ าง บอกถึงอารมณ์ความรู้สกึ แสดงความคิด ของผู้นนได้
ั ้ อย่างดีสาหรับบุคคลทัว่ ไปที่กาลังจะ
เริ่ มฝึ กฝนเรี ยน ในการทางานจิตรกรรมในเบื ้องต้ น ก็ยงั เป็ นการยากที่จะเข้ าใจลึกซึ ้งลงไปในเรื่ อง จิตวิญ ญาณ อารมณ์
ความรู้สกึ ที่นอกเหนือจากการเห็นด้ วยตา แต่การฝึ กฝนหมัน่ เรี ยนรู้หาประสบการณ์ก็จะทาให้ สามารถเกิดความเข้ าใจ
และรู้สกึ ไปในผลงานที่แสดงอารมณ์ความรู้สกึ มากขึ ้น
จากปั ญหาในการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนปิ ยศึกษาที่ผ่านมานันมี
้ นกั เรี ยนบางส่วนที่สอบไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ทางโรงเรี ยนได้ กาหนดไว้ และการเรี ยนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ เป็ นการสอนด้ านทฤษฎีและการปฏิบตั ิเป็ น
ส่วนใหญ่ ซึ่งในปั จจุบนั ในการเรี ยนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ที่พบว่า ผู้เรี ยนนันมี
้ เกณฑ์ในการปฏิบตั ิผลงานอยู่ใน
เกณฑ์ต่า จึงเกิดความคิดในการพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคุณภาพทังด้
้ านทฤษฎีหรื อทักษะการสร้ างสรรค์ผลงาน โดยนา
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 รายวิชาทัศนศิลป์มาศึกษาผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดย
ใช้ แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยมีการให้ ผ้ เู รี ยนนันจั
้ บกลุม่ เพื่อทากิจกรรมตามโครงสร้ างหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 และ
นานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนแบบใหม่ ๆ มาใช้ ในการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพการเรี ยนการสอน
ในรายวิชาทัศนศิลป์ และส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจและกระตือรื อร้ นในการเรี ยนมากขึ ้น โดยใช้ แบบการสอนแบบ
ร่ วมมือ เทคนิค STAD โดยใช้ รูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ ซนั แล้ วนามาจัดเป็ น
รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบทางานเป็ นกลุม่ โดยสมาชิกในกลุม่ ทุกคนนันต้
้ องมีหน้ าที่และการจัดการเรี ยนการสอน
แบบร่ วมมือนี ้ จะช่วยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนที่มีการเรี ยนที่อยู่ในเกณฑ์ต่าหรื อผู้เรี ยนที่ไม่ค่อยสนใจในการเรี ยนนัน้ ร่ วมทา
กิจกรรมกลุม่ กับเพื่อนในห้ องได้ อย่างมีความสุข และสามารถปฏิบตั ิผลงานจนเกิดความชานาญคล่องแคล่ว และทาให้
ผู้เรี ยนนันมี
้ ความอดทน จนกระทัง่ ผู้เรี ยนนันสามารถน
้
ามาประยุกต์ใช้ จนผู้เรี ยนนันเกิ
้ ดความคิดริ เริ่ มการสร้ างสรรค์
ของผลงานแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนนันก้
้ าวทันในยุกต์สมัยปั จจุบนั ได้ เป็ นอย่างดี
การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ เทคนิค (STAD) มีจุดประสงค์หลักในการจัดการเรี ยนรู้ คือ การพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกันเชิงบวก นักเรี ยนจะรู้ สึกว่าตนเองจาเป็ นจะต้ องอาศัยผู้อื่นในการที่จะทางานกลุ่มให้ สาเร็ จ กล่าวคือ
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"ร่วมเป็ นร่วมตาย" วิธีการที่จะทาให้ เกิดความรู้สกึ เช่นนี ้อาจจะทาได้ โดยทาให้ มีจุดมุง่ หมายร่วมกัน เช่น ถ้ านักเรี ยนทา
คะแนนกลุม่ ได้ สงู แต่ละคนจะได้ รับรางวัลร่วมกัน ประเด็นที่สาคัญก็คือสมาชิกทุกคนในกลุม่ จะต้ องทางานกลุม่ ให้ เป็ น
ผลสาเร็ จ ซึ่งความสาเร็ จนี ้จะขึ ้นอยู่กับความร่ วมมือร่ วมใจของสมาชิกทุกคน จะไม่มีการยอมรับความสาคัญหรื อ
ความสามารถของบุคคลเพียงคนเดียว ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนแบบ เทคนิค (STAD) 1) นาเสนอเนื ้อหา
2) จัดกลุม่ 4-5 คน 3) ศึกษาหาความรู้ 4) ทดสอบ 5) ประเมินผล (กุลสิ รา จิตรชญาวณิ,น.79 )
ทฤษฎีของซิมพ์ซนั ซึง่ จุดประสงค์หลักในการสอนตามแนวคิดซิมพ์ซนั คือ การใช้ ทกั ษะที่มีความเกี่ยวข้ อง
กับการพัฒนาทางกายของผู้เรี ยนมีการประสานการทางานของกล้ ามเนื ้อหรื อร่ างกายในการทางานที่ต้องอาศัยใน
การฝึ กฝนที่ดีแล้ วจะเกิดความถูกต้ อง ความคล่องแคล่ว และความเชี่ยวชาญชานาญการ ความอดทนจะส่งผลของ
พฤติกรรมหรื อการกระทาสามารถสังเกตได้ จากความเร็ วความแม่นยา เหมาะกับการจัดการเรี ยนการสอนเรื่ อง
การสร้ างสรรค์งาน ทัศนศิลป์ประเภท จิตรกรรม โดยผู้เรี ยนนันต้
้ องอาศัยในการทางานของกล้ ามเนื ้อและความคิดใน
การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะสามารถพัฒนาได้ ด้วยการฝึ กฝน จนเกิดความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิกิจกรรม
7 ขัน้ ตอน 1) ขัน้ การรั บรู้ เป็ นขัน้ การให้ ผ้ ูเรี ยนรับรู้ ในสิ่งที่จะทา 2) ขัน้ ตอนการเตรี ยมความพร้ อม 3) ขัน้ ตอนการ
ตอบสนอง 4) ขันตอนการลงมื
้
อทา 5) ทาจนเกิ ดความชานาญ และทาอย่างคล่องแคล่ว 6) ขันปรั
้ บปรุ งและนามา
ประยุกต์ใช้ และ 7) ขันคิ
้ ดริ เริ่ มทักษะและการบวกการคิดแบบใหม่ (ทิศนา แขมมณี, น.35-36)
จากปั ญหาดังกล่าว ทาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เห็นความสาคัญการจัดการเรี ยนการเรี ยน โดยใช้ การสอนแบบร่ วมมือ
เทคนิค STAD และรู ปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน และพัฒนาทางด้ านทักษะการปฏิบตั ิของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพื่อให้ นกั เรี ยนฝึ กการทางานเป็ นกลุ่มได้
แลกเปลี่ยนความคิด จากความสาคัญของการสอนโดยใช้ การสอนแบบร่ วมมือ เทคนิค STAD และเพิ่มระสิทธิ ภาพ
ทางด้ านการเขียนรูปภาพ ได้ ดีขึ ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้
แบบการสอนแบบร่ วมมือ เทคนิค STAD และรู ปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้
แบบการสอนแบบร่ วมมือ เทคนิค STAD และรู ปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 70
3. เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบตั ิการสร้ างผลงานจิตรกรรม เรื่ อง การสร้ างสรรค์งาน ทัศนศิลป์
ประเภท จิตรกรรม โดยใช้ รูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั
สมมติฐานการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้
แบบการสอนแบบร่ วมมือ เทคนิค STAD และรู ปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ า งสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้
แบบการสอนแบบร่ วมมือ เทคนิค STAD และรู ปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้ น
การจัดการเรี ยนสอนโดยใช้ การสอนแบบร่ วมมือ เทคนิค STAD และรู ปแบบการสอนตามแนวคิดการ
พัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั
ตัวแปรตาม
ผลการเรี ยนรู้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้
การสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั
2. ความสามารถในการปฏิบตั ิการสร้ างผลงานจิตรกรรม

วิธีการวิจัย
การวิจยั การศึกษาผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้ แบบการสอนแบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD และรู ปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
ในการวิจยั กาหนดมีรายละเอียดและขันตอนการด
้
าเนินวิจยั ดังนี ้
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1. ประชากร ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนปิ ยศึกษา (มัธยมศึกษาวัดดอนขวาง) ส.พ.ป นม.เขต 1
2. กลุ่ม ตัว อย่า ง ได้ แ ก่ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึก ษา 2562 โรงเรี ย นปิ ยศึ ก ษา
(มัธยมวัดดอนขวาง) ห้ องเรี ยนชัน้ ม.4/1 จานวน 20 คน
แผนแบบการทดลอง
เตรี ยมการทดลองการจัดทาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั แบบเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้วิจยั ได้
ดาเนินการทดลองตามแบบแผนแบบหนึง่ กลุม่ ทดสอบก่อนและหลังทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design)
โดยมีการทดสอบก่อนเรี ยนจากนันท
้ าการเตรี ยมการทดลองโดยโดยใช้ แบบการสอนแบบร่ วมมือ เทคนิค STAD และ
รูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของ และทาการทดสอบก่อนเรี ยนและนาผลการวัดก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนมาทดสอบความแตกต่าง ซึง่ มีแผนของการวิจยั (ไพศาล หวังพานิช, 2558 : 36) เขียนออกมาเป็ นดังต่อไปนี ้
E
T1
X
T2
เมื่อ

E
แทน กลุม่ ทดลอง
T1
แทน การทดสอบก่อนเรี ยน
X แทน การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบการสอนแบบร่ วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนา
ทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั
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T2

แทน

การทดสอบหลังเรี ยน

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือในการวิจยั การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ างสรรค์งาน ทัศนศิลป์ประเภท จิตรกรรม
โดยใช้ แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิ ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนปิ ยศึกษา (มัธยมวัดดอนขวาง) ประกอบด้ วยเครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลองและเครื่ องมือที่
ใช้ ในการเก็บข้ อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. แผนจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง การสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้ แบบการสอนแบบร่ วมมือ
เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
(จานวน 8 ชัว่ โมง)
แผนการจัดการเรี ยนรู้แต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ รู ปแบบการสอนที่ 1 ใช้ รูปแบบ
การสอนเทคนิค STAD เป็ นจานวน 3 แผนคือ แผนจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1, 3, 5 รู ปแบบการสอนที่ 2 ใช้ รูปแบบการสอน
ทักษะปฎิบตั ิซิมพ์ซนั เป็ นจานวน 5 แผนคือ แผนจัดการเรี ยนรู้ที่ 2, 4, 6, 7, 8
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบไปด้ วย
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การศึกษาผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์
ประเภทจิตรกรรม โดยใช้ การสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิ
ของซิมพ์ซนั ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยเป็ นแบบปรนัย แบบเลือกตอบชนิด 4 เลือก เป็ นจานวน 30 ข้ อ
2. แบบวัดความสามารถทักษะในการปฏิบตั ิ เรื่ อง การสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้
รูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั

ผลการวิจัย
1. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ างสรรค์ งานทัศนศิลป์ประเภทจิ ตรกรรม โดยใช้ แบบ
การสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่าคะแนนผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยนเท่ากับ 11.60 คะแนน จากคะแนน
30 คะแนน คิ ดเป็ นร้ อยละ 38.67 คะแนนผลการเรี ย นรู้ หลัง เรี ยนเท่า กับ 24.80 คะแนน จากคะแนน 30 คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 82.67 โดยก่อนเรี ยนมีคะแนนอยูร่ ะหว่าง 9 ถึง 16 หรื อระหว่างร้ อยละ 30.00 ถึง 53.33 และหลังเรี ยนมี
คะแนนอยูร่ ะหว่าง 18 ถึง 29 คะแนน หรื อ ระหว่างร้ อยละ 60.00 ถึง 96.67 โดยมีคะแนนความก้ าวหน้ าเฉลี่ยเท่ากับ
13.20 คิดเป็ นร้ อยละ 44
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดย
ใช้ แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่รับการจัดการเรี ยนการสอน เทคนิค STAD
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ผลการเรี ยน N
S.D.
T
p
X̅
ก่อนเรี ยน
20
11.60
2.30
12.449
.000*
หลังเรี ยน
20
24.80
3.90
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้
แบบการสอนแบบร่ วมมือ เทคนิค STAD และรู ปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ างสรรค์ งานทัศนศิลป์ประเภทจิ ตรกรรม โดยใช้ แบบ
การสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า หลังได้ รับจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
เทคนิค STAD นักเรี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ เรื่ อง การสร้ างสรรค์งาน ทัศนศิลป์
ประเภท จิตรกรรม ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังเรี ยนเฉลีย่ เท่ากับ 24.80 คิดเป็ นร้ อยละ 82.67 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายบุคคลพบว่ามีนกั เรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ ้นไปหรื อตังแต่
้ 21 คะแนนขึ ้นไป จานวน 16 คน หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 80
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ เรื่ อง การสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม
โดยใช้ แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรู ปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
กลุม่
ผลการเรี ยน N
คะแนน
S.D.
t
p
X̅
E1
หลังเรี ยน
20
21
24.80
3.90
9.797
.000
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ างสรรค์งาน ทัศนศิลป์ประเภท จิตรกรรม ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ แบบการสอนแบบร่ วมมือ เทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความสามารถในการปฏิบตั ิการสร้ างผลงานจิตรกรรม เรื่ อง การสร้ างสรรค์งาน ทัศนศิลป์ประเภท จิตรกรรม
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถในการปฏิบตั ิของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี
ที่ 4 ที่รับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ รูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ ซัน พบว่า
นักเรี ยนมีระดับความสามารถในการปฏิบตั ิโดยใช้ รูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั
โดยภาพรวมของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีคะแนนทักษะการปฏิบัติก ารสร้ างสรรค์ งาน ทัศนศิลป์ประเภท
จิตรกรรมเฉลี่ยเท่ากับ 11.25 คิดเป็ นร้ อยละ 70.31 เมื่อพิจารณาเป็ นรายบุคคลพบว่านักเรี ยนมีความสามารถอยู่ใน
ระดับ มาก เป็ นจานวน 16 คน อยูใ่ นระดับความสามารถ มาก
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ความสามารถในการปฏิบตั ิ
S.D.
ระดับ
x̄
1. สามารถใช้ เครื่ องมือในการเขียนภาพได้
3.45
0.51
ปานกลาง
2. นักเรี ยนมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
3.70
0.47
มาก
3. มีการทาตามทักษะและกระบวนการ
3.55
0.51
มาก
4. ทางานสาเร็ จ ตรงตามเวลา
3.65
0.49
มาก
โดยภาพรวม
3.58
0.49
มาก
ตาราง 3 พบว่า นักเรี ยนมีระดับความสามารถในการปฏิบัติโดยใช้ รู ปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะ
ปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั โดยภาพรวมอยู่ในระดับความสามารถ ( x̄ = 3.58 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า นักเรี ยนมี
ระดับความสามารถในการปฏิบตั ิโดยใช้ รูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั 4 ข้ อ ดังนี ้
โดยมีค วามสามารถการปฏิ บัติ ว่า สามารถใช้ เครื่ อ งมือ ในการเขีย นภาพได้ ( x̄ = 3.45) นัก เรี ยนมีค วามคิ ดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ ( x̄ = 3.70) มีการทาตามทักษะ และกระบวนการ ( x̄ = 3.55 ) ทางานสาเร็ จ ตรงตามเวลา ( x̄ = 3.65)

อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลการเรี ยน ผลการวิจยั เรื่ อง การสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้ แบบ
การสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 นามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1 ผลเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ เรื่ อง การสร้ างสรรค์ งาน ทัศนศิลป์ประเภท จิ ตรกรรม ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค และรูปแบบการสอนตาม
แนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ่อาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบการสอนแบบร่ วมมือ เทคนิค STAD
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่มีการจูงใจนักเรี ยนให้ ร้ ู จักให้ กาลังใจและช่วยเหลือเพื่อนในการเรี ยนรู้ เนื ้อหาที่ครู
ถ่ายทอด ถ้ านักเรี ยนต้ องการให้ ทีมตนได้ รับรางวัล ก็ต้องช่วยสมาชิกในทีมเรี ยนรู้ เนื ้อหานัน้ การทางานด้ วยกันของ
นักเรี ยนเมื่อครูสอนบทเรี ยนจบ อาจทางานกันเป็ นคู่และเปรี ยบเทียบคาตอบกัน และช่วยเหลือซึง่ กันและกันในส่วนที่
ไม่เข้ าใจ ซึ่งครูมีการสือ่ การสอนการในการกระตุ้นให้ มีความเกี่ยวข้ องและสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นในการจัดการ
เรี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ นร่ วมในการจัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยน ยังสร้ างเสริ มความสัมพันธ์ ที่ดีกบั เพื่อน ๆ และผู้เรี ยนมี
การแก้ ปั ญหา การกาหนดเป้าหมายในการเรี ย นรู้ การคิดแบบหลายหลาย การปฏิบัติ ภารกิ จที่ ซับซ้ อน การเน้ น
คุณธรรม จริ ยธรรม การสร้ างเสริ มประชาธิปไตยในชันเรี
้ ยน ทักษะทางสังคม การสร้ างนิสยั ความรับผิดชอบร่ วมกัน
และความร่ ว มมื อ ภายในกลุ่ม ซึ่ง สองคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ ประนอม โพธิ์ กัน (2550, บทคัด ย่อ ) ได้ วิ จัย เรื่ อ ง
การเปรี ยบเทียบ ผลสัมฤทธิ์และเจตคติตอ่ การเรี ยนภาษาไทยเรื่ องคาและหน้ าที่ของคา ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ที่ 4 โดยใช้ เทคนิค STAD กับการสอนปกติ กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2550
โรงเรี ยนวัดโบสถ์ อาเภออินทร์ บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 76 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนเรื่ องคาและหน้ าที่ของคา ของ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โดยใช้ เทคนิค STAD สูงกว่าการสอนแบบปกติ
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อย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับ .01 2) เจตคติตอ่ การเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่รับการสอน โดยใช้
เทคนิค STAD สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01 3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเรื่ องคา
และหน้ าที่ของคา ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ เทคนิค STAD หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01
2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ หลังเรี ยนเรื่ อง การสร้ างสรรค์งาน ทัศนศิลป์ประเภท จิตรกรรม
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้ วยการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ แบบการสอนแบบร่ วมมือ เทคนิค STAD และ
รู ป แบบการสอนตามแนวคิด การพัฒ นาทัก ษะปฏิ บัติ ข องซิ ม พ์ ซัน เที ย บกับเกณฑ์ ร้ อยละ 70 ก็ พ บว่า นักเรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานทังนี
้ เ้ นื่องมาจาก การจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ แบบการสอนแบบร่ วมมือ เทคนิค STAD มีลาดับการเรี ยนการสอนที่เป็ นขันตอน
้
จึงทาให้ ผ้ ูเรี ยนมีความเข้ าใจ
ได้ ง่ายขึ ้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนจึงสูงขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนเรี ยน และผ่านเกณฑ์ตามที่ครูได้ กาหนด
ไว้ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ชไมพร รั ง สิยานุพงศ์ ,รั ต นา ศรี ทัศน์ และ พิน ดา วราสุนัน ท์ (2559) ได้ วิ จัย เรื่ อ งการพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน พฤติกรรมการทางานกลุม่ และเจตคติตอ่ การเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องความน่าจะเป็ น ของ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5/3 โรงเรี ยนอัมพวันวิทยาลัย โดยใช้ วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ STAD กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักเรี ยนชัน้ ม.5/3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม
จานวน 33 คน ซึง่ ได้ มา จากการสุม่ อย่างง่าย ผลการวิจยั สรุปได้ วา่ 1. นักเรี ยนชันม.5/3
้
ที่ได้ รับวิธีการสอนแบบ STAD
มีคะแนนพัฒนาการระหว่างเรี ยน สูงขึ ้นตามลาดับ และผลสัมฤทธิ์สงู กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 รวมทังคะแนนหลั
้
งเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3 ความสามารถในการปฏิ บัติ ก ารสร้ างผลงานจิ ต รกรรม เรื่ อ ง การสร้ างสรรค์ ง านทัศ นศิ ลป์ ประเภท
จิตรกรรม โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ทกั ษะการปฏิบตั ิซิมพ์ซนั ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 มีระดับความสามารถใน
การปฏิบตั ิโดยใช้ ทกั ษะการปฏิบตั ิซิมพ์ซนั โดยภาพรวมระดับความสามารถ อยู่ในระดับมาก ทังนี
้ ้กิจกรรมที่ได้ จาก
การจัดการเรี ยนการสอนนัน้ มีการพัฒนาการทางกายของผู้เรี ยน เป็ นความสามารถในการประสานการทางานของ
กล้ ามเนื ้อหรื อร่ างกาย ในการทางานที่มีความซับซ้ อน และต้ องอาศัยความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื ้อหลาย ๆ ส่วน
การทางานดังกล่าวเกิดขึ ้นได้ จากการสัง่ งานของสมอง ซึ่งต้ องมีความสัมพันธ์ กับความรู้ สกึ ที่เกิดขึ ้น ทักษะปฏิบตั ินี ้
สามารถพั ฒ นาได้ ด้ วยการฝึ กฝน ซึ่ ง หากได้ รั บ การฝึ กฝนที่ ดี แ ล้ ว จะเกิ ด ความถู ก ต้ อง ความคล่ อ งแคล่ ว
ความเชี่ยวชาญชานาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรื อการกระทาสามารถสั งเกตได้ จากความรวดเร็ ว
ความแม่นยา ความเร็ วหรื อความราบรื่ นในการจัดการ พบว่า ความสามารถในการปฏิบตั ิการสร้ างผลงานจิตรกรรม
เรื่ อง การสร้ างสรรค์งาน ทัศนศิลป์ประเภท จิตรกรรม โดยอยู่ในระดับความสามารถในการปฏิบตั ิ อยู่เกณฑ์ มาก
ตามที่กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้ องกับ กฤตมุข ไชยศิริ (2559, บทคัดย่อ) เรื่ อง การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้ รูปแบบ
การสอนทัก ษะปฏิ บัติ ข องซิ ม พ์ ซัน เรื่ อ งการร้ อยลูก ปั ด วิ ช าการงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรั บ นัก เรี ย นชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5
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โรงเรี ยนวัดอ่างแก้ ว (จีบ ปานขา) การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนโดยใช้ รูปแบบการสอนทักษะ
ปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั เรื่ องการร้ อยลูกปั ดให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการ ประดิษฐ์ ชิ ้นงานด้ วย
ชุดการสอน 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการเรี ยนด้ วยชุดการสอน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อชุดการสอนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลองคือ นักเรี ยน ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดอ่างแก้ ว
(จีบ ปานขา) ปี การศึกษา 2559 ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่าง แบบง่ายโดยใช้ ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยลุม่ โดยการจับฉลากมา 1
ห้ องเรี ยน จานวน 30 คน 1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใช้ รูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ิของซิมพ์ซนั เรื่ องการร้ อย
ลูกปั ดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดอ่างแก้ ว (จีบ ปานขา)
ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นมีประสิทธิภาพ 95.03/81.33 ตามเกณฑ์ 80/80 2. ผลการประดิษฐ์ ชิ ้นงานของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยชุด
การสอนโดยใช้ รู ป แบบการสอนทัก ษะ ปฏิ บัติ ข องซิ ม พ์ ซัน เรื่ อ งการร้ อยลูก ปั ด พบว่ า นัก เรี ย นมี ค ะแนนทัก ษะ
การปฏิบตั ิงานเฉลี่ย (r) เท่ากับ 3.80 อยู่ในระดับดีมาก 3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้ วยชุดการสอนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง สถิติที่ระดับ .01
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แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไข่ เค็มไชยา : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่ เค็มอสม. ไชยา
ตาบลเลม็ด อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
Local wisdom management through packaging design salted eggs at lamet chaiya suratthani
province
กชกร คาแฝง1
Kotchakorn Komfaeng

บทคัดย่ อ
งานวิจัยมีวตั ถุประสงค์ ศึกษาความเป็ นมาของภูมิ ปัญญาการทาไข่เค็มและบรรจุภณ
ั ฑ์ แนวทางการออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ไข่เค็มโดยใช้ วิธีการศึกษา คือการเข้ าร่วมสังเกตการณ์ และลงมือปฏิบตั ิจริ งกับทางกลุม่ วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มอ
สม. ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เริ่ มศึกษาตังแต่
้ วิธีการผลิต วัตถุดิบ ที่ใช้ ในการผลิต การเลี ้ยงเป็ ดของทางกลุ่ม
เพื่อให้ เข้ าใจภูมิปัญญาในการผลิตไข่เค็มไชยา และจัดทาแบบสอบถามเพื่อหาความต้ องการจากทังทางกลุ
้
ม่ และผู้บริ โภค
เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ไข่เค็มไชยา แล้ วนาผลจากแบบสอบถามบวกกับการลงภาคสนามมาวิเคราะห์
ร่วมกันและออกแบบทังหมด
้
3 แบบจากนันจึ
้ งนาไปให้ ทางกลุม่ เลือกแบบที่พงึ พอใจมากที่สดุ แล้ วนาแบบที่ทางกลุม่ เลือก
มากที่สดุ ไปผลิตและวางขายจริ งในร้ านขายของฝากที่เลือก เพื่อทดสอบผลการออกแบบและความพึงพอใจของผู้บริ โภค
จากการซื ้อบรรจุภณ
ั ฑ์ไข่เค็มซึง่ เป็ นแบบที่ทางกลุม่ เลือก จากผลการวิจยั ผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับแบบบรรจุ
ภัณฑ์และซื ้อเป็ นของฝาก โดยกล่าวว่ารู ปแบบมีความน่าสนใจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ไข่เค็มที่วางขาย มีความแข็งแรง
สามารถรับน ้าหนักไข่ได้ ดี สวยงาม หูจับแข็งแรง และการออกแบบสามารถเล่าความเป็ นกลุ่มให้ ผู้บริ โภคเข้ าใจได้ ง่าย
เป็ นต้ น เป็ นโอกาสดีที่ทาให้ เห็นว่าสามารถพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นของฝากให้ มีความน่าสนใจ และประทับใจสาหรับผู้พบ
เห็นและเลือกซื ้อ
คาสาคัญ : ไข่เค็มไชยา, ภูมิปัญญาท้ องถิ่น, การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

Abstract
The purposes of this research is to study the history of salted eggs and the wisdom of salted egg packaging
design by the Chaiya Salted egg community group which is the group used in this study, starting from the
production, methods of the duck raising, raw materials of the group in order to understand the wisdom in the
1
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production of Chaiya salted eggs group, conducting a questionnaire to figure out the needs from both for the
group and the consumers as a guideline in the design of Chaiya salted egg packaging design.
The results the majority of the consumers are satisfied with the new packaging and buy as souvenirs, and most
of them are the tourists rather than the locals. And the reason that consumers pay attention is because the
packaging is interesting and different from other salted egg products. The packaging is strong, and can bear
the weight of eggs, beautiful, well-built handles, and the design can represent the group for the consumers to
easily understand etc. It is a good opportunity to see that the packaging can be developed as a souvenir to be
interesting and impressive for those who meet and choose to buy the product.
Keyword: Chaiya salt egg, local wisdom, packaging design

บทนา
การท่องเที่ยวภายในประเทศเป็ นหนึ่งตัวช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศและยังเป็ นการสร้ างรายได้
ให้ กบั ชุมชนอีกทางหนึ่ง เพราะเมื่อมีคนเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ ้นจะทาให้ เกิดการใช้ จ่ายภายในท้ องถิ่น มีการซื ้อของ
ฝากเพื่ อ เป็ นสิ่ง ที่ ช่ว ยยื นยัน การมาถึ งของท้ อ งถิ่ น นัน้ ๆ ของฝากที่น ามาจ าหน่า ยแต่ละที่ จะมี เ อกลักษณ์ ของตนเอง
ที่สามารถบ่งบอกถึงความสาคัญของพื ้นที่แต่ละแห่งเพื่อให้ คนได้ คิดถึง เมื่อมีการซื ้อสินค้ าเพื่อเป็ นของฝากมากขึ ้นทาให้
การแข่งขันทางการตลาดมีสงู มากขึ ้น เจ้ าของกิจการหลายรายเริ่ มหันมาให้ ความสนใจบรรจุภณ
ั ฑ์ เพราะมีความสาคัญต่อ
การค้ ามากขึ ้นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดีสามารถดึงความสนใจของผู้บริ โภคได้ มาก ทาให้ การแข่งขันด้ านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์มี
มากขึ ้น ถ้ าบรรจุภณ
ั ฑ์ออกแบบมาดีเมื่อผู้บริ โภคเห็นสินค้ าสามารถจดจารูปแบบ สีสนั หรื อสัญลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ได้
ดี นอกจากนี ้ตัวของบรรจุภณ
ั ฑ์ควรจะสร้ างความพึงพอใจ ให้ เกียรติและศักดิ์ศรี แก่ผ้ บู ริ โภค คือ ถึงแม้ ว่าผู้บริ โภคจะซื ้อ
สินค้ าไปแล้ ว แต่ผลิตภัณฑ์ที่ผ้ บู ริ โภคซื ้อไปนันต้
้ องทาหน้ าที่ขายต่อไปได้ อีก(ประชิด ทิณบุตร,2531 : 82)
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั มองเห็นถึงความสาคัญของการศึกษาความรู้ ด้านภูมิปัญญาท้ องถิ่น คือการผลิตไข่เค็ม
ไชยามานาเสนอ โดยผ่านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อจาหน่าย อาจเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้ กบั ผู้บริ โภคได้ เลือกซื ้อ และ
เป็ นแนวทางให้ กับผู้สนใจในเรื่ องของการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ในท้ องถิ่น โดยเริ่ มจากการศึก ษาประวัติของไข่เค็มไชยา
ขันตอนการผลิ
้
ต และวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต แล้ วนาสิง่ เหล่านี ้มาวิเคราะห์ร่วมกับการสอบถามกลุม่ วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มอ
สม. ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่ผ้ วู ิจยั เลือกเป็ นกรณีศกึ ษาเพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

วัตถุประสงค์
1.

ความเป็ นมาของภูมิปัญญาการทาไข่เค็มและบรรจุภณ
ั ฑ์

2.

แนวทางการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ไข่เค็ม

วิธีดาเนินงานวิจัย
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H626

การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั แบบผสม คือ มีทงแบบคุ
ั้
ณภาพและแบบปริ มาณ โดยศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มอ
สม. ไชยา ทังการสั
้
มภาษณ์ การสังเกตการณ์ การรวบรวมเอกสารต่างๆ และการใช้ แบบสอบถามเพื่อถามถึงความต้ องการ
เกี่ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ์ มีวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี ้ ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนไข่
เค็มอสม. ไชยา จานวน 24 คน และประชากรด้ านผู้บริ โภค 70 คน และเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์
สังเกตการณ์และแบบสอบถามซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ชุด คือแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ และ
สอบถามความพึงพอใจการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มอสม. ไชยา วิเคราะห์ผลโดยใช้ คา่ ทางสถิติ
ผลการเก็บรวบรวมข้ อมูล เริ่ มเก็บข้ อมูลจากการลงภาคสนามด้ านภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทาไข่เค็มในทุกขันตอน
้
เริ่ มตังแต่
้
การผลิต วัตถุดิบที่ใช้ จนถึงการจัดการกับไข่ที่เกินกาหนด และวิธีการเลี ้ยงเป็ ดของกลุม่ ที่เป็ นการเลี ้ยงเป็ ดแบบไล่ทงุ่ คือให้
เป็ ดหากินเองตามธรรมชาติ หลังจากลงภาคสนามแล้ ว จึงมาเก็บข้ อมูลด้ านแบบสอบถาม เพื่ อนาผลทัง้ สองอย่างมา
วิเคราะห์แล้ วออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ทาให้ ทราบถึงภูมิปัญญาของการผลิตไข่เค็มไชยา ขันตอนการผลิ
้
ต ส่วนผสมและวัตถุดิบที่ทางกลุม่
ใช้ การเผยแพร่ ความรู้ ของทางกลุม่ ให้ กบั ผู้ที่สนใจเรื่ องการทาไข่เค็ม ถ่ายทอดกันจนกลายเป็ นที่ร้ ู จักอย่างกว้ างขวางและ
เป็ นของดีประจาจัง หวัด ทราบถึงกระบวนการผลิต ตัง้ แต่ก ารเริ่ มคัดไข่เป็ ดที่เ หมาะสม ซึ่ง นอกจากจะทาให้ เห็ นถึ ง
ภูมิปัญญาในการผลิตไข่เค็มแล้ ว ยังเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้ านที่มีกลุม่ ไข่เค็มอสม.เป็ นศูนย์กลางของชุ มชน และนอกจาก
การผลิตไข่เค็มการเลี ้ยงเป็ ดของที่นี่ยงั เป็ นการเลี ้ยงแบบธรรมชาติคือเลี ้ยงแบบปล่อยทุง่ นา และจากการศึกษาภูมิปัญญา
นี ้ จึงนามาถ่ายทอดความรู้เรื่ องไข่เค็มผ่านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยใช้ การศึกษากลุม่ ไข่เค็มอสม.ไชยาเพื่อเพิ่มมูลค่า
ของสินค้ า ซึง่ สามารถสรุปภูมิปัญญาที่ศกึ ษาได้ ดังนี ้

ภูมิปัญญาการทาไข่เค็ม
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หลังจากการศึกษาภูมิปัญญาจากทางกลุ่มแล้ ว ได้ ทาแบบสอบถามเพื่อหาความต้ องการและผลจากการทา
แบบสอบถาม คือ ผู้บ ริ โภคต้ อ งการให้ บรรจุภัณ ฑ์ มี ค วามแข็ ง แรง มี การรั บ รองคุณภาพจากหน่วยงาน และเน้ น
เอกลักษณ์ความเป็ นไชยาส่วนของกลุม่ คือ ต้ องการให้ มีการเล่าประวัติของกลุม่ และภาพสมาชิกกลุม่ เพื่อให้ คนได้ ร้ ู จกั
กลุม่ มากขึ ้น หลังจากวิเคราะห์แบบสอบถามจากทัง้ 2 ฝั่ งจึงนามาออกแบบโดยออกแบบทังหมด
้
3 แบบ จากนันจึ
้ งนามา
ให้ ทางกลุม่ เลือกแบบที่พงึ พอใจมากที่สดุ จากนันจึ
้ งนาไปผลิตและจาหน่ายจริ งที่ร้านขายของฝาก แบบที่เลือกคือแบบที่1
โดยเหตุที่ทางกลุม่ เลือก เพราะการนาเสนอเข้ าใจง่าย ใช้ ข้อความไม่ซบั ซ้ อน สื่อถึงความเป็ นกลุม่ ได้ ดี โดยมีรายละเอียด
ของบรรจุภณ
ั ฑ์ ดังนี ้

แบบที่ทางกลุม่ เลือก
ด้ านที่ 1 เล่าเรื่ องภูมิปัญญาของกลุม่ ที่สง่ ผลให้ ประสบความสาเร็ จ
ด้ านที่ 2 เป็ นเครื่ องหมายรับรองคุณภาพของทางกลุม่ ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องหมายเหล่านี ้ได้ ขออนุญาตกับ
ประธานกลุม่ แล้ วที่จะนามาใส่ลงในกล่องที่ออกแบบ มีสถานที่ตงและเบอร์
ั้
ติดต่อของทางกลุ่ม และมีข้อความที่สื่อถึง
จุดเด่นของไข่เค็มที่นี่ แบบที่ 1 เลือกใช้ คาว่า ขาว อวบ แดง มัน ไข่เค็มไชยา มีความหมายดังนี ้ ขาว หมายถึง ไข่ขาว
ที่มีเนื ้อสีขาวละเอียดรสชาติอร่อย อวบ หมายถึง ไข่ที่ทางกลุม่ เลือกมาใช้ เป็ นไข่เบอร์ 1 และเบอร์ 2 คาว่า อวบ มาจาก
คาว่าอวบอ้ วน ซึ่งหมายถึงไข่เป็ ดที่มีลกั ษณะฟองใหญ่ แดง มัน หมายถึง ไข่แดงที่มีสีแดงสวย รสชาติมนั และอร่ อย
เกิดจากการเลี ้ยงของชาวบ้ านที่ให้ อาหารเป็ นหอยกะพง ทาให้ ไข่แดงของเป็ ดมีสแี ดงน่ารับประทาน ไข่เค็มไชยา หมายถึง
จุดเด่นทังหมดที
้
่กล่าวมาจนทาให้ กลายเป็ นไข่เค็มไชยา
ด้ านที่ 3 คือเครื่ องหมายตราสินค้ า ในแบบที่ 1 เลือกใช้ เป็ ด ต้ นข้ าว และไข่ มีความหมายดังนี ้ เป็ ดหมายถึง การเลี ้ยง
ของทางกลุ่มสมาชิ ก ที่เป็ นการเลี ้ยงตามธรรมชาติโดยการปล่อยให้ เป็ ดหากิ นเองในทุ่งนา ทาให้ เป็ ดได้ ออกกาลังมี
ความแข็งแรง ไข่เป็ ด หมายถึง เมื่อเลี ้ยงเป็ ดตามธรรมชาติให้ เป็ ดได้ หากินเอง เมื่อเป็ ดออกไข่ ไข่ที่ได้ มาจึงเป็ นไข่ที่อร่อย
ต้ นข้ าว หมายถึง อาหารที่เป็ ดกิน เพราะเวลาที่ชาวบ้ านปล่อยให้ เป็ ดออกหากินในตอนเช้ า เป็ ดจะลงทุง่ นากินเม็ดข้ าว
ที่ร่วงลงพื ้น และข้ าวของชาวบ้ านนาทรายเป็ นข้ าวไม่มีสารเคมีหรื อยาฆ่าแมลงส่งผลให้ อาหารที่เป็ ดกินจึงปลอดภัย และ
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ลักษณะของต้ นข้ าวมีลกั ษณะโค้ งเข้ าหากันคล้ ายวงกลมสือ่ ให้ เห็นถึงการรวมตัวของคนในชุมชนที่ต้องการแก้ ปัญหาและ
สร้ างรายได้ นอกจากนี ้มีชื่อไข่เค็มอสม.ให้ ทราบว่าบรรจุภณ
ั ฑ์นี ้เป็ นของผู้ผลิต รายใดมีข้อความภาษาอังกฤษที่สอื่ ให้ ทราบ
ว่าเป็ นไข่ที่เลี ้ยงตามธรรมชาติ และการใช้ คาว่า made in chaiya ต้ องการสือ่ ให้ ร้ ูวา่ เป็ นของแท้ ผลิตจากพื ้นที่ไชยา
ด้ านที่ 4 เป็ นรายละเอียดกาหนดการรับประทานไข่เค็มทังในแบบทอดไข่
้
ดาวและแบบต้ ม โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์เป็ นรู ปไข่ดาว
และไข่ต้ม เพื่อง่ายต่อความเข้ าใจ นอกจากนี ้จะมีการบอกจานวนไข่ที่ขาย และราคาขาย ด้ านฝากล่องมีข้อความระวัง
แตก ให้ ผ้ ูซื ้อระวังในการถื อหรื อวางซ้ อน และนอกจากนีจ้ ะสังเกตเห็นได้ ว่ามีรูปตีนเป็ ดอยู่รอบกล่อง ซึ่งแสดงให้ เห็น
การเดินกันอย่างงอิสระของเป็ ดที่เดินลงทุง่ นาตามแบบที่ชาวบ้ านเลี ้ยง
สถานที่ที่ใช้ ในการวางขาย คือร้ านรัตนาขนมไทย สาขาหัวเตย ร้ านเปิ ดทุกวัน ตังแต่
้ เวลา 06.30 – 20.00 น. ผู้วิจยั เลือก
วางขายในวัน เสาร์ – อาทิตย์ เพราะช่วงเวลานีเ้ ป็ นช่ วงวันที่ค นทัง้ ในจั งหวัดและต่างจังหวัดเดินทางมาก ผู้วิจัยได้
ขออนุญาตทางร้ านในการวางขายสินค้ า และสังเกตการณ์ซื ้อของผู้บริ โภคที่มีต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ไข่เค็ม ในการวางขายไข่เค็ม
ผู้วิจัยตัง้ ราคาขายอยู่ที่กล่องละ 120 บาท ไข่เค็ม 15 ฟอง วันที่ตงขายจริ
ั้
งมีลูกค้ าสนใจเข้ ามาเลือกซือ้ ตลอดทัง้ วัน
วางขายต่อจนกว่าสินค้ าจะหมด และจากการสอบถามลูกค้ าที่ซื ้อบรรจุภณ
ั ฑ์นี ้ส่ วนใหญ่จะตอบไปในทางเดียวกัน คือ
บรรจุภณ
ั ฑ์มีความแข็งแรง รูปแบบมีความโดดเด่นแตกต่างจากไข่เค็มที่วางขายร่วมกัน มีความน่าสนใจและราคาที่ขาย
สมเหตุสมผล ไม่สงู เกินไปจากสินค้ าไข่เค็มเจ้ าอื่นมากนัก บรรจุภณ
ั ฑ์ต้นแบบของทางกลุม่ มีทงหมด
ั้
2 แบบ คือแบบที่ทาง
กลุม่ ใช้ เป็ นประจามาตังแต่
้ เริ่ มขาย และแบบที่2 เป็ นแบบที่ไว้ สาหรับส่งให้ กบั ไปรษณีย์ ซึง่ เป็ นแบบเฉพาะ มีรูปแบบดังนี ้

แบบที่1 เป็ นแบบที่ทางกลุม่ ใช้ ขายปกติ

แบบที่ 2 เป็ นแบบที่ทางกลุม่ ไว้ สาหรับส่งขายไปรษณีย์

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H629

ตัวอย่างบรรจุภณ
ั ฑ์จริ งที่ผ้ วู จิ ยั ผลิตนามาวางขาย

การอภิปรายผล
1. ความรู้จากการศึกษาไข่เค็มไชยาจากกลุม่ วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มอสม. ไชยา ทาให้ เข้ าใจถึงวิธีการการผลิตทุก
ขันตอน
้
วัตถุดิบที่ใช้ การผสมวัตถุดิบ จนถึงวิธีการคัดแยกไข่แดงและไข่ขาวเมื่อไข่เกิ นกาหนด แต่ละขัน้ ตอนต้ องใช้
การเรี ยนรู้ จนเกิดความชานาญในการผลิต และในแต่ละขันตอนจะมี
้
รายละเอียดปลีกย่อยในการผลิต ลักษณะเด่นของ
กลุม่ ไข่เค็มอสม. คือ การรวมกลุม่ กันของคนในชุมชนเพื่อสร้ างรายได้ ให้ คนในชุมชน เน้ นการกระจายรายได้ ให้ คนในชุมชน
มีความรู้ และมีรายได้ เพิ่มขึน้ จากอาชี พเกษตรกรรม จึงทาให้ ที่นี่แตกต่างจากที่อื่น เพราะส่วนใหญ่แหล่งผลิตอื่นเป็ น
การผลิตในครัวเรื อนหรื อเป็ นธุรกิจใหญ่ คือการสืบทอดความรู้ ภายในชุมชน คนในชุมชนถ่ายทอดความรู้ ในเรื่ องการทาไข่
เค็มให้ แก่กันจนกลายเป็ นอาชีพ ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ ในการผลิตไข่เค็ม สมาชิกบางคนได้ รับความรู้ มาจากการเป็ น
ลูกจ้ างจากร้ านขายไข่เค็มจากที่อื่นบวกกับการครูพกั ลักจาวิธีการต่างๆแล้ วนาความรู้มาถ่ายทอดให้ กบั สมาชิกคนอื่นๆ จน
สมาชิกทุกคนมีความรู้แล้ วจึงนาความรู้นี ้มาถ่ายทอดให้ แก่ผ้ ทู ี่สนใจต่อไป
2. การรวบรวมข้ อมูลในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เริ่ มตังแต่
้ การเข้ าไปศึกษาถึงภูมิปัญญาการผลิตไข่เค็มใน
ขันตอนต่
้
างๆสังเกตการณ์ วิถีชีวิตของสมาชิกในกลุ่มเมื่อรวมกลุ่มกัน สังเกตการณ์ การเลี ้ยงเป็ ดของชาวบ้ านตังแต่
้ เช้ า
จนกระทัง่ เป็ ดเดินกลับเข้ าโรงเรื อนเอง แล้ วนาภูมิปัญญาเหล่านี ้มาเล่าผ่านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์โดยใช้ กลุม่ ไข่เค็มอสม.
เป็ นกรณี ศึกษาเพื่อ เป็ นอี ก ช่อ งทางหนึ่งในการเผยแพร่ ค วามรู้ และรายได้ ใ ห้ กับ กลุ่ม ในการออกแบบได้ ศึก ษาด้ า น
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ด้านต่างๆ เช่น ลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่แบ่งตามการใช้ งานวัสดุที่ใช้ ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่ง
แบ่งออกตามประเภทต่างๆตามการใช้ งานของสินค้ า โดยอ้ างอิงจากสุมาลี ทองรุ่ งโรจน์ (2555 : 26 -27) ที่กล่าวว่า
การออกแบบโครงสร้ างบรรจุภณ
ั ฑ์ที่แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
คือการออกแบบลักษณะโครงสร้ างและการออกแบบกราฟิ ก
ซึง่ เป็ นส่วนที่มีความสาคัญในการเลือกวัสดุมาใช้ ให้ เหมาะสมกับ ประเภทของสินค้ า และการออกแบบกราฟิ ก โดยกาหนด
รายละเอียดด้ านการออกแบบศิลปะ ให้ เชื่อมโยงกับแนวคิดที่ต้องการจะสื่อเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความประทับใจและดึงดูด
ความต้ องการในสินค้ า เลือกการใช้ สสี นั ที่เรี ยบง่ายโดยเน้ นการใช้ ลายเส้ นในการเล่าเรื่ อง การใช้ สญ
ั ลักษณ์เลือกนาจุดเด่น
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ด้ านภูมิปัญญาของทางกลุม่ มาเป็ นเครื่ องหมายตราสินค้ า ตาแหน่งการวางตัวอักษรและถ้ อยคาพูดเลือกใช้ คาที่สนกระชั
ั้
บ
เมื่ออ่านจะต้ องเข้ าใจในสิง่ ที่ต้องการจะสือ่ และวางถ้ อยคาในตาแหน่งที่มองเห็นได้ ง่ายและสะดุดตาแก่ผ้ ซู ื ้อ
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การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนั กเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้
โปรแกรม Eclipse ร่ วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่ วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต
2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
หลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต กับเกณฑ์ร้อยละ 70 3) เพื่อศึกษาทักษะ
การปฏิบัติ เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
โปรแกรม Eclipse ร่ วมกับวิธีการสอนแบบสาธิ ต กับเกณฑ์ร้อยละ 70 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการใช้ โปรแกรม Eclipse ร่ วมกับวิธีการสอนแบบสาธิ ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ที่เรี ยนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนตันตรารักษ์
ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จานวน 20 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จัย ประกอบด้ ว ย 1) แผนการจัด การเรี ย นรู้ 2) แบบทดสอบผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้
3) แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การเรี ยนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าสถิ ติ ได้ แก่ ค่า เฉลี่ย (x̄) ร้ อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า ที (t-test for Dependent
Group และ t-test for One Sample)

ABSTRACT
The purpose of this research were 1) to compare learning outcomes in Java programming of
Mathayomsuksa 3 students’ pre and post using Eclipse program in conjunction with the demonstration
method, 2) to compare learning outcomes in Java programming of Mathayomsuksa 3 students’ post using
Eclipse program in conjunction with the demonstration method, 3) to study practical skill in Java
programming of Mathayomsuksa 3 students’ post using Eclipse program in conjunction with the
demonstration method with criteria 70 percentage and 4) to study Mathayomsuksa 3 students’ satisfaction
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to Java programming by using Eclipse program in conjunction with the demonstration method. The sample
group in this research were 20 students of Mathayomsuksa 3/1 that studied in Career and Technology
subject, academic year 2019 of Tantrarak School, Tambon Naklua, Banglamung, Chonburi, under the Office
of the Private Education Commission. The research tools consisted of 1) learning management plan by
using Eclipse program in conjunction with the demonstration method. 2) achievement test 3) practice skill
assessment form and 4) questionnaire for student satisfaction with learning. Data were analyzed by using
statistics as follows mean (x̄), percentage (%), standard deviation (S.D.), t-test for Dependent Group and ttest for One Sample.

บทนา
โลกปั จจุบนั เป็ นโลกของยุคแห่งความรู้ และข้ อมูลข่าวสาร ผู้ใดมีความรู้ และข้ อมูลมากกว่าย่อมได้ เปรี ยบ
กว่า ทังนี
้ ้เนื่องจากข้ อมูลที่เป็ นความรู้ ได้ เพิ่มขึ ้นทุกวัน ไม่มีใครสามารถสอนหรื อถ่ายทอดความรู้ ที่มีอยู่ได้ ทงหมด
ั้
มนุษย์จึงควรแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องด้ วยตนเองเพื่อไม่ให้ กลายเป็ นคนล้ าหลัง เป็ นคนที่ทนั ต่อเหตุการณ์ในโลก
ยุคปั จจุบนั การที่จะเรี ยนรู้วิธีการเรี ยนที่ถกู ต้ อง (Learn how to learn) จึงเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นอย่างยิ่ง โลกของการศึกษา
ได้ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมากในศตวรรษที่ 21 เป็ นยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge - Based - Economy)
ที่ปัจจัยและการผลิตแข่งขันกาลังเปลีย่ นไปเป็ นพื ้นฐานแห่งความรู้ ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ พื ้นฐานในยุค
ดิ จิ ทั ล การคิ ด เชิ ง นวั ต กรรมและสร้ างสรรค์ การสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล การเพิ่ ม ผลผลิ ต ในระดั บ สู ง
(พัทธนันท์ ชัยบุตร, 2560)
การพัฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ นผู้ที่มีความคิดสร้ างสรรค์จึงนับได้ วา่ เป็ นสิ่งสาคัญในการจัดการศึกษาโดยโรงเรี ยน
นับ ว่า มีบ ทบาทสาคัญในการส่งเสริ ม ความคิ ดสร้ างสรรค์ ให้ กับ ผู้เ รี ยนหลักสูต รแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 กาหนดให้ สถานศึกษาวางแนวทางการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ โดยเน้ นพัฒนาสมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรี ยน 5 ประการ หนึง่ ในสมรรถนะสาคัญนัน้ คือ ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ได้ แก่ เลือกและใช้ เทคโนโลยีได้
เหมาะสมตามวัย มีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี สามารถนาเทคโนโลยีไปใช้ พัฒนาตนเอง ใช้ เทคโนโลยีใน
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมในการใช้ เทคโนโลยี รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงมี
ความสาคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดตัวชี ้วัดกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ไว้ ว่า สามารถอธิ บายหลักการทาโครงงานที่มีการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถเขียนโปรแกรมภาษาขันพื
้ ้นฐาน ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรู ปแบบที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน ใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้ างชิ ้นงานจากจินตนาการหรื องานที่ทาในชีวิตประจาวันตามหลักการทาโครงงาน
อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)
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การสอนในรายวิชาการงานอาชี พและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 23201 ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนตันตรารักษ์ ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในปี นี ้เน้ นสอนเรื่ องการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (JAVA) เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่นา่ สนใจ เพราะมีโครงสร้ างทางภาษาที่เข้ าใจง่าย ใน
การเรี ยนรู้ และเป็ นภาษาที่สร้ างขึ ้นมาเพื่อรองรับการออกแบบซอฟต์แวร ์์ ( Software) ที่รองรับการเชื่อมโยงระบบ
อิ น เตอร์ เน็ ต และสนั บ สนุ น แนวคิ ด ในการเขี ย นโปรแกรมเชิ งวั ต ถุ ( Object Oriented Programming)
ซึ่งภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาอื่นๆก็เริ่ มพัฒนารู ปแบบในการ และด้ วยผู้วิจัยมองว่าการเขียนโปรแกรมภาษาจาวามี
ความยากพอสมควรสาหรับเด็กมัธยมต้ น จึงควรมีการนาวิธีการสอนที่สามารถเข้ าใจได้ ง่ายเข้ าร่ วมในการสอน จาก
การศึกษาผู้วิจยั เบื ้องต้ น ผู้วิจยั พบว่าวิธีการสอนที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรี ยนของนักเรี ยนมากขึ ้น
คือ การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีการสอนแบบสาธิ ต คือ การที่ครู และนักเรี ยนร่ วมกันแสดงบางสิ่ งบางอย่างให้
เพื่อนร่ วมชันดู
้ เป็ นการใช้ เครื่ องมือที่แสดงให้ เห็นถึงกระบวนการ วิธีการและกลวิธีในการเรี ยนรู้ ซึ่งการทดลองสอน
ด้ วยวิธีนี ้จะช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดความรู้ ความเข้ าใจและสามารถทาในสิ่งนันได้
้ ถูกต้ อง วิธีสอนแบบสาธิ ต คือการยึด
ผู้สอนเป็ นศูนย์กลาง ผู้สอนต้ องวางแผน ดาเนินการ และลงมือปฏิบตั ิ จุดประสงค์การสอนที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนเห็น
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ
จากปั ญหาในการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนตันตรารักษ์ ที่ผ่านมานันมี
้ นกั เรี ยนส่วนใหญ่สอบไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ทางโรงเรี ยนได้ กาหนดไว้ และการเรี ยนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เป็ นการสอนด้ านการปฏิบตั ิเป็ นส่วน
ใหญ่ ซึ่งในการเรี ยนการสอนที่พบว่า ผู้เรี ยนนันมี
้ เกณฑ์ในการปฏิบตั ิผลงานอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จากปั ญหาดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ โปรแกรม Eclipse
ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต เพื่อนาการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่ วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต เข้ ามา
ช่วยในการสอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 23201 ให้ นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 มีทกั ษะ
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาดีขึ ้น รวมทังให้
้ นกั เรี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยนร่วมด้ วย การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ยังเป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ สู อนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอนใน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
3 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
3 หลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต กับเกณฑ์ร้อยละ 70
3. เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติ เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลัง
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต กับเกณฑ์ร้อยละ 70
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4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีตอ่ การใช้ โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอน
แบบสาธิต

สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้
โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้
โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
3. ทักษะการปฏิบัติ เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ โปรแกรม
Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

วิธีการวิจัย
การวิจยั การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้
โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต ในการวิจยั กาหนดมีรายละเอียดและขันตอนการด
้
าเนินวิจยั ดังนี ้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ได้ แก่ นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนตันตรารักษ์
1.2 ประชากรกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนตัน
ตรารักษ์ ห้ องเรี ยนชัน้ ม.3/1 จานวน 20 คน
2. แผนแบบการทดลอง
การจัดทาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั แบบเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดลอง
ตามแบบแผนแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนและหลังทดลอง (One - Group Pretest - Posttest Design) โดยมีการวัด
ก่อนเรี ยนจากนันท
้ าการทดลองจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่ วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต และทาการวัด
หลัง เรี ย นและน าผลการวั ด ก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นมาทดสอบความแตกต่ า ง ซึ่ ง มี แ ผนแบบของการวิ จั ย
(ไพศาล หวังพานิช, 2558) เขียนออกมาเป็ นดังต่อไปนี ้
E
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3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
3.1 แผนการจัด การเรี ย นรู้ หน่ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 4 เรื่ อ ง การเขี ย นโปรแกรมภาษาจาวา ของนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 5 แผน รวม 12 ชัว่ โมง
3.1.1 ศึกษาหลักสูตรกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนตันตรารักษ์
3.1.2 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทฤษฎีและแนวทางการจัดการเรี ยนรู้
3.1.3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้ จากนันเสนอต่
้
อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
3.1.4 น าแผนการจัด การเรี ย นรู้ เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสารนิ พ นธ์ เ พื่ อ ตรวจสอบ และขอ
คาแนะนาในเบื ้องต้ น
3.1.5 สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ และนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ไปใช้
3.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา เป็ นแบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้ อ
3.2.1 สร้ างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ และนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้
เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
3.2.2 นาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จานวน 30 ข้ อ ที่ได้ มาปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดสอบ
กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
3.2.3 วิเคราะห์ข้อสอบ หาค่าความยากง่าย, ค่าอานาจจาแนก และหาความเชื่อมัน่
3.2.4 นาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง
3.3 แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิ เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา จานวน 1 ชิ ้น โดยประเมิน 3 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านการใช้ เครื่ องมือในโปรแกรม Eclipse ด้ านการใช้ ตวั ดาเนินการทางตรรกศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ด้ าน
การใช้ คาสัง่ ตรวจสอบเงื่อนไขด้ วย if…else if…else ในโปรแกรม Eclipse
3.3.1 สร้ างแบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิในการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3.3.2 นาแบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิในการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
3.3.3 ปรับปรุงแบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิในการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3.3.4 นาแบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิไปใช้
3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การเรี ยนรู้ โดยแผนการจัดการเรี ยนรู้หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4
เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ตามวิธี ของลิเคอร์ ท (Likert) โดยกาหนดการสร้ างของคาถามเป็ น 3 ด้ าน คือ ด้ านบรรยากาศใน
การจัดการเรี ยนรู้ ด้ านกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้ านการที่ได้ ประโยชน์ที่จะได้ รับในการจัดกิจกรรม จานวน 20 ข้ อ
3.4.1 สร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยนรู้
3.4.2 นาแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอคณะกรรมการที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนา
3.4.3 นาแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
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3.4.4 ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเสนอแนะ
3.4.5 นาแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง
วิธีดาเนินการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจัย
การวิจยั นี ้ ดาเนินการทดลองตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
1. ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล เพื่อออกหนังสือแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่อง
ที่ใช้ ในการวิจยั
2. ขอความร่ วมมือจากโรงเรี ยนตันตรารักษ์ ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็ นกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยในครัง้ นี ้ โดยผู้วิจยั เป็ นผู้ดาเนินการสอน
ด้ วยตนเองตามแผนการจัดการเรี ยนการสอนเรี ยนรู้ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึน้ โดยดาเนินการในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562
3. ดาเนินการทดลองกับนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง ด้ วยหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ดังนี ้
3.1 ดาเนินการทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) กับนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
จานวน 20 ข้ อ
3.2 ด าเนิ น การทดลอง ผู้วิ จัย ด าเนิ นจัด การเรี ยนการสอนโดยใช้ วิ ธี การสอนแบบสาธิ ต ตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ เวลา 12 คาบ คาบละ 50 นาที
3.3 ด าเนิ น การทดสอบหลัง เรี ย น (Posttest) กับ นัก เรี ย นกลุ่ม ตัวอย่า งโดยใช้ แ บบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 4 เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
จานวน 20 ข้ อ ซึ่งเป็ นฉบับเดียวกับการทดสอบก่อนเรี ยน และบันทึกผลการทดสอบไว้ เป็ นคะแนนหลังเรี ยน สาหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
3.4 ดาเนินการประเมิ นทักษะการปฏิบัติ โครงงานคอมพิวเตอร์ หลังการจัดการเรี ยนการสอน
แผนการเรี ยนรู้ที่ 5 กับนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิ หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 4 เรื่ อง การเขียน
โปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 3 ข้ อ และบันทึกผลการประเมินทักษะการปฏิบตั ิไว้
เป็ นคะแนนสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 น าแบบสอบถามความพึง พอใจเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารสอนแบบสาธิ ต ไปสอบถามผู้เ รี ย น และ
วิเคราะห์หาค่าทางสถิติและแปลผล
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี
ที่ 3 โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต (ทิศนา แขมมณี, 2551) ซึง่ มีทงหมด
ั้
4 ขันตอน
้
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ขันที
้ ่ 1 เตรี ยมการสาธิต ขันที
้ ่ 2 สาธิต ขันที
้ ่ 3 สรุ ป ขันที
้ ่ 4 วัดและประเมินผล จึงกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดัง
ภาพประกอบ 1
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ โปรแกรม Eclipse
2. วิธีการสอนแบบสาธิต (4 ขัน้ ตอน)
ขันที
้ ่ 1 เตรี ยมการสาธิต
ขันที
้ ่ 2 สาธิต
ขันที
้ ่ 3 สรุป
ขันที
้ ่ 4 วัดและประเมินผล

ผลการเรียนรู้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. ทักษะการปฏิบตั ิ
3. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการรู้

ผลการวิจัย
1. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ก่อน
และหลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต
ตารางที่ 1 เปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อง การเขี ยนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต
การทดสอบ
n
ก่อนเรี ยน
20
หลังเรี ยน
20
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

x̄
6.75
15.05

S.D.
2.29
2.54

t

p

-10.069*

.000

2. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 หลัง
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
ตารางที่ 2 เปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อง การเขี ยนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ
70
การทดสอบ
n
หลังเรี ยน
20
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เต็ม
20
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เกณฑ์
14

x̄
15.05

S.D.
2.54

t
5.078*

p
.000
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3. ทักษะการปฏิบตั ิ เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังการจัดการเรี ยนรู้ โดย
ใช้ โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
ตารางที่ 3 ศึกษาทักษะการปฏิบตั ิ เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
หลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
การทดสอบ
n
หลังเรี ยน
20
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เต็ม
12

เกณฑ์
8.40

x̄
9.45

S.D.
1.10

t
6.205*

p
.000

4. ความพึงพอใจของนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่ วมกับวิธี
การสอนแบบสาธิ ต อยู่ในระดับใด ผลพบว่านักเรี ยนมีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม
Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก หรื อมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.04 คะแนน เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทังหมด
้
20 ด้ าน

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่ อง การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต นามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
3 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ และเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่ วมกับวิธีการสอนแบบ
สาธิ ต พบว่าคะแนนผลการเรี ยนรู้ ก่อนเรี ยนเท่ากับ 6.75 คะแนน จากคะแนน 20 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 33.75
คะแนนผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยนเท่ากับ 15.05 คะแนน จากคะแนน 20 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 75.25 คะแนน โดยก่อน
เรี ยนมีคะแนนอยูร่ ะหว่าง 3 ถึง 10 คะแนน หรื อระหว่างร้ อยละ 15 ถึง 50 และหลังเรี ยนมีคะแนนอยูร่ ะหว่าง 11 ถึง 19
คะแนน หรื อระหว่างร้ อยละ 55 ถึง 95 โดยมีคะแนนความก้ าวหน้ าเฉลี่ย เท่ากับ 8.30 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 41.50
และหลังการเรี ยนนักเรี ยนมีความสามารถใกล้ เคียงกัน (CV = 16.90) มากกว่าก่อนเรี ยน (CV = 33.95) ซึง่ สรุปได้ ว่า
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ในข้ อที่ 1 ทังนี
้ ้เนื่องจาก
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต ซึ่งเป็ นวิธีสอนหรื อเทคนิคการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรี ยนได้ รับประสบการณ์ ตรงเห็นสิ่งที่เรี ยนรู้ อย่างเป็ นรู ปธรรม ทาให้ เกิดความเข้ าใจ และจดจาในเรื่ องที่สาธิตได้ ดี
ยิ่งขึ ้น โดยกระบวนการที่ผ้ สู อนใช้ ในการช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามวัต ถุประสงค์ที่กาหนด จากการใช้ โปรแกรม
Eclipse ในการสาธิตการเขียนโปรแกรมให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ให้ นกั เรี ยนได้ สงั เกตดู แล้ วให้ นกั เรี ยนซักถามในแต่ละ
ชุดคาสัง่ ที่ทาการสาธิตการเขียนโปรแกรม และสรุ ปการเรี ยนรู้ ที่ได้ จากการสังเกตการสาธิต สอดคล้ องกับจุดประสงค์
ของการสอนแบบสาธิตที่กล่าวไว้ วา่ เป็ นการแสดงการใช้ เครื่ องมือแสดงให้ เห็นถึงกระบวนการวิธีหรื อกลวิธีในการสอน
และถือว่าเป็ นการได้ ประสบการณ์ตรงวิธีหนึง่ วิธีสอนแบบสาธิตจึงเป็ นการสอนที่ยดึ ผู้สอนเป็ นศูนย์กลาง เพราะผู้สอน
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H639

เป็ นผู้วางแผน ดาเนิน การและลงมือ ปฏิบัติ นักเรี ย นอาจมีส่ว นร่ วมบ้ างเล็กน้ อย วิธีสอนแบบนีจ้ ึ งเหมาะสาหรั บ
จุดประสงค์การสอนที่ต้องการให้ นกั เรี ยนเห็นขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ (ทิศนา, 2551) หรื อกล่าวได้ วา่ ในการเรี ยนรู้แบบสาธิต
ยังสอดคล้ องกับพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ทางด้ านพุทธิ พิสยั (Cognitive Domain) ซึ่งมีลาดับขันของการเรี
้
ยนรู้ คือ รู้ จา
เข้ าใจนาไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเมินค่า (กรองได, 2557) ทังนี
้ ้การเลือกรูปแบบการสอน หรื อเทคนิคในการสอน
ที่เหมาะสม เป็ นปั จจัยที่สง่ เสริ มให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีอีกปั จจัยหนึง่ ด้ วย สอดคล้ องกับงานวิจยั เกี่ยวกับการศึกษา
พฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนซึ่งผลการวิจยั พบว่าเทคนิคหรื อเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ช่วยเหลือใน
การเรี ยนเป็ นตัวแปรสาคัญที่สมั พันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยน (ผ่องใส และคณะ, 2555)
2. ศึกษาทักษะการปฏิบัติ เรื่ อง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลัง
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่ ว มกับ วิธีก ารสอนแบบสาธิ ต กับเกณฑ์ ร้ อยละ 70 พบว่า หลัง ได้ รั บ
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่ วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต นักเรี ยนมีคะแนนทักษะการปฏิบตั ิการเขียน
โปรแกรมภาษาจาวาเฉลีย่ เท่ากับ 9.45 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 78.75 เมื่อพิจารณาเป็ นรายบุคคลพบว่ามีนกั เรี ยนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ ้นไปหรื อตังแต่
้ 8.40 คะแนนขึ ้นไป จานวน 16 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 80.00 ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนน
ทักษะการปฏิบตั ิรายบุคคลสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้ ในข้ อที่ 3 โดยการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต เป็ นวิธีการที่ช่วยให้ นกั เรี ยน
ทังชั
้ น้ ได้ เห็นการเขียนโปรแกรมด้ วยตนเอง ทาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องหรื อการปฏิบตั ินนชั
ั ้ ดเจนขึ ้น ทังนี
้ ้
ผู้สอนใช้ วิธีการบรรยายประกอบการสาธิต และเป็ นไปอย่างมีลาดับขันตอนใช้
้
เวลาอย่างเหมาะสม ไม่เร็ วเกินไป ขณะ
สาธิตเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนซักถาม หรื อ ซักถามนักเรี ยนเป็ นระยะ ๆ เพื่อกระตุ้นความคิด และความสนใจของนักเรี ยน
และในบางกรณีให้ นกั เรี ยนบางคนมาช่วยในการสาธิ ตด้ วย ซึ่งจะมีการสาธิ ตซ ้าหากนักเรี ยนยังไม่เกิดความเข้ าใจ
ชัดเจน หลังจากนันนั
้ กเรี ยนจะได้ ปฏิบตั ิตามใบงาน ซึง่ สอดคลองกับการพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ทางด้ านทักษะพิสยั โดย
เริ่ มจากการเลียนแบบ การกระทาตามแบบ การตรวจสอบความถูกต้ องตามแบบ หรื อการมีความถูกต้ องแม่นยา
การกระทาอย่างต่อเนื่อง และการทาจนเคยชิน (กรองได, 2557)
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีตอ่ การใช้ โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอน
แบบสาธิต พบว่านักเรี ยนมีระดับความพึงพอใจที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่ วมกับวิธีการสอน
แบบสาธิ ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก หรื อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 คะแนน ทังนี
้ เ้ พราะการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต เป็ นรูปแบบการสอนที่นกั เรี ยนเข้ าใจบทเรี ยนได้ ง่าย เนื่องจากผู้สอน
สาธิตให้ นกั เรี ยนดูทกุ เรื่ อง ตามขันตอน
้
นักเรี ยนมีความรู้ สกึ ตื่นตัว อยากจะเรี ยนรู้ บทเรี ยนใหม่ ๆ อยากดูกิจกรรมใน
ขันตอนต่
้
อไป ได้ ฝึกฝนปฏิบัติตามงานในกิจกรรม ใบงาน และสามารถมาประยุกต์ใช้ ในการเขียนโปรแกรมอย่าง
สร้ างสรรค์ ได้ นัก เรี ย นจึ ง เกิ ด ความพึง พอใจที่ ดี ต่ อ การเรี ย นรู้ สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ ริ ป อง กัล ติ ว าณิ ช ย์
(2556 : บทคัดย่อ) ทาการศึกษาเรื่ อง ผลการเรี ยนแบบผสมผสานด้ วยวิธีการสอนแบบสาธิตเพื่อการฝึ กทักษะปฏิบตั ิ
วิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เรื่ อง การสร้ างภาพเคลือ่ นไหว ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสิรินธรราชวิทยาลัย
ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของนักเรี ยน โดยการจัดการเรี ยนแบบผสมผสาน ด้ วยวิธีการสอนแบบสาธิ ต เพื่อ
การฝึ กทักษะ เรื่ องการสร้ างภาพเคลื่อนไหว วิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ กมีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ (x̄ = 4.54, S.D.
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= 0.22) ธนกร สิริกลุ , อมลวรรณ วีระธรรมโม และวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน (2559 : บทคัดย่อ) ทาการศึกษาเรื่ อง ผลของ
การจัดการเรี ยนการสอน โดยบูรณาการวิธีสอนแบบสาธิตร่วมกับสถานการณ์จาลอง และกระบวนการกลุม่ ต่อความรู้
ทักษะ และความสามารถในการแก้ ปัญหาด้ านปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์ของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูงปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่าความพึง
พอใจของนัก ศึก ษาที่ มี ต่อ วิ ธี ก ารจัด การเรี ย นการสอนแบบบูร ณาการสอนแบบสาธิ ต สถานการณ์ จ าลอง และ
กระบวนการกลุม่ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ (x̄ = 4.57, SD = 0.23)

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่ วมกับวิธีการสอนแบบสาธิ ต ผู้สอนควรศึกษา
ขันตอน
้
และรูปแบบในการจัดกิจกรรม ใช้ เนื ้อหาที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน และควรศึกษาวิธีการใช้ งานโปรแกรม
Eclipse ที่ใช้ ในการสาธิตการเขียนโปรแกรม ทังนี
้ ้เพื่อให้ การจัดการเรี ยนรู้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
ตามความมุง่ หมาย
1.2 การเตรี ยมอุปกรณ์ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต
ควรคานึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลา เนื ้อหา อุปกรณ์ เพื่อให้ ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรี ยนรู้
1.3 การจัดการเรี ยนรู้ ในช่วงระยะแรก ๆ ผู้สอนควรมีการอธิบายขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ให้ ชดั เจน และดาเนินไปอย่างช้ า ๆ ให้ คาแนะนาจนนักเรี ยนเกิดความเข้ าใจ
1.4 ก่อนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม ควรมีการทดสอบก่อนเรี ยน จากนันจึ
้ งปฏิบตั ิตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่ได้ กาหนดไว้ หลังจากทากิจกรรมเสร็ จให้ มีการทดสอบหลังเรี ยน เพื่อประสิทธิภาพของการจัดการ
เรี ยนรู้ที่ดียิ่งขึ ้น
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิธีการใช้ เครื่ องมือ หรื อโปรแกรมในการใช้ สาธิ ตการเขียนโปรแกรม รวมไปถึงวิธี
การสอนแบบสาธิต เพื่อพัฒนาในด้ านความรู้ และทักษะอื่น ๆ
2.2 ควรมีการศึกษางานวิจยั การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการแบบอื่น ๆ ที่
มีความเหมาะสม เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ เู รี ยน
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การจัดการนิทรรศการศิลปะร่ วมสมัย Thailand Biennale, Krabi 2018
Management of Contemporary Art Exhibition: Thailand Biennale, Krabi 2018
ณุพิณ นันทเกียรติ1
Nupin Nantakiat

บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ก ารจั ด การนิ ท รรศการศิ ล ปะร่ ว มสมั ย Thailand Biennale, Krabi 2018 มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาการจัดการนิทรรศการศิลปะร่ วมสมัย นานาชาติอย่างเหมาะสมและ
ยัง่ ยืน การวิจยั เชิงคุณภาพครัง้ นี ้มีการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการเก็บข้ อมูลจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะที่
เป็ นคณะทางาน นอกจากนี ้ ได้ ศกึ ษาการจัดการนิทรรศการที่มีชื่อเสียงและมีความสาคัญระดับนานาชาติร่วมด้ วย
ผลการศึกษาพบว่า Thailand Biennale, Krabi 2018 ยังไม่สามารถประสบความสาเร็ จได้ ตามเป้าหมาย
เนื่ อ งจาก 1) โครงสร้ างการบริ ห ารที่ อิ ง กับ รู ป แบบของราชการส่ง ผลให้ ข าดความคล่อ งตัว ในการด าเนิ น งาน
2) วัตถุประสงค์ขาดความชัดเจน 3) นิทรรศการมีรูปแบบการสร้ างสรรค์ เนื ้อหา และแนวคิดที่ ชุมชนและผู้เข้ าชมชาว
ไทยส่ ว นใหญ่ ไม่ เข้ า ใจและคุ้น ชิ น้ 4) ขาดการประชาสัม พัน ธ์ ที่ เข้ า ถึ ง และเหมาะสมกั บ กลุ่ม เป้ าหมาย และ
5) บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่เพียงพอต่อการจัดงานระดับนานาชาติ
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนวทางเพื่อการพัฒ นาการจัดการ Thailand Biennale อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน คือ
1) จัด ตัง้ หน่ ว ยงานหรื อ ฝ่ ายที่ มี ห น้ า ที่ ดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบการจัด งาน Thailand Biennale โดยตรงเพี ย งอย่า งเดี ย ว
2) วางแผนเตรี ยมการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้ านภัณฑารักษ์ และการจัดการนิทรรศการศิลปะร่ วม
สมัย 3) ปรับปรุ งภาพลักษณ์ ของ Thailand Biennale ให้ ร่วมสมัยและเป็ นสากล โดยอาศัยการออกแบบอัตลักษณ์
โดยมืออาชีพ 4) หน่วยงานผู้จดั ควรให้ ความสาคัญกับการวางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และ 5) หน่วยงานผู้จดั ควร
ทบทวนแนวคิดการเปลี่ยนพื ้นที่จดั แสดงไปยังจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศไทยเพราะอาจไม่ใช่แนวทางที่ความเหมาะสม
และดีที่สดุ สาหรับการส่งเสริ มและยกระดับวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย
คาสาคัญ: ศิลปะร่วมสมัย, นิทรรศการศิลปะ, เบียนนาเล่, Thailand Biennale

Abstract
This research seeks to study and analyze the management of Thailand Biennale, Krabi 2018.
Purpose of this study is to provide the guidelines to develop the contemporary art exhibition management
in efficiency and sustainability way. This qualitative research collected its data from the interviews,
observations, practices the researcher obtained from working in Thailand Biennale, Krabi 2018 and
through established international exhibitions.

กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม 14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
Department of Cultural Promotion 14 Thiamruammit Road, Huay Khwang, Bangkok 10310 Thailand
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The result shows that Thailand Biennale, Krabi 2018 cannot achieve its objectives because (of)
: 1) the structure of Thailand Biennale organization which based on the Government organizational
structure caused the inflexibility. 2) Its objectives lack of concrete concepts. 3) The theme, content and
way to display artworks in the exhibition are not conform to the familiarity of majority of Thai audience.
4) The lack of efficiency in publicity and 5) the deficiency of personnel who have expertise and
experiences in international art exhibition.
Consequently, the guidelines to develop Thailand Biennale management in efficiency and
sustainability way are: 1) the Government should arrange an organization or department to undertake
Thailand Biennale specifically. 2) The organization should recruit and prepare personnel with art
management and curatorial field skills. 3) The visual identity of Thailand Biennale should represent
“contemporariness” and “international exhibition” with properly design by the professionals. 4) The
strategy planning on publicity should be prioritized. 5) The organization should reconsider the concept of
mobilization the biennale from one to another province for every two year as it might not be the most
appropriate way for Thailand Biennale.
Keywords: contemporary art, art exhibition, biennale, Thailand Biennale

1. บทนา
ในปี พุทธศักราช 2561 ได้ เกิดปรากฏการณ์ ที่มีความสาคัญต่อวงการศิลปะร่ วมสมัยของประเทศไทย ซึ่ง
ปรากฏการณ์ ดังกล่าวคือ การที่ป ระเทศไทยได้ เป็ นเจ้ าภาพผู้จัด งานมหกรรมศิลปะร่ วมสมัย ระดับ นานาชาติ ใน
ช่วงเวลาใกล้ เคียงและคาบเกี่ยวกัน ไล่เรี ยงตามลาดับเวลาที่จดั แสดง ได้ แก่ 1) Bangkok Biennial 2) Ghost : 2561
3) Bangkok Art Biennale 2018 และ 4) Thailand Biennale, Krabi 2018 ในอดีตที่ผา่ นมา ถึงแม้ จะประเทศไทยไม่
เคยมีการจัดนิทรรศการในรู ปแบบเบียนนาเล่ แต่ศิลปิ น ภัณฑารักษ์ และบุคคลในแวดวงศิลปะร่วมสมัยของไทย ต่าง
มีความมุ่งมั่นพยายามที่จะผลักดันให้ เกิดงานมหกรรมดังกล่าวขึ ้น ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
การส่งเสริ ม ผลักดันให้ เกิ ดงานมหกรรมศิ ลปะร่ วมสมัย นานาชาติ ในประเทศไทยคื อ “โครงการศิลปะสาธารณะ
เชี ย งใหม่ จั ด วางสัง คม” (Chiang Mai Social Installation - CMSI) จั ด ขึ น้ ครั ง้ แรกในช่ ว งปลายปี ค.ศ. 1992
(พ.ศ. 2535) เกิดจากการรวมตัวของกลุม่ ศิลปิ นหัวก้ าวหน้ า ซึ่งมีความตั ง้ ใจที่จะใช้ พื ้นที่สาธารณะในเมืองเป็ นพื ้นที่
สาหรับการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม และได้ กลายเป็ นงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติที่มี
ความโดดเด่นมากที่สดุ งานหนึ่ง ซึง่ ดาเนินไปเป็ นคู่ขนานกับงานเทศกาลศิลปะร่ วมสมัยอื่นๆ รวมถึงเบียนนาเล่อื่นใน
ภูมิภาคเอเชีย (Soon, Simon, 2016 : 43) นับตังแต่
้ นนมายั
ั้
งไม่พบว่ามีงานมหกรรมศิลปะร่ วมสมัยที่มีความโดดเด่น
และมีรูปแบบการจัดการในระดับนานาชาติเกิดขึ ้นในประเทศไทย จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 2018 ประเทศไทยมีการจัดงาน
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเกิดขึ ้นในเวลาใกล้ เคียงกันถึง 4 นิทรรศการ
ในการวิจัยครัง้ นี ้ผู้วิจัยเลือกศึกษา Thailand Biennale, Krabi 2018 ซึ่งเป็ นนิทรรศการที่มีความโดดเด่น
เรื่ องพื ้นที่ในการจัดนิทรรศการ ตลอดจนแนวคิด เนื ้อหา และรู ปแบบของผลงานที่มีความเชื่อมโยงกับบริ บทของพื ้นที่
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ทัง้ ด้ านสิ่งแวดล้ อมและด้ านวัฒ นธรรม โดยคาดหวังว่าผลการศึก ษาครั ง้ นี จ้ ะก่อ ให้ เกิ ดแนวทางเพื่ อการพัฒ นา
การจัดการนิทรรศการศิลปะร่ วมสมัยในอนาคตได้ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ภายใต้ กรอบแนวคิดศิลปะร่ วมสมัยที่
ผสานเข้ ากับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม จึงนามาสู่ความสาคัญ ของการศึกษารู ปแบบการจัดนิทรรศการ
ศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการจัดการนิทรรศการศิลปะร่ วมสมัยนานาชาติในรู ปแบบเบียนนาเล่กรณี ศึกษา Thailand
Biennale, Krabi 2018
2. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยนานาชาติอย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ขอบเขตของเนือ้ หาในการศึกษา
3.1.1 ศึกษาวิธีการจัดการและกระบวนการจัดนิทรรศการ Thailand Biennale, Krabi 2018
3.1.2 ศึ ก ษาแนวคิ ด และรู ป แบบผลงานศิ ล ปะร่ ว มสมัย ที่ จั ด แสดงในนิ ท รรศการ Thailand
Biennale, Krabi 2018
3.1.3 ศึกษาแนวทางการจัดการ แนวคิด และรู ปแบบการจัดนิทรรศการของงานที่มีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติ
3.1.3 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างสาหรับการศึกษาในครัง้ นี ้ประกอบด้ วย ผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าที่
ในสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย ผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐผู้ที่เกี่ยวข้ องในจังหวัดกระบี่ ตลอดจนผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย ชุมชนที่อยูใ่ นพื ้นที่จดั แสดงงานศิลปะ ภัณฑารักษ์ และคณะทางาน ศิลปิ น นักท่องเที่ยว และผู้เข้ าชมงาน
3.2 ระเบียบวิธีวิจัย
ผู้วิจยั ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนี ้
3.2.1 เก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) จากงานวิจยั นิตยสาร
วารสาร และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับประวัติความเป็ นมา ความหมาย คุณค่าความสาคัญ รู ปแบบการจัดนิทรรศการ
ระบบและขันตอนในการบริ
้
หารจัดการ ลักษณะงานศิลปะที่นามาจัดแสดง สถานที่ในการจัดแสดงงานในการแสดง
ศิลปกรรมร่ วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ทางการศึกษา โดยใช้
ทฤษฎีศิลปะร่ วมสมัย หลักการจัดนิทรรศการศิลปะ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยนานาชาติที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก เพื่อทาความเข้ าใจและวิเคราะห์ถึงปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นในการจัดการนิทรรศการศิลปะร่วม
สมัยกรณีศกึ ษา Thailand Biennale, Krabi 2018
3.2.2 ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดการ Thailand Biennale, Krabi 2018 โดยการสังเกตการณ์
แบบมี ส่ว นร่ ว มและการสังเกตการณ์ แ บบไม่ มี ส่ว นร่ ว ม และการสัม ภาษณ์ แ บบไม่เป็ นทางการเชิ งลึก กับ ฝ่ าย
ภัณฑารักษ์ และกลุม่ ศิลปิ นไทยและศิลปิ นต่างชาติ เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัด การ Thailand Biennale, krabi 2018 มี ผ้ ูต อบแบบสอบถามทัง้ สิ น้ จ านวน 25 คน เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ได้ ม า
ประกอบการศึกษาวิเคราะห์
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3.3.3 วิเคราะห์ข้อมูล โดยนาข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั ได้ จากการศึกษาเอกสารและองค์ความรู้ ที่ได้ รับจากการศึกษา
ข้ อมูลภาคสนาม การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ นามาวิเคราะห์ และอภิปราบผล เพื่ อให้ เกิดความเชื่อมโยงทาง
ข้ อมูล ภายใต้ กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั และให้ บรรลุตอ่ วัตถุประสงค์การวิจยั ที่ได้ กาหนดไว้
3.3.4 สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
3.3.5 เขียนรายงาน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
3.3.1 แบบสอบถาม สาหรับใช้ กับกลุม่ ตัวแทนศิลปิ น คณะภัณฑารักษ์ และคณะทางาน ซึ่งมีแนวคาถาม
เกี่ยวกับทัศนคติต่อการบริ หารจัดการนิทรรศการ Thailand Biennale, Krabi 2018 ทัศนคติด้านสุนทรี ยศาสตร์ และ
ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากการจัดการ Thailand Biennale, Krabi 2018
3.3.2 การจดบัน ทึ ก ส าหรั บ การเก็ บ ข้ อ มู ล ระหว่ า งการปฏิ บัติ ง าน และส าหรั บ การสัม ภาษณ์ ศิ ล ปิ น
ภัณฑารักษ์ และคณะทางาน
3.3.3 การถ่ ายภาพ สาหรั บ เก็ บ ภาพในพื น้ ที่ จัด แสดงนิ ท รรศการ ภาพระหว่า งการสร้ างสรรค์ ผ ลงาน
การติดตัง้ การจัดแสดงผลงานของ Thailand Biennale, Krabi 2018

ผลการวิจัย
4.1 เกี่ยวกับ Thailand Biennale, Krabi 2018
Thailand Biennale, Krabi 2018 จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในพื ้นที่
จังหวัดกระบี่เป็ นระยะเวลา 4 เดือน ภายใต้ แนวความคิด Edge of the Wonderland และมีความแตกต่างจากการจัด
เทศกาลศิลปะอื่นๆ เนื่องจากเป็ นการจัดแสดงผลงานศิลปะในพื ้นที่กลางแจ้ งตามพื ้นที่ธรรมชาติหลายแห่งในจังหวัด
กระบี่ ในรูปแบบของผลงานศิลปะเฉพาะพื ้นที่ (Site - Specific Art) ความคิดริ เริ่ มในการจัดงานเบียนนาเล่ครัง้ แรก
ในประเทศไทยเกิดขึ ้น โดย Prof. Dr. Jiehong Jiang (เจฮง เจียง) ภัณฑารักษ์ ได้ ร่วมกับสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยประเมินความเป็ นไปได้ ในการจัดงานเบียนนาเล่ในประเทศไทย จากนันได้
้ วางแผนการดาเนินงานและร่ วมกัน
ผลักดันให้ เกิดเบียนนาเล่ครัง้ แรกของประเทศไทยขึ ้น โดยใช้ ชื่อ Thailand Biennale, Krabi 2018 และมีเป้าหมายที่
จะจัด Thailand Biennale ทุกๆ 2 ปี ในแต่ละจังหวัดทัว่ ประเทศไทย
พื ้นที่จดั แสดงผลงานศิลปะในนิทรรศการ Thailand Biennale, Krabi 2018 ครอบคลุมพื ้นที่ในอาเภอเมือง
และอ าเภออ่า วลึก ซึ่งมี ลัก ษณะทางกายภาพและบรรยากาศที่ แ ตกต่า งกัน เสริ ม ให้ แ นวคิ ด หลัก Edge of the
Wonderland มีพลังและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้นเพื่อให้ ความหมายและคุณค่าของ “นิทรรศการ” ที่เกิดขึ ้นในเบียน
นาเล่ค รั ง้ นี ก้ ่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจและการรั บ รู้ ใหม่ ในฐานะที่ เป็ นรากฐานของการแสดงออกซึ่ง การปฏิ บัติ ท าง
วัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญา ผลงานศิลปะร่ วมสมัยที่เกิ ดขึ ้นใน Thailand Biennale, Krabi 2018 มีความพิเศษและ
มีความหลากหลายเชิงวิธีการ มีเทคนิควิธีการที่แปลกใหม่ต่อความคุ้นชินกับคาว่าศิลปะในสังคมไทย ผลงานมีทงใน
ั้
รูปแบบที่เป็ นนามธรรมและรูปธรรม มีเนื ้อหาในการสร้ างสรรค์ เกี่ยวข้ องกับ 3 หัวข้ อหลัก ได้ แก่ ผลงานที่เกี่ยวข้ องกับ
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ผลงานที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมและประเพณี และผลงานที่เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่และชุมชน
4.2 วิเคราะห์ การจัดการ Thailand Biennale, Krabi 2018
4.2.1 Thailand Biennale, Krabi 2018 เกิดขึ ้นจากหน่วยงานของภาครัฐที่ดาเนินงานภายใต้ นโยบายของ
รัฐบาล มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานให้ ความสาคัญกับการส่ งเสริ มบทบาทของสานักงานศิลปวัฒนธรรม
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ร่ วมสมัยในการสร้ างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้ แก่งานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย และจาเป็ นต้ องมีความสอดคล้ องกับ
นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนพันธกิจขององค์กรผู้จดั งาน ซึ่งย้ อนทิศทางกับการเกิดขึ ้นของงานนิทรรศการอื่นๆ ที่ได้
ศึกษาร่ วมด้ วยในงานวิจยั นี ้ กลับมีจุดกาเนิดจากชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้ อง ผู้ที่ได้ รับผลกระทบ ตลอดจนผู้ที่อยู่ในแวดวง
ศิลปะร่วมสมัย เป็ นผู้ริเริ่ มการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยด้ วยตนเอง
4.2.2 การบริ หารจัดการงานนิทรรศการศิลปะร่ วมสมัยนานาชาติ ที่อิงกับลักษณะการบริ หารงานราชการ
ตลอดจนมีงบประมาณและระเบียบวิธีการที่ใช้ ดาเนินโครงการตามข้ อกาหนดของรัฐบาล ซึง่ แตกต่างจากกรณีศึกษา
ตัว อย่ า งงานมหกรรมการแสดงศิ ล ปะร่ ว มสมั ย ระดับ นานาชาติ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเป็ นที่ ย อมรั บ ระดับ โ ลกที่ มี
การบริ หารงานโดยองค์กรอิสระ ตลอดจนการผลักดันให้ จดั ตังเป็
้ นมูลนิธิซงึ่ มีความคล่องตัวในการบริ หารงานมากกว่า
4.2.3 วัตถุประสงค์หลักของ Thailand Biennale, Krabi 2018 ยังคงขาดความโดดเด่นและความชัดเจนใน
ระดับ ที่ จะเป็ นสิ่งกาหนดแนวทางหลัก ในการจัด งานเพื่ อให้ ป ระสบความสาเร็ จอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ได้ มี
เป้ าหมายที่ ไม่เฉพาะเจาะจงมากเพี ย งพอที่ จ ะระบุถึ งผลลัพ ธ์ สุด ท้ าย (outcome) ที่ ค าดว่า จะได้ รับ จากการจัด
Thailand Biennale ได้
4.3 วิเคราะห์ นิทรรศการ Thailand Biennale, Krabi 2018
4.3.1 พื ้นที่จดั แสดงแบ่งเป็ น 3 พื ้นที่หลัก ได้ แก่ พื ้นที่ 1 บริ เวณน ้าตกธารโบกขรณี และท่าปอมคลองสองน ้า
พื ้นที่ 2 บริ เวณหาดนพรัตน์ธารา อ่าวนาง หาดอ่าวพระนาง หาดไร่ เล เกาะปอดะ พื ้นที่ 3 บริ เวณตัวเมืองกระบี่ เกาะ
กลาง เขาขนาบน า้ ในมิ ติ ด้ านสุ น ทรี ย ศาสตร์ (Artistic Field) ศิ ล ปิ นและคณะภั ณ ฑารั ก ษ์ ได้ ประเมิ น ให้
ความเหมาะสมของพื ้นที่การจัดแสดงผลงานอยู่ในระดับ ดี จากการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการพบว่าศิลปิ นส่วน
ใหญ่ เกิ ด ความรู้ สึกตื่ น เต้ น และท้ าทายในการคิ ด สร้ างสรรค์ งานศิลปะให้ เป็ นส่วนหนึ่งหรื อเชื่ อ มโยงกับ พื น้ ที่ ที่ มี
ความงามโดยธรรมชาติ และเมื่อศึกษาเปรี ยบเทียบกับการจัดเบียนนาเล่อื่นๆ ได้ แก่ Bangkok Biennial Ghost :
2561 และ Bangkok Art Biennale ที่ เกิ ด ขึ น้ ในช่ ว งเวลาใกล้ เคี ย งกั น ซึ่ ง จั ด ขึ น้ ในพื น้ ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ท าให้
การเลือกใช้ พื ้นที่จงั หวัดกระบี่มีความแตกต่างทังด้
้ านสภาพภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ด้ วยบริ บทเหล่านี ้ทาให้
“ประสบการณ์ อารมณ์ และความรู้สกึ ” ของผู้ชมมีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ ้น
4.3.2 การกระจายตัวและระยะทางระหว่างโซนจัดแสดงแต่ละโซนเป็ นอุปสรรคสาหรับ ผู้ชม ทาให้ ผ้ ูชม
สามารถเข้ าชมผลงานได้ น้อยชิ ้น คือ เฉลีย่ 4 ชิ ้นต่อคน อุปสรรคสาคัญคือ ความยุง่ ยากและค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
มีค่าใช้ จ่ายต่อคนค่อนข้ างสูงเนื่ องจากกระบี่ เป็ นจังหวัด ที่ได้ รับ ความนิยมจากนักท่องเที่ ยวทัง้ ไทยและต่างชาติ
ในขณะที่งานเบียนนาเล่และเทรี ยนนาเล่อื่น ๆ เช่น ลิเวอร์ พูล ไบเอนเนียล (สหราชอาณาจักร) เวนิ ส เบี ยนนาเล่
(อิตาลี) ควังจู เบียนนาเล่ (เกาหลีใต้ ) เอจิโกะ สึมาริ อาร์ ตเทรี ยนนาเล่ (ญี่ปน)
ุ่ มีรูปแบบการจัดแสดงผลงานในพื ้นที่
นอกอาคารเช่นเดียวกันแต่มีการวางแผนและการบริ หารจัดการพื ้นที่อย่างเหมาะสม โซนการจัดแสดงไม่กระจายตัว
จากกันมากนัก และมีอาคารหรื อพืน้ ที่ศูนย์ กลางของการจัดนิทรรศการที่ทาให้ ผ้ ูเข้ าชมสามารถเดินทางมาสร้ าง
การรับรู้ก่อนการเข้ าชมงาน มีบรรยากาศที่ช่วยปรับอารมณ์ความรู้สกึ ที่เอื ้อต่อการเข้ าชมนิทรรศการศิลปะ
4.3.3 ผลงานศิลปะที่เกิดขึ ้นใน Thailand Biennale, Krabi 2018 สะท้ อนให้ เห็นความร่วมสมัย เป็ นศิลปะที่
สือ่ ถึงความใหม่กว่า ล ้าหน้ ากว่า ตลอดจนความผสมผสานรูปแบบและแนวความคิดจากหลายยุคสมัยและวัฒนธรรม
เพื่อรองรับรูปแบบศิลปะทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นทัว่ โลกในปั จจุบนั มีความแปลกใหม่และไม่อยูใ่ นรู ปลักษณ์ ตามที่คนในพื ้นที่
นักท่องเที่ยวและประชาชนทัว่ ไปคุ้นชิน ผลงานศิลปะบางชิ ้นมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมจนไม่เกิดความโดด
เด่ น น่ า สนใจแก่ นัก ท่ อ งเที่ ย วบางชิ น้ ศิ ล ปิ นตัง้ ใจให้ เสื่ อ มสภาพตามการกระท าของธรรมชาติ แ ละกาลเวลา
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กระบวนการสร้ างงานศิลปะเฉพาะพื ้นที่ได้ นาไปสู่ “การขยายขอบเขตของข้ อจากัด” ในการสร้ างสรรค์และจัดแสดงผล
งานศิลปะที่หลุดจากขนบเดิม
4.4 ปั ญหาและอุปสรรค
4.4.1 Thailand Biennale, Krabi 2018 มีจุดอ่อนด้ านบุคลากรในการจัดงาน เนื่องจากคณะทางานไม่มี
ประสบการณ์ ในการทางานในฐานะผู้จัดงานมหกรรมศิลปะร่ วมสมัยระดับนานาชาติในรู ปแบบเบียนนาเล่ ถึงแม้
สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะเป็ นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนศิลปิ นไทยร่วมสมัยเข้ าร่ วมแสดงผลงานใน
เบียนนาเล่และเทรี ยนนาเลที่มีชื่อเสียง แต่เนื่องจากไม่มีการจัดการความรู้ และถ่ายทอดให้ บุคลากรในหน่วยงานได้
ศึกษาเรี ยนรู้ อย่างเหมาะสมโดยทัว่ กันประกอบกับ Thailand Biennale เป็ นโครงการที่เกิดขึ ้นอย่างเร่ งด่วนกะทันหัน
ทาให้ คณะทางานไม่สามารถเตรี ยมความพร้ อมโดยการศึกษาค้ นคว้ าและเรี ยนรู้ จากกรณี ศึ กษาได้ อย่างเพียงพอ
กระบวนการเรี ยนรู้จึงเกิดขึ ้นในรูปแบบของการเรี ยนรู้จากการลงมือปฏิบตั ิ (Learning by Doing)
4.4.2 ระบบการบริ ห ารงานที่ ยังคงยึด ติ ด กับ รู ป แบบลาดับ ชัน้ จากบนลงล่า ง และการสื่อ สารอย่างไม่
ตรงไปตรงมาเนื่องจากวัฒนธรรมในการทางานของสังคมไทยที่มกั เลี่ย งการปะทะถกเถียงกันระหว่างการทางาน ทา
ให้ ปัญ หาไม่ได้ รับการแก้ ไขโดยทันที ส่งผลต่อการทางานของคณะภัณ ฑารักษ์ และศิลปิ นซึ่ง ไม่เข้ าใจในระเบี ยบ
ราชการรูปแบบการบริ หารงานของราชการไทยโดยละเอียดถ่องแท้ ประกอบกับอุปสรรคด้ านภาษาและความแตกต่าง
ของบริ บทด้ านวัฒ นธรรม ซึ่งประเทศไทยยังคงคุ้น ชิ นและยึด ติดกับ รู ป แบบของลาดับชัน้ ในการท างาน เมื่ อเกิ ด
ประเด็นข้ อถกเถียงขึ ้นระหว่างการดาเนินโครงการ จึง ต้ องใช้ ระยะเวลามากยิ่งขึ ้นในการเจรจาทาความเข้ าใจและ
อธิบายเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ
4.4.3 การจัดการพื ้นที่ในช่วงจัดแสดงนิทรรศการยังไม่มีประสิทธิ ภ าพในระดับมาตรฐาน ขาดการเตรี ยม
ความพร้ อมผู้นาชมผลงานที่มคี วามรู้และทักษะที่เหมาะสม ป้ายบอกทางและคาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานมี
ไม่เพียงพอ และขาดการวางแผนจัดเตรี ยมการขนส่งสาธารณะเพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ผู้เข้ าชมนิทรรศการ
4.5 ข้ อเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อการจัดการ Thailand Biennale อย่ างเหมาะสมและยั่งยืน
4.5.1 ด้ านการบริ หารจัดการ สามารถพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นได้ โดยจัดตังหน่
้ วยงานที่มีหน้ าที่
ดูแลรับ ผิดชอบการจัดงาน Thailand Biennale โดยตรง อาจอยู่ในรู ป แบบ สมาคม มูลนิ ธิ หรื อองค์ กรมหาชน มี
ผู้บริ หารองค์กรที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารงานโครงการอย่างเป็ นเอกเทศน์ คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
เฉพาะด้ านให้ ตรงกับตาแหน่งหน้ าที่ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้ านภัณฑารักษ์ และการจัดการ
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ในอีกทางหนึง่ หากจะยังคงไว้ ซงึ่ รูปแบบเดิมที่มีองค์กรภาครัฐทาหน้ าที่เป็ นผู้อานวยการจัด
งาน (Producer) อย่างน้ อยที่สดุ ควรจัดตังฝ่้ ายหรื อแผนกขึ ้นมาโดยเฉพาะอย่างเป็ นทางการเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับ
Thailand Biennale อย่างเต็มรูปแบบ และมีโครงสร้ างการบริ หารจัดการที่ชดั เจน แต่ละส่วนมีผ้ บู ริ หารหรื อหัวหน้ าที่มี
อานาจในการตัดสินใจ
4.5.2 ผู้จดั งานควรวางแผนเรื่ องระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมโยงระหว่างจุดมารองรับผู้เข้ าชมงาน หากติดขัด
เรื่ อ งงบประมาณควรจัด การอย่างสร้ างสรรค์ ได้ โดยสร้ างความร่ ว มมื อกับ ผู้ป ระกอบการด้ านการขนส่งมวลชน
สาธารณะในพื ้นที่และเครื อข่ายศิลปิ น ให้ ศิลปิ นสร้ างสรรค์ผลงานกับยานพาหนะที่จะจัดสรรให้ บริ การผู้เข้ าชมงาน
เป็ นผลงานเคลือ่ นที่อีกชิ ้นหนึง่ ของเบียนนาเล่ และส่งเสริ มบรรยากาศของภาพรวมได้ โดยผู้จดั สนับสนุนค่าสร้ างงาน
(commission) นอกจากนี ้ ผู้จดั ควรคานึงถึงการสร้ างจุดแวะพักระหว่างทาง เป็ นการส่งเสริ มให้ ชุมชนรอบๆ พื น้ ที่จดั
งานได้ มีสว่ นร่วม สามารถนาเสนอทรัพยากรทางวัฒนธรรมในชุมชนอย่างสร้ างสรรค์ เป็ นการสร้ างขวัญและกาลังใจ
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ให้ กบั คนในพื ้นที่ ให้ เกิดความรู้ สกึ ของการเป็ นส่วนหนึ่งและส่วนสาคัญที่ช่วยส่งเสริ มให้ งานเบียนนาเล่ของประเทศ
ไทยมีเอกลักษณ์ที่มีความน่าสนใจยิ่งขึ ้น ผู้จดั สามารถสร้ างความร่วมมือกับองค์กรที่สามารถสนับสนุนด้ านเทคโนโลยี
ต่างๆ เพื่อนามาใช้ สร้ างสิ่งอานวยความสะดวกให้ กบั นักท่องเที่ยวในการเดินทางชมงานด้ วยตนเอง เช่น ร่วมมือกับ
Google เพื่อสร้ าง mapping แสดงเส้ นทางและจุดจัดแสดงผลงานทังหมด
้
4.5.3 ภาพลักษณ์ ของการจัดงาน “ศิลปะร่วมสมัย” ในระดับ “นานาชาติ” ควรได้ รับการปรับปรุ งเป็ นอย่าง
ยิ่ งในการจัด งานครั ง้ ต่อ ไป มิ เช่ น นัน้ คุณ ค่า และความหมายของค าว่า “เบี ย นนาเล่ ” ในบริ บ ทและการรั บ รู้ ของ
สังคมไทยอาจไม่แตกต่างจากงานเทศกาล หรื องาน event ทัว่ ไป แนวทางในการพัฒนาภาพลักษณ์ของงานเบียนนา
เล่ ผู้จดั ควรแสวงหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้ าใจด้ านการออกแบบ ที่มีศกั ยภาพในการออกแบบอัต
ลักษณ์ ที่สื่อถึง “ศิลปะร่ วมสมัย” ในระดับ “นานาชาติ” ภาพลักษณ์ ที่ผ่านกระบวนการคิดและการออกแบบมาเป็ น
อย่างดีจะเป็ นตัวกาหนดบรรยากาศและอารมณ์โดยรวมทังหมดของงานเบี
้
ยนนาเล่ได้
4.5.4 ด้ านการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ และเน้ นการประชาสัมพันธ์ กลุม่ เป้าหมาย หาก
Thailand Biennale มีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื ้นที่ด้วยการใช้ ศิลปะเป็ นสือ่ กลาง กลุม่ เป้าหมายหลักของงานมีแนวโน้ ม
ว่าจะเป็ นนักท่องเที่ยวจากไทยและต่างประเทศ เพราะการท่องเที่ยวสามารถกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ อย่าง
เป็ นรู ปธรรม ดังนัน้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ควรมีหลากหลายช่องทาง ให้ ง่ายและสะดวกต่อการเขาถึงข้ อมูลเพื่อ
กระตุ้นให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวชมงานเพิ่มมากขึ ้น อีกทัง้ ในการทาสือ่ ประชาสัมพันธ์ ควรมี
เนื ้อหาที่โปรโมตการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมและวิถีชีวิตควบคู่กันไปด้ วย และควรสร้ างพันธมิตรกับหน่วยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญด้ านการส่งเสริ มท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการที่สามารถสนับสนุนและกระตุ้นการเที่ยวเที่ยวได้
อย่างแท้ จริ งนอกจากทาหน้ าที่สื่อสารประชาสัมพัน ธ์ แล้ ว ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ควรทาหน้ าที่รวมไปถึงการวางแผน
การตลาด จัดเป็ นแพ็คเกจบัตรโดยสารเครื่ องบินหรื อขนส่งมวลชนอื่นๆ พร้ อมที่พักและทริ ปชมผลงานในราคาที่
เหมาะสม เพื่ อ ให้ การท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามพิ เศษเฉพาะตัว มากกว่ า การท่ อ งเที่ ย วในเทศกาลอื่ น ๆ จึ ง จะเป็ น
การบริ ห ารงานด้ า นการประชาสัม พัน ธ์ เชิ ง รุ ก ซึ่ง เป็ นรู ป แบบที่ เหมาะสมสาหรั บ การจัด งานที่ มี เป้ าหมายเพื่ อ
การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจในพื ้นที่ตา่ งๆ ได้ เป็ นอย่างดี
4.5.5 การเปลี่ยนพืน้ ที่จัดแสดง Thailand Biennale ไปยังพืน้ ที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยเพื่อพัฒ นา
พื น้ ที่ ต่ า ง ๆ ทั่ว ประเทศไทยโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นสื่ อ กลาง อาจไม่ ใ ช่ แ นวทางที่ ค วามเหมาะสมและดี ที่ สุด ส าหรั บ
การส่งเสริ มและยกระดับวงการศิลปะร่ วมสมัยของไทย โดยธรรมชาติของงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงจะ
จัดขึ ้นในพืน้ ที่เดิมอย่างต่อเนื่อง และสามารถประสบความสาเร็ จได้ เพราะเกิดกระบวนการการเรี ยนรู้ การจัดการ
นิทรรศการศิลปะร่ วมสมัย โดยผู้จดั สามารถนาเอาปั ญหาและอุปสรรคมาวิเคราะห์เพื่อปรับแก้ พัฒนา และปรับปรุ ง
การดาเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ เมื่องานนิทรรศการเกิดขึ ้นในพื ้นที่เดิมซ ้าๆ จะเป็ นการส่งเสริ มให้ ศิลปะร่ วม
สมัยสามารถเชื่ อมโยงเป็ นส่วนหนึ่งของผู้คนและชุมชนได้ อย่างแท้ จริ ง ที่ผ่านมา งานมหกรรมศิลปะร่ วมสมัยที่มี
ความสาคัญและมีชื่อเสียงจานวนหนึง่ ก็ต้องประสบกับภาวะที่จาเป็ นต้ องทบทวนและปรับเปลีย่ นรูปแบบ หรื ออาจถึง
ขันหยุ
้ ดการจัดงานชั่วคราวเพื่อวางแผนและกาหนดทิศทางการดาเนินงานให้ มีเป้าหมายชัดเจนมากยิ่งขึ ้น ดังนัน้
การย้ อนกลับไปประเมินศักยภาพของหน่วยงานและทบทวนเป้าหมายของการจัดงานจึงเป็ นหน้ าที่ขององค์กรผู้จัด
งานโดยตรง
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บทสรุป
การจัดงาน Thailand Biennale ครัง้ แรกเป็ นเสมือนการได้ เรี ยนรู้ถกู ผิดและเป็ นกรณีศกึ ษาให้ กบั องค์กรอื่นๆ
ได้ เรี ยนรู้ และพัฒนาการจัดการนิทรรศการศิลปะร่ วมสมัยให้ ดียิ่งขึ ้น หากงานนิทรรศการศิลปะร่ วมสมัย Thailand
Biennale ถูกก่อร่างสร้ างขึ ้นด้ วยเจตจานงที่ดีตอ่ วงการศิลปะร่วมสมัยของไทยอย่างแท้ จริ ง ผู้จดั งานควรทบทวนและ
ลาดับความสาคัญของเป้าหมายให้ ชดั เจนว่าแท้ จริ งแล้ ว Thailand Biennale ควรดารงอยู่ตอ่ ไปเพื่อการส่งเสริ มและ
พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หรื อเพื่อการสร้ างรากฐานที่หยัง่ ลึกและมัน่ คงให้ กบั วงการศิลปะร่วมสมัยของไทย
เราไม่สามารถยกระดับสิง่ ใดให้ ดีขึ ้นหรื อเจริ ญขึ ้นได้ หากฐานรากยังคงสัน่ คลอน และสิง่ นี เ้ องที่เป็ นภารกิจสาคัญของ
ผู้มีหน้ าที่ความรับผิดชอบและมีอานาจในสังคม เพื่อรักษาให้ คณ
ุ ค่าและความสาคัญของศิลปะร่ วมสมัยได้ ดารงอยู่
กับสังคมไทยด้ วยความเจริ ญวัฒนาต่อไป

เอกสารอ้ างอิง
ชญาน์วตั ปั ญญาเพชร, 2558. “ศิลปะร่วมสมัยไทยภายใต้ แนวคิดหลังอาณานิคมในทศวรรษที่ 1990.” วิจิตรศิลป์ 6
(1).
ธีรศักดิ์ อัครบวร, 2545. นิทรรศการและการจัดงานแสดง. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
นิคม มูสกิ ะคามะ, กุลพันธาดา (แสนศักดิ์) จันทร์ โพธิ์ศรี และมณีรัตน์ ท้ วมเจริ ญ, 2521. วิชาการพิพิธภัณฑ์.
กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
ประเสริ ฐ ศีลรัตนา, 2549. การออกแบบนิทรรศการ (ฉบับกระเป๋ า). กรุงเทพฯ : สิป ประภา.
วัฒนะ จูฑะวิภาต, 2542. ศิลปะการจัดนิทรรศการ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพร รอดบุญ, 2551. สูจิบตั รการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 54. กรุงเทพฯ : บริ ษัท เพลน
พริ น้ ติ ้ง จากัด. ค้ นเมื่อ 22 ธันวาคม 2562, จาก http://www.art-centre.su.ac.th/articles--national-exhibition-of-art.html.
อิสระ ชูศรี , 2559. พิ (ศ) พิธภัณฑ์ : บทความเลือกสรรจากการประชุมวิชาการ Museum
Refocused. กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ.
ทัศนัย เศรษฐเสรี, 2556. การวิจยั เพื่อประเมินศักยภาพของจังหวัดที่เหมาะสมในการจัด
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (เบียนนาเล่). กรุงเทพฯ : สานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย.
Griffin, R. W.. 1997. Management. 5th ed. Houghton: Miffin.
Holt, Elizabeth Gilmore. 1983. The Triumph of Art for the Public, 1785-1848: The
Emerging Role of Exhibitions and Critics. Princeton: Princeton University Press.
Ressa Greenberg, Bruce W. Ferguson, and Sandy Nairne. 1996. Thinking About
Exhibitions. London: Routledge.
Bedford, Leslie. 2016. The Art of Museum Exhibitions., New York : Routledge.
Matassa, Freda. 2014. Organizing Exhibition. London : Facet Publishing.
Meeteran, Lara van, Wissink, Bart. 2019. What should biennials do?. Bangkok : Poop Press.

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H650

Soon, Simon. 2016. “Images Without Bodies: Chiang Mai Social Installation and the Art
History of Cooperative Suffering” Afterall: A Journal of Art, Context and Enquiry. (42): 36 – 47.
Cline, Anna C. 2012. "The Evolving Role of the Exhibition and its Impact on Art and Culture".
Connecticut : Trinity College Digital Repository.

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H651

สถานการณ์ ปัจจุบันและความจาเป็ นของงานอนุรักษ์ ศิลปกรรมของประเทศไทย
Current Situation and Importance of Art Conservation in Thailand
สิปปนันท์ นวลละออง1สุดาวดี จันทร์ ภิวฒ
ั น์2 เนตรชนก ฤทธาคนี3 และพิมพ์ภทั รา จาปาโชค4
1
Sippanan Nuanla-ong Sudawadee Chanpiwat2 Nethchanok Riddhagni3 and Phimpattra Champachoke4

บทคัดย่ อ
บทความนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั เรื่ อง “สถานการณ์ปัจจุบนั และความจาเป็ นของงานอนุรักษ์ ศิลปกรรม
ของประเทศไทย” มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั ว่ามีความจาเป็ นต่องานอนุรักษ์
ศิ ล ปกรรมของประเทศไทยหรื อ ไม่ อ ย่า งไร 2) สร้ างฐานข้ อ มูล เกี่ ย วกับ สถานการณ์ ปั จ จุ บัน และความจ าเป็ น
ของงานอนุรักษ์ ศิลปกรรมในประเทศไทย และ 3) เพื่อกาหนดทิศทางและแนวทางในการบริ หารจัดการงานอนุรักษ์
ศิ ล ปกรรมของประเทศไทยอย่ า งถู ก ต้ องและเหมาะสมยั ง ผลให้ เกิ ด ความยั่ง ยื น โดยมี ข อบเขตด้ านพื น้ ที่
คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ ของท้ องถิ่ นในพื ้นที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ในแต่ละภาคของประเทศไทยตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์
ระเบียบวิจัยประกอบด้ วยการรวบรวมเนือ้ หาในการการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจุบนั ต่อความจาเป็ น
ของงานอนุรักษ์ ศิลปกรรมของประเทศไทย ซึ่งรวบรวมเนือ้ หาจากเอกสารที่เกี่ ยวข้ อง โดยนาข้ อมูลที่รวบรวมได้
มาวิเคราะห์ด้วยการทบทวนวรรณกรรมเชิงวิพ ากษ์ (Critical Review) และ การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse
Analysis) นอกจากนี ้คณะผู้วิจยั ได้ ทาการสารวจและการสังเกต (Survey and observation) เพื่อให้ ทราบบริ บทของ
งานศิลปกรรมในพื ้นที่ประเทศไทยบางแห่งเพื่อเป็ นกรณีศึกษา ดาเนินการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื ้อหา
สถานการณ์ ปัจจุบนั และความจาเป็ นของงานอนุรักษ์ ศิลปกรรมของประเทศไทย และข้ อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาการ ผู้มีความรู้ความสามารถด้ านงานอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม โดยเฉพาะในด้ านศิลปกรรม ได้ สมั ภาษณ์ในประเด็น
เกี่ ย วกั บ การการก าหนดทิ ศ ทางและแนวทางในการบริ ห ารจั ด การงานอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปกรรมของประเทศไทย
ว่ามีความถูกต้ องและเหมาะสมเพียงใดหรื อไม่
จากการศึก ษาพบว่า มรดกทางวัฒ นธรรมอย่ า งเช่ น ผลงานศิ ล ปกรรมนัน้ ให้ ทัง้ คุณ ค่า ทางสัง คมและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สุนทรี ยศาตร์ สิ่งแวดล้ อมและเทคโนโลยี เนื่องจากเป็ นแหล่งศึกษาค้ นคว้ าและเรี ยนรู้ เรื่ องราว
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องผู้คนในแง่มมุ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นความเชื่อ ศาสนา ประวัติศาสตร์ สงั คมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย สถานการณ์ปัจจุบนั ในการอนุรักษณ์ผลงานมรดกทางวัฒนธรรม
1
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ยังประสบปั ญหาจากการถูกเพิกเฉยและการอนุรักษ์ อย่ างไม่ถกู ต้ องเหมาะสม เนื่องจากการขาดบุคลากรที่มีความรู้
และความเข้ า ใจในเรื่ อ งของการอนุ รัก ษ์ ดังนัน้ ต้ อ งมี ก ารวางแผนพัฒ นาประเทศด้ า นการอนุรักษ์ อ ย่า งชัด เจน
โดยอิงทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ยอ่ มจะก่อให้ เกิดการพัฒนาประเทศอย่างถูกต้ องเหมาะสม
และสร้ างความสุขให้ กบั คนในชาติได้ อย่างแท้ จริ ง
คาสาคัญ : การอนุรักษ์ , งานศิลปกรรม, มรดกทางวัฒนธรรม, ประเทศไทย

Abstract
This article is a part of a research on “Current Situation and Importance of Art Conservation in
Thailand". The objectives of the study are as follows: 1) to analyze the current situation and importance of
art conservation in Thailand; 2) to create a database of the current situation and the need for the Thai art
conservation work; and 3) to provide the direction and guidelines for appropriate conservation
management of art in Thailand.
The research covered areas including the national museums and local museums that are
historical and cultural significance of all regions in Thailand. Added to this is the data from conservationrelated organizations. The research methodology consists the analysis of the current situation about the
necessity of the conservation of fine arts in Thailand in finding in relevant documents. The research team
has collected the data analyzed by critical reviewers and the discourses of the issue. The research team
conducted surveys and observed the phenomena in order to understand the situation of the cultural
heritage’s conservation.
The result of the research from the above said analysis including opinions and suggestions of
experts, academician in the field of cultural heritage preservation, especially the fine arts. It is found that
the works of art provide various values consisting socio-culture, aesthetic environment, science and
technology. It is to learn and know about people's lives in various aspects including beliefs, religion,
history, society, culture, economy, politics, and administration in different periods of time. In current
situation, preserving cultural heritage works in Thailand still have problems because of the neglect of
improper conservation and the lack of knowledge and understanding of conservation in the right way. A
practical national development plan to base on sustainable use of natural and cultural resources is
urgently needed and be implemented. Thus, the kind of heritage will bring true happiness to people of
the whole country.
Keywords: conservation, fine arts, cultural heritage, Thailand
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บทนา
โบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานทังของภาครั
้
ฐและภาคเอกชนมีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการรักษา
มรดกและสมบัติทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาติเนื่องจากเป็ นสถานที่ที่แสดงสมบัติอนั ทรงคุณค่าของชาติ
ทัง้ ทางด้ า นจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม ภาพพิ ม พ์ ของชาติ สถาปั ต ยกรรมและอื่ น ๆ ที่ บ รรพบุรุ ษ ได้ ใช้ ภูมิ ปั ญ ญา
ในการสรรค์สร้ างชิ ้นงานขึ ้นในยุคสมัยต่างๆ มีการพบโบราณวัตถุ โบราณสถาน รวมถึงภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรม ตัวอย่าง
งานศิลปกรรมของไทยแสดงออกถึงวิวัฒนาการของสังคมในหลายยุคหลายสมัยมีความแตกต่างและผสมผสาน
ทางด้ านรู ป แบบและวิ ธี ก ารสร้ างสรรค์ ง านศิ ล ป์ ที่ มี ก ารพั ฒ นามาตั ง้ แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จจุ บั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ซึ่งเป็ นเครื่ องสะท้ อนให้ เห็นถึงความเจริ ญรุ่ งเรื่ องของชาติอย่างมีอตั ลักษณ์ และเอกลักษณ์ อนั โดดเด่นแต่กลมกลืน
ซึ่ ง ผลงานศิ ล ปกรรมนั น้ ให้ ทั ง้ คุ ณ ค่ า ทางสุ น ทรี ย ศาตร์ แ ละยั ง เป็ นแหล่ ง ศึ ก ษาค้ นคว้ าและเรี ย นรู้ เรื่ อ งราว
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องผู้คนในแง่มมุ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นความเชื่อ ศาสนา ประวัติศาสตร์ สงั คมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ดังนัน้ จึงถือว่าศิลปกรรมไทยเป็ นมรดกอันล ้าค่าทังของประเทศและ
้
เป็ นส่วนหนึ่งในการศึกษาอารยธรรมสาคัญของโลก ความรู้ แ ละภูมิปัญญาที่หลากหลายที่ได้ รับจากการศึกษาและ
เรี ยนรู้การสร้ างสรรค์งานศิลปะของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่ ในด้ านกระบวนการและวัสดุที่ใช้ อย่างเหมาะสมและ
ลงตัวจนสามารถสร้ างแรงบันดาลใจได้ นนสะท้
ั้
อนความคิด อัตลักษณ์ ของงาน โดยสามารถถ่ายทอดคติความเชื่อ
อิทธิพลทางความคิด ความเจริ ญ อารยธรรม รวมถึง การจาลองเหตุการณ์ตา่ งๆที่สาคัญ ผ่านผลงานศิลปกรรมให้ แก่
คนรุ่ นหลัง อย่างไรก็ตาม ปั จจุบันพบว่าสถานการณ์ ในการอนุรักษ์ ผลงานมรดกทางวัฒ นธรรม โดยเฉพาะมรดก
ทางศิลปกรรมของไทยยังประสบปั ญ หาจากการถูกเพิกเฉยและการอนุรักษ์ อย่างไม่ถูกต้ องเหมาะสม งานวิจัยนี ้
สามารถใช้ ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั ต่อความจาเป็ นของงานอนุรักษ์ ศิลปกรรมของประเทศไทย
เพื่อกาหนดทิศทางและแนวทางในการบริ หารจัดการงานอนุรักษ์ ศิลปกรรมอย่างยัง่ ยืนของประเทศไทยอย่างถูกต้ อง
และเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั นี ้ขอใช้ ความหมายของการอนุรักษ์ จาก อิโมสไทย (2557) ซึ่งได้ ให้ ไว้ ว่าคือ การดูแล
รักษาเพื่อให้ คงคุณค่าไว้ โดยการอนุรักษ์ แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องแต่ละแหล่งนันอาจท
้
าได้ ด้วยการป้องกัน
การสงวนรั กษา การปฏิ สงั ขรณ์ หรื อการประยุกต์ การใช้ สอย การอนุรักษ์ มีวิธีการในระดับ ที่แตกต่าง กันแล้ วแต่
สถานการณ์ และปั จจั ย อื่ น ๆในแต่ ล ะกรณี โดยอาจจะใช้ วิ ธี ก ารวิ ธี ก ารใดวิ ธี ก ารหนึ่ ง หรื อ หลายวิ ธี ร่ ว มกั น
และให้ ความหมายรวมถึงการอนุรักษ์ เพื่อการรื อ้ ฟื น้ ฟื น้ ฟู เพื่อให้ สามารถนากลับมาใช้ ประโยชน์และการสืบสาน
ให้ ยงั คงอยู่ตอ่ ไปด้ วย นอกจากนี ้งานวิจยั นี ้ได้ ให้ ความหมายของศิลปกรรมของประเทศไทย คือ สิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้น
เพื่อความงามหรื อสุนทรี ยภาพ ซึง่ ถ่ายทอดความรู้สกึ ที่มีคณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรมและส่งผลต่อจิตใจของคนไทย

วัตถุประสงค์
1) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั ต่อความจาเป็ นของงานอนุรักษ์ ศิลปกรรมในประเทศไทย
2) เพื่อสร้ างฐานข้ อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั และความจาเป็ นของงานอนุรักษ์ ศิลปกรรมของประเทศไทย
3) เพื่อกาหนดทิศทางและแนวทางในการบริ หารจัดการงานอนุรักษ์ ศิลปกรรมอย่างยั่งยืน ของประเทศไทยอย่าง
ถูกต้ องและเหมาะสม
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อุปกรณ์ และวิธีการ
ระเบี ย บวิจัย ประกอบด้ วยการทบทวนวรรณกรรมเชิ งวิพ ากษ์ (Critical Review) การวิเคราะห์ ว าทกรรม
(Discourse Analysis) การสารวจและการสังเกต (Survey and observation) และทาการสัมภาษณ์ ความคิดเห็ น
เกี่ ยวกับเนื อ้ หาสาระสถานการณ์ ปั จจุบัน และความจาเป็ นของงานอนุรักษ์ ศิ ลปกรรมต่อประเทศไทย ตลอดจน
ข้ อ เสนอแนะจากผู้เชี่ ย วชาญ นัก วิ ช าการ ผู้มี ค วามรู้ ความสามารถด้ า นงานอนุรัก ษ์ วัฒ นธรรม แล้ ว จึง สรุ ป ผล
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั และความจาเป็ นของงานอนุรักษ์
ศิลปกรรมของประเทศไทย โดยประยุกต์รูปแบบการวิจัยแบบการมองภาพอนาคต (EFR - Ethnographic Futures
Research)

ผลและวิจารณ์
ตั ว อย่ า งปั ญหาจากการอนุ รั ก ษ์ และการเก็ บ รั ก ษาหลัก ฐานส าคั ญ ทางประวัติ ศ าสตร์ โบราณคดี
ที่ไม่เหมาะสมจนเกิ ดความเสียหายต่อตัวมรดกของชาติ ดังเช่น หลักฐานระฆังจี น โบราณจากพระเจ้ าเฮี ย้ นปิ ง
พระราชทานแก่ ก รุ ง ศรี วิ ชัย ซึ่ ง ระฆัง จี น โบราณนี อ้ ยู่ ในสมัย ราชวงศ์ ซุ่ ง พุ ท ธศัก ราช 1546 พบที่ บ ริ เวณเจดี ย์
วัดพระบรมธาตุไชยา อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จากหลักฐานและผลการสืบสวนของสิปปนันท์ นวลละออง
(Nuanla-ong, 2018) กล่าวว่าพบข้ อความจากพงศาวดารสมัยราชวงศ์ซุง่ กล่าวว่าในสมัยปี ที่ 6 แห่งรัชกาลจักรพรรดิ
เหี ้ยนปิ ง (ตรงกับ พ.ศ.1546) “พระจุฬามณีวรมเทวะ” แห่งสันโฟชิก๊ก หรื อ ศรี วิชยั ได้ สง่ ราชฑูตมาประเทศเทศจีนและ
ได้ อนั เชิญพระราชสาส์นและเครื่ องราชบรรณาการมาถวายพระเจ้ ากรุ งจีนและทูลแก่พระองค์ว่าพระเจ้ ากรุ งศรี วิชัย
ได้ สร้ างพระอารามหลวงสาหรับสวดมนต์ถวายพระพรให้ พระเจ้ ากรุ งจีน ดังนันพระเจ้
้
ากรุ งศรี วิชยั จึงขอพระราชทาน
ระฆังและนามของอารามหลวงแห่งนี ้ด้ วยว่า “เชง-เทียน-วัน-ชู” แปลว่า “หมื่นปี จากสวรรค์ ” มอบให้ ราชทูตศรี วิชัย
อัน เชิ ญ กลับ กรุ งศรี วิชัย ซึ่ง ธี ระ วงศ์ โพธิ์ พ ระ (2543) ใน สิป ปนัน ท์ นวลละออง (Nuanla-ong, 2018) กล่าวถึ ง
หลักฐานการพบระฆังโบราณที่เมืองไชยาไว้ ว่ามีการแจกแจงรายละเอียดเมื่อสืบสวนและพิสจู น์วสั ดุและส่วนผสม
ของโลหะพบว่าในสมัยนันประเทศจี
้
นขาดแคลนทองเหลือง การจะหล่อระฆังใหญ่ จะต้ องใช้ เหล็กผสมทองเหลือง
หรื อ ส าริ ด แก่ เหล็ ก มาก ซึ่ ง ตรงกับ ระฆั ง ที่ ขุ ด พบที่ ไชยานี ้ และอัก ษรจี น ทัง้ 8 ตัว ที่ จ ารึ ก บนระฆั ง นี เ้ ป็ นค าพู ด
ของพระเจ้ าแผ่นดินสมัยราชวงศ์ถงั มีอายุมากกว่า 1,000 ปี มาแล้ วและใช้ เฉพาะฮ่องเต้ จีนเวลาพระราชทานสิ่งของ
ให้ เมื อ งต่ า งๆ ซึ่ ง ระฆัง จี น นี พ้ ระเจ้ ากรุ ง จี น ให้ ศรี วิ ชัย ตอบแทนจากการสร้ างวัด อวยพรวัน พระราชสมภพ มา
ในราชวงศ์ถงั (พันกว่าปี มาแล้ ว) นันมี
้ อกั ษรจีน 8 อักษร ได้ แก่ ก๊ ก -ไถ่-มิ ้ง- อัง. ฮวง-เที ้ยว-โหว-สุน แปลว่า “เมืองสงบ
ประชามีความสุข ลมดีและฝน” ** ปั จจุบนั เก็บไว้ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา แต่ประสบปั ญหาสนิมกัดกร่ อน
จากอากาศและความชื ้น ส่งผลให้ รอยอักษรลบไปหมดแล้ ว แต่โชคดีที่มีการเก็บภาพตัวอักษรไว้ ได้ ปั จจุบนั เก็บรักษา
ที่ พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ งชาติ ไชยา ซึ่งเป็ นความสูญ เสีย ข้ อ มูลหลัก ฐานชิ น้ สาคัญ ของชาติ ที่ แ สดงความสัม พัน ธ์
อันยาวนานระหว่างไทยและจีนอย่างน้ อยตังแต่
้ พุทธศักราช 1546 อย่างไรก็ตามขอสรุ ปความสาคัญและสถานการณ์
ปั จจุบนั และความจาเป็ นของงานอนุรักษ์ ศิลปกรรมของประเทศไทยจากการรวบรวมข้ อมูลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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จากการสัมภาษณ์ ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับงานอนุรักษ์ ศิลปกรรมของประเทศไทย ได้ แก่
แพทย์หญิง พัชรี เลิศฤทธิ์ (2562) วสุ โปษยะนันทน์ (2562) และญาณิศา ทองฉาย (2562) ดังต่อไปนี ้
ความสาคัญและสถานการณ์ ปัจจุบันและความจาเป็ นของงานอนุรักษ์ ศิลปกรรมของประเทศไทย
1. การบริ หารจัดการด้ านการอนุ รักษ์ พืน้ ที่และมรดกวัฒนธรรมของไทย (การเชื่อมโยงจากอดีต ถึง
ปั จจุบัน)
 ในอดี ต นั น้ มี ก ารแบ่ ง งานกรมศิ ล ปากรให้ กองโบราณ คดี ดู แ ล Dead Monument และ
กองสถาปั ตยกรรมดูแล Living Monument ต่อมาได้ รวมกันเพื่อประโยชน์ตอ่ การใช้ สอยและความ
ยัง่ ยืน
 ในส่วนของอัตรากาลังของกรมศิลปากรนันมี
้ อตั ราสถาปนิก 10 อัตรา และภูมิสถาปนิกประมาณ
4-5 อัตรา
 การอนุรักษ์ เป็ นหน้ าที่ของทุกคนและเริ่ มมีการกระจายอานาจการอนุรักษ์ สทู่ ้ องถิ่น แต่ปัจจุบนั นี ้
หน่วยงานที่มีบทบาทดาเนินการ (Active) คือ กรมศิลปากร
 การอนุ รัก ษ์ เป็ นเรื่ อ งที่ ทุก ภาคส่ว นมี ส่ว นรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน (มิ ได้ เป็ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
กรมศิลปากรแต่สว่ นเดียว) ปั จจุบนั ได้ มีการกระจายอานาจการอนุรักษ์ สทู่ ้ องถิ่นแล้ ว ซึ่งแบ่งออก
การอนุรักษ์ ออกเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับชาติและระดับท้ องถิ่น
 ประเทศไทยมี ทรัพยากรและทรั พยากรด้ านศิลปกรรมจานวนมารก แต่ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการอนุรักษ์ ที่เป็ นนักอนุรักษ์ ที่สาเร็ จการศึกษาในหลักสูตรอนุรักษ์ ศิลปกรรมโดยตรง ทาให้
ต้ องระดมความเห็นในการวางแผนด้ านการบริ หารงานอนุรักษ์ ขาดการมีสว่ นรวมที่เหมาะสมจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
 กระบวนการและความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ มีประโยชน์ต่อการศึกษาและเรี ยนรู้ รวมถึงการสืบสวน
เพื่อวิเคราะห์ ประวัติ ศาสตร์ และการอนุรักษ์ อย่างถูก วิธี ซึ่งเป็ นแนวทางจากประสบการณ์ การ
ทางานเพื่อการอนุรักษ์ มรดกสาคัญของชาติ
2. ความพร้ อมและสถานการณ์ ปัจจุบันและความจาเป็ นของงานอนุรักษ์ ศิลปกรรมของประเทศไทย
 ประเทศไทยได้ ปฏิบัติการด้ านการอนุรักษ์ และอิโคโมส (ICOMOS) ของไทยจะอนุรักษ์ โดยใช้
กฎบัตรเบอร์ รา (Burra Charter) เป็ นหลักในการอนุรักษ์ คณ
ุ ค่า
 ปั จจุ บั น การอนุ รั ก ษ์ ใช้ ค าว่ า “การจั ด การ” มากกว่ า “การซ่ อ มแซม” คื อ “การจั ด การ
การเปลีย่ นแปลงให้ อยูใ่ นกรอบที่ให้ ประโยชน์มากที่สดุ ” เช่น Cultural Management
 “Monument and Site” ในกฎบัตรใหม่จะเลีย่ งการใช้ คาว่า “โบราณสถาน”
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 ปั จจุบนั ในการอนุรักษ์ จะเน้ นใช้ คาว่า Heritage มากกว่า (เน้ นด้ านกายภาพเพื่อความเหมาะสม
กับความชานาญ) โดยคานึงถึง 1) ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2) สิทธิ มนุษยชน
3) ค านึ ง ถึ ง คุ ณ ค่ า เป็ นส าคั ญ (Value based) เพื่ อ การเลื อ กวิ ธี ก ารจั ด การให้ ถู ก ต้ อง เช่ น
การวางแผนภาพรวม การทาตามแผน การจัดองค์ความรู้ การสื่อความหมาย (Interpretation)
สูส่ าธารณชน และการมีสว่ นร่วม (รับฟั งและให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง)
 ICOMOS จะออกแบบกฎบัต รเพื่ อ เติ ม เต็ ม เช่ น เรื่ อ งความแท้ ดัง้ เดิ ม (Authenticity) จากกฎ
บัตรนารา (Nara Charter)
 ปั จ จุ บัน มี ปั ญหาเรื่ อ งการเผยแพร่ ก ฎบัต รและการท าความเข้ า ใจกฎบัต ร ซึ่ ง กรมศิ ล ปากร
ต้ องถ่ายทอดความรู้สทู่ ้ องถิ่น เช่น วัด หรื อหน่วยงานท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง
 ประเทศไทยขาดระบบการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์
 การอนุรักษ์ ควรเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการศึกษาหาที่มาในอดีตสาหรับเป็ นข้ อมูลในการอนุรักษ์
อย่างถูก ต้ อ ง โดยมี ป ระโยชน์ ทัง้ ในการอนุรัก ษ์ ง านที่ เป็ นมรดกและการออกแบบสร้ างสรรค์
จากอดีต
 ควรมี การปูพื น้ ฐานด้ านประวัติ ศ าสตร์ และวัฒ นธรรมและคุณ ค่า จากการพัฒ นาการอนุรัก ษ์
การอนุรัก ษ์ ท าให้ เกิ ด 1) ความภาคภูมิ ใจของวัฒ นธรรม 2) สามารถสร้ างประโยชน์ ต่อ ยอด
จากวัฒนธรรม
 การท่องเที่ยวมักมีแผนงานการจัดการที่เข้ ามาทับซ้ อนกับแผนงานอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม
เช่น ในการปรับปรุงภูมิทศั น์ในพื ้นที่มรดกของจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดน่าน
 ปั ญหาหลัก คื อ “การขาดแนวคิ ด ของการพั ฒ นาชาติ ” มี ก รณี ศึ ก ษาที่ ป ระเทศโรมาเนี ย
มีการสนับสนุนแนวคิดโดยสร้ างเป็ นกระทรวงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาติ โดยให้ วัฒนธรรม
ช่วยสร้ างประโยชน์ในการพัฒนา
 ปั จจุบนั นี ้ประเทศสิงคโปร์ มีชื่อเสียงด้ านการอนุรักษ์ เนื่องจากการจัดส่งบุคลากรไปศึกษายังทวีป
ยุโรป ขณะนี ป้ ระเทศในเอเซี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ได้ แ ก่ สิง คโปร์ อิ น โดนี เซี ย มาเลเซี ย บรู ไน
ฟิ ลิปิ นส์ เวีย ดนาม ลาว พม่า กัมพูชา และไทย ยัง ไม่มีก ารจัดตัง้ สถาบันเกี่ ยวกับ การอนุรัก ษ์
(Conservation) หากประเทศไทยเล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ด้ านการอนุ รั ก ษ์ และจั ด ตั ง้ สถาบั น
ด้ านการอนุรักษ์ ก็จะก่อให้ เกิดประโยชน์กบั ประเทศไทยและประเทศใกล้ เคียงอื่นๆ ด้ วย
 ปั จจุบันมีผ้ เู ชี่ยวชาญไม่เพียงพอกับปริ มาณมรดกทางศิลปกรรมที่ประเทศเรามีความต้ องการ
ต้ องอนุรักษ์
 ความรักในงานอนุรักษ์ มีความสาคัญมากต่องานอนุรักษ์
 ปั จจุ บั น นั ก อนุ รั ก ษ์ ให้ ความส าคั ญ กั บ วิ ธี การอนุ รั ก ษ์ แบบป้ องกั น ไว้ ก่ อ น (Preventive
Conservation) มากที่สดุ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการควบุมอุณหภูมิ ความชื ้นและแสงสว่าง เป็ นต้ น
 พุท ธศัก ราช 2558 บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร ได้ เคยเปิ ดหลัก สูต รการอนุรัก ษ์
(เป็ นหลักสูตร 2 ปี ภาคภาษาไทย) มีเนื ้อหารเน้ นการอนุรักษ์ ด้านศิลปกรรม ซึง่ วิธีการตรวจสภาพ
มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งทราบสาเหตุและความเสีย หายที่ เกิ ด ขึน้ และวัสดุดัง้ เดิ ม ที่ ศิ ลปิ นน ามาใช้
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การอนุ รั ก ษ์ โดยเฉพาะนั น้ จะเน้ นศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วัส ดุ ที่ ใ ช้ สร้ างงาน นั ก อนุ รั ก ษ์ ช่ ว ยเสริ ม
ความแข็งแรงและสามารถยืดอายุของผลงานให้ ได้ มากที่สดุ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับตัวผลงาน ได้ แก่ การเกิดรา การแครก หรื อชารุดจากสาเหตุตา่ งๆ
การศึ ก ษาหลัก สูต รอนุ รั ก ษ์ นัน้ นอกจากวิ ธี ก ารซ่ อ มแซมและเลื อ กใช้ วัส ดุ ที่ ป ลอดภั ย แล้ ว
ยังต้ องศึกษาการจัดเก็บวัสดุแต่ละวัสดุ รวมถึงการขนย้ าย และการจัดแสดง
หลัก การในการอนุรักษ์ ที่ จาเป็ นขัน้ แรกคือ ทุก ครั ง้ ก่ อนการอนุรัก ษ์ จ ะต้ องมี ก ารประชุม ระดม
ความคิดเห็น (Brain Storming) จากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องก่อน อาทิ นักอนุรักษ์ ศิลปิ น และเจ้ าของ
ผลงาน เพื่อทาการวางแผนและเลือกวิธีการอนุรักษ์
สิง่ ที่นกั อนุรักรักษ์ จะต้ องตระหนักคือ หากไม่ใช้ สารเคมีจะเลือกใช้ อะไร ซึ่งนัก อนุรักษ์ จะพยายาม
ใช้ ทาความสะอาดแบบแห้ ง (Dry) คือไม่ใช้ ของเหลวใดๆ ก่อน และหากมีความจาเป็ นก็ จะใช้
แบบเปี ยก (Wet) ซึง่ ใช้ นี ้เพื่อของเหลวในการทาความสะอาด
หลักสูตรอนุรักษ์ ของไทยยังขาดผู้เชี่ยวชาญ ตัวอย่างเช่น บัณฑิตวิ ทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เคยเปิ ดหลักสูตรเกี่ยวกับการอนุรักษ์ แต่ยงั มีผ้ เู ชี่ยวชาญไม่เพียงพอ (มีเพียง 2 ท่านเท่านัน)
้
ในอดี ต เมื่ อ ต้ อ งการอนุรักษ์ ห ลัก ฐานสาคัญ นัน้ นอกจากให้ นั ก วิท ยาศาสตร์ เพื่ อ อนุรัก ษ์ ข อง
กรมศิลปากรดูแลแล้ ว ยังต้ องส่งไปต่างประเทศทาการอนุรักษ์ เช่น สิงคโปร์ ยุโรป และอเมริ กา
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยงั ไม่มีหลักสูตรการอนุรักษ์ อย่างแท้ จริ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและมีศกั ยภาพด้ านทุนและสถานที่ คือ กระทรวงวัฒ นธรรมและหอศิ ลป์
กรุ งเทพมหานคร (BACC) แต่เรายังประสบปั ญ หาขาดทัง้ สถานที่เฉพาะด้ านนีพ้ ร้ อมบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญ
ประเทศไทยจ าเป็ นต้ องมี ก ารสร้ างหลัก สูต รด้ านการอนุ รั ก ษ์ และงานด้ านอนุ รั ก ษ์ จ าเป็ น
ต้ องมีความร่วมมือกับต่างประเทศ เนื่องจากเป็ นศาสตร์ ที่ผสมผสานทังตะวั
้ นออกและตะวันตก
ปั จจุบนั ประเทศในเอเชียที่มีการสร้ างหลักสูตรด้ านการอนุรักษ์ ได้ แก่ ญี่ปนและไต้
ุ่
หวัน

3. สรุ ปผลการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ จากผู้เชี่ยวชาญด้ านการอนุรักษ์ ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวในการวิจยั ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั และความจาเป็ นของงานอนุรักษ์ ศิลปกรรม
ของประเทศไทย โดยประยุกต์รูปแบบการวิจัยแบบการมองภาพอนาคต (EFR - Ethnographic Futures
Research)
3.1 แบบอนาคตในแง่ บวก (Optimistic)
 หากเกิดการอนุรักษ์ ที่ถกู ต้ องจากผู้เชี่ยวชาญด้ วยการผสมผสานการอนุรักษ์ ตามแนวทางแบบใหม่
หรื อ แนวทางตะวัน ตกผสมผสานเชื่ อ มโยงกับ หลัก ความคิ ด ภูมิ ปั ญ ญาของคนตะวัน ออก
ก็ จ ะสามารถรั ก ษาความแท้ จริ ง ของมรดกชิ น้ นั น้ ไว้ ได้ และส่ ง ต่ อ คุ ณ ค่ า และการเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาผ่านมรดกชิ ้นงานนันไปอย่
้
างดีงามและเหมาะสม
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 ช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ เป็ นที่ร้ ูจกั มากยิ่งขึ ้น หากมีการบริ หารจัดการด้ าน
การอนุรักษ์ และการการพัฒนามรดกที่ดีจะนาสูป่ ระโยชน์ตา่ งๆ มากมาย
 การอนุรักษ์ ศิลปกรรมกรรมย่อมตามมาด้ วยเม็ดเงินจากการลงทุน กาไรจากการท่องเที่ยว และ
เกียรติยศ ความหวงแหนในมรดกของชาติโดยที่เป้าหมายสูงสุด คือการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
 การพัฒนาสืบต่อในด้ านการออกแบบงานอนุรักษ์ ศิลปกรรมของประเทศไทย
 การบริ ห ารจัด การมรดกที่ ดี ยิ่ งขึน้ จะเกิ ด ประโยชน์ จ ากการซ่อ มแซมและให้ อ งค์ ค วามรู้ ต่า งๆ
แก่สงั คม การพัฒนาสูก่ ติกาสากลที่ดี และก่อให้ เกิดการสืบทอดต่อรุ่น
 การการอนุรักษ์ จะช่วยส่งเสริ มชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ วฒ
ั นธรรมให้ เป็ นที่ประจักษ์ นอกจากนี ้
จะช่วยส่งเสริ มรายได้ ให้ คนในท้ องถิ่น และเพิ่มรายได้ มวลรวมของชาติด้วย
 ทังภาครั
้
ฐและโดยเฉพาะภาคเอกชนมีความสนใจในมรดกทางศิลปกรรมของประเทศไทยมากขึ ้น
เช่น งานจิตรกรรม (painting) และงานอื่นๆ ทาให้ งานอนุรักษ์ มีความจาเป็ น
3.2 แบบอนาคตในแง่ ลบ (Pessimistic realistic scenario)
 หากเกิดการอนุรักษ์ ที่ไม่ถูกต้ อง เช่น การให้ ความสาคัญการอนุรักษ์ ตามแนวทางแบบใหม่หรื อ
แนวทางตะวันตกอย่างไม่ผสมผสานเชื่ อมโยงกับหลักความคิด ภูมิปัญ ญาของคนตะวันออก
ชิ น้ งานนัน้ ก็ ไม่อ าจรั ก ษาความแท้ จ ริ งไว้ ได้ ก็ จ ะท าให้ เกิ ด การท าลายคุณ ค่าและการเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาผ่านมรดกชิ ้นงานนันไปอย่
้
างแน่เสียดาย
 อาจมีการต่อต้ านจากเจ้ าของมรดกทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงชุมชนหากมีคนภายนอก
เข้ ามาหาผลประโยชน์จากมรดกหรื องานศิลปกรรมมากเกินไป จึงต้ องมีการจัดการที่ดี
 ความวุ่นวายจากการนางานมรดกและงานศิลปกรรมประเภทต่ างๆ มาใช้ เพื่อการค้ าและรองรับ
การท่องเที่ยวอย่างไม่เหมาะสมซึง่ อาจส่งผลต่อความสุนทรี ย์และวิถีชีวิตในแบบที่เหมาะสม
 ถึงแม้ ประเทศไทยต้ องนาเข้ าวัสดุอปุ กรณ์ด้านอนุรักษ์ จากต่างประเทศแต่ก็ยงั ไม่เป็ นปั ญหาสาคัญ
เมื่อเทียบกับการที่ประเทศไทยขาดหลักสูตรด้ านอนุรักษ์ ที่เป็ นรู ปธรรม ส่งผลให้ ขาดบุคลากร
สาคัญคือ นักอนุรักษ์
 ปั ญหาการขาดความเข้ าใจด้ านการอนุรักษ์ เช่น การเลื อกใช้ วิธีและวัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่เหมาะสม
ต่อการอนุรักษ์ ในแต่ละชิ ้นงานส่งผลต่อความเสียหายในระยะยาวต่อมรดกหรื อศิลปกรรมชิ ้นนันๆ
้
3.3 แบบอนาคตเป็ นไปได้ มากที่สุด (Most Probable scenario)
 หากมีการอนุรักษ์ มรดกและศิลปกรรมอย่างถูกทางย่อมตามมาด้ วยเม็ดเงินจากการลงทุน กาไร
จากการภาคอุตสาหกรรมและการท่ องเที่ยว และเกิด ความภาคภูมิใจ ความหวงแหนในมรดก
ของชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุดจากการอนุรักษ์ และพัฒนามรดกให้ ก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชาติทงทางวั
ั้
ตถุและทางจิตวิญญาณ
 หากประเทศไทยมี ก ารสร้ างหลัก สูต รการอนุรั ก ษ์ ท าให้ มี ก ารผลิ ต บุค ลากรที่ มี ค วามเข้ า ใจ
ในการเลือกวิธีและวัสดุอปุ กรณ์ที่เหมาะสมก็จะเกิดการรักษามรดกทางศิลปกรรมอย่างยาวนาน
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ที่ สุ ด เท่ า ที่ เป็ น ไป ได้ โด ย Pr Bertrand Lavedrinc (CRC-Mueum national’d Historire
naturelle), 2017 กล่า วว่า “งานอนุรั ก ษ์ เป็ นหน้ า ที่ เฉพาะ คนที่ จ ะมาท าหน้ า ที่ ต้ อ งมี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญ)

สรุป
การบริ ห ารจัด การด้ านการอนุรักษ์ แ ละการพัฒ นามรดกทางวัฒ นธรรมที่ ถูก วิธี จะนาสู่ป ระโยชน์ ต่างๆ
มากมายทังทางด้
้
านวัตถุและส่งเสริ มความภาคภูมิใจในมรดกความเป็ นมาของชาติและสร้ างความมีสนุ ทรี ยภาพ
ซึ่งปั จจุบนั พบว่าสถานการณ์ ในการอนุรักษณ์ ผลงานมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะมรดกทางศิลปกรรมของไทย
ยังประสบปั ญหาจากการถูกเพิกเฉยและการอนุรักษ์ อย่างไม่ถกู ต้ องเหมาะสม เนื่องจากการขาดบุคลากรที่มีความรู้
และความเข้ าใจในเรื่ องของการอนุรักษ์ วิจัยนีส้ ามารถใช้ ประโยชน์ ในการวิเคราะห์ สถานการณ์ ปัจจุบันของและ
ความจาเป็ นของงานอนุรักษ์ ศิลปกรรมของประเทศไทยเพื่อกาหนดทิศทางและแนวทางในการบริ หารจัดการงาน
อนุรั ก ษ์ ศิ ลปกรรมของประเทศไทยอย่ างถูก ต้ อ งและเหมาะสมน าไปสู่ค วามยั่งยื น ในการรั ก ษามรดกชาติ แ ละ
สร้ างความภาคภูมิใจให้ กบั คนในชาติ
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การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นการเรี ย นวรรณกรรมไทยของนั ก เรี ย นชั ้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
ด้ วยการปรั บใช้ รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ ใช้ อริ ยสัจสี่
The Development of Mathayomsuksa 3 Students in Thai Literature Achievement by Adapting
The Instructional Model of Applying The Four Noble Truths
นาถนภา บริ บรู ณ์เกษตร1ชลธิชา หอมฟุ้ง2และสมพร ร่วมสุข3
Natnapa Boriboonkaset1Cholthicha Homfung2and SompornRuamsuk

บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั ง้ นี ้ มี วัต ถุประสงค์ 1. เพื่ อเปรี ย บเทีย บผลสัมฤทธิ์ ด้ านการเรี ย นวรรณกรรมไทยของนัก เรี ย น
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนการจัดการเรี ยนรู้และหลังการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยการปรับใช้ รูปแบบการสอนวรรณคดีไทย
โดยประยุกต์ใช้ อริ ยสัจสี่ 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ด้วยการ
ปรั บใช้ รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ ใช้ อริ ยสัจสี่ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3/7
โรงเรี ยนสิรินธรราชวิทยาลัย ภาคเรี ยนที่ 1ปี การศึกษา 2562 จานวน 40 คนได้ มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ด้ วยการใช้
ห้ องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ 1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยการปรับใช้ รูปแบบการสอน
วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ อริ ยสัจสี่ 2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านการเรี ยนวรรณกรรมไทย 3. แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยการปรับใช้ รูปแบบการสอนวรรณคดีไทย
โดยประยุกต์ใช้ อริ ยสัจสี่ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ คา่ เฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระ
ต่อกัน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ ด้านการเรี ยนวรรณกรรมไทยของนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 ที่จัดการเรี ย นรู้
ด้ วยการปรับใช้ รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ อริ ยสัจสี่ หลังการจัดการเรี ยนรู้ สูงกว่าก่อนการจัด
การเรี ยนรู้ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
2. ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ด้วยการปรับใช้ รูปแบบ
การสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ อริ ยสัจสี่โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรี ยนวรรณกรรมไทย/การปรับใช้ รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้
อริ ยสัจสี่

โรงเรี ยนสิรินธรราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 ประเทศไทย
Princess Sirindhorn’s College, Amphoe Mueang,NakhornPathom 73000, Thailand.
2
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐม 73000 ประเทศไทย
Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Silpakorn University, NakhornPathom 73000, Thailand.
3
ข้ าราชการบานาญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐม 73000 ประเทศไทย
Retired Government Official, Faculty of Education, Silpakorn University, NakhornPathom 73000, Thailand.
1

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H661

Abstract :
The purposes of this research were: 1. to compare Thai literature achievement of
mathayomsuksa 3 students before and after learning by adapting instructional model of applying the four
noble truths 2. Study the opinions of mathayomsuksa 3 students towards adapting instructional model of
applying the four noble truths. The sample of this research were 40 mathayomsuksa 3/7 students of
Princess Sirindhorn’s College Nakhon Pathom in the first semester of academic year 2019,by using a simple
random sampling.
The research instruments were; lesson plans, literature achievement tests and questionnaires on
student’s opinions towards learning adapting instructional model of applying the four noble truths. The data
were analyzed by mean, standard deviation,t-test dependent.
The results of this research were:
1. Thai Literature achievement of mathayomsuksa 3 students after learning by adapting instructional
model of applying the four noble truths were higher than before learning by adapting instructional model of
applying the four noble truths.The scores were significantly at the .05 level.
2. The opinions of mathayomsuksa 3 students towards learning by adapting instructional model of
applying the four noble truths were high level of agreement opinion.
Keyword :Thai Literature Achievement, Adapting The Instructional Model of Applying
The Four Noble Truths

บทนา
ปั จจุ บั น เป็ นยุ ค ศตวรรษที่ 21 ที่ เ น้ นให้ ผู้ เรี ยนได้ เรี ยนทั ง้ เนื อ้ หาวิ ช าหลั ก หรื อความรู้ วิ ช าแกน
(Core Subjects) และทักษะในการดารงชีวิตไปพร้ อมๆกัน(วัชรา เล่าเรี ยนดี,ปรณัฐ กิจรุ่งเรื อง และอรพิณ ศิริสมั พันธ์ ,
2560: 17)ทังนี
้ ้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้ กาหนดจุดหมายเพื่อให้ เกิดแก่ผ้ เู รี ยน
เมื่อจบการศึกษาขันพื
้ ้นฐานไว้ วา่ “ผู้เรี ยนจะต้ องมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง
มีวินยั และปฏิบตั ิตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีความสามารถในการคิด การแก้ ปัญหา และการใช้ ทกั ษะชีวิต”
การจัดการเรี ยนรู้ ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทยผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ทกั ษะการใช้ ชีวิตผ่านสถานการณ์
จาลอง ได้ แก่ วรรณคดีหรื อวรรณกรรม ด้ วยเหตุนี ้ กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 38-41) ได้ กาหนดคุณภาพของผู้เรี ยน
เมื่อจบชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3ไว้ วา่ ผู้เรี ยนสามารถจับใจความสาคัญและรายละเอียดของสิง่ ที่อา่ น แสดงความคิดเห็น
และข้ อ โต้ แ ย้ ง เกี่ ย วกับ เรื่ อ งที่ อ่ า น และเขี ย นกรอบแนวคิ ด ผัง ความคิ ด ย่อ ความ เขี ย นรายงานจากสิ่ง ที่ อ่ า น
ได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ลาดับความอย่างมีขนตอนและความเป็
ั้
นไปได้ ของเรื่ องที่อ่าน รวมทังประเมิ
้
น
ความถูกต้ องของข้ อมูลที่ใช้ สนับสนุนจากเรื่ องที่อ่านผู้เรี ยนสามารถสรุ ปเนื ้อหา วิเคราะห์ ตัวละคร วิถีไทย คุณค่า
พร้ อมทั ง้ สรุ ป ความรู้ ข้ อคิ ด เพื่ อ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในชี วิ ต จริ ง ได้ ฉะนั น้ จะเห็ น ได้ ว่ า เนื อ้ หาสาระวิ ช า แกน
(Core Subjects) ในสาระวรรณคดีวรรณกรรมนัน้ เน้ นเป้าหมายสาคัญคือการที่ผ้ เู รี ยนสามารถบูรณาการวรรณคดี
วรรณกรรมไปใช้ ในชีวิตจริ งได้
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การเรี ยนการสอนวรรณคดีวรรณกรรมในโรงเรี ยนยังเป็ นปั ญหาอยู่มากจากการสัมภาษณ์ ครู ผ้ ูสอนวิชา
ภาษาไทยระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยนสิรินธรราชวิทยาลัย (วรรณา เชาว์พานนท์,สุภาภรณ์ สามคุ้มพิมพ์
และ พีรภาว์ จิตต์หาญ, 22 สิงหาคม 2560) พบว่า นักเรี ยนมีปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทยสาระวรรณคดี
วรรณกรรมอยูใ่ นระดับต่า ปั ญหาเกิดจากตัวครู คือ ครูขาดวิธีสอนและสือ่ การสอนทาให้ บรรยากาศการเรี ยนการสอน
วรรณคดี ว รรณกรรมในชัน้ เรี ย นไม่น่ า สนใจ ส่ว นมากครู จ ะให้ นัก เรี ย นอ่ า นเพื่ อ จับ ใจความสาคัญ หาค าศัพ ท์
บอกข้ อคิด ปั ญหาจากตัวนักเรี ยนคือ นักเรี ยนไม่สนใจ ไม่ชอบอ่า น ไม่สามารถจับใจความสาคัญจากการอ่านได้
ไม่สามารถอ่านแปลความ ตีความเรื่ องได้ ขาดการนาไปประยุกต์ใช้ หรื อแสดงความเข้ าใจเรื่ อง สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ จุฬาลักษณ์ คชาชัย (2557 : 5-6) และ ปนัดดา ใจสุทธิ์ (2558:4)ทีไ่ ด้ ระบุสาเหตุของปั ญหาผลสัมฤทธิ์การเรี ยน
วรรณคดีไทยต่ากว่าเกณฑ์ ว่า ปั ญหามาจากทังผู
้ ้ เรี ยนและครู คือ ผู้เรี ยนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรี ยนวรรณคดี
ไม่เห็นประโยชน์ ของการเรี ยนและไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองในชัน้ เรี ยน ไม่สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า
วรรณคดีที่อ่านได้ ครู จัดการเรี ยนการสอนที่ไม่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ แสดงความคิดเห็น บรรยากาศการเรี ย น
ไม่น่าสนใจ ครู เน้ นด้ านเนือ้ หาของวรรณคดีและประวัติผ้ แู ต่งมากกว่าที่จะให้ ผ้ เู รี ยนได้ อ่านตีความ วิเคราะห์และ
ประเมินค่า
จากความสาคัญของการเรี ยนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยและสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้น ผู้วิจัยจึงได้ ศึกษา
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การพั ฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ด้ านการเรี ย นวรรณคดี ว รรณกรรมไทย พบว่ า งานวิ จั ย ของ
ชลธิ ชา หอมฟุ้ง (2557:171-176) ศึกษาเรื่ องการพัฒนารู ปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ อริ ยสัจสี่
เพื่อส่งเสริ มความสามารถด้ านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต มีรูปแบบการสอนที่พฒ
ั นาขึ ้นมี 4 องค์ประกอบได้ แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยน
การสอน และ ปั จจัยสนับสนุนการนารู ปแบบการสอนไปใช้ กระบวนการเรี ยนการสอนมี 7 ขัน้ ได้ แก่ ขัน้ ที่ 1
เร้ าความสนใจ ขันที
้ ่ 2 อ่านวรรณคดี ขันที
้ ่ 3 วิเคราะห์ความขัดแย้ ง ขันที
้ ่ 4 วิเคราะห์สาเหตุ ขันที
้ ่ 5 ค้ นหาวิธีแก้ ไข
ขัน้ ที่ 6 ผลของการแก้ ปัญ หา และขัน้ ที่ 7 สรุ ปและประเมิ นผล ซึ่งในขัน้ สรุ ปและประเมินผลนัน้ จะให้ นักศึกษา
แสดงละคร ผลการวิจัย พบว่า นัก ศึก ษามี ความสามารถด้ า นการอ่า นอย่า งมี วิ จ ารณญาณและความสามารถ
ด้ านการแก้ ปัญหาเชิงสร้ างสรรค์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนด้ วยรูปแบบการสอนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และระหว่างเรี ยนนักศึกษามีพฒ
ั นาการสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
รู ปแบบการสอนวรรณคดี ไทยโดยประยุกต์ ใ ช้ อริ ย สัจสี่ เป็ นการนาอริ ยสัจสี่มาประยุกต์ ใช้ ในการเรี ย น
การสอนวรรณคดีวรรณกรรม โดยใช้ ทังวิ
้ ธีคิดแบบอริ ยสัจและวิธีการแก้ ปัญหาแบบอริ ยสัจ ดังที่ ชลธิ ชา หอมฟุ้ง
(2557:16-18)ได้ อธิบาย การคิดแบบอริ ยสัจ และ วิธีการแก้ ปัญหาแบบอริ ยสัจ สรุ ปได้ ว่า การคิดแบบอริ ยสัจ คือ
การคิดวิเคราะห์วรรณคดีเรื่ องที่อ่านโดยประยุกต์ใช้ แนวทางอริ ยสัจ คือเริ่ มจากการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ ง
ของตัวละครในเรื่ อง ตรงกับขันทุ
้ กข์ในอริ ยสัจ วิ เคราะห์สาเหตุของปั ญหาหรื อเหตุที่ทาให้ เกิดทุกข์ ตรงกับขันสมุ
้ ทยั
แล้ ววิเคราะห์ วิธีแก้ ปัญหาของตัวละคร ตรงกับขัน้ มรรค และ ผลจากการแก้ ปัญหาของตัวละครตรงกับขัน้ นิโรธ
ซึ่งรู ปแบบการสอนนี ้ได้ มีการสลับขันในอริ
้
ยสัจโดยนาขันมรรคมาก่
้
อนขันนิ
้ โรธเนื่องจากในวรรณคดีได้ มีการบอก
เนื ้อเรื่ องตอนจบไว้ แล้ วจึงทาให้ ทราบผลของวิธีแก้ ปัญหาของตัวละคร ส่วนวิธีการแก้ ปัญหาแบบอริ ยสัจ คือ การให้
ผู้เรี ยนคิดสร้ างสรรค์วิธีแก้ ปัญหาที่ตรงกับสาเหตุของปั ญหาและเลือกวิธีที่ดีที่สดุ ที่ต่างจากตัวละครในเรื่ องโดยใช้
แนวทางมรรค
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ผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีวรรณกรรมกับอริ ยสัจสีอ่ ธิบาย
ได้ ว่า วรรณคดีและวรรณกรรม คือ งานเขียนเชิงสร้ างสรรค์ของมนุษย์ที่ใช้ ภาษาเป็ นสื่อในการถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้ สึก ความนึกคิด จินตนาการของมนุษย์อย่างมีศิลปะ ให้ เข้ าใจได้ (รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์, 2549: 58) การเรี ยน
วรรณคดี ว รรณกรรมทาให้ ผ้ ูเรี ย นเข้ า ใจโลกและชี วิ ต ทัง้ ในด้ า นสุข และทุก ข์ เกิ ด ความเข้ าใจตนเองและเข้ า ใจ
เพื่อนมนุษย์ ได้ ข้อคิดและแง่มุมในการแก้ ปัญหาชีวิต ซึ่งหลักธรรมที่ช่วยในการแก้ ปัญหาในชีวิตของมนุษย์ได้ แก่
อริ ยสัจสี่คือความจริ งอันประเสริ ฐ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ ตรัสรู้ แล้ วทรงแสดงไว้ ประกอบด้ วย ทุกข์
สมุทยั นิโรธ มรรค เป็ นหลักการที่เกี่ยวข้ องกับความจริ งในชีวิตของมนุษย์ เกี่ยวข้ องกับเหตุผล การวิเคราะห์ปัญหา
ซึง่ สอดคล้ องกับการวิเคราะห์ความขัดแย้ งในวรรณคดีและวรรณกรรม
ผู้วิ จัย จึง สนใจที่ จ ะน ารู ปแบบการสอนดัง กล่า วมาปรั บใช้ สอนวรรณกรรมไทยให้ แ ก่นัก เรี ย นระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่3 เพื่อแก้ ปัญหาการสอนวรรณกรรมไทยและทาให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรี ยนวรรณกรรมไทย
เพิ่ม สูงขึ น้ สามารถนาความรู้ ข้ อ คิด ที่ได้ รับ ไปใช้ ใ นชี วิ ตประจ าวัน ได้ เพื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับ คุณ ภาพของผู้เ รี ย น
ตามที่กาหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และเพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวคิด
การจั ด การเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21ผู้ วิ จั ย ได้ น ารู ป แบบการสอนวรรณคดี ไ ทยโดยประยุ ก ต์ ใ ช้ อริ ย สัจ สี่ ของ
ชลธิชา หอมฟุ้ง (2557:171-172) จากเดิมมีกระบวนการเรี ยนการสอน 7 ขันตอน
้
นามาปรับใช้ เป็ นขันตอนการจั
้
ด
การเรี ยนรู้ 5 ขัน้ เพื่อให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาที่เรี ยนการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่า
วรรณคดีวรรณกรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ด้ านการเรี ย นวรรณกรรมไทยของนัก เรี ย นชั น้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
ก่อนการจัดการเรี ยนรู้และหลังการจัดการเรี ยนรู้ด้วยการปรับใช้ รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ อริ ยสัจสี่
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยการปรับใช้
รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ อริ ยสัจสี่

วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยใช้ เนื ้อหาตามที่กาหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 ตัวชี ้วัดที่1 สรุปเนื ้อหาวรรณคดี วรรณกรรม
และวรรณกรรมท้ องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ ้น และตัวชี ้วัดที่ 3 สรุปความรู้ และข้ อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริ งเกณฑ์ที่ใช้ ในการพิจารณาคัดเลือกวรรณกรรม ผู้วิจยั เลือกโดยพิจารณาเนื ้อหาที่มีปัญหาความขัดแย้ ง
ใช้ ภาษาและมีความยาวที่เหมาะกับระดับชันของผู
้
้ เรี ยนและให้ สอดคล้ องกับตัวชี ้วัดที่ 1 ที่กาหนดให้ อ่านวรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้ องถิ่น ผู้วิจยั จึงกาหนดวรรณกรรมที่ใช้ สอน เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ นิทาน เรื่ องสัน้ และ
บทละคร รวมจานวน 4 เรื่ อง ดังนี ้วรรณกรรมท้ องถิ่น ได้ แก่ นิทาน เรื่ องพญากงพญาพาน
วรรณกรรมประเภทเรื่ อ งสัน้ ได้ แก่ เรื่ องสันขนาดสั
้
น้ เรื่ องเหยี่ย วทะเล ของ วรภ วรภา และเรื่ อ งสัน้ ขนาดยาว
เรื่ อง เสียงบุญ ของ โมน สวัสดิ์ศรี วรรณคดีที่กาหนดให้ เรี ยนในหนังสือเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้ แก่ บทละคร
พูด เรื่ องเห็นแก่ลกู พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
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ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้คือนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสิรินธรราชวิทยาลัย อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562จานวน 13 ห้ องเรี ยน นักเรี ยนทังสิ
้ ้น 486 คน
กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จัย ครั ง้ นี ค้ ื อ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/7โรงเรี ย นสิ ริ น ธรราชวิ ท ยาลัย
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 นักเรี ยนทังสิ
้ ้น 40 คน ได้ มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ด้ วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยการปรับใช้ รูปแบบการสอนวรรณคดีไทย
โดยการประยุกต์ใช้ อริ ยสัจสี่จานวน10 แผน ที่ผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ของผู้เชี่ยวชาญทัง้
3 คน เท่ากับ 0.67-1.00 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเรี ยนวรรณกรรมไทย เป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัย
จานวน 16 ข้ อ ที่ผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 คน มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง
เท่ากับ 1.00 มีค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.30 ถึง 0.68 มีค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.20 ถึง 0.47 มีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.78 หาคุณภาพเกณฑ์ การประเมินด้ วยการนาเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ด้านการเรี ยน
วรรณกรรมไทยไปหาความเชื่ อ มั่ น ด้ วยการหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สัน โพรดั ค โมเมนต์
(Pearson Product Moment Corelation Coefficient ) ได้ เท่ากับ 0.96 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยการปรับใช้ รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ อริ ยสัจสี่
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจานวน 15 ข้ อ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง IOC เท่ากับ 1.00
การวิเคราะห์ข้อมูลของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนการจัดการเรี ยนรู้
และหลังการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยการปรับใช้ รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ อริ ยสัจสี่ โดยการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน และ วิเคราะห์ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการจัด
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการปรั บ ใช้ รู ป แบบการสอนวรรณคดี ไ ทยโดยประยุก ต์ ใ ช้ อริ ย สัจ สี่ใ ช้ ด้ ว ยการหาค่า เฉลี่ ย (x̅)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี ้
1. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรี ยนวรรณกรรมไทยของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่จดั การเรี ยนรู้ด้วยการปรับใช้
รู ป แบบการสอนวรรณคดี ไ ทยโดยประยุก ต์ ใ ช้ อริ ย สัจ สี่ หลัง การจั ด การเรี ย นรู้ สูง กว่ า ก่ อ นการจัด การเรี ย นรู้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ด้ านการเรี ย นวรรณกรรมไทยของนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
ก่ อ นการจั ด การเรี ย นรู้ และหลัง การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ วยการปรั บ ใช้ รู ป แบบการสอนวรรณคดี ไ ทย
โดยประยุกต์ใช้ อริ ยสัจสี่
กลุม่ ทดลอง
จานวน คะแนนเต็ม คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
นักเรี ยน
เฉลีย่
มาตรฐาน
t
p
(SD)
(x̅)
ทดสอบก่อนเรี ยน
40
48
27.68
5.53
15.99
.000
ทดสอบหลังเรี ยน
40
48
40.13
4.74

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H665

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ ด้านการเรี ยนวรรณกรรมไทยของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ก่อนการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยการปรับใช้ รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ อริ ยสัจสี่มีค่าเฉลี่ย ( x̅ ) เท่ากับ
27.68 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 5.53 และหลังการจัดการเรี ยนรู้ มีคา่ เฉลี่ย ( x̅ )
เท่ากับ 40.13อยู่ในระดับดีมากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.74 แสดงให้ เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ด้านการเรี ยน
วรรณกรรมไทยของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่จัด การเรี ยนรู้ ด้ วยการปรั บ ใช้ รูปแบบการสอนวรรณคดีไทย
โดยประยุกต์ใช้ อริ ยสัจสี่ หลังการจัดการเรี ยนรู้สงู กว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยการปรับใช้
รู ปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ อริ ยสัจสี่ จานวนนักเรี ยน 40 คน ซึ่งจาแนกเป็ นภาพรวมและรายด้ าน
จานวน 3 ด้ าน ได้ แก่ 1. ด้ านเนื ้อหา 2. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และ 3. ด้ านประโยชน์ที่ได้ รับ โดยวิเคราะห์
ค่ า เฉลี่ ย (x̅)และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นชั น้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ มี
ต่อการจัดการเรี ยนรู้ด้วยการปรับใช้ รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ อริ ยสัจสี่ โดยภาพรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก (x̅= 4.36, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านประโยชน์ที่ได้ รับ นักเรี ยน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้ ว ยมาก เป็ นลาดับที่หนึ่ง (x̅= 4.39 , S.D. = 0.67) รองลงมาได้ แก่ ด้านเนือ้ หา
นักเรี ยนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก (x̅= 4.36S.D. = 0.62 ) และด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ นกั เรี ยน
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก (x̅= 4.33 , S.D. = 0.69 )

อภิปรายผล
1. ผลสัม ฤทธิ์ ด้ า นการเรี ย นวรรณกรรมไทยของนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 ที่ จัด การเรี ย นรู้ ด้ ว ย
การปรับใช้ รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ อริ ยสัจสี่ หลังการจัดการเรี ยนรู้สงู กว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ทังนี
้ เ้ นื่องมาจากการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยการปรั บใช้ รูปแบบการสอนวรรณคดีไทย
โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ อริ ยสั จ สี่ เป็ นรู ป แบบการสอนวรรณกรรมที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ มความสามารถด้ านการอ่ า น
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนัก เรี ย น มี กิ จ กรรมที่ ฝึ กให้ นัก เรี ย นแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ โดยการตัง้ ค าถาม
และตอบคาถาม การแบ่งกลุม่ อภิปราย ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะในการทางานร่ วมกัน กิจกรรมการแสดงละคร
ทาให้ นักเรี ยนมี ความกล้ าแสดงออกและเกิ ด ความสนุกสนาน นอกจากนีก้ ารใช้ แผนภาพความคิดในการสรุ ป
เรื่ องที่เรี ยนทาให้ นกั เรี ยนเข้ าใจและจดจาเนื ้อเรื่ องมากได้ มากขึ ้น โดยสามารถวิเคราะห์ผลจากการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
ตามขันตอน
้
5 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ขันกระตุ
้
้ นการเรี ยนรู้ เป็ นขันตอนการน
้
าเข้ าสู่บทเรี ยน โดยการสนทนาซักถาม การใช้ ภาพ
การใช้ สื่อต่างๆเช่น วีดิทศั น์ เพลง ซึ่งการใช้ สื่อต่างๆนาเข้ าสู่บทเรี ยน ทาให้ นกั เรี ยนเกิดความสนใจในวรรณกรรม
ที่จะเรี ยนมากขึ ้น ขันตอนที
้
่ 2 ขันอ่
้ านเอาเรื่ อง เป็ นขันตอนการสอนโดยให้
้
นกั เรี ยนอ่านวรรณกรรมที่ครู กาหนดให้
มาล่วงหน้ าก่อนถึงชัว่ โมงเรี ยน แล้ วสรุ ปสาระสาคัญจากเรื่ องที่อ่าน เมื่อถึงชัว่ โมงเรี ยนจะเป็ นการอภิปรายร่ วมกัน
เกี่ยวกับเนื ้อหาของวรรณกรรมเรื่ องที่กาหนดให้ อา่ น ซึง่ การให้ นกั เรี ยนได้ อา่ นวรรณกรรมประเภทต่างๆ มาล่วงหน้ า
ก่ อ นถึ ง ชั่ว โมงเรี ย น ท าให้ นัก เรี ย นสามารถท าความเข้ า ใจเนื อ้ หาของวรรณกรรมที่ ก าหนดให้ อ่ า นได้ เ ร็ ว ขึ น้
เมื่อต้ องมาร่วมอภิปรายในชันเรี
้ ยน
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ขันตอนที
้
่ 3 ขันกิ
้ จกรรมกลุ่ม เป็ นขันตอนที
้
่ปฏิบตั ิกิจกรรมกลุม่ และตอบคาถามในใบงาน ในขันตอนนี
้
้
แบ่งออกเป็ น 3 ขันตอนย่
้
อยคือ ขันวิ
้ เคราะห์สรุ ปเรื่ อง นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์ความขัดแย้ งจากวรรณกรรมที่อ่าน
ขันเสนอทางเลื
้
อก นักเรี ยนช่วยกันคิดเสนอวิธีการแก้ ปัญหาวิธีใหม่ที่แตกต่างจากที่ตัวละครใช้ ขัน้ ข้ อคิดและ
การประยุกต์ นักเรี ยนร่วมกันบอกข้ อคิดจากการแก้ ปัญหาและการนาไปประยุกต์ใช้ ซึง่ การให้ นกั เรี ยนตอบคาถาม
ในใบงานเป็ นการตรวจสอบความเข้ าใจของนักเรี ยนเป็ นการกระตุ้นความสนใจของนักเรี ยนเกี่ยวกับวรรณกรรม
ที่จะเรี ยน การได้ แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กนั ในกลุม่ และระหว่างกลุม่ ทาให้ นกั เรี ยนได้ ตรวจสอบคาตอบของตนเองกับเพื่อน
ว่าถูกต้ องหรื อไม่ ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่ ถกู ต้ อง การอ่านวรรณกรรมประเภทต่างๆทังนิ
้ ทาน เรื่ องสัน้ และบทละคร
แล้ วได้ ตอบคาถามจากใบงาน ทาให้ นกั เรี ยน คุ้นเคยกับคาถามและวิธีการตอบคาถามที่สอดคล้ องกับหลักอริ ยสัจสี่
และ การที่นักเรี ยนได้ อภิ ปรายแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นกันในกลุ่มและในชัน้ เรี ยน ทาให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ เพิ่มขึน้
สอดคล้ องกับ งานวิจัยของจิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยาและเมทินี ทะนงกิจ (2562: 223-239) ที่ศึกษารู ปแบบ
การเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกับวิธีสอนตามขันทั
้ ง4
้ ของอริ ยสัจสี่สาหรับห้ องเรี ยนขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริ ม
การคิดแก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ทดลองมีการคิดแก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ ้น
ภายหลังได้ รับการจัดกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขัน้ ตอนที่ 4 ขัน้ ละครสร้ างสรรค์ เป็ นขัน้ ตอนการประเมิน ผลและการน าเสนอผลงานการวิเ คราะห์
วรรณกรรมที่ อ่า น โดยนัก เรี ย นแต่ละกลุ่ม แสดงละครเพื่อ น าเสนอวิ ธี ก ารแก้ ปั ญหาตามวิ ธี การที่ กลุ่ม นักเรี ย น
เสนอทางเลือก ในขันละครสร้
้
างสรรค์ ทาให้ นกั เรี ยนต้ องใช้ ความคิด ใช้ การทางานร่ วมกัน ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์
ได้ รับความสนุกสนาน เกิดความรู้สกึ ที่ดีในการเรี ยนวรรณกรรม
ขัน้ ตอนที่ 5 ขัน้ สรุ ป เป็ นขัน้ ตอนที่ ค รู ใ ห้ นัก เรี ย นแต่ ล ะคนสรุ ป สาระส าคัญ ตามประเด็ น ค าถาม
ในขันวิ
้ เคราะห์สรุปเรื่ อง เสนอทางเลือก และข้ อคิดและการประยุกต์ใช้ โดยใช้ แผนภาพความคิด การเขียนแผนภาพ
ความคิดทาให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกการสรุปความ การใช้ ความคิดรวบยอด ความคิดสร้ างสรรค์ ทาให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ ้น
2. ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ด้วยการปรับใช้ รูปแบบการสอน
วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ อริ ยสัจสี่โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ เห็นด้ วยมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่ า ด้ า นประโยชน์ ที่ ได้ รั บ นัก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ ว ยมากเป็ นลาดับ ที่ ห นึ่ ง โดยนัก เรี ย น
มีความคิดเห็นต่อด้ านประโยชน์ที่ได้ รับว่า ทาให้ นกั เรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์เพิ่มขึ ้น นักเรี ยนได้ รับความรู้ และ
ประสบการณ์ ใ นการแก้ ปั ญ หามากขึน้ และ นักเรี ย นสามารถน าความรู้ ข้ อ คิด ที่ ได้ จากการอ่า นไปประยุก ต์ ใ ช้
ในชี วิตประจาวันได้ อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนได้ คิดหาวิธีแก้ ปัญหาที่ต่างจากตัวละครในเรื่ อง ได้ เขียนแผนภาพ
ความคิด ได้ คิดวิเคราะห์ปัญหาของตัวละคร ทาให้ นกั เรี ยนเกิดความคิดสร้ างสรรค์ เกิดความรู้ และประสบการณ์
ในการแก้ ปัญหาเพราะได้ เห็นผลลัพธ์ ของการแก้ ปัญหาของตัวละครในวรรณกรรมเรื่ องที่อ่านและการได้ อภิปราย
แลกเปลี่ ย นวิ ธี ก ารแก้ ปั ญหาที่ ดี ที่ สุ ด ที่ แ ต่ ล ะกลุ่ ม น าเสนอท าให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ ความรู้ และประสบการณ์
ในการแก้ ปั ญ หาที่ สามารถน าไปประยุก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน ได้ สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของชลธิ ช า หอมฟุ้ ง
(2557:176) ที่พบว่าผลของการแสดงละครทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็นผลของการแก้ ปัญหาที่สร้ างสรรค์และไม่สร้ างสรรค์
ได้ อย่างชัดเจน ตระหนักถึงผลกระทบจากการแก้ ปัญหาได้ ด้วยตนเองเพราะการแสดงละครทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เข้ าใจ
พฤติกรรม ความคิดของตัวละครในวรรณคดีมากขึ ้น
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ด้ า นเนื อ้ หา นัก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ ว ยมาก นัก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น
ต่อด้ านเนื ้อหาว่า วรรณกรรมแต่ละเรื่ องมีสาระความรู้ ข้อคิดที่เป็ นประโยชน์กบั นักเรี ยน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้ วยมากที่สดุ วรรณกรรมแต่ละเรื่ องมีกลวิธีการดาเนินเรื่ องน่าสนใจ และมีเนื ้อหาเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะวรรณกรรมที่กาหนดให้ นกั เรี ยนอ่าน ได้ แก่ นิทานเรื่ อง ตาม่องล่าย นิทานเรื่ อง พญากงพญาพาน
เรื่ องสันเรื
้ ่ อ งเหยี่ ย วทะเล เรื่ องสัน้ เรื่ อ งเสียงบุญ และบทละครเรื่ อ งเห็น แก่ ลูก มี คุณ ค่าด้ านเนือ้ หา มี เ นือ้ เรื่ อ ง
ที่น่า สนใจ มี ปมปั ญ หา ความขัด แย้ งของตัว ละคร เป็ นความขัดแย้ งที่ พบเห็ นได้ ใ นชี วิต จริ ง ตัวละครแก้ ปั ญหา
ไม่ตรงสาเหตุจึงพบจุดจบที่ต้องสูญเสีย การที่นกั เรี ยนได้ อ่านวรรณกรรมแต่ละเรื่ อง ทาให้ ได้ รับความรู้ และข้ อคิด
ที่เป็ นประโยชน์
ด้ านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ นักเรี ยนมี ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก นักเรี ยน
มีค วามคิ ด เห็ น ว่า การจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี บ รรยากาศที่ สนุก สนาน กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ส่ง เสริ มให้ นักเรี ย น
กล้ าแสดงออก โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้ วยมากที่สดุ และกิจกรรมการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนทางาน
ร่ วมกัน ทังนี
้ ้เพราะนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นกลุ่ม ได้ ทางานร่ วมกัน ทังการอภิ
้
ปราย การแสดงละคร ทาให้ ได้ รับ
ความสนุกสนานในการเรี ยน และได้ ฝึกความกล้ าแสดงออกเพราะนักเรี ยนทุกคนจะต้ องมีสว่ นร่ วมในการแสดงละคร
ซึ่งเป็ นการแสดงวิธีการแก้ ปัญหาของตัวละคร กิจกรรมการแสดงละครทาให้ ได้ ฝึกความกล้ าแสดงออก ฝึ กทักษะ
การทางานร่วมกัน ได้ ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ทาให้ นกั เรี ยนได้ รับความสนุกสนาน
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คติการวางฤกษ์ ท่ พ
ี บในปราสาทเขมรแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Concept of Ritual Deposit of Khmer Temples in Northeastern Thailand
นางสาวนัยนา มัน่ ปาน1
Naiyana Munparn1

บทคัดย่ อ
ในปราสาทเขมรแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบโบราณวัตถุประเภทหนึ่งที่สนั นิษฐานว่า
เป็ นแผ่ น ศิ ล าฤกษ์ แท่ น หิ น บรรจุ วัต ถุม งคล และวัต ถุมี ค่ า ต่ า ง ๆ ซึ่ง เกี่ ย วข้ อ งกับ การวางฤกษ์ ในศาสนสถาน
แต่ในปั จจุบนั ยังไม่มีการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่มีความเกี่ยวข้ องกับการวางฤกษ์ นี ้ ดังนันการศึ
้
กษา
ในครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะและคติความเชื่อของแผ่นหิน แท่นหินและวัตถุมีค่าที่ใช้ ในการวาง
ฤกษ์ ของปราสาทเขมรในดินแดนไทยแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-18 (สมัยเมืองพระนคร)
และเพื่ออธิบายถึงความเชื่อมโยงทางความเชื่อของผู้คนผ่านประเพณีในการสร้ างสถาปั ตยกรรม
จากการศึก ษาพบว่า พื น้ ฐานทางความเชื่ อ ที่ น ามาใช้ เป็ นหลัก ในการประกอบพิ ธี ก รรมการวางฤกษ์
ในปราสาทเขมรแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มาจากคัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์ ที่ได้ รับความนิยม
ในอินเดียตอนใต้ เช่น คัมภีร์มนสาระ คัมภีร์มยมตะ และคัมภีร์กัศยปศิลปศาสตร์ ซึ่งแนวคิดในคัมภีร์ของศาสนา
พราหมณ์ เชื่อว่ายังเป็ นต้ นแบบให้ กับคัมภีร์ของพุทธศาสนานิกายมหายาน ได้ แก่ คัมภีร์มญ
ั ชูศรี วาสตุศิลปศาสตร์
และจากหลักฐานที่พบ สามารถแบ่งรูปแบบการวางฤกษ์ ได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1) การวางฤกษ์ แบบไม่ใช้ แผ่นศิลาฤกษ์ พบที่ปราสาทพะโค อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา และปราสาทพิมาย
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึง่ มีอายุอยูใ่ นช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 17
2) การวางฤกษ์ ที่ ใช้ แผ่น ศิ ลาฤกษ์ แบ่ งออกได้ เป็ น 6 รู ป แบบมี ลัก ษณะคล้ ายคลึงกัน คื อเป็ นแผ่น หิ น
ทรงสี่เหลี่ยม แบ่งภายในออกเป็ น 4 ส่วน โดยลักษณะของการวางแผ่นศิลาฤกษ์ เช่นนี ้ พบว่านิ ยมใช้ บรรจุในส่วน
บัวยอด ซึ่งเป็ นปราสาทเนื่องในศาสนาพราหมณ์ มีอายุราวช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 เป็ นที่น่าสังเกตว่าไม่พบ
แผ่นศิลาฤกษ์ เช่นนี ้ในปราสาทเขมรเนื่องในพุทธศาสนา สมัยบายน
คาสาคัญ : การวางฤกษ์ , ปราสาทเขมร, สถาปั ตยกรรม

Abstract
In the Khmer temples located in the Northeastern Thailand, the headstones and auspicious
objects are one of the archaeological finds that are involved with temple consecration rituals. However,
there is no thorough research about them. Therefore, this research is aiming to study the characteristic
and the beliefs of the stone slabs, deposited stones and the auspicious objects that were used in
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consecration rituals of Khmer temples in the Northeastern Thailand in the 9 – 13 C.E., and to explain the
connections of beliefs through architectural traditions.
The results of this research suggest that the concept of ritual deposit of Khmer temples in
Northeastern Thailand based on Hindu scriptures popular in South India such as M ānasāra, Mayamatam
and Kāśyapaśilpa śāstra. They are believed to be the pattern of Mahayana Buddhist scripture such as
Mañjūśrī vāstu śāstra
From the analysis, 2 types of characteristics have been found from this research
1) Temple consecration rituals without using headstones, it can be found in 2 locations: Prasat
Pakoh in Chokchai district and Prasat Phimai in Phimai district, Nakhon Ratchasima. They were built
approximately 11th Century A.D.
2) Temple consecration rituals by using headstones can divided to 6 types. All types are similar
as all the headstones are rectangular and divided into 4 parts. They are commonly placed at the top of
the temples. These temples are of Hindu religion. They were built around 10th – 13th Century A.D. It is
noticeable that this kind of headstones is not found in Buddhist Khmer temples in Bayon period.
Keyword : Foundation, Khmer temple, Architecture

บทนา
การวางฤกษ์ เป็ นประเพณี ปฏิบัติในการก่อสร้ างอาคารเพื่อรวมความสวัสดิมงคลให้ เกิด ณ สถานที่นนั ้
ก่อนการก่อสร้ าง โดยมักวางแผ่นอิฐหรื อแผ่นศิลาไว้ บริ เวณใต้ ฐานของอาคาร ก่อนจะสร้ างอาคารเหนือพื ้นที่นนั ้
การศึกษาเกี่ยวกับการวางฤกษ์ ในปราสาทเขมรแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเป็ นประเด็นปั ญหาและ
ข้ อสงสัยของนักวิชาการมาอย่างยาวนาน และยังคงมีความสับสนเกี่ยวกับคุณลักษณะของหลักฐานประเภทแผ่นหิน
แท่นหิน และวัตถุมีคา่ ต่าง ๆ ที่พบจากปราสาทเขมร ซึ่งในปั จจุบนั ยังไม่มีการศึกษาในเชิงลึก ทัง้ ในด้ านคุณลักษณะ
แนวคิด และคติความเชื่ อ ผู้วิจัยจึงได้ ทาการศึกษาโบราณวัตถุประเภทแผ่นหิน แท่นหิน และวัตถุมีค่า ที่พ บจาก
ปราสาทเขมรแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนื อของประเทศไทย เพื่อตอบประเด็นคาถามเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาต่าง ๆ
ซึ่งจะสามารถสะท้ อนให้ เ ห็ น ถึ งความเชื่ อ มโยงทางความเชื่ อ ของผู้ค นผ่านประเพณี ท างสถาปั ต ยกรรม รวมทัง้
เป็ นการเติ ม เต็ ม ความรู้ เกี่ ย วกับ ปราสาทเขมร เพื่ อ ให้ เข้ า ใจถึ งคติ ค วามเชื่ อ แบบแผนและระบบการวางฤกษ์
ของปราสาทเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยซึ่งจะช่วยให้ เข้ าใจบริ บทการสร้ างปราสาทเขมรในดินแดน
แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยได้ ดียิ่งขึ ้น

วัตถุประสงค์
ศึ ก ษาคติ ก ารวางฤกษ์ รวมทัง้ คุณ ลัก ษณะของแผ่ น หิ น แท่ น หิ น และวัต ถุ ม งคลที่ ใ ช้ ในการวางฤกษ์
ของปราสาทเขมรในดินแดนไทยแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 - 18
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วิธีการ
1. ทบทวนวรรณกรรมโดยรวบรวมข้ อมูลเบื ้องต้ นจากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
2. รวบรวมข้ อมูลจากพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตา่ ง ๆ
3. จัดจาแนกรู ปแบบและวัสดุของโบราณวัตถุที่ทาการศึกษาโดยเป็ นแบ่งสองส่วน คือ ส่วนแท่นหิ นหรื อ
แผ่นหิน และบันทึกข้ อมูลต่าง จากนันจึ
้ งทาการวิเคราะห์ทงเชิ
ั ้ งปริ มาณและเชิงคุณภาพ
4. สัง เคราะห์ ข้ อมู ล ที่ ได้ จากการวิ เ คราะห์ โดยการค้ นคว้ าข้ อมู ล เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง แนวคิ ด ความเชื่ อ
ในของประเพณี การวางฤกษ์ และเปรี ย บเที ย บข้ อ มูลในแหล่ งโบราณคดี ร่ว มสมัย เพื่ อ อธิ บ ายถึงความเชื่ อ มโยง
ทางความเชื่อของผู้คนผ่านประเพณีในการสร้ างสถาปั ตยกรรม

การศึกษาที่ผ่านมา
ในประเทศไทยพบหลักฐานการวางฤกษ์ แรกเริ่ มในวัฒ นธรรมทวารวดี เช่ น โบราณสถานที่บ้ านคูเมื อง
ตาบลห้ วยชัน อ.อินทร์ บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี บริ เวณพื ้นที่โบราณสถานหมายเลข 8 เมื่อทาการขุดตรวจพระเจดีย์ลงไปจนถึง
ระดับฐาน ได้ พบอิฐเนื ้อละเอียดปิ ดด้ วยทองคาเปลว สันนิษฐานว่า เป็ นอิฐที่ใช้ วางฤกษ์ นอกจากนี ้ยังพบอิฐฤกษ์
ตามเมืองสาคัญต่าง ๆ ในวัฒนธรรมทวารวดี เช่น เมืองอู่ทอง เมืองนครปฐมโบราณ เมืองคูบวั เป็ นต้ น
การศึกษาที่สาคัญเกี่ยวการบรรจุวตั ถุมงคล ได้ แก่ ดุษฎีนิพนธ์ ของจีราวรรณ แสงเพ็ชร์ เรื่ อง ระบบการจัด
และการประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุในประเทศไทย ได้ กล่าวว่า การประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ มีแนวคิด
ที่คล้ ายคลึงกับการวางฤกษ์ ในอาคารสถาปั ตยกรรม โดยจากการศึกษาพบว่าการประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ
ในสถูปเจดีย์ในอินเดียระยะแรกมีการประดิษฐานไว้ ที่ตาแหน่งแกนกลางของสถูปเจดีย์ โดยสร้ างห้ องกรุ รูปสี่เหลี่ยม
ในระยะต่อมามีการบรรจุวตั ถุมีคา่ และสัญลักษณ์มงคลที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธและฮินดูลงไปด้ วย สมัยต่อมาการบรรจุ
พระบรมสารี ริกธาตุได้ เปลีย่ นตาแหน่งไป รวมทังมี
้ การบรรจุผอบที่ซ้อนลดหลัน่ กันเป็ นชัน้ 2
ส่วนในลังกา ระยะแรกพบว่ามีความสัมพันธ์ โดยตรงกั บอินเดียทังต
้ าแหน่งของวัตถุที่บรรจุ และผอบบรรจุ
พระบรมสารี ริกธาตุ สมัยต่อมาได้ เปลี่ยนแปลงรู ปแบบโดยมีความเป็ นท้ องถิ่นมากขึ ้น โดยสร้ างแท่นหินเพื่อจาลอง
ระบบจัก รวาล มี เขาพระสุเมรุ รองรั บ พระบรมสารี ริก ธาตุ ซึ่ ง หมายถึ ง พระพุ ท ธเจ้ าทรงเป็ น เจ้ าแห่ ง จัก รวาล
ใต้ เขาพระสุ เมรุ มี เขาตรี กู ฏ และมี แ ท่ น หิ น 4 แท่ น ล้ อ มรอบเขาพระสุเมรุ ซึ่ ง หมายถึ ง ทวี ป ทั ง้ สี่ ใต้ เขาตรี กู ฏ
อาจมีการบรรจุแผ่นยันตรคละ (Yantra-gala) หรื อ ครรภบาตร (Garbhapatra) ลักษณะเป็ นตารางหรื อกล่องโลหะ
ทรงสีเ่ หลีย่ ม ภายในช่องตารางมีการบรรจุสญ
ั ลักษณ์มงคลและของมีคา่ เพื่อรวมเป็ นศูนย์กลางแห่งความสวัสดิมงคล
ทังนี
้ ้ประเพณีดงั กล่าวคงมีความสัมพันธ์กับคัมภีร์มญ
ั ชุศรี วาสตุศิลปศาสตร์ ซึง่ เป็ นคัมภีร์พทุ ธศาสนาฝ่ ายมหายาน3
ในบทความยอร์ ช เซเดส์ (George Cœdès) เรื่ อง Un yantra récemment découvert à Angkor4 กล่าวถึง
การศึกษากลุม่ ปราสาทนครวัด โดยจากการดาเนินงานทางโบราณคดีพบแท่นหินที่มีการเจาะช่องด้ านบนวางไว้ ใน
ฐานของปราสาทและใต้ ฐานรู ปเคารพในศาสนสถาน โดยช่องหินมีไว้ เพื่อรับเดือยของรู ปเคารพเพื่อยึดรู ปเคารพ

จีราวรรณ แสงเพ็ชร์ , “ระบบการจัดและการประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุในประเทศไทย,” (ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 440.
3
เรื่ องเดียวกัน, 412.
4
George Coedès, “Un yantra récemment découvert à Angkor,” Journal Asiatique 240, 12 (1952): 465-477.
2
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ไว้ กบั แท่นฐาน สันนิษฐานว่าช่องด้ านบนคงมีไว้ เพื่อวางวัตถุมงคล เนื่องจากพบพลอยและหินมีคา่ ในช่อง5 นอกจากนี ้
ชอง บวสเซอลิเย่ร์ (Jean Boisselier) ยังได้ กล่าวถึงแท่นศิลาฤกษ์ ที่พบในปราสาทนครวัด วัดอัทตาเวีย และปราสาท
พระอารามโรงเจน6 โดยการบรรจุวตั ถุมงคลไม่ได้ พบเพียงในสถาปั ตยกรรมเท่านันแต่
้ พบบริ เวณสะพาน และใต้ ฐาน
7
ประติมากรรม ซึง่ พบหลักฐานที่ชดั เจนในสมัยนครวัด นอกจากนี ้จะพบการบรรจุวตั ถุมงคลบนส่วนยอดปราสาทด้ วย
โดยภายในบัวยอดปราสาทจะมีการตกแต่งให้ สามารถใส่ แผ่นหินเพื่อบรรจุวตั ถุมงคลลงไปได้ ซึ่งแผ่นหินเหล่านี ้
พบเฉพาะในปราสาทศิลปะกุเลนและนครวัดเท่านัน้ 8
จากการศึกษาของนักวิชาการหลายท่านเชื่อว่า การวางฤกษ์ มีความเกี่ยวข้ องกับวัตถุประเภทหนึง่ มีลกั ษณะ
เป็ นช่ อ งตาราง 5 หรื อ 9 ช่ อ ง ด้ านในช่ อ งบรรจุวัต ถุม งคลต่า ง ๆ ซึ่ง ปรากฏในคัม ภี ร์มัญ ชูศ รี ว าสตุศิ ลปศาสตร์
(คัมภีร์ในพุทธศาสนา นิกายมหายาน) ในหมวดสถาปั ตยกรรม หรื อ วาสตุศาสตร์ หรื อ วาสตุวิทยาศาสตร์ เรี ยกว่า
ยันตรคละหรื อครรภบาตร ส่วนในคัมภีร์มยมตะ(คัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ไศวนิกาย) เรี ยกแท่นหินที่ใช้ บรรจุ
วัตถุมงคลนีว้ ่า วาสตุมณฑล นอกจากนีย้ ังพบการกล่าวถึงแท่นหินที่ใช้ บรรจุวตั ถุมงคลที่วางไว้ ใต้ ฐานรู ป เคารพ
ซึ่ง มี ลัก ษณะคล้ า ยคลึง กั บ การวางฤกษ์ ในศาสนสถาน โดยแท่ น หิ น ดัง กล่า วพบเป็ นจ านวนมากในปราสาท
ทังในกั
้ มพูชาและประเทศไทย

ผลการศึกษา
การวางฤกษ์ ที่ พ บในปราสาทเขมรในแถบภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อของประเทศไทย สามารถจาแนก
ออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ การวางฤกษ์ แบบไม่ใช้ แผ่นศิลาฤกษ์ กับ การวางฤกษ์ ที่ใช้ แผ่นศิลาฤกษ์
1. การวางฤกษ์ โดยไม่ใช้ แผ่นศิลาฤกษ์ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 รูปแบบ
1.1 การวางฤกษ์ โดยใช้ วตั ถุมงคล ได้ แก่ แผ่นทอง แผ่นเงิน หินมีคา่ ต่าง ๆ วางไว้ ในบริ เวณที่ถกู กาหนด เช่น
วงกบประตู ภายในก าแพง ตั วปราสาท โคปุระ ระเบี ย งคด และส่วนยอดอาคาร โดยการวางฤกษ์ ในรู ป แบบนี ้
พบในปราสาทพิ ม าย ปราสาทพนมวัน ปราสาทเมื อ งต่ า ปราสาทพนมรุ้ ง ปราสาทตาเมื อ นธม และกู่ ก าสิ ง ห์
ซึง่ มีทงั ้ พุทธสถาน และเทวาลัย โดยปราสาทที่พบมีอายุร่วมกันอยูใ่ นช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17
1.2 การวางฤกษ์ โดยใช้ แผ่นหินหรื อแผ่นอิฐ 4 แผ่น ล้ อมเป็ นกรอบ ภายในบรรจุวตั ถุมงคลต่าง ๆ ซึง่ ลักษณะ
ดังกล่าวพบที่ปราสาทพะโค อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 โดยลักษณะการวางฤกษ์
ดังกล่าวยังพบในเทวาลัยพระศิวะ ที่ Ulagaruram รัฐทมิฬนาฑู อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 - 18, ปราสาทตระเปรี ยง
รุน จ.เสียมเรี ยบ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 และปราสาทหลังทิศเหนือของ ศาสนสถานโพนคร อายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ 15 โดยลักษณะการวางฤกษ์ ดงั กล่าวปรากฏในคัมภีร์มนสาระ, มยมตะ และกัศยปศิลปศาสตร์ ซึง่ เป็ นคัมภีร์ที่นิยม
ในการสร้ างอาคารของอินเดียตอนใต้ และจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ แสดงให้ เห็นว่า ลักษณะการวางฤกษ์
โดยไม่ใช้ แผ่น ศิลาฤกษ์ แต่ใช้ แผ่น หิ นล้ อมกรอบนี ค้ งได้ รับ ความนิ ย มเพี ยงช่วงเวลาหนึ่ง คือ ราวพุท ธศตวรรษที่
15 - 16 และไม่ปรากฏลักษณะการวางฤกษ์ ดงั กล่าวในศาสนสถานแห่งอื่น ๆ ในสมัยต่อมา

Ibid 465.
Jean Boisselier, Asie Du Sud-Est, Tome I : Le Cambodge, (Paris: Manuel d'archéologie d'Extrème-Orient, 1966), 206-209.
7
Ibid 208.
8
Ibid 209.
5
6
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1.3 การวางฤกษ์ แ บบไม่ ใช้ แผ่นศิ ลาฤกษ์ อี ก รู ป หนึ่งเป็ นการเจาะช่องเพื่ อ ฝั งวัต ถุม งคลลงไปในอาคาร
ซึง่ เป็ นลักษณะพิเศษยังไม่เคยพบที่ใด พบเพียงแห่งเดียวที่ปราสาทพิมาย จ.นครราชสีมา โดยได้ พบแผ่นทองดุนลาย
รูปดอกบัว 8 กลีบ ซึง่ บรรจุอยูใ่ นช่องที่ทาไว้ เฉพาะ9
2. การวางฤกษ์ ที่ ใช้ แผ่ น ศิ ล าฤกษ์ โดยจากการรวบรวมข้ อมูล แผ่ น ศิ ล าฤกษ์ ที่ พ บจากปราสาทเขมร
ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบจานวน 14 แผ่น สามารถจัดจาแนกรูปแบบได้ 8 แบบ ดังนี ้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงรูปแบบของแผ่นศิลาฤกษ์ ที่พบจากปราสาทเขมรในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผ่นหิน

ปราสาท10
กู่บ้านปราสาท นม.
ปราสาทเมืองต่า บร.
ปรางค์กู่ ศก.

อายุสมัย (พุทธศตวรรษ)
กลาง 17 - ต้ น 18 (สมัยนครวัด)
ปลาย 16 - ต้ น 17 (สมัยบาปวน)
17 (สมัยนครวัด)

ประเภทศาสนสถาน
เทวาลัย11
เทวาลัย
เทวาลัย

ปราสาทหนองหงส์ บร.
ปราสาททอง บร.

ปลาย 16 – ต้ น 17 (สมัยบาปวน)
ต้ น 17 (สมัยบาปวน)

เทวาลัย
เทวาลัย

ลักษณะคล้ ายแบบ B แต่เปลี่ยนจากการสลัก ปราสาทพนมรุ้ง บร.
รูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสขนาดเล็กเป็ นรูปสามเหลี่ยม
และสลักรูปลูกศรเพิ่มเติม
ลักษณะคล้ ายแบบ B คือมีการสลักรูปคันธนู กู่สวนแตง บร.
แต่เพิ่มเติมช่องรูปใบไม้ สามเหลี่ยมทัง้ 4 ส่วน กู่บ้านปราสาท นม.

17 (สมัยนครวัด)12

เทวาลัย

17 (สมัยนครวัด)
กลาง 17 - ต้ น 18 (สมัยนครวัด)

เทวาลัย
เทวาลัย

ลักษณะคล้ ายแบบ D แต่ตรงกลางเป็ นรูป
สี่เหลี่ยมแทนทรงกลมและรูปคันธนูเปลี่ยน
เป็ นรูปจันทร์ เสี ้ยว
แผ่นหินทรงสี่เหลี่ยม ส่วนด้ านล่างไม่ขดั ขอบ
ยกสูงขึ ้นเล็กน้ อย บริเวณขอบที่ยกขึ ้นและ
ด้ านในเจาะช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก ตรงกลาง
เป็ นหลุมกลม
รูปทรงคล้ ายแบบ F จากจุดศูนย์กลางเซาะ
เป็ นร่องออกจากศูนย์กลางในแนวทแยงเป็ น
รูปกากบาทแต่ละส่วนเจาะเป็ นช่องรู ปสาม
เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสขนาดเล็ก

ปราสาทบ้ านหัวสระ นม.
เขตอ.โนนไทย นม.

ไม่สามารถกาหนดอายุได้

-

ปรางค์ครบุรี นม.

18 (สมัยบายน)

อาโรคยศาลา

ปราสาทพลสงคราม นม.

18 (สมัยบายน)

อาโรคยศาลา

ลักษณะ
แผ่นหินทรงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ตรงกลางเป็ นหลุม
กลม จากหลุมกลมเซาะเป็ นร่องออกจากหลุม
ทาให้ ถกู แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน แต่ละส่วนเจาะ
เป็ นช่องสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสขนาดเล็ก มี 1 ส่วน
เจาะเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้ า
ลักษณะคล้ ายกับแบบ A แต่มีการสลักรูปคัน
ธนูเพิ่มเติม

A

B

C
D

E

F

G

กองโบราณคดี กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2532) 39.
ตัวย่อของจ.ที่ปราสาทตังอยู
้ ม่ ีดงั นี ้ นม. = นครราชสีมา บร. = บุรีรัมย์ สร. = สุรินทร์ รอ. = ร้ อยเอ็ด สน. = สกลนคร ชย. = ชับภูมิ ศก. = ศรี สะเกษ
11
ต่อมาได้ ดดั แปลงเป็ นศาสนสถานเนื่องในพุทธศาสนา สมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7
12
แผ่นหินวางศิลาฤกษ์นี ้ พบบริ เวณปราสาทประธาน ซึ่งสร้ างขึ ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17
9

10

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H674

เป็ นแท่นศิลาฤกษ์ 2 ส่วนประกอบเข้ าด้ วยกัน ปราสาทช่างปี่ สร.
ได้ แก่ ส่วนฐานและส่วนฝา ส่วนฐานรูปทรง กู่คนั ธนาม จ. รอ.
คล้ ายแบบ F โดยเจาะช่องสี่เหลี่ยมเฉพาะ
ส่วนที่ยกขอบสูง ส่วนฝาปิ ดเจาะรูตรงกลาง

H

18 (สมัยบายน)
18 (สมัยบายน)

อาโรคยศาลา

เป็ นที่ น่ า สังเกตว่า ในช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 16 - 17 พบลัก ษณะแผ่ น หิ น ที่ มี ลัก ษณะคล้ า ยคลึงกัน คื อ
เป็ นแผ่นหินรูปสี่เหลี่ยมตรงกลางมีรูกลมและเซาะเป็ นร่ องทังแนวตั
้
งและแนวนอน
้
ทาให้ แบ่งแผ่นหินออกเป็ น 4 ส่วน
ซึ่งในคัมภีร์กัศยปศิลปศาสตร์ กล่าวถึงการบรรจุอิฐหรื อศิลายอด (Crowning brick) บริ เวณส่วนยอดของอาคาร
ในพิ ธี วางฤกษ์ ซึ่งประกอบด้ ว ยอิ ฐ หรื อ หิ น จ านวน 4 ก้ อ น ส่วนการเจาะช่ องรู ป สี่เหลี่ย มและสามเหลี่ย มต่ า ง ๆ
มีไว้ เพื่อบรรจุวตั ถุมงคลตามรูปทรงของช่อง เช่น แผ่นทอง แผ่นเงินรูปสีเ่ หลีย่ ม และรูปใบไม้ รวมทังหิ
้ นมีคา่ ซึง่ น่าจะมี
ความสัม พัน ธ์ กับ คัม ภี ร์ม ยมตะ คัม ภี ร์ม นสาระ คัม ภี ร์กัศ ยปศิ ลปศาสตร์ ส่ว นการสลัก รู ป ช่ อ งสี่เหลี่ ย มผื นผ้ า
ในแผ่นหินแบบ A และรู ปคันศรในแผ่นหินแบบ B Anna A. Ślączka ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวางฤกษ์ ได้ ให้ ความเห็นว่า
รู ป คัน ศรที่ พ บมัก หัน ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกหรื อ ทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่งน่ า จะมี ค วามสัม พัน ธ์ ก ารจุ ด เริ่ ม ต้ น
ในการวางฤกษ์ ที่ปรากฏในคัมภีร์ ซึง่ จะเริ่ มต้ นการวางวัตถุมงคลทางด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรื อด้ านตะวันออก
ก่อน13 ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากทิศตะวันออกเป็ นทิศแห่งการเริ่ มต้ นทาให้ การวางวัตถุมงคลและสัญลักษณ์ รูปคันศร
มีความเกี่ ยวข้ องกับทิศตะวันออก ทัง้ นีล้ กั ษณะแผ่นศิลาฤกษ์ ที่แบ่งเป็ น 4 ส่วน ยังพบในปราสาทเขมร ประเทศ
กัมพูชา ที่สร้ างในราวพุทธศตวรรษที่ 15 - 17 เช่น ปราสาทสนวล ปราสาทกก ปราสาทบันทายสรี ปราสาทนครวัด
ปราสาทดัน ปราสาทธม ปราสาทพระวิห าร รวมทัง้ พบชิ น้ ส่ว นของแผ่น ศิ ล าฤกษ์ ที่ การสลัก รู ป คัน ศรและลูก ศร
ในศาสนสถาน Thanh-dien ประเทศเวียดนาม สันนิษฐานว่าสร้ างขึ ้นราวพุทธศตวรรษที่ 15 ซึง่ คล้ ายคลึงกับแผ่นศิลา
ฤกษ์ ของปราสาทสนวล ทีส่ นั นิษฐานว่าสร้ างขึ ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 15 เช่นเดียวกัน14
นอกจากแผ่น ศิ ลาฤกษ์ แ ล้ ว ยังมี โบราณวัต ถุอี ก ประเภทที่ มี คุณ ลัก ษณะคล้ า ยคลึงกับ แผ่น ศิ ล าฤกษ์
แต่มีแนวคิดที่แตกต่างกันเล็กน้ อย นัน่ คือแท่นบรรจุวตั ถุมงคลโดยมีแนวคิดคือบรรจุวตั ถุมงคลเพื่อเป็ นการมอบลม
หายใจและชีวิต (life breath) ให้ แก่รูปเคารพนัน้ ๆ โดยจากการศึกษาพบแท่นบรรจุวตั ถุมงคลทังหมด
้
35 ชิ ้น สามารถ
จัดจาแนกได้ เป็ น 7 รูปแบบ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงรูปแบบของแท่นหินบรรจุวตั ถุมงคลที่พบจากปราสาทเขมรในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แท่นหิน

ลักษณะ
แท่นหินทรงสี่เหลี่ยม
ด้ านบนเจาะช่องสี่เหลี่ยม
ขนาดเท่ากัน 9 ช่อง
แท่นหินจาลองสนานโทรณี
ด้ านหน้ ามีรางน ้ายื่น ตรง
กลางเจาะเป็ นรูกลม 5 รู

A

B

ปราสาท
ปราสาทพนมรุ้ง บร.
ปราสาทพนมวัน นม.
ปราสาทช่างปี่ สร.
ปราสาทพิมาย นม.

อายุสมัย (พุทธศตวรรษ)
16–18 (สมัยบาปวน - นครวัด - บายน)15
ปลาย 16 - ต้ น 17 (สมัยบาปวน)
18
ปลาย 16 – กลาง 17
(สมัยบาปวน – นครวัด)

ประเภทศาสนสถาน
เทวาลัย
เทวาลัย
อาโรคยศาลา
พุทธสถาน

Anna A. Ślączka, Temple Consecration Rituals in Ancient India: Text and Archaeology (Leiden: Brill, 2007), 249.
Ibid 304-305.
15
เนื่องจากไม่ทราบตาแหน่งที่พบแน่ชดั จึงกาหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18
13
14
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C
D
E

F

แท่นหินทรงสี่เหลี่ยม ที่มมุ ปราสาทช่างปี่ สร.
ทัง้ 4 ช่องเจาะกลม ตรง
กลางเจาะเป็ นสามเหลี่ยม
คล้ ายแบบ A แต่ชอ่ ง ปราสาทพลสงคราม
สี่เหลี่ยมหันไปตามทิศทัง้ 8 จ.นครราชสีมา

18 (สมัยบายน)

อาโรคยศาลา

18 (สมัยบายน)

อาโรคยศาลา

แท่นหินทรงสี่เหลี่ยม ด้ าน
บน เจาะช่องสี่เหลี่ยมขนาด
เล็ก 8 ช่อง ล้ อมรอบช่อง
สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 1 ช่อง
คล้ ายแบบ E แต่มีทงหมด
ั้
13 ช่อง

16 – 18 (สมัยบาปวน - นครวัด - บายน)
16 –17 (สมัยบาปวน – นครวัดตอนต้ น)
18 (สมัยบายน)
18 (สมัยบายน)
16 – 18 (สมัยบาปวน - นครวัด - บายน)

เทวาลัย
อาโรคยศาลา
อาโรคยศาลา
อาโรคยศาลา
เทวาลัย

พ.ศ. 1563 (สมัยบาปวน)
16 – 17 (สมัยบาปวน – นครวัด)
ปลาย 16 - ต้ น 17 (สมัยบาปวน)
16 – 18 (สมัยบาปวน - นครวัด - บายน)
17 (สมัยนครวัด)
18 (สมัยบายน)
18 (สมัยบายน)
18 (สมัยบายน)
18 (สมัยบายน)
18 (สมัยบายน)
18 (สมัยบายน)

เทวาลัย
เทวาลัย
เทวาลัย
เทวาลัย
เทวาลัย
อาโรคยศาลา
อาโรคยศาลา
อาโรคยศาลา
อาโรคยศาลา
บ้ านมีไฟ
-

ปราสาทพนมรุ้ง บร.
กู่เกษม นม.
ปราสาทนางรา นม.
ปราสาทพลสงคราม นม.
ปราสาทพนมรุ้ง บร.

คล้ ายแบบ E แต่มีทงหมด
ั้
ปราสาทตาเมือนธม สร.
17 ช่อง
ปราสาทภูเพ็ก สน.
ปราสาทเมืองต่า บร.
ปราสาทพนมรุ้ง บร.
กู่สวนแตง บร.
กู่คนั ธนาม รอ.
กู่โพนระฆัง รอ.
กุฏิฤาษีบ้านโคกเมือง บร.
ปรางค์ก่บู ้ านหนองแฝก ชย.
ปราสาทหนองกง บร.
บ้ านมะระ อ.โนนสูง นม.

G

การวางแท่นหินภายใต้ ฐานรู ปเคารพ มีลกั ษณะเป็ นแท่นหินทรงสี่เหลี่ย ม ด้ านบนทาเป็ นช่องเพื่อบรรจุ
วัตถุมีคา่ ต่าง ๆ เช่น สัญลักษณ์อษั ฏมงคล สัตว์มงคล รูปทิกปาล(เทพประจาทิศ) แผ่นทอง แผ่นจารึก แร่โลหะ อโลหะ
หินมีคา่ ตะเกียง วัตถุธรรมชาติ(เปลือกหอย, ข้ าวเปลือก, เมล็ดพืช, ดิน)16 ในคัมภีร์มญ
ั ชูศรี วาสตุศาสตร์ ซึง่ เป็ นคัมภีร์
ในพุทธศาสนา ลัทธิ มหายาน เรี ยกแท่นหินนีว้ ่า “ครรภบาตร” หรื อ “ยันตระคละ” ส่วนในคัมภีร์มยมตะ กล่าวถึง
แท่นหินลักษณะนี ้ว่า วาสตุมณฑล ส่วนในคัมภีร์วิษณุปรุ าณนะ เรี ยกว่า “พรหมศิลา” ทังนี
้ ้การบรรจุวตั ถุมงคลต่าง ๆ
พบมาแล้ วตังแต่
้ ในอินเดีย แต่นิยมทาเป็ นกล่องโลหะ เช่น เทวาลัย โสมนาถ รัฐเสาราฏระ อายุราวพุทธศตวรรษที่
16 – 17
ทังนี
้ ้การบรรจุสิ่งของมงคลลงไปในช่องตาราง หรื อ ยันตระคละ ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากในอาณาจักร
ศรี ลงั กา โดยมักพบแท่นหินหรื อการเจาะพื ้นเป็ นช่องตารางขนาดใหญ่อยูใ่ ต้ ฐานพระพุทธรูปหรื อบริ เวณแกนกลางของ
ศาสนสถาน เช่น ใต้ ฐานพระพุทธรูปยืนที่ Maligawila อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 14 สถูปวิชยั ราม เมืองอนุราธปุระ

16

T.B. Karunaratne, “Garbhapàtra (Yantragal) The ritual deposit vessels of buddhist shines in ancient Sri Lanka,” Ancient Ceylon No.5

(1984): 125.
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อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 16, สถูปปาบาลู เมืองโปลนนารุวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 18 รวมทังที
้ ่ชวาก็พบ
ลักษณะเช่นเดียวกัน เช่น จันทิบารอง ชวาภาคกลาง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15, กลุม่ ศาสนสถานที่โลโรจง กรัง ชวา
ภาคกลาง อายุ ร าวพุ ท ธศตวรรษที่ 15, กลุ่ ม ศาสนสถาน Gunung Kawi ที่ Bali อายุ ร าวพุ ท ธศตวรรษที่ 17
ส่วนในปราสาทเขมรที่เมืองพระนคร พบว่ามีความนิยมลักษณะแท่นหินรูปแบบ G แต่ลกั ษณะของหินมีความละเอียด
มากกว่าที่ พ บในประเทศไทย ทัง้ นี ้ ชอง บวสเซอลิเย่ร์ ได้ ให้ ข้อ สังเกตว่า ในแท่นหิ น สมัยบายนจะมี การขัดเกลา
ที่เรี ยบร้ อยน้ อยกว่า การสร้ างหินดูจะล้ าหลังกว่า มีรูขนาดเล็กกว่าขนาดทัว่ ไป และพบรูปแบบเฉพาะของสมัยบายน
ลักษณะเป็ นแท่นหินแบบ G ขนาดเล็กและใหญ่ซ้อนกัน17 โดยลักษณะนี ้ยังพบที่บ้านมะระ จ.นครราชสีมาด้ วย
จากการศึกษาแท่นหินบรรจุวตั ถุมงคล พบว่าลักษณะของแท่นหินบรรจุวตั ถุมงคลที่พบในปราสาทเขมร
แตกต่างจากที่พบในศาสนสถานทังในอิ
้ นเดีย ศรี ลงั กา และชวา โดยในปราสาทเขมร ที่เมืองพระนครนิยมผลิตจากหิน
ทราย และ และมีจานวนช่องแตกต่างกันไป ซึง่ แต่ละช่องอาจสัมพันธ์กบั ตาแหน่งของเทพและเทพีที่ปรากฏในคัมภีร์

บทสรุป
การวางฤกษ์ ในปราสาทเขมรแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบทังการวางฤกษ์
้
แบบไม่ใช้ แผ่นศิลาฤกษ์ และ
แบบใช้ แผ่นศิลาฤกษ์ โดยได้ พื ้นฐานความเชื่อมาจากคัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์ ที่ได้ รับความนิยมในการก่อสร้ าง
อาคารของอินเดียตอนใต้ ลักษณะของการวางฤกษ์ แบบไม่ใช้ แผ่นศิลาฤกษ์ ยงั พบรูปแบบคล้ ายคลึงกันที่ ศาสนสถาน
ในเขมรและเวียดนาม ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 ส่วนในประเทศไทยพบในศาสนสถานที่มีอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 16 – 17
ส่วนการวางฤกษ์ แบบใช้ แผ่นศิลาฤกษ์ พบในปราสาทเขมรในแถบภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือที่สร้ างขึน้
ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 โดยตาแหน่งของแผ่นศิลาฤกษ์ นี ้จะวางอยู่บริ เวณส่วนยอดของปราสาท ทังนี
้ ้ยั งพบ
แผ่ น ศิ ล าฤกษ์ รู ป แบบเดี ย วกัน ที่ ป ราสาทเขมร จ.เสี ย มเรี ย บ ที่ มี ก ารสร้ างในราวพุ ท ธศตวรรษที่ 15 - 17 และ
ศาสนสถานในเวียดนาม สร้ างขึ ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 15
สาหรั บแท่นหิ นบรรจุวัตถุมงคล พบว่าเป็ นแท่นหิ นที่ ใช้ วางไว้ ใต้ ป ระติ มากรรมเพื่ อเป็ นการให้ ชีวิตและ
ลมหายใจ พบทั ง้ ในศาสนาพุ ท ธและศาสนาพราหมณ์ โดยส่ ว นมากมั ก พบในศาสนสถานที่ ส ร้ างในสมั ย
พระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 โดยพบทัง้ ในอาโรคยศาลา และบ้ านมีไฟ โดยลักษณะการบรรจุ วตั ถุมงคลไว้ ในช่องตาราง
ที่ใต้ ฐานรูปเคารพ พบทังในอิ
้ นเดีย ศรี ลงั กา มาเลเซีย
ทั ง้ นี ก้ ารศึ ก ษาในครั ง้ นี ศ้ ึ ก ษาเฉพาะปราสาทเขมรเฉพาะแถบภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เท่ า นั น้
หากมีการศึกษาต่อยอดในภูมิภาคอื่น ๆ จะช่วยเพิ่มเติมข้ อมูลด้ านการวางฤกษ์ ในปราสาทเขมรให้ ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ ้น
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อิ ทธิ พลของคุณภาพการให้ บริ การ ความไว้เนื้ อเชื่ อใจ และการรับรู้คณ
ุ ค่ า ที่ ส่งผลต่ อความ
จงรักภักดีของร้านลูกค้าตาหลาย สาขาปทุมธานี
The Influences of Service Quality, Trust, and Perceived Value On Customer Loyalty to Tam
Lai Restaurant In Pathum Thani
ศิวพร เทียมกระโทก1 และ คมสัน ตันสกุล 2
Siwaporn Timkratok1and Khomson Tunsakul 2

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการให้ บริ การ ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ และการรับรู้
คุณ ค่า ที่ ส่งผลต่อความจงรั กภักดี ของร้ านลูก ค้ าต าหลาย สาขาปทุม ธานี กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ตอบแบบสอบถาม
ในการศึกษาครัง้ นี ้ คื อ ลูกค้ าร้ านตาหลาย ในเขตปทุมธานี จานวน 400 คน โดยวิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง
ส่ว นการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ทางสถิ ติ ได้ แ ก่ สถิ ติ เชิ งพรรณนา ซึ่ ง ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุใช้ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งอายุระหว่าง
21–30 ปี สถานภาพโสด ระดับ การศึก ษาปริ ญ ญาตรี อาชี พ พนัก งาน/ลูกจ้ างบริ ษั ท เอกชน และรายได้ ส่ว นตัว
ต่อเดือน 30,001–50,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า คุณ ภาพการให้ บ ริ การ ความไว้ เนือ้ เชื่อใจ และ
การรับรู้ คุณค่า ส่งผลเชิงบวกต่อความจงรักภักดีของร้ านลูกค้ าตาหลาย สาขาปทุมธานี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
คำสำคญ : คุณภาพการให้บริ การ, ความไว้เนือ้ เชื ่อใจ, การรับรู้คณ
ุ ค่า, ความจงรักภักดี

Abstract
This research aims to study the influences of service quality, trust, and perceived value on
customer loyalty. The questionnaires were distributed to 400 customers of Tam Lai Restaurants in Pathum
Thani using purposive sampling. The statistical analyses consisted of descriptive statistics (mean and
standard deviation) and multiple regression analysis used to test the hypotheses. Most respondents were
female, aged 21–30 year old, single with, bachelor degree, personnel/employees of private companies
and had monthly income from 30,001–50,000 Baht. The research results showed that service quality, trust
and perceived value had a statically significant impact on customer loyalty at .05.
Keyword : Service Quality, Trust, Perceived Value, Customer Loyalty
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บทนำ
ในปั จจุบนั อาหารอีสานได้ รับความนิยมมากในทุกเพศทุกวัย วัย ส้ มตาถือว่าเป็ นสุดยอดอาหารจานโปรด
ของคนไทย (ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ , 2562) ในส่วนของรสชาติแต่ละร้ านจะแตกต่างกันออกไป จุดนีเ้ ป็ นสิ่งสาคัญ
ที่ทาให้ ลกู ค้ าเลือกในการเข้ าแต่ละร้ าน (เดือนนภา ศรี สวัสดิ์, 2562) หลายปี ต่อมาการเติบโตของร้ านอาหารอีสาน
มี ถึ ง 11,791 ร้ าน มี ก ารเติ บ โตเพิ่ ม ขึน้ 17 เปอร์ เซ็ น ต์ จากปี ที่ แ ล้ ว (“ต าหลาย”, 2561) ในสมัย นี พ้ ฤติ ก รรมการ
รับประทานอาหารทุกคนจะชอบไลฟ์ สดหรื อถ่ายรูปลงโซเชียลเป็ นอีกช่องทางหนึง่ ที่ทาให้ คนรับรู้สนิ ค้ าของทางร้ าน
“ตาหลาย” เป็ นร้ านส้ มตาอีสานอินเตอร์ ลูกค้ าทังชาวไทยและต่
้
างชาติ สามารถสัง่ รสชาติตามที่ต้องการได้
การจัดตกแต่งร้ านจะมีทงั ้ กลางแจ้ ง (Outdoor) และในร่ ม (Indoor) เมนูมีให้ เลือกหลากหลายและมีมุมให้ ถ่ ายรู ป
จัดงานวันเกิด สร้ างสรรค์ต่าง ๆ ที่จะเป็ นห้ องจัดเลี ้ยงแบบส่วนตัว มีพื น้ ที่จอดรถสะดวกสบาย นอกจากนี ้การบริ การ
ที่มีการเอาใจใส่ดแู ลลูกค้ าทุกโต๊ ะในความเท่าเทียมกันสิง่ นี ้จึงทาให้ ลกู ค้ าเกิดความจงรักภักดี
ในการท าธุ รกิ จ คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารถื อ เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ ในการรั ก ษาความได้ เปรี ย บในการแข่ ง ขัน
ของ องค์ ก าร (Cheng, Chen, Hsu & Hu, 2012) นอกจากนี ้ ความไว้ เนือ้ เชื่ อใจที่ จะท าให้ ความสัมพัน ธ์ ระหว่า ง
องค์การและลูกค้ ามีสว่ นร่ วมที่ดีต่อกัน (Wahab, Yahaya & Muniandy, 2015) รวมไปถึงคุณค่าของลูกค้ าที่มีจุดเด่น
จะทาให้ องค์การสามารถรักษาระดับในการแข่งขันและสร้ างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น ๆ (Rasheed & Abadi,
2014) เป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้ างความจงรักภักดีของลูกค้ า (Goyal & Chanda, 2017)
จากเหตุผลที่กล่าวมา จึงเป็ นสาเหตุจูงใจให้ ผ้ วู ิจยั สนใจศึกษาอิทธิพลด้ านคุณภาพการให้ บริ การ ความไว้
เนื ้อเชื่อใจ และการรับรู้คณ
ุ ค่าที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้ า

วัตถุประสงค์
การศึ ก ษาในครั ง้ นี ้ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของคุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ความไว้ เนื อ้ เชื่ อ ใจ
และการรับรู้คณ
ุ ค่า ต่อความจงรักภักดีของร้ านลูกค้ าตาหลาย สาขาปทุมธานี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติหรื อไม่
ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมนัน้ แนวคิดด้ านการรับรู้ คุณ ภาพการให้ บริ การ จิตตินันท์ เดชะคุป ต์
(2544) ได้ กล่าวว่า ในการทางานบริ การต้ องยึดถือว่าลูกค้ าถูกเสมอ พนักงานต้ องทาหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถ
บริ การด้ วยความเอาใจใส่ ดูแลลูกค้ าเหมือนกับลูกค้ าเป็ นครอบครัว ไม่ใส่อารมณ์ แก่ลกู ค้ า สิ่งเหล่านี ้จะทาให้ ลกู ค้ า
เกิ ด ความ ประทับ ใจในการบริ ก าร เมื่ อ ลูกค้ า ได้ รับ การบริ ก ารที่ ดี จะส่งผลที่ ท าให้ ลูก ค้ าเกิ ด ความไว้ เนื อ้ เชื่ อ ใจ
ในการมาใช้ บริ การ ตามแนวคิดด้ านความไว้ เนื ้อเชื่อใจ Buiter, Lago & Stern (1997) ได้ กล่าวว่า ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ
ของลูกค้ าจะเกิดขึ ้นได้ นนั ้ ต้ องเกิดจากความใกล้ ชิด การมีความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างลูกค้ าและองค์กร ความไว้ เนื ้อ
เชื่ อ ใจประกอบด้ วย 5Cs ได้ แ ก่ การสื่อ สาร พนัก งานต้ องสื่อ สารกับ ลูก ค้ า เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจ ต้ อ งเปิ ดเผย
ความจริ ง ใจและมอบความอุ่ น ใจให้ แก่ ลูก ค้ าที่ ม าใช้ บริ ก าร, การดู แ ลและการให้ เป็ นคุณ สมบั ติ ที่ ท าให้ เกิ ด
ความใกล้ ชิดระหว่างพนักงานและลูกค้ า, การให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ าถ้ าของที่ลกู ค้ าได้ รับเกิดความเสียหาย สามารถ
นามาเปลี่ยนได้ ทนั ที หรื อคืนเงินให้ แก่ลกู ค้ า, ความสะดวกสบาย และการแก้ ไขสถานการณ์ องค์กรต้ องดูแลลูกค้ า
ให้ เหมือนคนในครอบครัว ถ้ าเกิดลูกค้ าไม่พอใจในการบริ การ ไม่ชอบใจในตัวสิ นค้ า ลูกค้ าสามารถสอบถามพนักงาน
ได้ ทนั ที และต้ องรี บแก้ ไขเพื่อลดความรู้ สึกไม่พอใจของลูกค้ า เมื่อลูกค้ าเกิดความไว้ เนื ้อเชื่อใจในการบริ การ ลูกค้ า
จะเกิดการรับรู้คณ
ุ ค่าตามแนวคิดการรับรู้คณ
ุ ค่า Song, Cadeaux & Yu (2016) ได้ กล่าวว่า การรับรู้คณ
ุ ค่าเป็ นปั จจัย
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ที่รับรู้ ได้ มากกว่าราคา ในการซื ้อผลิตภัณฑ์ หรื อการใช้ บริ การของผู้บริ โภค คุณภาพการให้ บริ การ ความเนื ้อเชื่อใจ
และการรับรู้ คุณค่า สิ่งเหล่านีจ้ ะส่งผลต่อความจงรักภักดี ของลูกค้ า ตามแนวคิดความจงรักภักดี Yusof, Manan,
Karim & Kassim (2015) ได้ กล่าวว่า การที่ลกู ค้ ามีสว่ นร่วมกับองค์กร ทาให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และลดการที่ลกู ค้ า
จะเปลี่ยนการใช้ บริ การ นอกจากนี ้ยังทาให้ ลกู ค้ าเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งผู้วิจยั ได้ ออกแบบกรอบงานวิ จัย
ดังนี ้
คุณภาพการให้ บริ การ
ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ

ความจงรักภักดีของลูกค้ า

การรับรู้คณ
ุ ค่า
รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดตามทฤษฎี
ซึง่ ผู้วจิ ยั ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานไว้ ดงั นี ้
H1: คุณภาพการให้ บริ การ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของร้ านลูกค้ าตาหลาย สาขาปทุมธานี
H2: ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของร้ านลูกค้ าตาหลาย สาขาปทุมธานี
H3: การรับรู้คณ
ุ ค่า มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของร้ านลูกค้ าตาหลาย สาขาปทุมธานี

วิธีดำเนินกำรวิจัย
ประชากรที่ใช้ ศึกษา คือ ลูกค้ าร้ านตาหลาย สาขาปทุมธานี จานวน 400 คน โดยผู้วิจัยเลือกใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงเพื่อที่จะได้ ระบุกลุม่ เป้าหมายที่ชดั เจน โดยการลงพื ้นที่ร้านตาหลายและใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลตามโต๊ ะลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ ได้ มีการแจกแบบสอบถามพอดีจานวน 400 คน โดยมีข้อคาถาม
5 ส่วน ดังนี ้ 1. เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบคาถาม, 2. เป็ นคาถามเกี่ยวข้ องกับ คุณภาพการให้ บริ การ,
3. เป็ นค าถามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความไว้ เนื อ้ เชื่ อ ใจ, 4. เป็ นค าถามเกี่ ย วข้ อ งกับ การรั บ รู้ คุณ ค่า และ 5.เป็ นค าถาม
เกี่ยวข้ องกับ ความจงรักภักดี ในส่วนของการตรวจสอบเนื ้อหา ผู้วิจยั ได้ นาเสนอแบบสอบถามที่ได้ สร้ างขึ ้นต่ออาจารย์
ทีป่ รึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถ้ วนและความสอดคล้ องของเนื ้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่ องที่จะศึกษา และ
การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ ครอนบาร์ คแอลฟ่ า นอกจากนี ผ้ ้ ทู าวิจัยได้ กาหนด
ค่าอันตรภาคชัน้ สาหรับการแปลผลข้ อมูลโดยคานวณค่าอันตรภาคชัน้ เพื่อกาหนดช่วงชัน้ ด้ วยการใช้ สตู รคานวณ
และคาอธิบายสาหรับแต่ละช่วงชันดั
้ งนี ้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550)
อันตรภาคชัน้
= ค่าสูงสุด–ค่าต่าสุด
จานวนชัน้
= 5–1 = 0.80
5
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โดยแบ่ ง ช่ ว งชั น้ ตามนี ้ 1.00 – 1.80 ระดั บ น้ อยที่ สุ ด , 1.81 – 2.60 ระดั บ น้ อย, 2.61 – 3.40 ระดั บ ปานกลาง,
3.41 – 4.20 ระดับมาก, 4.21 – 5.00 ระดับมากที่สดุ สาหรับ สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ผู้ทาวิจัยได้ กาหนดค่าสถิ ติ
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอ้ างอิง

ผลกำรวิจัย
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 284 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.00
มีช่วงอายุระหว่าง 21–30 ปี จานวน 187 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.75 ส่วนใหญ่ มีสถานภาพเป็ นโสด จานวน 268 คน
คิ ด เป็ นร้ อยละ 67.00 มี ร ะดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี จ านวน 332 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 83.00 ส่ว นใหญ่ มี อ าชี พ
พนักงาน/ลูกจ้ างบริ ษัทเอกชน จานวน 167 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.75 มีรายได้ ตอ่ เดือน 30,001–50,000 บาท จานวน
208 คน คิด เป็ นร้ อยละ 52.00 ปั จจัย ของคุณ ภาพการให้ บริ การมี ค่าเฉลี่ยในระดับมาก (xˉ = 3.65, S.D.= 0.39)
ปั จจัยความไว้ เนื ้อเชื่อใจมีคา่ เฉลีย่ ในระดับมาก (xˉ = 3.66, S.D.= 0.46) ปั จจัยด้ านการรับรู้คณ
ุ ค่ามีคา่ เฉลีย่ ในระดับ
มาก (xˉ = 3.65, S.D.= 0.44) และความจงรักภักดีมีคา่ เฉลีย่ ในระดับมาก (xˉ =3.63, S.D.= 0.45)
สมมติฐานจะใช้ สถิ ติทดสอบหาความสัม พันธ์ แบบถดถอยเชิ งพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
เพื่ อ ศึ กษาอิ ท ธิ พ ลของคุณ ภาพการให้ บ ริ การ ความไว้ เนื อ้ เชื่ อ ใจ และการรั บ รู้ คุณ ค่า ที่ มี ผลต่อความจงรั ก ภัก ดี
ของร้ านลูกค้ าตาหลาย สาขาปทุมธานี
ตารางที่ 1 ค่าอิทธิพลของคุณภาพการให้ บริ การ ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ และการรับรู้คณ
ุ ค่าที่มีผลต่อความจงรักภักดีของ
ร้ านลูกค้ าตาหลาย สาขาปทุมธานี ด้ วยวิธีวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ แบบถดถอยเชิ งพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
t
Sig
คุณภาพการให้ บริ การ
0.201
0.175
3.083
0.002*
ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ
0.297
0.303
5.497
0.000*
การรับรู้คณ
ุ ค่า
0.331
0.325
6.665
0.000*
2
R = 0.508, F-Value = 136.565, p-value = 0.000*
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าอิทธิพลของคุณภาพการให้ บริ การ ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ และ
การรั บ รู้ คุณ ค่าที่ มี ผลต่อความจงรั กภักดี ของร้ านลูก ค้ าต าหลาย สาขาปทุม ธานี เมื่อ พิ จารณาหลายด้ า นพบว่า
คุณ ภาพการให้ บ ริ การ ความไว้ เนื อ้ เชื่ อใจ และการรับ รู้ คุณ ค่าที่ มี ผลต่อความจงรั กภักดี ของร้ านลูก ค้ าต าหลาย
สาขาปทุมธานี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาความสาคัญคุณภาพการให้ บริ การ ความไว้ เนือ้ เชื่อใจ และการรับรู้ คณ
ุ ค่า สามารถอธิบาย
ความแปรปรวน ที่ ส่งผลต่ อ ความจงรั ก ภัก ดี ข องร้ านลูก ค้ าต าหลาย สาขาปทุม ธานี ได้ ป ระมาณร้ อยละ 50.80
(R2 = 0.508, p-value = 0.000) ที่ เ หลื อ อี ก ร้ อยละ 49.20 เป็ นผลมาจากตั ว แปรอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ น ามาพิ จ ารณา
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ด้านคุณภาพการให้ บริ การ (Beta = 0.175) ด้ านความไว้ เนื ้อเชื่อใจ (Beta = 0.303)
ด้ านการรับรู้คณ
ุ ค่า (Beta = 0.325) ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐำน
คุณภาพการให้ บริ การ
ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ
การรับรู้คณ
ุ ค่า

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
สอดคล้ อง มีผลต่อความจงรักภักดี
สอดคล้ อง มีผลต่อความจงรักภักดี
สอดคล้ อง มีผลต่อความจงรักภักดี

ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุ ปได้ ว่า ผลการศึกษาสอดคล้ องกับสมมติฐาน คือ คุณ ภาพการให้ บริ การ
ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ และการรับรู้คณ
ุ ค่ามีผลต่อความจงรักภักดีของร้ านลูกค้ าตาหลาย สาขาปทุมธานี

บทสรุป
งานวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา อิทธิพลของคุณภาพการให้ บริ การ ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ
และการรั บรู้ คุณ ค่าที่ ส่งผลต่อความจงรักภักดี ของร้ านลูกค้ าตาหลาย สาขาปทุมธานี อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 โดยสรุปผลสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H1: คุ ณ ภาพการให้ บริ การที่ มี ผ ลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องร้ านลู ก ค้ าต าหลาย สาขาปทุ ม ธานี ได้ แก่
ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านการตอบสนองทันที ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ ด้ านการเอาใจใส่ และด้ านความเป็ นรู ปธรรม
ของบริ การ โดยภาพรวมพบว่า อิทธิพลของคุณภาพการให้ บริ การมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ตามแนวคิดของ Helm &
Ozergin (2015) กล่า วว่ า การรั ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งพนัก งานกับ ลูก ค้ า ในการมี ส่ว นร่ ว มไปในทางที่ ดี
ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ วัด ระดับ ความส าคั ญ ในการให้ บริ ก าร และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สุรั ติ กอบการุ ณ (2558)
เรื่ อง อิทธิ พลของคุณ ภาพการให้ บริ การ การใช้ งาน ความพึงพอใจ ต่อประโยชน์ สุทธิ ของผู้ ใช้ งาน แอปพลิเคชัน
ในการจองโรงแรมของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เอกชน ในกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า คุ ณ ภาพการให้ บริ ก าร
ต่อประโยชน์สทุ ธิของผู้ใช้ งานแอปพลิเคชันในการจองโรงแรมอยูใ่ นระดับสูง
H2: ความไว้ เนื ้อเชื่อใจมีผลต่อความจงรักภักดีของร้ านลูกค้ าตาหลาย สาขาปทุมธานี โดยภาพรวมพบว่า อิทธิพลของ
ความไว้ เนือ้ เชื่อใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Chong, Abawajy, Hamid & Ahmad (2014) กล่าวว่า
ความไว้ เนื ้อเชื่ อใจของลูกค้ า ทาให้ เกิ ดการซื ้อผลิตภัณ ฑ์ และการใช้ บริ การ นอกจากนี ้ ยังส่งผลไปถึงทาให้ ลกู ค้ า
เกิ ด ความภักดี กับ องค์ ก ร และสอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ ชัยชาญ ลิข สิท ธิ์ วัฒ นกุล (2561) เรื่ อง ปั จ จัย ที่ ส่งผล
ต่อความพึงพอใจ ความไว้ เนื ้อเชื่อใจและความภักดีต่อร้ านผลิตภัณ ฑ์ ฟาสต์ แ ฟชั่นของลูกค้ าในกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ความไว้ เนื ้อเชื่อใจของลูกค้ าร้ านผลิตภัณฑ์ฟาสต์แฟชัน่ ในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก
H3: การรับรู้ คณ
ุ ค่ามีผลต่อความจงรักภักดีของร้ านลูกค้ าตาหลาย สาขาปทุมธานี โดยภาพรวม พบว่า อิทธิพลของ
การรับรู้คณ
ุ ค่าอยู่ในระดับมาก ซึง่ ตรงกับแนวคิดของ Carlson, O’Cass & Ahrholdt (2015) กล่าวว่า มูลค่าการรับรู้
ของผลิตภัณ ฑ์ จะตัดสินโดยการที่ ลูกค้ า น าราคาไปเปรี ยบเที ยบกับผลิตภัณ ฑ์ อื่น ๆ สอดคล้ องกับงานวิจัย ของ
รุ่ ง โรจน์ จี ร พัฒ นกุ ล (2561) เรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของคุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร คุณ ค่ า ที่ รั บ รู้ ที่ ส่ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจ
และความภักดีของลูกค้ าในการใช้ บริ การร้ านอาหารเพื่ อสุขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การรับ รู้ คุณ ค่า
ของลูกค้ าในการใช้ บริ การร้ านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครอยูใ่ นระดับมาก
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ข้ อเสนอแนะสาหรับนาผลไปใช้ ในทางธุรกิจ
1. ผู้วิจยั เสนอแนะให้ ร้านลูกค้ าตาหลาย สาขาปทุมธานี ควรมุ่งเน้ นคุณภาพการให้ บริ การด้ านการตอบสนองทันที
และด้ านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ให้ บริ การแบบรวดเร็ ว ทันใจลูกค้ า ตอบสนองตามความต้ องการของลูกค้ า
อุปกรณ์ที่ทนั สมัยมากยิ่งขึ ้น เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจในการมาใช้ บริ การ
2. ผู้วิ จัย เสนอแนะให้ ร้ านลูก ค้ าต าหลาย สาขาปทุ ม ธานี ควรมุ่ ง เน้ นความไว้ เนื อ้ เชื่ อ ใจ โดยการที่ พ นัก งาน
บริ การลูกค้ าด้ วยความจริ งใจ ซื่อสัตย์ และให้ บริ การอย่างดี เพื่อให้ เกิดความไว้ วางใจในการมาใช้ บริ การร้ านตาหลาย
3. ผู้ วิ จั ย เสนอแนะให้ ร้ านลู ก ค้ าต าหลาย สาขาปทุ ม ธานี ควรมุ้ งเน้ นการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า โดยการที่ คิ ด ราคา
แต่ละเมนูอาหารที่ไม่แพงจนเกิ นไปสามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าทุก เพศทุกวัย เหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร และ
ราคาที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจในปั จจุบนั
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ผู้วิจัยจึงข้ อเสนอแนะว่า ให้ นาตัวแปรอิ สระอื่น ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้ ามาทาการวิจัย
เช่น ความพึงพอใจและการบอกต่อ เป็ นต้ น
2. ผู้วิจยั จึงข้ อเสนอแนะว่า อาจมีการทาวิจยั โดยการใช้ ตวั แปรเดิม แต่ ทาในธุรกิจใหม่ที่มีความแตกต่างจากที่ผ้ วู ิจยั
ได้ ทาการศึกษาในขณะนี ้

คำขออบคุณ
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระเรื่ อง อิทธิ พลของคุณ ภาพการให้ บริ การ ความไว้ เนือ้ เชื่ อใจ และการรับรู้ คุณ ค่า
ที่สง่ ผลต่อความจงรักภักดีของร้ านลูกค้ าตาหลาย สาขาปทุมธานี สาเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี เพราะได้ รับความอนุเคราะห์
จากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. คมสั น ตั น สกุ ล ที่ ไ ด้ ให้ ความรู้ ค าปรึ ก ษา ข้ อเสนอแนะ
ในการดาเนิ นงานวิ จัย อันเป็ นประโยชน์ ต่อการค้ นคว้ า รวมไปถึงตรวจทานและแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่างๆ จึงทาให้
การค้ นคว้ าอิสระฉบับนี ้สมบูรณ์ ผู้วิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้
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อิทธิพลของภาพลักษณ์ ตราสินค้ า คุณภาพการให้ บริ การ และการรั บรู้ ด้านราคาที่มีต่อความ
ตัง้ ใจกลับมาใช้ บริการซา้ ของลูกค้ าร้ านกาแฟพรี เมี่ยม ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
The Influences of Brand Image, Service Quality and Perceived Price on Customer
Repurchase Intention of Premium Coffee Shop in Bangkok
เพ็ญศิริวรรณ อิ่มอาบ 1 และ คมสัน ตันสกุล2
Phensiriwan Im-ap 1 and Khomson Tunsakul2

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้ า คุณภาพการให้ บริ การ การรับรู้
ด้ านราคาที่มีตอ่ ความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริ การซ ้าของลูกค้ าร้ านกาแฟพรี เมี่ยม ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การร้ านกาแฟพรี เมี่ยมแบรนด์
หนึ่ง จ านวน 400 คน โดยวิธี ก ารสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง ส่ว นการวิ เคราะห์ ข้ อ มูลทางสถิ ติ ป ระกอบด้ ว ยสถิ ติ
เชิงพรรณนา ซึง่ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุร ะหว่า ง 31–40 ปี สถานภาพโสด การศึ ก ษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี อาชี พ เป็ นพนั ก งาน/ลู ก จ้ างบริ ษั ท เอกชน และรายได้ ส่ ว นตั ว ต่ อ เดื อ น 10,001 –30,000 บาท
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า คุณภาพการให้ บริ การและการรับรู้ด้านราคา มีผลต่อความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริ การซ ้า
ของลูกค้ า ในขณะที่ภาพลักษณ์ตราสินค้ า ไม่มีผลต่อความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริ การซ ้าของลูกค้ า
คาสาคัญ : ภาพลักษณ์ตราสินค้ า, คุณภาพการให้ บริ การ, การรับรู้ด้านราคา, ความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริ การซ ้า

Abstract
This research aims to study the influences of brand Image, service quality and perceived price
on customer repurchase Intention of premium coffee shop in Bangkok.
The questionnaires were distributed to 400 customers of premium coffee shop of one brand in
Bangkok using purposive sampling. The statistical analyses consisted of descriptive statistics
(percentage, mean, standard deviation) and multiple regression analysis used to test the hypotheses.
Most respondents were male, aged between 3 1 -4 0 years old, single, bachelor's degree,
profession as an employee of a private company and had monthly income from 10,001–30,000 baht. The
research results showed that service quality and perceived price had a significant impact on consumer
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repurchase intention. However, brand image did not significantly affect the customer repurchase
intention.
Keyword : Brand Image, Service Quality, Perceived Price, Repurchase Intention

บทนา
“กาแฟ” เป็ นเครื่ องดื่มที่หลายคนขาดไม่ได้ ในชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะอยู่ในวัยเรี ยน วัยทางาน วัยพักผ่อน
หรื อทางานวิชาชีพใด ล้ วนติดใจรสชาติและกลิ่นอันหอมกรุ่ นของกาแฟกันทังนั
้ น้ “ทานกาแฟแล้ วแก้ ง่วง” เป็ นเหตุผล
ที่คนส่วนใหญ่ต้องทานกาแฟ เนื่องจากในเมล็ดกาแฟมีค าเฟอีน (Caffeine) ซึ่งเป็ นสารในกลุ่มแซนทีนอัลคาลอยด์
(Xanthine Alkaloid) มีรสขม ช่วยกระตุ้นให้ สมองตื่นตัว ในขณะที่บางคนติดใจในรสชาติกาแฟยี่ห้อดังในร้ านหรู
บรรยากาศดี ๆ จนกลายเป็ นแฟนพันธุ์แท้ (สุรเดช พันธุ์ล,ี 2561)
ในปั จจุบนั ก็มีการแข่งขันทางการตลาดสูง มีคแู่ ข่งรายใหม่เกิดขึ ้นเรื่ อย ๆ อีกทังแต่
้ ละบริ ษัทก็ตา่ งหากลยุทธ์
มาต่อสู้เพื่อจะเป็ นผู้ครองตลาด จากที่ผ้ ูวิจัยได้ สมั ภาษณ์ ผ้ ใู ช้ บริ การเบื ้องต้ นมีหลายปั จจัยเกี่ยวข้ องทังภาพลั
้
กษณ์
ตราสิน ค้ าที่ แข็ งแกร่ ง คุณ ภาพการให้ บ ริ การที่ ได้ ม าตราฐาน หรื อราคาที่ เหมาะกับ คุณ ภาพ จึงท าให้ ลูก ค้ าหรื อ
ผู้ใช้ บริ การเลือกที่จะกลับมาใช้ บริ การซ ้าที่ร้านกาแฟพรี เมี่ยมแบรนด์หนึง่
ดังนันผู
้ ้ ทาวิจยั จึงทาการศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของภาพลักษณ์ ตราสินค้ า คุณภาพการให้ บริ การ และการรับรู้
ด้ านราคาที่มีต่อความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริ การซ ้าของลูกค้ าร้ านกาแฟพรี เมี่ยม ในพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร และผลจาก
การศึกษาวิจัย ครั ง้ นี จ้ ะเป็ นประโยชน์ และเป็ นแนวทางให้ ร้านกาแฟพรี เมี่ ยม หรื อ ผู้ที่สนใจศึกษาน าข้ อ มูลที่ ได้
ไปปรับปรุง พัฒนา วางกลยุทธ์ให้ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ ามากที่สดุ

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอิทธิ พลของภาพลักษณ์ ตราสินค้ า คุณภาพการให้ บริ การ การรับรู้ ด้ านราคาที่มีต่อความตังใจ
้
กลับมาใช้ บริ การซ ้าของลูกค้ าร้ านกาแฟพรี เมี่ยม ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิด และสมมติฐาน
ภาพลั ก ษณ์ ตราสิ น ค้ า (Brand Image) Keller (1993) อธิ บ ายภาพลักษณ์ ต ราสิน ค้ าว่า เป็ นการรั บ รู้
เกี่ยวกับแบรนด์ที่สะท้ อนจากความสัมพันธ์ ของแบรนด์ที่เกิดขึ ้นในความทรงจาของผู้บริ โภค การเชื่อมโยงแบรนด์
เป็ นข้ อ มูลที่ เชื่ อมโยงกับ ความจ าของบุค คล พวกเขามี ค วามหมายของแบรนด์ สาหรั บ ผู้บ ริ โภค และใช้ รูป แบบ
ที่แตกต่างกัน การเชื่อมโยงแบรนด์เหล่านี ้สร้ างภาพลักษณ์ของแบรนด์ ซึง่ รวมถึงคุณลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์
หรื อไม่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ประโยชน์เชิงหน้ าที่ ประสบการณ์ หรื อสัญลักษณ์ และทัศนคติของแบรนด์โดยรวม
Kotler (2003) กล่าวว่า การสร้ างตราสินค้ าเป็ นเรื่ องสาคัญในกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ตราสินค้ าที่ ร้ ูจกั แพร่หลาย
สามารถกาหนดราคาสินค้ าได้ สงู ตราสินค้ าเป็ นสัญลักษณ์ที่มีความสลับซับซ้ อน สามารถสื่อความหมายได้ 6 ด้ าน
ดังนี ้
1) คุณสมบัติ (Attributes) ตราสินค้ าทาให้ นกึ ถึงคุณสมบัติ หรื อคุณลักษณะที่ชดั เจนของผลิตภัณฑ์
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2) คุณ ประโยชน์ (Benefits) คุณ สมบัติ ต้ อ งให้ ค วามหมายออกมาเป็ นคุณ ประโยชน์ ต าม หน้ า ที่ และ
คุณประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน แสดงให้ เห็นคุณประโยชน์ตามหน้ าที่การใช้ งาน หรื อคุณสมบัติราคา
แพง แสดงให้ เห็นคุณประโยชน์ทางอารมณ์
3) คุณค่า (Value) ตราสินค้ าบ่งบอกบางสิง่ บางอย่างเกี่ยวกับคุณค่าของผู้ผลิต
4) วัฒนธรรม (Culture) ตราสินค้ าอาจเป็ นตัวแทนของวัฒนธรรม
5) บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินค้ าบ่งชีถ้ ึงบุคลิกภาพของสินค้ าว่าตราสินค่าของเรามีบุคลิกอย่างไร
เช่น กระฉับกระเฉง หรูหรา ราคาแพง ใช้ งานสะดวก ผ่อนคลาย
6) ผู้ใช้ (User) ตราสินค้ าชี ้ให้ เห็นถึงประเภทของผู้บริ โภคที่ซื ้อหรื อใช้ สามารถตอบสนอง ความต้ องการของ
ผู้บ ริ โภคกลุ่ม เป้ าหมายได้ ในแง่ ข องประสิ ท ธิ ภ าพ (Performance) และยัง ครอบคลุม ไปถึ ง สิ่ ง ที่ จั บ ต้ องไม่ ได้
(Intangible) อีกขัน้ หนึ่งไม่ว่าจะเป็ น ความน่าเชื่ อถื อ (Trust/Reliability) ความมั่นใจ (Confidence) ความคุ้นเคย
(Familiarity) ประสบการณ์ ที่ ได้ สะสมมา (Shared Experiences) ความสัมพัน ธ์ แ ละความผูกพัน (Relationship)
สถานภาพ (Status) และบุคลิกภาพ (Personality)
คุณภาพการให้ บริ การ (Service Quality) Zeithaml, Berry & Parasuraman (1996) กล่าวว่า คุณภาพ
การบริ การได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางว่าเป็ นสิง่ ที่พงึ พอใจของลูกค้ า และความตังใจด้
้ านพฤติกรรมซึง่ จะนาไปสู่
ผลกาไรขององค์กร
Parasuraman, Ziethaml & Berry (1985) กล่า วว่า คุณ ภาพการบริ ก าร เป็ นสิ่ง ที่ ลูก ค้ า ทุก คนคาดหวัง
ที่จะได้ รับจากการบริ การ ลูกค้ าจะวัดจากเครื่ องมือวัดคุณภาพการบริ การซึง่ เป็ นการวัดคุณภาพจาก 5 ด้ าน ดังนี ้
1) ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles) หมายถึง งานบริ การควรมีความเป็ น รู ปธรรมที่สามารถ
สัมผัสจับต้ องได้ มีลกั ษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้ เห็น เช่น อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ สานักงานสภาพแวดล้ อมและ
การตกแต่ง การแต่งกายของพนักงาน แผ่นพับ และเอกสารต่าง ๆ ป้าย ประกาศ ความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
ของสานักงานที่ตงั ้ ลักษณะดังกล่าว จะช่วยให้ ลกู ค้ า รับรู้วา่ มีความตังใจในการให้
้
บริ การ และลูกค้ าสามารถเห็นภาพ
ได้ ชดั เจน
2) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง การให้ บริ การต้ องตรงตามเวลาที่สญ
ั ญาไว้ กับลูกค้ างานบริ การ
ที่มอบหมายให้ แก่ลกู ค้ าทุกครัง้ ต้ องมีความถูกต้ อง เหมาะสม และมีความสม่าเสมอ มีการเก็บข้ อมูลของลูกค้ าและ
สามารถนามาใช้ ได้ อย่างรวดเร็ ว มีพนักงานเพียงพอต่อการ ให้ บริ การ และสามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาที่เกิดกับลูกค้ า
ด้ วยความเต็มใจ
3) การตอบสนองลูก ค้ า (Responsive) หมายถึ ง ความรวดเร็ ว เป็ นความตัง้ ใจที่ จ ะ ช่ ว ยเหลื อ ลูก ค้ า
โดยให้ บริ การอย่างรวดเร็ ว ไม่ให้ รอคิวนานรวมทังต้
้ องมีความกระตือรื อร้ น เมื่อเห็นลูกค้ า แล้ วต้ องรี บต้ อนรับต้ อนรับ
ให้ การช่วยเหลือ สอบถามถึงการมาใช้ บริ การอย่างไม่ละเลย ความรวดเร็ ว จะต้ องมาจากพนักงาน และกระบวนการ
ในการให้ บริ การที่มีประสิทธิภาพ
4) การให้ ความมัน่ ใจแก่ลกู ค้ า (Assurance) หมายถึง การบริ การจากพนักงานที่มี ความรู้ ความสามารถ
ในการให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องมีทกั ษะในการทางานตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และมนุษ ย์สมั พันธ์ ที่ดี สามารถ
ทาให้ ลกู ค้ าเกิดความเชื่อถือ และรู้สกึ ปลอดภัยสร้ างความมัน่ ใจว่า ลูกค้ าได้ รับบริ การที่ดี
5) การเข้ าใจและรู้ จกั ลูกค้ า (Empathy) หมายถึง พนักงานที่ให้ บริ การลูกค้ าแต่ละราย ด้ วยความเอาใจใส่
และให้ ความเป็ นกั น เองและดู แ ลลู ก ค้ าเปรี ย บเสมื อ นญ าติ และแจ้ งข้ อมู ล ข่ า วสาร ต่ า ง ๆ ให้ รั บ ทราบ
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ศึกษาความต้ องการของลูกค้ าแต่ละรายมีความเหมือนและความแตกต่างในบาง เรื่ องใช้ เป็ นแนวทางการให้ บริ การ
ลูกค้ าแต่ละรายในการสร้ างความพึงพอใจ
การรับรู้ด้านราคา (Perceived Price) Xia, Monroe & Cox (2004) กล่าวว่า ราคา ทาหน้ าที่ชี ้นาภายนอก
สาหรับผู้บริ โภคในการกาหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และถูกกาหนดให้ เป็ น “การประเมินของผู้บริ โภคที่เกี่ยวข้ องกับ
ความแตกต่างระหว่างราคาของผู้ขาย และราคาของอีกฝ่ ายเปรี ยบเทียบว่าสมเหตุสมผล หรื อยอมรับได้ ”
พงศ์ศรันย์ พลศรี เลิศ (2555) กล่าวว่า การรับรู้ ด้านราคา การกาหนดราคาโดย คานึงถึงคุณค่าที่ผ้ ซู ื ้อได้ รับ
เป็ นวิธีการกาหนดราคาโดยขึ ้นอยู่กบั การรับรู้ ของผู้บริ โภคที่มีต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์ โดยไม่คานึงถึงต้ นทุนสินค้ า
ของผู้ขาย ซึ่งมีผลทาให้ การกาหนดราคาจะต้ องสอดคล้ องกับ การรับ รู้ คุณ ค่าของผู้บริ โภค ผู้บริ โภคจะพิจารณา
ระดับราคาที่ควรจ่ายสาหรับผลิตภัณฑ์ และประโยชน์ที่จะได้ รับถ้ ากิจการกาหนดราคาขายสูงกว่าคุณค่าที่ผ้ บู ริ โภค
รับรู้ ผู้บริ โภคจะไม่ยอมรับและตัดสินใจไม่ซื ้อผลิตภัณฑ์นนั ้ การกาหนดราคาโดยคานึงถึงคุณค่าสามารถดาเนินการ
ได้ 4 วิธี คือ
1) วิธีการประเมินราคาโดยตรง (Direct Price-Rating Method) ถามผู้ซื ้อโดยตรงว่า ราคาสินค้ าของกิจการ
ควรเป็ นเท่าใด
2) วิธีการประเมินจากคุณค่าที่รับรู้ (Direct Perceived-Value-Rating Method) การประเมินเปรี ยบเทียบ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ของกิจการกับของคูแ่ ข่งขันเป็ น วิธีการหนึง่ ที่จะช่วยให้ กิจการสามารถกาหนด
ราคาที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับการรับรู้ในคุณค่าของผู้บริ โภคได้
3) วิธีวินิจฉัย (Diagnostic Method) ในกรณี ที่การซื ้อสินค้ าต้ องพิจารณาปั จจัย หลายอย่างอาจต้ องใช้ วิธี
วิ นิ จ ฉั ย โดยการพิ จ ารณาปั จจั ย ส าคัญ เหล่ า นี ด้ ้ วยวิ ธี ก ารเลื อ กปั จจั ย ส าคั ญ ที่ คิ ด ว่ า เป็ นปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ต่อการตัดสินใจซื ้อขึ ้นมาก่อน แล้ วให้ น ้าหนักความสาคัญโดยเปรี ยบเทียบกับปั จจัยที่เลือกมาดังกล่าว
4) วิ ธี ก ารก าหนดราคาจากคุ ณ ค่ า ในการใช้ งาน (Value–in–Use Pricing) เป็ นการก าหนดราคา
โดยมีผลิตภัณฑ์อ้างอิงที่ใช้ เปรี ย บเทียบคุณค่าการใช้ งานเพื่อนาไปสู่การกาหนดระดับราคาที่เหมาะสม มีขนตอน
ั้
สาคัญ ดังนี ้
- เลือกผลิตภัณฑ์อ้างอิง 1 รายการ ซึ่งอาจเป็ นสินค้ าของคู่แข่งขันหลัก หรื อสินค้ าของกิจการที่ต้องการใช้
เป็ นฐานการอ้ างอิง เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคใช้ ประเมินคุณค่าเพื่อเปรี ยบเทียบ กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการกาหนดราคา
- ประเมินมูลค่าราคาของแต่ละองค์ประกอบหรื อคุณสมบัติสาคัญที่จะนาเสนอให้ เพิ่มเติมจากที่ผลิตภัณฑ์
อ้ างอิงมีอยู่ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภครับรู้วา่ หากมีการใช้ ผลิตภัณฑ์ของกิจการแทน การใช้ ผลิตภัณฑ์ที่นามาอ้ างอิง จะมีมลู ค่า
ส่วนเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นจานวนเงินเท่าไร
- ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการกาหนดราคาด้ วยการนาราคาของผลิตภัณฑ์อ้างอิง
รวมกับมูลค่าของส่วนเพิ่ม
- ประเมินคุณค่าที่ผ้ บู ริ โภครับรู้ ได้ เนื่องจากราคาสูงสุดที่ผ้ บู ริ โภคควรจะต้ องจ่าย เป็ นระดับราคาที่ผ้ บู ริ โภค
ไม่มีความรู้ ในข้ อเท็จจริ งของราคาแต่ละส่วนประกอบที่กิจการได้ เพิ่มเข้ าไป ดังนัน้ ผู้บริ โภคจึงรู้ สึกถึงความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในใจของผู้บริ โภคกิจการต้ องลดระดับราคาลงมาจากระดับราคา ณ มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ อยู่ใน
ระดับราคาที่ผ้ บู ริ โภคพอใจในคุณ ค่าที่รับรู้ ควรนาแนวคิดการกาหนดราคาวิธีการประเมินจากคุณ ค่าที่รับรู้ หรื อ
วิธีการวินิจฉัยมาร่วมทาการพิจารณาประกอบ
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- การกาหนดราคาเพื่อชักจูงให้ ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อ จากระดับราคาที่ผ้ บู ริ โภครับรู้ คุณค่าของผลิตภัณ ฑ์
กิ จ การต้ องก าหนดราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ต่ า กว่ า เพื่ อ ให้ ผู้ บริ โภครั บ รู้ ได้ ถึ ง ความ คุ้ มค่ า ของคุ ณ ค่ า ที่ จ ะได้ รั บ
จากผลิตภัณฑ์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินและต้ นทุนทังหมดของลู
้
กค้ าเกิดขึ ้น ทังต้
้ นทุนที่เป็ นตัวเงิน และต้ นทุนที่ไม่ได้
เป็ นตัวเงิน ได้ แก่ ต้ นทุนที่เสียเวลา และต้ นทุนที่เสีย ความรู้สกึ ทังก่
้ อนซื ้อ ระหว่างซื ้อ และหลังจากซื ้อผลิตภัณฑ์ไปใช้
ทังนี
้ ้กิจการต้ องคานึงถึงกาไร ผลตอบแทนที่จะได้ รับจากราคาที่กาหนดขึ ้น
ความตัง้ ใจกลับมาใช้ บริ การซา้ (Repurchase Intention) Spreng, Harrell & Mackoy (1995) กล่าวว่า
การซื ้อซ ้าของลูกค้ า ถูกมองว่ามีความสาคัญต่อความสาเร็ จของผู้ค้ าปลีกเพราะการรักษาลูกค้ าที่มีอยู่นนมี
ั ้ ราคาถูก
กว่าการค้ นหา และให้ บริ การลูกค้ าใหม่
Kotler & Keller (2016) กล่า วว่ า ความตัง้ ใจซื อ้ หมายถึ ง ภาวะที่ บุ ค คลเกิ ด ความตัง้ ใจที่ จ ะเลื อ กใช้
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ โดยความตังใจดั
้ งกล่าวเกิดจากการผ่านกระบวนการประเมินตามขันตอนตามล
้
าดับ ดังนี ้
1) การตระหนักถึงปั ญหา (Problem Recognition) คือ จุดเริ่ มต้ นที่บุคคลเกิดการตระหนักรู้ ถึงปั ญหาหรื อ
ความต้ องการ ซึ่งเป็ นการรับรู้ ถึงความแตกต่างระหว่างภาวะที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั กับภาวะที่ตนเองต้ องการ ส่งผลให้
เกิดแรงกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) และเมื่อความต้ องการดังกล่าวมีมากขึ ้นจนถึงระดับที่เพียงพอ จะนาไปสู่
แรงขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการดังกล่าว นอกจากนี ค้ วามต้ องการยังสามารถเกิ ดจากแรงกระตุ้น
ภายนอก (External Stimuli) ได้ อีกด้ วย อาทิเช่น การถูกถ่ายทอดหรื อปลูกฝั งให้ เกิ ดความต้ องการจากบุ ค คลอื่น
ไปจนถึงผลที่เกิดจากการสือ่ สารทางการตลาด
2) การหาข้ อมูล (Information Search) คือ ขันตอนที
้
่เกิดหลังจากที่บุคคลมีความต้ องการเกิดขึ ้นมากพอ
แล้ วจึงทาการรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูล อันประกอบไปด้ วย
- แหล่ง ข้ อ มูลบุค คล (Personal Sources) ได้ แ ก่ ข้ อ มูลจากบุค คลในครอบครั ว เพื่ อ น เพื่ อ นบ้ าน หรื อ
คนคุ้นเคย
- แหล่งข้ อมูลทางพาณิชย์ (Commercial Sources) ได้ แก่ ข้ อมูลที่ได้ รับจากโฆษณา ตัวแทนขาย หรื อฉลาก
สินค้ า
- แหล่งข้ อมูลสาธารณะ (Public Sources) ได้ แก่ ข้ อมูลจากมวลชน หรื อองค์กรที่ทาการจัดอันดับต่าง ๆ
- แหล่งข้ อ มูลที่ เป็ นประสบการณ์ ต รง (Experiential Sources) ได้ แ ก่ ข้ อ มูลที่ ได้ จ ากการสัม ผัส ใช้ ง าน
การทดลองใช้ การสังเกตหรื อทดสอบด้ วยตนเอง โดยบุคคลอาจใช้ ข้อมูลจากแหล่งเดียวหรื อมากกว่าหนึ่งแหล่ง
ในการนามารวบรวมขึ ้นเป็ นองค์ความรู้เกี่ยวกับสินค้ า หรื อบริ การนัน้ เพื่อที่จ ะนาเอาไปใช้ ประกอบการประเมินต่อไป
3) การประเมิ นทางเลื อ ก (Evaluation of Alternatives) คื อ การที่ บุ ค คลน าเอาข้ อมู ล ม าจั ด ท า
เป็ นชุดทางเลือก ณ ที่นี ้ อาจหมายถึง การเปรี ยบเทียบระหว่างสินค้ า และบริ การของแต่ละแบรนด์ที่นาเสนอทางเลือก
ที่ตอบสนองต่อความต้ องการเดียวกัน โดยผู้บริ โภคจะมีการพิจารณาคุณสมบัตขิ องแต่ละตัวเลือก แล้ วนามาจัดลาดับ
ความสาคัญตามคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละตัวเลือกที่ตรงตามความต้ องการเฉพาะส่วนบุคคลของตนได้ มากกว่า
หลัง จากนัน้ ผู้บ ริ โภคมี แ นวโน้ มที่ จ ะน าเอาความเชื่ อ ในตัว แบรนด์ ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ แบรนด์ และคุณ ประโยชน์
ทีค่ าดว่าจะได้ รับจากการใช้ งาน เข้ ามาประกอบกัน เพื่อคัดสรรหาทางเลือกที่ตนเองต้ องการมากที่สดุ อีกครัง้ หนึง่
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
ภาพลักษณ์ตราสินค้ า
H1
คุณภาพการให้ บริ การ

H2

ความตังใจกลั
้
บมาใช้
บริ การซ ้า

H3
การรับรู้ด้านราคา

สมมติฐานการวิจัย
จากกรอบแนวคิดในภาพที่ 1 ผู้วิจยั ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ภาพลักษณ์ ตราสินค้ ามีผลต่อความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริ การซ ้าของลูกค้ าร้ านกาแฟพรี เมี่ยม
ในพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร โดยอ้ างอิงจากบทความของ มนัสมนต์ กล่าแดง (2561) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ภาพลักษณ์
ตราสินค้ าที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริ โภคร้ านอาหารชาบูบุฟเฟต์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร: กรณี ศึกษา ร้ านชาบู
บุฟเฟต์ 2 ร้ าน ที่ถือครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สดุ ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ าของร้ าน
ชาบูชิ ด้ านคุณ สมบัติ ด้ านคุณ ค่า ด้ านวัฒ นธรรม ด้ านบุคลิกภาพ และด้ านผู้ใช้ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความภัก ดี
ในตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การร้ านชาบูชิบุฟเฟต์ ในขณะที่ปัจจัยด้ านภาพลักษณ์ ตราสินค้ าของร้ านซูกิชิ ด้ านคุณค่า
ด้ านวัฒนธรรม ด้ านบุคลิกภาพ และด้ านผู้ใช้ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การร้ านซูกิชิ
บุฟเฟต์ นอกจากนัน้ ยังพบว่า ผู้ใช้ บริ การร้ านชาบูชิบฟุ เฟต์ และร้ านซูกิชิบฟุ เฟต์มี ความภักดีต่อตราสินค้ าร้ านชาบู
บุฟ เฟต์ ด้ า นความเชื่ อ มั่น ด้ า นการเข้ า ไปอยู่ก ลางใจผู้บ ริ โภค และด้ า นความง่า ยในการเข้ าถึ ง ไม่แ ตกต่า งกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการให้ บริ การมีผลต่อความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริ ก ารซ ้าของลูกค้ าร้ านกาแฟพรี เมี่ยม
ในพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร โดยอ้ างอิงจากบทความของ รุ่ งโรจน์ จีรพัฒนกุล (2560) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของ
คุณภาพการให้ บริ การคุณค่าที่รับรู้ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้ าในการใช้ บริ การร้ านอาหาร
เพื่อสุขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณภาพในการให้ บริ การด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
ในการบริ การ การตอบสนองต่อลูกค้ า การให้ ความมั่นใจแก่ลูกค้ า และคุณ ค่าที่รับรู้ อาทิ คุณ ค่าที่รับรู้ ด้านราคา
คุณ ค่าที่รับรู้ ด้ านสังคม และคุณ ค่าที่รับรู้ ด้ านคุณ สมบัติ มีอิทธิ พลทางบวกต่ อความพึงพอใจของลูกค้ าในการใช้
บริ การร้ านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีของลูกค้ า
ในการใช้ บริ การร้ านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐานที่ 3 การรับ รู้ ด้ านราคามี ผลต่อความตัง้ ใจกลับ มาใช้ บริ การซา้ ของลูก ค้ าร้ านกาแฟพรี เมี่ ย ม
ในพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร โดยอ้ างอิงจากบทความของ วรัญญา คงจิตราภา (2558) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง การรับรู้
คุณค่าของปั จจัยด้ านราคา คุณภาพการบริ การและความไว้ วางใจที่มีผลต่อความภักดีของผู้ บริ โภคต่อร้ านอาหาร
ริ ม ทางในย่านเยาวราช ผลการศึก ษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มี การศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
จานวนมากที่สุดอายุ 21-30 ปี อาชี พลูกจ้ าง มีรายได้ ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท กลุ่มตัวอย่าง
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การรับรู้ คุณค่าของปั จจัยด้ านราคา คุณภาพการบริ การของร้ านอาหารในย่านเยาวราช และมีความไว้ วางใจ และ
ความภัก ดี ในระดับ ปานกลาง ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า การรั บ รู้ คุณ ค่ า ของปั จ จัย ด้ า นราคา คุณ ภาพ
การบริ การ และความไว้ วางใจมีอิทธิ พลทางบวกต่อความภักดีของผู้บริ โภคต่อร้ านอาหารริ มทางในย่านเยาวราช
โดยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความภักดีได้ ร้ อยละ 58

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ศกึ ษา คือ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การร้ านเอบีซี คอฟฟี่ ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร
ตัวอย่างที่ใช้ ศึกษา คือ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การร้ านเอบีซี คอฟฟี่ ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน ผู้วิจยั
ได้ กาหนดขนาดตัวอย่างจานวนดังกล่าวโดยใช้ ตารางของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 และ
ค่าความคลาดเคลือ่ นที่ระดับร้ อยละ ±5 ซึง่ ตัวอย่างที่ได้ นนั ้ ผู้วิจยั เลือกใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา สร้ างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ คือ 1) ข้ อมูลทัว่ ไป
เกี่ ยวกับ ผู้ต อบแบบสอบถาม 2) ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ ภาพลักษณ์ ตราสิน ค้ า 3) ความคิ ดเห็น เกี่ ยวกับคุณ ภาพ
การให้ บริ การ 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ด้านราคา 5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริ การซ ้า
การตรวจสอบความเชื่อมัน่ ผู้วิจยั พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาร์ คแอลฟ่ า
ตารางที่ 1 ค่าครอนบาร์ คแอลฟ่ า
ตัวแปร
ค่ าครอนบาร์ คแอลฟ่ า
1. ภาพลักษณ์ตราสินค้ า
0.97
2. คุณภาพการให้ บริ การ
0.96
3. การรับรู้ด้านราคา
0.93
4. ความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการซ ้า
0.94
รวม
0.98
จากตารางที่ 1 แสดงว่า ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 40 ตัวอย่าง พบว่า ค่าครอนบาร์ ค แอลฟ่ าของแบบสอบถาม
อิทธิ พลของภาพลักษณ์ ตราสินค้ า คุณภาพการให้ บริ การ และการรับรู้ ด้านราคาต่อความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริ การซ ้า
ของลูก ค้ า ร้ านกาแฟพรี เมี่ ย มแบรนด์ ห นึ่ ง ในพื น้ ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ในภาพรวมมี ค่ าครอนบาร์ ค แอลฟ่ า 0.98
เมื่ อ แยกเป็ นรายด้ าน พบว่ า ภาพลั ก ษณ์ ตราสิ น ค้ า มี ค่ า คอนบาร์ ค แอลฟ่ า 0.97 คุ ณ ภาพการให้ บริ ก าร
มีค่าคอนบาร์ คแอลฟ่ า 0.96 การรับรู้ ด้ านราคา มีค่าคอน บาร์ คแอลฟ่ า 0.93 และความตัง้ ใจกลับมาใช้ บริ การซา้
มีคา่ คอนบาร์ คแอลฟ่ า 0.94
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สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา แสดงในตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 จานวน และค่าร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ข้ อมูล
ส่วนใหญ่

ชาย

ร้ อยละ

52.75

อายุ

สถานภาพ

ระดับ
การศึกษา

ระหว่าง 31
– 40 ปี

โสด

ปริ ญญาตรี

46.0

68.5

70.5

อาชีพ
พนักงาน/ลูกจ้ าง
บริ ษัทเอกชน
66.5

รายได้ ต่อ
เดือน
10,001–
30,000 บาท
44.75

ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็น
ค่ าเฉลี่ย
( )

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ภาพลักษณ์ตราสินค้ า

4.38

0.50

มากที่สดุ

คุณภาพการให้ บริ การ

4.47

0.50

มากที่สดุ

การรับรู้ด้านราคา

4.13

0.78

มาก

ความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริ การซ ้า

4.25

0.66

มากที่สดุ

ปั จจัยตัวแปร

การแปลผล

จากตารางที่ 2 และ 3 ผลการศึก ษาพบว่า ผู้ใช้ บ ริ ก ารร้ านกาแฟพรี เมี่ ย ม ในพื น้ ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ส่ว นใหญ่
เป็ นเพศชาย จานวน 211 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.75 มีอายุ ระหว่าง 31–40 ปี จานวน 184 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.0
มีสถานภาพโสด จานวน 274 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.5 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 282 คน คิดเป็ นร้ อยละ
70.5 มีอ าชี พ เป็ นพนัก งาน/ลูกจ้ างบริ ษั ท เอกชน จานวน 266 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 66.5 มีรายได้ ส่วนตัวต่อเดือ น
10,001–30,000 บาท จานวน 179 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.75 ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ า มีคา่ เฉลีย่ ในระดับมาก
ที่ สุ ด ( = 4.38, S.D. = 0.50) ปั จจั ย ด้ านคุ ณ ภาพการให้ บริ ก ารมี ค่ า เฉลี่ ย ในระดั บ มากที่ สุ ด ( = 4.47,
S.D. = 0.50) ปั จจัยด้ านการรับรู้ ด้านรามีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( = 4.13, S.D. = 0.78) และปั จจัยด้ านความตังใจ
้
กลับมาใช้ บริ การซ ้ามีคา่ เฉลีย่ ในระดับมากที่สดุ ( = 4.25, S.D. = 0.66)
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ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุคณ
ู แสดงในตารางที่ 4 และ 5
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานด้ วยวิธีวิเคราะห์สมั พันธ์แบบถดถอยเชิงพหุคณ
ู
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
t
sig
ภาพลักษณ์ตราสินค้ า
0.116
0.086
1.641
0.102
คุณภาพการให้ บริ การ
0.275
0.208
4.027
0.000
การรับรู้ด้านราคา
0.507
0.595
14.842
0.000
R² = 0.659, F-Value = 254.616, P-value = 0.000*
ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ภาพลักษณ์ตราสินค้ ามีผลต่อความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริ การซ ้าของลูกค้ า
ปฏิเสธสมมติฐาน
ร้ านกาแฟพรีเมี่ยม ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร
2. คุณภาพการให้ บริ การมีผลต่อความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริการซ ้าของลูกค้ า
ยอมรับสมมติฐาน
ร้ านกาแฟพรีเมี่ยม ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร
3. การรับรู้ด้านราคามีผลต่อความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริ การซ ้าของลูกค้ าร้ าน
ยอมรับสมมติฐาน
กาแฟพรี เมี่ยม ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร
จากตารางที่ 4 และ 5 สามารถอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ภาพลักษณ์ ตราสินค้ ามีผลต่อความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริ การซ ้าของลูกค้ าร้ านกาแฟพรี เมี่ยม
ในพืน้ ที่ก รุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ พบว่าปั จจัยด้ านภาพลักษณ์
ตราสิ น ค้ า ไม่ มี ผ ลต่ อ ความตัง้ ใจกลับ มาใช้ บริ การซ า้ ของลูก ค้ า ร้ านกาแฟพรี เมี่ ย ม ในพื น้ ที่ ก รุ งเทพมหานคร
ที่ ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ งไม่ส อดคล้ อ งตามทฤษฎี เกี่ ย วกับ ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า ของ Kotler (2000)
ที่กล่าวว่า ภาพลักษณ์ เป็ นองค์ รวมของความเชื่ อ ความคิ ดตลอดจนความประทับ ใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยทัศนคติ และการกระทาใด ๆ ที่คนเรามีต่อสิ่งนัน้ จะมีความเกี่ยวพันกับภาพลักษณ์ ของสิ่งนัน้ ๆ และสอดคล้ อง
กั บ งานวิ จั ย ของ ภั ณ ฑิ รา ธี ร ะสาน ต์ (2560) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของภาพลั ก ษณ์ ตราสิ น ค้ า
ต่อความไว้ เนือ้ เชื่อใจ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของ ผู้บริ โภคร้ านอาหารประเภทสุกียากี ้ สาขาในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผลการศึ ก ษาพบว่ า 1) ผู้ บริ โภคร้ านอาหารประเภทสุ กี ย ากี ใ้ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า มีความไว้ เนือ้ เชื่อใจ และมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับค่อนข้ างเห็นด้ วย
ในขณะที่ผ้ ูบริ โภคมี การรั บ รู้ ความจงรัก ภัก ดีอ ยู่ในระดับ ปานกลาง 2) ภาพลักษณ์ ต ราสินค้ า มี อิท ธิ พลทางบวก
ต่อความไว้ เนื ้อเชื่อใจของผู้บริ โภค และภาพลักษณ์ตราสินค้ า (BIM) ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภค และ
ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภค และ 3) ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ ไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
ของผู้บริ โภค และความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการให้ บริ การมีผลต่อความตังใจกลั
้
บมาใช้ บริ การซ ้าของลูกค้ าร้ านกาแฟพรี เมี่ยม
ในพื น้ ที่ก รุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติ ฐานโดยวิเคราะห์ ก ารถดถอยเชิ งพหุ พบว่า ปั จจัยด้ านคุณ ภาพ
การให้ บ ริ ก าร มี ผลต่ อ ความตัง้ ใจกลับ มาใช้ บ ริ ก ารซ า้ ของลูก ค้ า ร้ านกาแฟพรี เมี่ ย ม ในพื น้ ที่ ก รุ งเทพมหานคร
ที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องตามทฤษฎีเกี่ ยวกับคุณ ภาพการให้ บริ การ ของ Zeithaml, Berry &
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Parasuraman (1996) ที่กล่าวว่า คุณภาพการบริ การได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางว่าเป็ นสิง่ ที่พึงพอใจของลูกค้ า
และความตัง้ ใจด้ านพฤติกรรมซึ่งจะนาไปสู่ ผลกาไรขององค์ กร และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ภานุพงศ์ ลือฤทธิ์
(2560) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง คุณภาพการบริ การอิเล็กทรอนิกส์ในการสร้ างความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน : กรณีตวั อย่าง
ของแอปพลิเคชันกระเป๋ าเงินบนโทรศัพท์มือถือ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยทางด้ านคุณภาพการบริ การอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ว่าจะเป็ นความเชื่ อ ถื อไว้ วางใจ การตอบสนอง ความพร้ อมของระบบ ความมั่น คงปลอดภัย ความเกี่ ยวข้ อง
ความเข้ าใจได้ และความเพียงพอล้ วนแต่มีความสัมพันธ์ กับคุณ ภาพการบริ การอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ สิ ้นซึ่งการรับ รู้
คุณภาพการบริ การอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กนั กับความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน
สมมติฐานที่ 3 การรับ รู้ ด้ านราคามี ผลต่อความตัง้ ใจกลับมาใช้ บ ริ การซา้ ของลูกค้ าร้ านกาแฟพรี เมี่ย ม
ในพื น้ ที่ กรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติ ฐานโดยวิเคราะห์ ก ารถดถอยเชิ งพหุ พบว่า ปั จจัยด้ านการรับ รู้
ด้ านราคา มี ผ ลต่ อ ความตั ง้ ใจกลับ มาใช้ บริ ก ารซ า้ ของลูก ค้ าร้ านกาแฟพรี เมี่ ย ม ในพื น้ ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
ที่ระดับ นัย สาคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ซึ่งสอดคล้ อ งตามทฤษฎี เกี่ ยวกับ การรั บรู้ ด้ านราคาของ El-Adly & Eid (2015 )
ที่ ก ล่าวว่า คุณ ค่า ของการรั บ รู้ ของลูก ค้ า ในช่ วงไม่กี่ ท ศวรรษที่ ผ่า นมาได้ รับ ความสนใจอย่า งมากจา กนัก เขีย น
ด้ านการตลาดบริ การ เนื่ องจากลูก ค้ าจ านวนมากได้ ก ลายมาเป็ นตัวขับ เคลื่อนมูลค่า และ Xia, Monroe & Cox
(2004) ที่ ก ล่ า วว่ า ราคาท าหน้ าที่ ชี น้ าภายนอกส าหรั บ ผู้ บริ โ ภคในการก าหนดคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
และถูกกาหนดให้ เป็ น “การประเมินของผู้บริ โภคที่เกี่ ยวข้ องกับความแตกต่างระหว่างราคาของผู้ขาย และราคา
ของอีกฝ่ ายเปรี ยบเทียบว่าสมเหตุสมผล หรื อยอมรับได้ ” และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วรัญญา คงจิตราภา (2558)
ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง การรับรู้คณ
ุ ค่าของปั จจัยด้ านราคา คุณภาพการบริ การ และความไว้ วางใจที่มีผลต่อความภักดี
ของผู้บ ริ โภคต่อ ร้ านอาหารริ ม ทางในย่ านเยาวราช ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า การรั บ รู้ คุณ ค่ าของปั จ จัย
ด้ านราคา คุณภาพการบริ การ และความไว้ วางใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีของผู้บริ โภค ต่อร้ านอาหารริ มทาง
ในย่านเยาวราช โดยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความภักดีได้ ร้อยละ 58

ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้ ทางธุรกิจ
1. ผู้วิจยั ขอเสนอให้ ทางร้ านกาแฟพรี เมี่ยม และธุรกิจที่มีความใกล้ เคียงกัน ควรมุ่งเน้ นพัฒนาในเรื่ องของ
ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า แม้ ว่าในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ผลจะออกมาว่าภาพลักษณ์ ตราสินค้ าไม่ได้ มีผลต่อความตังใจ
้
กลับมาใช้ บริ การซ ้าของลูกค้ าก็ตาม เพราะว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นของทางร้ านที่โดดเด่นหรื อมีอิทธิพลกว่า แต่การสร้ าง
ภาพลักษณ์ตราสินค้ าให้ แข็งแกร่งก็เป็ นสิง่ หนึง่ ที่จะช่วยสร้ างภาพจา หรื อทัศนคติที่ดีให้ เกิดขึ ้นกับลูกค้ าได้
2. ผู้วิจัยขอเสนอให้ ทางร้ านกาแฟพรี เมี่ยม และธุรกิ จที่มีความใกล้ เคียงกัน ควรมุ่ง เน้ นพัฒ นาคุณ ภาพ
การให้ บริ การ ให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าในทุกๆด้ าน และรักษามาตรฐานการบริ การให้ มีประสิทธิภาพ
เสมอ อาจมี ก ารศึก ษาเพิ่ ม เติ ม หรื อ ท าการสารวจสิ่งที่ ลูก ค้ า ก าลังให้ ค วามสนใจในขณะนัน้ เพื่ อ น าข้ อ มูลที่ ได้
มาปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจต่อไป
3. ผู้วิจยั ขอเสนอให้ ทางร้ านกาแฟพรี เมี่ยม และธุรกิจที่มีความใกล้ เคียงกัน สร้ างมาตรฐานการบริ การ และ
รักษาคุณภาพการบริ การให้ ดีสม่าเสมอ เพื่อให้ ลกู ค้ ารู้ สกึ ว่าได้ รับการบริ การที่ค้ มุ ค่ากับเงินที่จ่ายไป และต้ องมีราคา
ที่เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั อันจะนาไปสูค่ วามตังใจกลั
้
บมาใช้ บริ การซ ้าในอนาคตได้
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ไป
1. ผู้วิจัยขอแนะนาให้ ทาการศึกษากับกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอื่น ๆ ในสถานที่ที่แตกต่างกัน
เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่าตัวแปรที่ผ้ วู ิจัยเลือกศึกษา เมื่อทาการสารวจกับกลุ่มตัวอย่าง และสถานที่ที่ แตกต่างกัน
ออกไป ผลออกมาจะมีความแตกต่างจากที่ผ้ วู ิจยั ศึกษาหรื อไม่ อย่างไร เพื่อจะได้ ข้อมูลที่ขยายกว้ างมากขึ ้น
2. ผู้วิจัยขอแนะนาให้ ทาการศึกษากับตัวแปรอื่น ที่อาจมีความเกี่ ยวข้ องกับตัวแปรที่ทาการศึกษาอยู่นี ้
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่กว้ างขึ ้น เพราะมีอีกหลากหลายเหตุผลที่จะเป็ นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ เราจาเป็ นต้ องทราบว่าอะไรเป็ น
จุดอ่อน จุดแข็ง และยังเป็ นการขยายองค์ความรู้ให้ กบั ผู้ที่กาลังศึกษา หรื อสนใจเกี่ยวกับธุรกิจประเภทร้ านกาแฟ
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การศึกษาการขยายตัวของแฮดลีย์เซลล์ จากข้ อมูลปริมาณเมฆชัน้ สูง
A study of the expansion of Hadley cells from high cloud cover data
วันเฉลิม ชนะเลิศ1 สุมามาลย์ บรรเทิง1 และ เสริ ม จันทร์ ฉาย1
Wanchalerm Chanalert1 Sumaman Buntoung1 and Serm Janjai 1

บทคัดย่ อ
งานวิ จั ย นี ใ้ ช้ ข้ อมู ล ปริ ม าณเมฆชั น้ สู ง ที่ ไ ด้ จาก ศู น ย์ พ ยากรณ์ อากาศระยะปานกลางแห่ ง ยุ โ รป
(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF) ของเดื อ นธั น วาคมถึ ง เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์
ในปี ค.ศ. 1979 ถึ ง ปี ค.ศ. 2018 มาวิ เคราะห์ เพื่ อ หาขอบของแฮดลี ย์ เซลล์ ซึ่ง เป็ นการหมุน เวี ย นของอากาศ
ในแถบเขตร้ อนของโลก เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของผลที่ได้ ผู้วิจยั จึงทาการเปรี ยบเทียบขอบของแฮดลีย์เซลล์ที่ได้
จากข้ อมูลปริ มาณเมฆชันสู
้ งกับที่ได้ จากการคานวณค่าฟั งก์ชนั กระแสเชิงมวล (mass stream function) ซึ่งผลที่ได้
พบว่า มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน อยู่ในเกณฑ์ ที่ ค่ อ นข้ า งดี จากนัน้ ท าการหาขนาดของการขยายตัว ของแฮดลีย์ เซลล์
โดยวิ เคราะห์ จ ากกราฟแนวโน้ มอนุก รมเวลาของขอบแฮดลี ย์ เซลล์ ที่ ได้ จากข้ อ มู ล ปริ ม าณเมฆชัน้ สูง พบว่ า
การขยายตัวของเขตร้ อนเท่ากับ 6.13 องศาละติจดู ในซีกโลกเหนือและ 1.15 องศาละติจดู ในซีกโลกใต้
คาสาคัญ: ปริ มาณเมฆชันสู
้ ง, แฮดลีย์เซลล์, การขยายตัวของเขตร้ อน

Abstract
In this work, high cloud cover data from European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
(ECMWF) (from December to February in 1979 to 2018) were used to investigate the expansion of the
Hadley cells, which are the tropical circulation. To verify the result, the edges of Hadley cells obtained
from the high cloud cover data were compared with those calculated from the mass stream function. The
comparison results show a reasonable agreement. Afterward, the expansion of the edge of the Hadley
cells were analyzed using time series of the edge of the Hadley cells from high cloud data. The tropical
expansion was found to be 6.13 degree latitude in northern hemisphere and 1.15 degree latitude in
southern hemisphere.
Keyword: High cloud cover, Hadley cells, Tropical expansion

1

ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย
Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H698

บทนา
แฮดลีย์เซลล์เป็ นการหมุนเวียนของอากาศแถบเขตร้ อนของโลก ซึ่งมีขอบเขตระหว่างศูนย์สตู ร (equator)
ถึงบริ เวณกึ่งเขตร้ อน (subtropical zone) ทังซี
้ กโลกเหนือและซีกโลกใต้ แฮดลีย์เ ซลล์เกิดจากการยกตัวของอากาศ
บริ เวณศูน ย์ สูต รจนถึ ง ระดับ ความสูงประมาณ 15 กิ โลเมตร อากาศนี จ้ ะแยกตัว เคลื่ อ นที่ ไปทางซี ก โลกเหนื อ
และซีกโลกใต้ และไปจมตัวลงในบริ เวณกึ่งเขตร้ อนของโลก (ละติจดู ประมาณ 30 องศา) จากนันอากาศนี
้
้จะไหลเวียน
มาตามพื ้นผิวโลกกลับมายังบริ เวณศูนย์สตู ร ผลจากการไหลเวียนของแฮดลีย์เซลล์จะทาให้ บริ เวณศูนย์สตู รมีเมฆ
ความชื ้นและฝนหนาแน่น ในทางตรงกันข้ ามบริ เวณกึ่งเขตร้ อนของโลกจะมีความแห้ งแล้ งมาก
จากงานวิจยั ที่ผ่านมา (Hu and Fu, 2007; Isaac and Turton, 2009; Hu et al., 2011; Heffernan, 2016)
พบว่ามีการขยายตัวของแฮดลีย์เซลล์ซึ่งอาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย Davis และ Birner
(2013) ได้ ทาการศึกษาการขยายตัวของแฮดลีย์ เซลล์จากฟั งก์ ชัน กระแสเชิ งมวล (mass stream function) และ
ชี ้ให้ เห็นว่าแฮดลีย์เซลล์มีการขยายตัวตังแต่
้ ปี ค.ศ.1979 ซึ่งการขยายตัวดังกล่าวส่ งผลให้ เขตร้ อนของโลกเพิ่มขึ ้น
อุณหภูมิเพิ่ มสูงขึ ้น แต่เนื่องจากการคานวณฟั งก์ ชนั กระแสเชิงมวลมีความยุ่งยากและซับซ้ อน ดังนันในงานวิ
้
จัยนี ้
จึงเสนอการใช้ ข้อมูลปริ มาณเมฆชันสู
้ งซึ่งเป็ นตัวแปรทางบรรยากาศเพื่อบ่งบอกการขยายตัวของแถบเขตร้ อนในช่วง
ลองจิ จู ด 90˚E-110˚E ซึ่ ง ครอบคลุ ม บริ เ วณอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น า้ โขง (Greater Mekong Subregion, GMS)
ทีเ่ ป็ นแหล่งเศรษฐกิจที่สาคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วัตถุประสงค์
เพื่อเสนอวิธีการหาขนาดของการขยายตัวของเขตร้ อนโดยใช้ ข้อมูลปริ มาณเมฆชันสู
้ ง

ข้ อมูลและวิธีการ
ผู้วิจัยได้ รวบรวมข้ อมูลปริ มาณเมฆชันสู
้ งจากศูนย์พยากรณ์ อากาศระยะปานกลางแห่งยุโรป (European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF) ใ น ชุ ด ข้ อ มู ล ERA-Interim (Dee et al., 2011)
ซึ่ ง ท าการดาวน์ โหลดได้ จากเว็ บ ไซด์ https://apps.ecmwf.int/datasetts/data/interim-full-moda/levtype=sfc/
เป็ นข้ อมูลรายวันเฉลี่ยต่อเดือนของเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1979 ถึงปี ค.ศ. 2018 รวม 40 ปี
ซึ่ง เป็ นช่ ว งฤดูห นาวในซี ก โลกเหนื อ และเป็ นฤดูร้ อนในซี ก โลกใต้ โดยข้ อ มู ลปริ ม าณเมฆชัน้ สูง ที่ ใช้ จะมี ข นาด
ความละเอี ยด 0.25 องศาละติ จูด ×0.25 องศาลองจิ จูด ครอบคลุม พื น้ ที่ ลองจิ จูด ตัง้ แต่ 90 องศาตะวัน ออกถึ ง
110 องศาตะวันออก ของทัง้ ซีกโลกเหนือ และซีกโลกใต้ ข้ อมูลปริ มาณเมฆชัน้ สูงจะแปรค่าอยู่ในช่วง 0-1 ซึ่งค่า 0
บ่งบอกถึงท้ องฟ้ าปราศจากเมฆและค่า 1 บ่งบอกว่ามีเมฆปกคลุมเต็มท้ องฟ้ า โดยจะทาการเฉลีย่ ข้ อมูลปริ มาณเมฆ
ชันสู
้ งในแต่ละเดือนตามแนวละติจูด (zonal mean) เมื่อนาข้ อมูลปริ มาณเมฆชัน้ สูงที่เฉลี่ยแล้ วมาเขียนเป็ นกราฟ
เทียบกับละติจดู จะสามารถแสดงได้ ดงั รูปที่ 1
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รูปที่ 1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณเมฆชันสู
้ งเฉลีย่ กับละติจดู และตาแหน่งขอบของเขตร้ อน
จากรู ปที่ 1 ละติจูดที่ปริ มาณเมฆชัน้ สูงเฉลี่ยมีค่าสูงสุดสอดคล้ องกับพื ้นที่ที่มีอากาศชืน้ ใกล้ กับศูนย์สตู ร
ในขณะที่บริ เวณที่มีปริ มาณเมฆชันสู
้ งปกคลุมน้ อยสุดสอดคล้ องกับบริ เวณกึ่งเขตร้ อน (ประมาณละติจดู ที่ 30 องศา)
ที่มีความแห้ งแล้ ง ดังนันในงานวิ
้
จยั นีจ้ ะใช้ ละติจูดที่ปริ มาณเมฆชันสู
้ งเฉลีย่ มีค่าน้ อยที่สดุ เป็ นดัชนีที่บง่ บอกขอบของ
แฮดลีย์เซลล์
ส าหรั บ การค านวณค่ า ฟั ง ก์ ชัน กระแสเชิ ง มวล (mass stream function, ψ ) จะใช้ ข้ อ มู ล ความเร็ ว ลม
ในแนวตัง้ รายวัน เฉลี่ย ต่อเดื อนจาก ERA-Interim ครอบคลุม พื น้ ที่ เดี ย วกับ ข้ อมูลปริ ม าณเมฆชัน้ สูง มาคานวณ
ตามสมการ (Holton,1994)
ψ  , p  

2 a cos  p
 V  , p   dp
g
0

โดยที่ a คือรัศมีของโลก เท่ากับ 6,371 กิโลเมตร
g คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้ มถ่วงของโลก เท่ากับ 9.81 เมตร/(วินาที)2
่ ของความเร็ วลมในแนวตัง้ (เมตร/วินาที)
V คือค่าเฉลีย
p คือระดับความดัน (เฮกโตปาสคาล)
 คือละติจดู (องศา)
จากนันจะหาขอบของแถบเขตร้
้
อนหรื อขอบของแฮดลีย์เซลล์ได้ จากละติจูดที่ค่า ฟั งก์ ชันกระแสเชิงมวล
ที่ระดับความดัน 500 เฮกโตปาสคาลมีคา่ เป็ นศูนย์ในบริ เวณกึ่งเขตร้ อนของโลก ดังแสดงในรูปที่ 2
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(ก)

(ข)
รู ปที่ 2 (ก) ค่าฟั งก์ ชันกระแสเชิงมวล ( ψ ) ที่ระดับความดันและละติจูดต่างๆ และ (ข) ค่าฟั งก์ ชันกระแสเชิงมวล
ที่ระดับความดัน 500 เฮกโตปาสคาลที่ละติจดู ต่างๆ (เส้ นประสีแดงคือ ขอบของแถบเขตร้ อน)
จากนันท
้ าการเปรี ยบเทียบขอบของแฮดลีย์เซลล์ที่ได้ จากข้ อมูลปริ มาณเมฆชันสู
้ งกับที่ได้ จากการคานวณ
ฟั งก์ชนั กระแสเชิงมวลแล้ วหาขนาดของการขยายตัวของแฮดลีย์เซลล์โดยการวิเคราะห์จากกราฟแนวโน้ มอนุกรมเวลา
ของขอบแฮดลีย์เซลล์ที่ได้ จากข้ อมูลปริ มาณเมฆชันสู
้ ง

ผลและวิจารณ์
ค่าขอบของแฮดลีย์เซลล์ที่ได้ จากการเปรี ยบเทียบระหว่างข้ อมูลปริ มาณเมฆชันสู
้ งและที่ได้ จากการคานวณ
ฟั งก์ชนั กระแสเชิงมวลพบว่ามีความสัมพันธ์ กนั อยูใ่ นเกณฑ์ที่ค่อนข้ างดี โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(correlation coefficient, r) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างขอบของแฮดลีย์เซลล์ที่ได้ จากข้ อมูลปริ มาณเมฆชันสู
้ ง
กับที่คานวณจากฟั งก์ชนั กระแสเชิงมวล
ตาแหน่ง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ขอบซีกโลกเหนือ
0.334
ขอบซีกโลกใต้
0.514
ความกว้ างของแฮดลีย์เซลล์
0.519
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เมื่ อ พิ จ ารณ าค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ ส หสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง เป็ นตั ว เลขที่ บ่ ง บอกความสั ม พั น ธ์ ข องสองตั ว แปร
โดยค่าสัมประสิทธ์ สหสัมพันธ์ค่า +1 แสดงถึงความสัมพันธ์ เชิงบวกอย่างสมบูรณ์ ค่า 0 แสดงว่าไม่มีความสัมพันกัน
(Hair et al., 2010) จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าขอบของแฮดลีย์เซลล์ที่ได้ จากข้ อมูลปริ มาณเมฆชันสู
้ งและที่คานวณได้
จากค่ า ฟั ง ก์ ชัน กระแสเชิ ง มวลมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน อยู่ใ นเกณฑ์ ค่ อ นข้ า งดี โดยขอบทางซี ก โลกเหนื อ r=0.334
ขอบทางซีกโลกใต้ r=0.514 และความกว้ างของแฮดลีย์เซลล์ซึ่งเป็ นระยะห่างระหว่างขอบของซีกโลกเหนือและ
ซีกโลกใต้ r=0.519 แสดงให้ เห็นว่าข้ อมูลปริ มาณเมฆชันสู
้ งสามารถนามาชี ้วัดการขยายตัวของแถบเขตร้ อนได้
ผลจากการเขี ยนกราฟอนุก รมเวลาของขอบแฮดลีย์ เซลล์ ที่ ได้ จ ากข้ อ มูลปริ ม าณเมฆชัน้ สูง ในแต่ละปี
ดังรู ปที่ 3 เส้ นแนวโน้ มแสดงให้ เห็นว่าขอบของแฮดลีย์เซลล์ทงสองซี
ั้
กโลกมี การขยายตัวไปทางขัวโลก
้
โดยพบว่า
การขยายตัวของแถบเขตร้ อนตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1979-2018 มีขนาดเท่ากับ 6.13 องศาละติจูดในซีกโลกเหนือ และ 1.15
องศาละติจูดในซีกโลกใต้ หรื อคิดเป็ นระยะประมาณ 680 กิโลเมตรในซีกโลกเหนือ และ 128 กิโลเมตรในซีกโลกใต้
(ระยะห่างระหว่างเส้ น ละติจูด 1 องศา คิด เป็ นระยะทางบนผิ วพิ ภพประมาณ 111 กิ โลเมตร) ซึ่งการขยายตัว นี ้
อาจมีผลต่อการเพิ่มขึ ้นของพื ้นที่แห้ งแล้ งของโลก

รูปที่ 3 อนุกรมเวลาของขอบแฮดลีย์เซลล์ที่ได้ จากข้ อมูลปริ มาณเมฆชันสู
้ งตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1979-2018 และเส้ นแนวโน้ ม
ของขอบแฮดลีย์เซลล์ของซีกโลกทังสอง
้

บทสรุป
ในงานวิจัยนี ้ใช้ ข้อมูลปริ มาณเมฆชันสู
้ งเป็ นดัชนีในการบอกตาแหน่งของขอบแฮดลีย์เซลล์ และได้ ทาการ
หาขนาดของการขยายตัวของแฮดลีย์เซลล์ พบว่าการขยายตัวของแถบเขตร้ อนมีขนาดเท่ากับ 6.13 องศาละติจูด
ในซีกโลกเหนือและ 1.15 องศาละติจูดในซีกโลกใต้ ซึ่งผลจากการค้ นพบนี ้จะเป็ นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อหา
แนวทางในการชะลอหรื อยับยังการขยายตั
้
วของพื ้นที่เขตร้ อนของโลก
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สถานการณ์ ความยั่งยืนทางสังคมในมิติ SAFA กรณีศึกษา ผู้เลีย้ งไก่ เนือ้ ขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี
Social sustainability situation in SAFA dimension A case study of small broiler
chickens Suphan Buri Province
เบญญาภา อิตพุ ร1 และ อุน่ เรื อน เล็กน้ อย2
Benyapa Ituporn 1 and Unruan Leknoi 2

บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาสถานการณ์ ค วามยั่ ง ยื น ทางสั ง คมในมิ ติ SAFA กรณี ศึ ก ษา ผู้ เลี ย้ งไก่ เ นื อ้ ขนาดเล็ ก จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี โดยใช้ วิธีการวิจยั เชิงสารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะประเมินความยัง่ ยืนในมิติสงั คมของฟาร์ มไก่เนื ้อขนาดเล็ก
ในจั ง หวัด สุพ รรณบุ รี พร้ อมทัง้ จัด ท าข้ อเสนอแนะในการส่ ง เสริ ม ความยั่ง ยื น ของเกษตรกรผู้ เลี ย้ งไก่ เ นื อ้ ขนาดเล็ ก
จังหวัดสุพรรณบุรี และในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้จะใช้ กลุม่ เกษตรกรผู้เลี ้ยงไก่เนื ้อในระบบเกษตรพันธสัญญาฟาร์ มขนาดเล็ก
จานวน 63 ราย พบว่า เกษตรกรในพื ้นที่มีความยัง่ ยืนระดับดีมากมีอยู่ 2 ด้ าน คือ ด้ านการดารงชีวิตอย่างเหมาะสม และด้ าน
สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของมนุ ษ ย์ และในส่ ว นของเกษตรกรในพื น้ ที่ มี ค วามยั่ ง ยื น ระดั บ ดี มี อ ยู่ 2 ด้ าน คื อ
ด้ านธรรมาภิบาล และด้ านความหลากหลายทางวัฒนธรรม อีกทังด้
้ านสิทธิแรงงาน และความเท่าเทียมไม่สามารถประเมิน
ความยัง่ ยืนตามกรอบโมเดล SAFA ได้ เนื่องจากเป็ นฟาร์ มขนาดเล็กที่มีการจ้ างงานแรงานภายในครัวเรื อนเองเพียงเท่านัน้
จึงไม่พบว่ามีการกดขี่ในเรื่ องแรงงานและความเท่าเทียมกัน
คาสาคัญ : ไก่เนื ้อ เกษตรพันธสัญญา ความยัง่ ยืนมิติสงั คม เกษตรกรผู้เลี ้ยงไก่เนื ้อ

Abstract
This research is a study of sustainability situation in social dimension regarding SAFA. The selected case
study is small meat chicken farmers in Suphanburi. The researcher has selected a survey research method for this
particular matter. The purpose of this research is to estimate a social dimension of sustainability in Suphanburi small
meat chicken farmer as well as developing a proposal concerning sustainability promotion for the farmer. The
sample group for this research was 63 chicken meat farmers with small-sized farm in contract farming system. The
findings indicated that there were two aspects of local farmers with a high-level of sustainability. The two aspects
were suitable livelihood together with human health and safety. The findings also showed that there were two
aspects of local farmers with a good level of sustainability. The two aspects consist of good governance and cultural
diversity. As for an aspect of labour rights and equality, their sustainability cannot be estimated by using a SAFA
model frame due to the farm characteristic. The sample farm was a small-sized farm and had a household labour.
Hence, there was no display of labour abuse and Inequality.
Keyword : Broiler, Contract farming, Farmer Raising, SAFA
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บทนา
เมื่ อ โครงสร้ างทางการเกษตรกรเข้ า สู่ระบบสากลมากขึน้ จึ งจะต้ อ งสรรหาแหล่งผลิต เพื่ อน าผลผลิตที่ ได้ เ ข้ า สู่
อุ ต สาหกรรมอาหารได้ ตามเวลาที่ ก าหนด (สร้ อยมาศ รุ่ ง มณี และคณะ, 2559) ดั ง นั น้ ระบบเกษตรพั น ธสั ญ ญา
(Contract Farming) จึ ง เข้ า มามี บ ทบาทในการจัด หาแหล่ง ผลิ ต โดยมี ก ารท าสัญ ญาระหว่ า งเกษตรกร (ผู้ผ ลิ ต ) และ
บริ ษัท (ผู้รับซื ้อ) เพื่อให้ ได้ ผลผลิตที่มีคุณภาพและตามเวลาที่ผ้ รู ั บซือ้ ต้ องการ ทัง้ นีร้ ู ปแบบการทาสัญญาการเลี ้ยงไก่เนือ้
จะมี ก ารเลี ย้ งแบบประกั น ราคา/แบบการจ้ างเลี ย้ งและการเลี ย้ งแบ บอิ ส ระ และในประเทศไทยนั น้ การใช้ ระบบ
เกษตรพัน ธสัญ ญาจะถูก น ามาปรั บ ใช้ กับ อุต สาหกรรมไก่ เ นื อ้ ในช่ ว งปี พ.ศ. 2513 (เบญจพรรณ เอกะสิ ง ห์ และคณะ,
2557) โดยเริ่ ม จากการผลิต อาหารสัตว์ และการลงทุนในธุรกิ จการเลี ้ยงไก่เ นือ้ แบบครบวงจรในระบบฟาร์ มขนาดใหญ่
และเมื่ อ เกิ ด การขยายตั ว ในธุ ร กิ จ ไก่ เ นื อ้ ในระบบอุต สาหกรรมในประเทศ จึ ง ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ย นแปลงบทบาทของ
“พ่อค้ าคนกลาง” จากเดิมพ่อค้ าคนกลางจะมีหน้ าที่เป็ นผู้รับซื ้อและกระจายสินค้ าเพื่อขายต่อไป แต่มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่
บริ ษัทเข้ ามาแทนพ่อค้ าคนกลาง (นนท์ นุชหมอน, 2556) และเกษตรกรผู้เลี ย้ งสามารถติดต่อการเลี ้ยงและขายกับบริ ษัท
ได้ โดยตรง จึงทาให้ อตุ สาหกรรมไก่เนื ้อได้ รับความนิยมและสร้ างรายได้ ให้ กบั เกษตรเอง และยังเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ที่สร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศ
แต่อย่างไรก็ ตามได้ มี งานวิจัยการเลี ้ยงไก่เนื อ้ ภายใต้ ร ะบบเกษตรพันธสัญญาประสบปั ญหากับ ความไม่ยั่งยื น
ในการเลี ้ยงไก่เนื ้อในระบบเกษตรพันธสัญญา ซึง่ ระบบเกษตรพันธสัญญาจะมีการลงทุนระหว่างเกษตรกร (ผู้เลี ้ยง) และ บริ ษัท
(ผู้ซื ้อ) โดยที่เกษตรกรจะเป็ นลงทุนด้ าน แรงงาน อาคาร สถานที่ เป็ นต้ น และบริ ษัทจะลงทุนในด้ านความรู้ การตลาด และ
เทคโนโลยี (สุววรรณ เรื องศรี และคณะ, 2556) แต่ในทางกลับกันผู้เลี ้ยงจะต้ องแบกรั บความเสี่ยงในที่เกิ ดขึน้ จากบริ ษัท
คู่สญ
ั ญา จากปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายในที่เกิดจากวิธีการเลี ้ยงของตัวเอง จากสภาพแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ
(ภัทธพรรณ ทาดี และคณะ, 2559) อีกทังผู
้ ้ เลี ้ยงอาจจะถูกเอารัดเอาเปรี ยบในเรื่ องของข้ อสัญญา (Jos Bijman, 2008) เนือ่ งจาก
ผู้เลี ้ยงส่วนใหญ่ไม่ได้ รับสัญญาคู่ฉบับไว้ เป็ นหลักฐาน จึงทาให้ เกษตรกรได้ ทราบรายละเอียดในข้ อสัญญาของตนเอง และ
อาจจะทาให้ บริ ษัทเปลีย่ นแปลงข้ อสัญญาโดยที่ผ้ เู ลี ้ยงไม่ร้ ูตวั และไม่สามารถตรวจสอบได้ จนทาให้ เกิ ดปั ญหา และความไม่เท่า
เที ย มเกิ ด ขึน้ ได้ ตลอดจนมี ปั ญ หาในเรื่ อ งของด้ า นสัง คม สุข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ เ กิ ด จากการเลี ย้ งไก่ เ นื อ้ ในระบบ
เกษตรพันธสัญญา ที่ได้ มีการใช้ สารเคมีในการเลี ้ยง จึงทาให้ สารเคมีตกค้ างจนส่งผลเสียทาให้ สภาพแวดล้ อมและสุขภาพ
ผู้บริ โภคและผู้ผลิต อีกทัง้ ทาให้ ตวั ผู้เลี ้ยงเองมีปฎิสมั พันธ์ กบั สังคมลดลง เนื่องจากจะต้ องใช้ เวลาอยู่ภายในฟาร์ มของตนเอง
ตลอดเวลา (อมรชัย บ้ านเมือง, 2559)
จากสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการเลี ้ยงไก่เนื ้อในระบบเกษตรพันธสัญญา จึงได้ นาการประเมินความยัง่ ยืนของระบบ
อาหารและการเกษตร (Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems, SAFA) คื อ เครื่ อ งมื อ ที่ พัฒ นา
จากองค์ ก ารอาหารและการเกษตรแห่ง สหประชาชาติ (FAO) ที่ มี ห ลัก การความยั่ง ยื น 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นธรรมาภิ บ าล
ด้ านสิง่ แวดล้ อม ด้ านเศรษฐกิจ และด้ านสังคม และ การประเมินความยัง่ ยืนของ SAFA ในมิติสงั คม คือ จุดมุง่ หมายของผู้วิจยั
ที่จะประเมินความยัง่ ยืนของฟาร์ มไก่เนื ้อในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยจะใช้ กรอบการทางานของด้ านสังคมมีอยู่ 6 มิติ
ทัง้ ในเรื่ อ งของ การด ารงชี วิ ต อย่ า งเหมาะสม ธรรมาภิ บ าล สิ ท ธิ แ รงงาน ความเท่า เที ย ม สุข ภาพและความปลอดภัย
ของมนุ ษ ย์ และควา มหลากหลายทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ ประเมิ น ความยั่ ง ยื น ในมิ ติ สั ง คมโดยใช้ ประยุ ก ต์ ใช้
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กรอบการประเมิน SAFA จากผู้เลี ้ยงไก่เนื ้อขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี และจัดทาข้ อเสนอแนะในการส่งเสริ มความยัง่ ยืน
ของเกษตรกรผู้เลี ้ยงไก่เนื ้อขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้เพื่อประเมินความยัง่ ยืนในมิติสงั คมโดยใช้ ประยุกต์ใช้ กรอบการประเมิน SAFA จากผู้เลี ้ยงไก่
เนือ้ ขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี และจัดทาข้ อเสนอแนะในการส่งเสริ มความยั่งยืนของเกษตรกรผู้เลี ้ยงไก่เนือ้ ขนาดเล็ก
จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จัย คื อ แบบสอบถามที่ มีก ารพัฒ นา โดยมี การอ้ างอิ ง จากแบบการประเมิน ความยั่ง ยื น
ตามกรอบโมเดล SAFA ที่ พัฒ นาขึ น้ โดยองค์ ก ารอาหารและการเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ ( Food and Agriculture
Organization of the United Nations, FAO) ซึ่ ง ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ไ้ ด้ มี ก ารปรั บ ข้ อค าถามเพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ บริ บ ท
ในประเทศไทยโดยมีคาถามซึง่ มีรายละเอียดของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้
ส่วนที่ 2 การประเมินความยัง่ ยืนในมิติสงั คมของฟาร์ มไก่เนื ้อในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยการทางานตามกรอบ
การทางาน SAFA ในมิติสงั คม อยู่ 6 หัวข้ อหลักที่ใช้ ในการวัดและประเมินผล
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ เพื่อให้ ได้ แบบสอบถามที่มีคุณภาพสามารถนาไปใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล
ได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ผู้วิจยั จะเตรี ยมการในการสร้ างและหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนาร่ างแบบสอบถามไปหาค่า
ความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยเสนอให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญในด้ านที่เกี่ยวข้ อง 3 ราย ตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่าง
ข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์การศึกษาวิจยั แล้ วนาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมา คานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง
ระหว่ า งข้ อ ค าถามกับ วัต ถุป ระสงค์ ก ารศึ ก ษาวิ จัย (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่ง มี ค่ า IOC มากกว่ า
.50 ทุกข้ อจึงจะนาไปทดลองใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้
ประชากรในการศึกษา
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ เกษตรกรที่ เ ลี ย้ งไก่ เ นื อ้ ขนาดเล็ก ในระบบเกษตรพัน ธสัญ ญา ในพื น้ ที่ จัง หวัด
สุพรรณบุรี ซึง่ มีทงสิ
ั ้ ้นจานวน 63 ราย และเนื่องจากประชากรทังหมดน้
้
อยกว่า 100 คนดังนันในการวิ
้
จยั จึงใช้ จานวนประชากร
ทังหมดในการเก็
้
บข้ อมูลคิดเป็ นร้ อยละ 100
วิธีการศึกษาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาในครัง้ นี ้การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีแบบสอบถามที่ประยุกต์มาจากกรอบการประเมิน
ความยัง่ ยืนของระบบอาหารและการเกษตร (Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems, SAFA) โดยจะ
เป็ นเครื่ องมือเพื่ออธิ บายข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี ้ยงไก่เนื ้อฟาร์ มขนาดเล็ก จากนันท
้ าการกาหนดน ้าหนักตัวชีว้ ดั
แต่ละหัวข้ อย่อยให้ มีน ้าหนักเท่าเทียมกันตามกรอบการประเมินความยัง่ ยืนในมิติสงั คมตามกรอบโมเดล SAFA หากหัวข้ อย่อย
มีตวั ชี ้วัดตังแต่
้ 2 ตัวชี ้วัดขึ ้นไป จะนาคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อให้ ได้ ค่าน ้าหนัก ตามสีที่กาหนด ดังตารางที่ 1 และนาเสนอ
ผลการศึกษาในลักษณะกราฟตามแบบแผนของการทางานตามกรอบโมเดล SAFA ต่อไป
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ตารางที่ 1 การคิดคะแนนเป็ นเปอร์ เซ็นต์
ประสิทธิภาพ
(สีเขียวเข้ ม) ดีมาก

คิดคะแนนเป็ นเปอร์ เซ็นต์ (%)
80 – 100

(สีเขียวอ่อน) ดี

60 – 80

(สีเหลือง) ปานกลาง

40 – 60

(สีส้ม) น้ อย

20 – 40

0 - 20
(สีแดง) น้ อยมาก
ที่มา : Food and Agriculture Organization of the United Nations (2014)

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้ อมูลของกลุม่ ตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี ้ยงไก่เนื ้อฟาร์ มขนาดเล็ก ในพื ้นที่จงั หวัดสุพรรณบุรี แบ่งออกเป็ น
2 ประเภทดังต่อไปนี ้
1) ข้ อมูลทัว่ ไปของเกษตรกรผู้เลี ้ยงไก่เนื ้อ พบว่า เกษตรกรผู้เลี ้ยงไก่เนื ้อจะเลี ้ยงไก่เนื ้อฟาร์ มขนาดเล็ก ในพื ้นที่จงั หวัด
สุพรรณบุรี จานวน 63 ราย และอยู่ภายใน 5 อาเภอ คือ อาเภออู่ทอง อาเภอด่านช้ าง อาเภอหนองหญ้ าไซ อาเภอดอนเจดีย์
และอาเภอบางปลาม้ า โดยจะมีการเลี ้ยงไก่เนื ้ออยู่จานวน 3,000 – 6,000 ตัว และจะมีการเลี ้ยงในระบบเปิ ดเป็ นจานวนมาก
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ร อบการเลี ย้ งอยู่ 3 – 3.5 รอบ/ปี โดยในระบบเกษตรพั น ธสัญ ญาเกษตรกรนิ ย มท าสั ญ ญากลุ่ ม
(การรวมกลุม่ ) มากกว่าการทาสัญญาโดยตรงกับบริ ษัท และมากกว่ากึ่งหนึง่ มีประสบการณ์เลี ้ยงไก่เนื ้อมากกว่า 15 ปี ขึ ้นไป
2) การประเมินความยัง่ ยืนทางสังคมตามโมเดล SAFA ซึง่ มีอยู่ 6 หัวข้ อหลักพบว่า
(1) ผลการศึกษาด้ านการดารงชีวิตอย่างเหมาะสม (Decent Livelihood)
จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรผู้เลี ้ยงไก่เนื ้อฟาร์ มขนาดเล็ก ในพื ้นที่จงั หวัดสุพรรณบุรี ในด้ านการดารงชีวิต
อย่างเหมาะสม ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นหลัก คือ (1) การมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี และ (2) การพัฒนาตามความสามารถ
ของเกษตรกรอยู่ในระดับความยัง่ ยืนดีมาก (3) การเข้ าถึงกระบวนการอย่างเป็ นธรรมของเกษตรกรอยู่ในระดับ
ความยัง่ ยืนดี เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี ้ยงไก่เนื ้อในระบบเกษตรพันธสัญญามีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ในเรื่ องของการมีเวลา
พักผ่อนที่เพียงพอที่จะสามารถทากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะตอบสนองต่อความต้ องการของตนเองและชุมชนได้ ตลอดจน
สามารถรั บ ประทานครบ 3 มือ้ และ 5 หมู่ ได้ อย่า งสม่ าเสมอตามพื น้ ที่ ข องตนเองได้ ตลอดจนการมี เวลาว่า ง
ในการสาหรับการพักผ่อน หรื อท่องเที่ยวกับครอบครัว และการมีเงินออมของเกษตรกร และในส่วนของการอบรม
เกี่ยวกับกระบวนการเลี ้ยงไก่เนื ้อในระบบเกษตรพันธสัญญาเกษตรกรได้ รับการอบรมอย่างสม่า เสมอ ทังนี
้ ้ทังนั
้ น้
ถึ ง แม้ ว่ า จะมี เ วลาว่ า งในการส าหรั บ การพัก ผ่อ น หรื อ ท่อ งเที่ ย วกับ ครอบครั ว แต่ บ างครั ง้ อาจจะไม่ ส ามารถ
ร่ วมกิจกรรมทางสังคมได้ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ (ชีวิน อริ ยะสุนทร, 2555) ที่พบว่า เกษตรกรต้ องอาศัย
การสลับกับคนในครอบครั วเพื่อเข้ าร่ วมกิ จกรรมทางสังคมกับสมาชิ กของครอบครั วรายอื่น ๆ ซึ่งจะไม่สามารถ
ทิ ง้ สัต ว์ เ ลี ย้ งไว้ เพื่ อ มาร่ ว มกิ จ กรรมทางสัง คมได้ ทัง้ ด้ านการออมเงิ น ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ร ายได้ จากการเข้ าร่ ว ม
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ในรูปแบบดังกล่าวเป็ นจานวนมาก แต่รายได้ สว่ นใหญ่ถกู แปรไปอยูใ่ นรูปของค่าใช้ สอยในการอุปโภคบริ โภคมากกว่า
การนาเงินที่ได้ รับมาเก็บออมหรื อการลงทุนต่อเพื่อไห้ ได้ ผลกาไรสูงสุดตามระบบของทุนนิยม
(2) ผลการศึกษาด้ านธรรมาภิบาล (Fair Trading Practices)
จากก ารศึ ก ษา พบว่ า เก ษตรกรผู้ เ ลี ย้ ง ไก่ เ นื อ้ ฟาร์ ม ขนา ด เล็ ก ในพื น้ ที่ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
ในด้ านธรรมาภิบาล ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็นหลัก คือ (1) ผู้รับซือ้ มีความเป็ นธรรมของเกษตรกรอยู่ในระดับ
ความยั่ง ยื น ดี (2) สิ ท ธิ ข องผู้ผ ลิต ของเกษตรกรอยู่ใ นระดับ ความยั่ง ยื น ปานกลาง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ
(ชีวิน อริ ยะสุนทร, 2555) ที่พบว่า บริ ษัททุนมักมีอานาจเหนือกว่าเกษตรกรโดยอาศัยการควบคุมจากปั จจัย การผลิต
และการตลาดที่บ ริ ษั ททุน เป็ นผู้กาหนดขึน้ ในขณะที่ เกษตรกรไม่มีการรั บรู้ และเข้ าใจในระบบสัญญาดังกล่า ว
จึงเป็ นเหตุให้ ขาดอ านาจในการต่อรอง เช่นเดี ยวกับ การศึก ษาของ (กัลปพฤกษ์ ผิ วทองงาม และคณะ, 2552)
ที่ก ล่า วว่า การผูกขาดทางปั จจัย การผลิต และการมีอ านาจทางการตลาดของบริ ษั ททุน เป็ นการผูก ขาดที่ ทาให้
เกษตรกรแทบจะไม่มีอานาจต่อรองกับบริ ษัทคูส่ ญ
ั ญา
(3) ผลการศึกษาด้ านสิทธิแรงงาน (Labour Rights) และ (4) ผลการศึกษาด้ านความเท่าเทียม (Equity)
จากการศึก ษาพบว่า เกษตรกรผู้เ ลีย้ งไก่ เ นื อ้ ฟาร์ ม ขนาดเล็ก ในพื น้ ที่ จัง หวัด สุพ รรณบุรี ในด้ า นสิท ธิ
แรงงาน และด้ านความเท่าเทียม พบว่าเกษตรกรผู้เลี ้ยงไก่เนื ้อฟาร์ มขนาดเล็กไม่มีการจ้ างแรงงานเข้ าเลี ้ยงไก่เนื ้อ
เนื่องจากใช้ แรงงานภายในครอบครัวเท่านัน้ และในด้ านเท่าเทียมก็ไม่สามารประเมินได้ เนื่องจากใช้ แรงงานภายใน
ครอบครัวจึงไม่เกิดความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ ้น ดังนันทั
้ ง้ 2 ด้ านนี ้จึงไม่สามารถประเมินความยัง่ ยืนได้ สอดคล้ อง
(สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์, 2558) ที่พบว่า รูปแบบการใช้ แรงงานในการเลี ้ยงไก่เนื ้อในระบบเกษตรพันธสัญญาขนาดเล็ก
ส่ว นใหญ่ เ ป็ นการใช้ แรงงานภายในครั ว เรื อ นเป็ นหลัก หรื อ หากมี ก ารจ้ างมัก เป็ นการจ้ า งในกลุ่ มเครื อ ญาติ
หรื อแบบเพื่อนบ้ าน จึงมีความสัมพันธ์ที่มากกว่าการเป็ นนายจ้ างและลูกจ้ างในระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
(5) ผลการศึกษาด้ านสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ (Human Safety & Health)
จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรผู้เลี ้ยงไก่เนื ้อฟาร์ มขนาดเล็ก ในพื ้นที่จงั หวัดสุพ รรณบุรี ในด้ านสุขภาพและ
ความปลอดภัยของมนุษย์ ซึ่งแบ่ง ออกเป็ น 2 ประเด็ นหลัก คื อ (1) ข้ อก าหนดด้ านความปลอดภัยและสุข ภาพ
ในการท างานของเกษตรกรอยู่ ใ นระดับ ความยั่ง ยื น ดี ม าก เนื่ อ งจากเกษตรกรมี ค วามปลอดภัย ของฟาร์ ม
ตามหลัก GAP และด้ านการมีระบบป้องกันมลภาวะต่อชุมชน แต่ในส่วนของการคุ้มครองด้ านสุขภาพ มีความพร้ อม
ด้ านสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น และการมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ างเสริ มสุ ข ภาพที่ ดี ใ ห้ กั บ สมาชิ ก ในชุ ม ชน และ
(2) ด้ านสาธารณสุขของเกษตรกรอยู่ในระดับความยัง่ ยืนดีมาก เนื่องจากเกษตรกรทุกคนได้ รับหลักประกันสุขภาพ
ถ้ วนหน้ า ตามหลักของกระทรวงสาธารณสุข
(6) ผลการศึกษาด้ านความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity)
จากก ารศึ ก ษา พบว่ า เก ษตรกรผู้ เ ลี ย้ ง ไก่ เ นื อ้ ฟาร์ ม ขนา ด เล็ ก ในพื น้ ที่ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
ในด้ านความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็นหลัก คือ (1) ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของเกษตรกรอยู่
ในระดับความยัง่ ยืนดี (2) ด้ านอธิปไตยทางอาหารของเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้ องกับผลการศึกษา
ของ (ชี วิ น อริ ย ะสุน ทร, 2555) เกษตรกรถูกควบคุมเชิ ง โครงสร้ างโดยบริ ษั ท ทุน ทัง้ รู ปแบบของปั จ จัยการผลิต
เทคโนโลยี และทั ก ษะตามระบบที่ บ ริ ษั ท ก าหนดไว้ แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี เ กษตรกรบางส่ ว นก็ ใ ช้ ประสบการณ์
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ที่เกิดจากการเรี ยนรู้ และสังเกต มาปรั บใช้ ให้ เกิดความเหมาะสม ขึ ้นอยู่กับประสิทธิ ภาพในการต่อรองกับบริ ษัท
คูส่ ญ
ั ญาเพื่อให้ เกิดการยินยอมผ่อนปรนเป็ นบางกรณี

บทสรุป
จากผลการศึ ก ษาข้ า งต้ น เมื่ อ น าผลการศึก ษามาวิ เ คราะห์ ผลตามกรอบการประเมิ น ความยั่ง ยื น ในมิ ติ สัง คม
ตามกรอบโมเดล SAFA จะสามารถแสดงผลการศึกษาระดับตัวชี ว้ ัดทัง้ 6 ด้ าน ต่อระดับความยั่งยืนของการเลี ้ยงไก่เนื อ้
ของเกษตรกรผู้เลี ้ยงไก่เนื ้อขนาดเล็ก ในพื ้นที่จงั หวัดสุพรรณบุรี ได้ ดังรูปภาพต่อไปนี ้

ภาพ 2 กราฟความยั่งยืนในมิตสิ ังคมของเกษตรกรผู้เลีย้ งไก่ เนือ้ ขนาดเล็ก
ในระบบเกษตรพันธสัญญา จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อพิจารณาตามความยั่งยืนทางด้ านสังคมตามกรอบการดาเนินงานของโมเดล SAFA เป็ นด้ านสามารสรุ ปผล
การศึกษาออกเป็ น 6 ด้ าน ดังนี ้ (1) การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม พบว่าอยูใ่ นระดับดีมาก (สีเขียวเข้ ม) (2) ธรรมาภิบาล พบว่า
อยู่ในระดับดี (สีเขียว) (3) สิทธิในการแรงงานและความเท่าเทียมกัน ไม่สามารถประเมินความยัง่ ยืนได้ (4)สุขภาพและความ
ปลอดภัยของมนุษย์ จากการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก (สีเขียวเข้ ม) (5) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า
อยูใ่ นระดับดี (สีเขียวอ่อน)
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครัง้ นี ้
ภาครัฐควรเข้ ามามีบทบาทในการพัฒนาการเพิ่มกลไกให้ เกษตรกรมีอานาจในการต่อรองในสัญญาในแก่เกษตรกร
และบริ ษัทควรเพิ่มความรับผิดชอบด้ านสุขภาพให้ กบั ประชาชน โดยการสนับสนุนให้ มีการทาประกันกลุม่ ที่ เพิ่มสิทธิประโยชน์
นอกเหนือจากหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ที่เกษตรกรทุกคนมีอยู่แล้ ว และเปิ ดโอกาสให้ เกษตรกรได้ ใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ น
ในการดาเนินงานจัดการฟาร์ ม เพื่อรักษาและสร้ างเสริ มมิติความยัง่ ยืนทางด้ านสังคมต่อ ไป
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1) การศึก ษาครั ง้ นีศ้ ึกษาเกษตรกรผู้เ ลี ้ยงไก่ เนือ้ ขนาดฟาร์ มเล็ก (Size S) เท่า นัน้ ดังนัน้ ในการศึกษาครั ง้ ต่อไป
ควรที่จะศึกษา การเลี ้ยงไก่เนื ้อขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เนื่องจากในตัวชี ้วัดด้ านสิทธิแรงงานและความเท่าเทียมไม่สามารถ
ประเมินได้ ในกลุม่ ฟาร์ มขนาดเล็กและระบบครั วเรื อนที่สว่ นใหญ่ไม่พบการจ้ างแรงงานในกระบวนการเลี ้ยงในการผลิตไก่เนื ้อ
ส่งผลให้ กรอบการประเมินความยัง่ ยืนของโมเดล SAFA ไม่สามารถประเมินได้ ครบทัง้ 6 มิติตามตัวชี ้วัด
2) การศึกษาในครั ง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยในเชิ งปริ มาณเท่านัน้ และถ้ ามีการศึกษาในครั ง้ ต่อไปควรมีลกั ษณะการวิจัย
เชิงคุณภาพ มีสมั ภาษณ์เชิงลึกเพื่อเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ในรายละเอียดในเนื ้อหาในมิติอื่น ๆ
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อาหารกับอัตลักษณ์ ของตัวละครเอกหญิงในนวนิยายและเรื่องสัน้ ของอุรุดา โควินท์ 1
The Relation Between Food and Identity of Main Female Character in Uruda Covin’s Novels
and Short Stories.
มุกริ นทร์ แพรกนกแก้ ว2 และ อารี ยา หุตินทะ3
Mukarin Praeknokkaew and Areeya Hutinta

บทคัดย่ อ
บทความนีม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาความสัม พันธ์ ร ะหว่า งอาหารกับอัต ลัก ษณ์ ของตัว ละครเอกหญิ ง
ในนวนิยายและเรื่ องสันของอุ
้
รุดา โควินท์ ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับอัตลักษณ์ของตัวละคร
เอกหญิงมี 3 รู ปแบบ คือ รู ปแบบที่หนึ่งได้ แก่การใช้ อาหารเป็ นสื่อนาเสนออัตลักษณ์ คือการใช้ อาหารเป็ นเครื่ องมือ
นาเสนอตัวตนที่ตวั ละครเอกหญิงเลือกเป็ นให้ ผ้ อู ื่นได้ รับทราบ รูปแบบที่สองได้ แก่การใช้ อาหารเป็ นเครื่ องป้องกันและ
ตอบโต้ อานาจ คือการใช้ อาหารเพื่อเป็ นเครื่ องมือรักษาอัตลักษณ์ของตนและต่อสู้กบั อานาจในพื ้นที่ที่กาลังลดทอน
ตัวตนอยู่ และรู ปแบบที่สามได้ แก่การใช้ อาหารเป็ นเครื่ องมือเข้ าร่ วมสังคม คือการใช้ อาหารเชื่อมความสัมพันธ์ กับ
กลุม่ สังคมหลักในพื ้นที่ นอกจากนี ้ การศึกษานี ้ยังแสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กบั พื ้นที่และอิทธิพลของพื ้นที่
จากปฏิสมั พันธ์และการปฏิบตั ิตอ่ อาหารในสถานการณ์การโยกย้ ายถิ่นฐาน
คาสาคัญ : อาหาร, สตรี , ตัวละคร, อัตลักษณ์, นวนิยาย, เรื่ องสัน,้ อุรุดา โควินท์

Abstract
The objective of the study was to study the relationships between food and identities of the main
female characters in Uruda Covin’s novels and short stories. The result showed 3 relationship formats:
(1) Self-presentation: Main female characters shown their own experiences and identities through the food;
(2) Self-protection: Main female characters used the food to protect and fight the power devaluing their
identities; (3) Social belonging: Main female characters used the food to create unity or agreement among
people with different views or beliefs. On top of that, the study also showed the relationship between person
and space and the impact of space.
Keywords : Food, Female, Character, Identity, Novel, Short Story, Uruda Covin
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บทนา
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเรื่ องสามัญประจาวันอย่างอาหารการกินกับผู้คนนันมี
้ ความสาคัญในแง่ของ
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์รูปแบบต่างๆ ซึ่งอาหารเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่สมั พันธ์ กบั วิถีชีวิต
และวิถีสังคมโดยตรง ไม่ว่าจะเป็ นผู้ป รุ งหรื อผู้กิน การศึกษาประเด็ นนีอ้ าหารจะไม่เ ป็ นเพียงสิ่งที่ มนุษ ย์ บริ โภค
แต่ยงั เผยความสัมพันธ์ ที่มนุษย์มีต่ออาหารและกระบวนการปรุ งอย่างซับซ้ อน พาก้ าวข้ ามหน้ าตาและสูตรอาหาร
ไปยังมุมมองที่คนผู้นนมี
ั ้ ตอ่ อาหารและชีวิต เห็นความปรารถนา ภูมิหลังทางสังคม ความคิดและบุคลิกภาพ บางขณะ
อาหารทาให้ เราเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ ของผู้ปรุ ง หรื อ ผู้กิน ไม่ว่าจะเรื่ องครอบครั ว การอพยพย้ ายถิ่ น การปรั บตัว
การขัดขืนต่อต้ าน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในชีวิต ยิ่งไปกว่านัน้ อาหารยังเป็ นเครื่ องบ่งบอกอัตลักษณ์ที่สาคัญ
ทังในระดั
้
บปั จเจกและระดับกลุม่ สังคมที่ใหญ่ขึ ้นเช่นชุมชน ภูมิภาค หรื อประเทศชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับมนุษย์ยงั เป็ นประเด็นศึกษาวรรณกรรมที่ได้ รับความสนใจมากขึ ้นในปั จจุบนั
ความน่าสนใจของอาหารในวรรณกรรมปรากฏในงานวิจัยหลายเรื่ อง ดังเช่นงานวิจัยของชุติมา ประกาศวุฒิสาร
เรื่ อง “ตารา ตารับ ทัพพี อิสตรี กบั การสร้ างประวัติศาสตร์ ” กล่าวว่า ผู้หญิงและครัวเรื อนมีสว่ นสาคัญในการขับเคลือ่ น
ทางประวัติศาสตร์ สังคมและการเมือง ผู้เขียนได้ นาเสนอประเด็นนี ้ผ่านนวนิยายเรื่ อง Like Water of Chocolate
ของ เลาร่ า เอสกีเบล นักเขียนสตรี ชาวแม็กซิกนั ความสาคัญของอาหารที่ปรากฏในวรรณกรรมมีตงแต่
ั ้ เป็ นเสมือน
แหล่งบันทึกความทรงจาในอดีต เป็ นสิง่ เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ของผู้เล่าเข้ ากับบรรพบุรุษ จากการถ่ายทอดสูตรอาหาร
ผ่านผู้หญิงสามรุ่น อาหารแสดงถึงอานาจของสตรี ในครัวเรื อนและเป็ นสิง่ บ่งบอกอัตลักษณ์ของผู้ปรุง เนื่ องจากอาหาร
กับผู้ปรุ งมีความสัมพันธ์ กนั อย่างแนบแน่น นอกจากนี ้ อาหารไม่เพียงเป็ นสิ่งที่ตอบสนองความต้ องการของร่ างกาย
แต่ยงั เป็ นสิ่งตอบสนองความต้ องการของจิตใจด้ วย เพราะอาหารมีบทบาทในการเยียวยาความบอบช ้าทางจิตใจ
จากการถูกทาร้ าย กลิน่ และรสชาติของอาหารที่ค้ นุ เคยสามารถช่วยรื อ้ ฟื น้ ความสุขที่เคยเกิดขึ ้นในอดีตให้ หวนกลับคืน
สูผ่ ้ กู ินได้ 4
นอกจากนี ้ยังมีงานวิจัยของสิริชญา คอนกรี ต ที่ศึกษา “เพลงลูกทุ่งอีสาน : อัตลักษณ์ และการเมืองเชิ ง
วัฒ นธรรมของคนอีสานพลัดถิ่ น ” ก็ แสดงให้ เห็ น ความสาคัญของอาหารที่ม ากไปกว่า สิ่ง ที่ มนุษ ย์ บ ริ โภคเข้ า ไป
ในร่ างกาย งานวิจัย เรื่ องนี ช้ ี ว้ ่า อาหารเป็ นเครื่ อ งบ่ง ชี อ้ ัต ลัก ษณ์ ค นอีสานที่ สาคัญทัง้ ในแง่ก ารบอกถึงรากเหง้ า
และอื่ น ๆ เช่ น ปลาร้ าคื อ อาหารประจ าถิ่ น ที่ บ่ง บอกอัต ลัก ษณ์ ข องชาวอี ส าน เช่ น เดี ย วกับ ที่ ข้ า วเหนี ย วส้ ม ต า
ก็กลายเป็ นสัญญะถึงความเป็ นอีสานไปแล้ ว นอกจากนี ้ ยังมีการบอกคุณลักษณะของคนที่เชื่อมโยงกับอาหาร เช่น
การใช้ อาหารประเภทปลาร้ าแสดงถึงความมีน ้าอดน ้าทนและต่อสู้กบั ความยากลาบากของคนอีสาน เช่นเดียวกับปลา
ร้ าที่เป็ นอาหารที่เกิดจากสภาพความแร้ นแค้ น แต่ก็สามารถทาให้ ใครหลายคนยังชีพอยู่ได้ การใช้ อาหารเป็ นภาพ
ตัว แทนสัง คมชนบทอี สาน เช่ น จ า้ ปลาป่ น ที่ ค นอี ส านนิ ย มกิ น เพราะเรี ย บง่ า ย ท าจากวัต ถุดิ บ น้ อ ยแต่ กิ น ได้
ทังครอบครั
้
ว เป็ นภาพตัวแทนของชาวอีสานที่เรี ยบง่ายและกินอยูอ่ ย่างประหยัด นอกจากนี ้ยังพบการใช้ อาหารเป็ น
เครื่ องแสดง
การปรับปรนอัตลักษณ์เมื่อเข้ ามาอยู่ในสังคมเมือง เช่น การกล่าวถึงอาหารประเภทจิ ้มจุ่ม ซึ่งเคย
เป็ นของกินพื ้นบ้ าน เมื่อคนอีสานอพยพย้ ายถิ่นมาทางานในเมืองมากขึ ้น จิม้ จุ่มก็ตามเข้ ามาในเมือง และมีหลาย
ระดับตังแต่
้ รถเข็นข้ างถนนไปถึงร้ านในห้ างสรรพสินค้ า จิม้ จุ่มในห้ างคือสถานที่นดั พบของหนุ่มสาวอีสานรุ่ นใหม่

4

ชุติมา ประกาศวุฒิสาร, ก่ อร่ างสร้ างเรื่อง : เรื่องเล่ าอัตลักษณ์ และชุมชนในวรรณกรรมสตรีชายขอบ. (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2554), 153-180.
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ที่ มี ห น้ า ที่ ก ารงานดี ขึน้ มากกว่า ผู้ใ ช้ แ รงงาน การเลือ กร้ านจิ ม้ จุ่ม เป็ นที่ นัด พบจึ ง เป็ นเครื่ อ งแสดงทัง้ อัต ลัก ษณ์
ของคนอีสานและการปรับตัวให้ เข้ ากับวิถีชีวิตในสังคมเมืองอย่างน่าสนใจ 5
ในนวนิยายและเรื่ องสันของอุ
้
รุดา โควินท์ ตัวละครเอกหญิงจานวนมากมีความสัมพันธ์กบั อาหารในหลาก
ประเด็ น เริ่ ม ตัง้ แต่ค วามสนใจในการท าอาหาร ความเชี่ ย วชาญตามแบบฉบับ ของตัว ละครแต่ละตัว ซึ่ง แสดง
ผ่าน การบรรยายรู ปลักษณ์ วิธีการ การให้ ความสาคัญกับการทาอาหารทุกขันตอนอย่
้
างละเอียดในการเล่าเรื่ อง
บางเรื่ อง บางสถานการณ์ อาหารถูกใช้ เพื่อบรรยายเทียบเคียงไปกับการบรรยายสถานการณ์ สาคัญที่ตัวละคร
เผชิญอยู่ บางครัง้ อาหารคือสมรภูมิที่ใช้ ประกาศเขตแดนของตัวละครในพื ้นที่ที่ตวั ละครต้ องต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็ นพื ้นที่
ของทุนนิยม ปิ ตาธิปไตย หรื อในครอบครัว และหลายครัง้ ที่อาหารคือหลุมหลบภัยของตัวละครเอกหญิง ผู้อ่านอาจ
สังเกตมุมมองของตัวละครเอกหญิ งที่มีต่อคนรอบตัว หรื อต่อการใช้ ชีวิตได้ จากการบรรยายขณะที่เธอปรุ งอาหาร
อาจเรี ยนรู้ปมปั ญหาในชีวิตของเธอได้ จากการเลือกกล่าวถึงอาหารบางชนิด และอาจเข้ าใจอารมณ์ความรู้สกึ ของเธอ
อย่างลึกซึ ้งที่สดุ จากอาหารที่เธอเลือกปรุ งหรื อเลือกกิน อาหารในผลงานของอุรุดาจึงเป็ นมากกว่ารายการอาหาร
เป็ นมากกว่าการกินเพื่อความอยู่รอดในแต่ละวัน แต่เป็ นองค์ประกอบสาคัญอีกประการหนึ่งที่อรุ ุ ดาใช้ ในการแสดง
อัตลักษณ์ตวั ละครเอกหญิงของเธอ

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับอัตลักษณ์ของตัวละครเอกหญิงในนวนิย ายและเรื่ องสันของอุ
้
รุดา
โควินท์

วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างอาหารกับอัตลักษณ์ของตัวละครเอกหญิง จากนวนิยายและเรื่ องสันของ
้
อุรุดา โควินท์ จานวน 7 เล่ม ได้ แก่ ผีเสื ้อที่บินข้ ามบึง, ขอบของแสง ปี กแห่งเงา, เมรี ในร้ านหนังสือ, แหวนพระจันทร์ ,
หยดน ้าหวานในหยาดน ้าตา, รวมเรื่ องสันสมิ
้ งพระราหู และรวมเรื่ องสันมี
้ ไว้ เพื่อซาบ

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างอาหารกับอัตลักษณ์ของตัวละครเอกหญิง ในนวนิยายและเรื่ องสัน้
ของอุรุดา โควินท์ปรากฏและจาแนกได้ เป็ น 3 รู ปแบบ คือ การใช้ อาหารเป็ นสื่อนาเสนออัตลักษณ์ การใช้ อาหาร
เป็ นเครื่ องป้องกันและตอบโต้ อานาจ และการใช้ อาหารเป็ นเครื่ องมือเข้ าร่วมสังคม ความสัมพันธ์แต่ละรูปแบบปรากฏ
ในนวนิยายหรื อเรื่ องสันโดยมี
้
รายละเอียดที่แตกต่างกันตามรายละเอียดของตัวละครเอกหญิง
ความสัมพันธ์ รูปแบบที่ 1 : การใช้ อาหารเป็ นสื่อนาเสนออัตลักษณ์
การใช้ อาหารเป็ นสือ่ นาเสนออัตลักษณ์ของตัวละครเอกหญิงเป็ นการใช้ อาหารนาเสนอตัวตนของตัวละคร
ไม่วา่ ตัวตนที่เธอเลือกจะเป็ นหรื อตัวตนที่เธอต้ องการจะเป็ น โดยมีจดุ มุง่ หมายคือเพื่อให้ ผ้ คู นรับทราบเป็ นสาคัญ

สิริชญา คอนกรี ต, “เพลงลูกทุ่งอีสาน : อัตลักษณ์และการเมืองเชิงวัฒนธรรมของคนอีสานพลัดถิ่น ”, (วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาควิชาภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2556).
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พะแพง จากเรื่ อง ผีเสือ้ ที่บินข้ ามบึง และ ขอบของแสง ปี กแห่ งเงา เป็ นผู้หญิ งชาวเชียงราย ใช้ ชีวิต
อยู่กับคนรั กในหมู่บ้านคีรีวง อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรี ธรรมราช ยาวนานถึงแปดปี หลังกันเสียชี วิตพะแพง
จึงย้ ายเข้ ากรุงเทพมหานคร และกลับไปอยู่จงั หวัดเชียงรายบ้ านเกิดของตนในเวลาต่อมา พะแพงในนวนิยายปรากฏ
การสร้ างและนาเสนออัตลักษณ์ ที่สมั พันธ์ กบั พื ้นที่ภาคใต้ ทังการนุ
้
่งผ้ าปาเต๊ ะในชีวิตประจาวัน สถานะแม่บ้านและ
ผู้สร้ างศิลปะ การใช้ ชีวิตแบบศิลปิ น รวมถึงการทาอาหารจากพืชผักในบ้ าน แบบที่ พะแพงบอกกับแม่ผ้ เู ป็ นเจ้ าของ
บ้ านเกิดในจังหวัดเชียงรายว่าตนได้ สมั ผัสความสวยจากภายในและมีความสุขกับชีวิตแบบนี ้
อัตลักษณ์ คนบ้ านสวนปรากฏการนาเสนอผ่านอาหารด้ วยเช่นกัน ครัง้ ที่พะแพงกับกันกลับจากเยี่ยมแม่
ที่จังหวัดเชี ยงราย อาหารที่พะแพงเอ่ยปากอยากกิ นเมื่อกลับ ถึงคีรีวงคือแกงเลียงและนา้ พริ ก ซึ่งกันก็รับปากว่า
“รอฝนขาดเม็ด เราจะไปเก็บยอดแหมะ”6 ยอดแหมะหรื อผักแมะเป็ นผักพื ้นบ้ านชนิดหนึง่ ซึง่ พบได้ มากในหมูบ่ ้ านคีรีวง
มี ลัก ษณะใบคล้ า ยใบต าลึง นิ ย มเด็ ด ส่ว นใบอ่ อ นหรื อ ส่ว นยอดมาท าแกงเลีย งเคยเกลือ หรื อ แกงเลีย งใส่ก ะปิ
จะกินเป็ นกับข้ าวเดี่ยวหรื อกินกับน ้าพริ กเพื่อรสชาติที่จัดจ้ านขึ ้นก็ได้ ทังแกงเลี
้
ยงเคยเกลือและน ้าพริ กเป็ นเมนูแรก
ที่พะแพงได้ กินในบ้ านของกันก่อนตัดสินใจอยูด่ ้ วยกัน เมนูนี ้จึงยึดโยงพะแพงกับชีวิตในคีรีวงเอาไว้ พะแพงมองบ้ าน
สวนคีรีวงเป็ นบ้ านในความหมายของพื ้นที่แห่งความสบายใจ พื ้นที่ที่ต นไม่ต้องถูกครอบงาด้ วยเงาอานาจของใคร
ซึง่ บ้ านเกิดที่เชียงรายไม่สามารถสร้ างความรู้สกึ นี ้ให้ พะแพงได้ เพราะเป็ นพื ้นที่อานาจของแม่
และในตอนท้ ายของเรื่ อง พะแพงซึ่งกลับไปอยู่บ้านที่เชียงรายและตกลงรับช่วงต่อร้ านอาหารของน้ องสาว
อย่างเต็มตัวได้ เพิ่มรายการขนมจีนแกงใต้ เป็ นอาหารใต้ ที่ขายในร้ าน “ฉันมัน่ ใจว่าคนเชียงรายกินเผ็ดสู้คนใต้ ได้ อย่าง
แน่นอน ฉันใส่ไม่ยงั ้ ทัง้ ความร้ อนจากพริ กไทยดาและความเผ็ดของพริ กขีห้ นูแห้ ง ตาเครื่ องแกงไว้ ตงแต่
ั ้ เมื่อวาน
มีเครื่ องแกงดี ไม่ว่าแกงอะไรย่อมมีชยั ยิ่งถ้ าได้ ก ะปิ ดี ๆ ถึงกะทิ ถึงเนื ้อปลา ขนมจีนไม่อร่ อยก็ไม่ร้ ู จะว่าอย่างไร […]
เราเสิ ร์ ฟเป็ นคู่ แ กงไตปลากั บ น า้ ยา กิ น กั บ ไข่ ต้ มสุก ผัก สด และผัก ต้ มกะทิ ” 7 พะแพงเลื อ กจะไม่ ป รั บ สูต ร
เพื่อขายในร้ านอาหารของภาคเหนือแต่เลือกรักษาลักษณะสาคัญของขนมจีนสูตรพื ้นเมืองภาคใต้ คือน ้าแกงเข้ มข้ น
รสจัด เผ็ดร้ อน และผักเครื่ องเคียงหลากหลายชนิดทังผั
้ กต้ มกะทิและผักสด และเมื่อจันทรา พนักงานคนหนึ่งของร้ าน
เอ่ยปากชมพะแพงเรื่ องผีมือการทาแกงใต้ เพราะเห็นความสาเร็ จจากขนมจีน พะแพงบอกว่าตนเรี ยนรู้การทาแกงใต้
จากกั น แต่ ข นมจี น แกงใต้ นัน้ ต่ า งออกไป “แต่ ข นมจี น นี่ เ ขาไม่ เ คยท านะคะ ขนมจี น เป็ นอาหารที่ ห ากิ น ง่ า ย
เหมือนน ้าเงีย้ วบ้ านเรา หมู่บ้านไหนก็มีร้านขนมจี น ”8 ตัว คาตอบแสดงให้ เห็นว่าพะแพงไม่ได้ เลือกนาเสนอเมนูนี ้
ในร้ านของตนที่เชียงรายเพียงเพื่อเพิ่มโอกาสการขายหรื อเพียงเพราะผูกพันกับกันเท่านัน้ แต่ขนมจีนแกงใต้ เกี่ยวโยง
กั บ วิ ถี ชี วิ ต ที่ ต นคุ้ นเคยในช่ ว งเวลาหนึ่ ง และอยากรั ก ษาไว้ จนน ามาเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต ที่ เ ชี ย งรายด้ วย
เป็ นการนาเสนออัตลักษณ์ คนบ้ านสวนแดนใต้ ที่มีขนมจี นแกงใต้ เป็ นอาหารสามัญ เช่นเดียวกับขนมจีนนา้ เงี ย้ ว
ซึง่ เป็ นอาหารสามัญของคนภาคเหนือ สังคมในภูมิลาเนาของตน
ด้ ว ยเหตุนี ้ อัต ลัก ษณ์ ที่ พะแพงต้ อ งการให้ ผ้ ูอื่ นรั บ ทราบและเลือ กน าเสนอผ่า นอาหารอย่างเห็ น ได้ ชัด
ไม่ว่าจะเป็ นแกงเลียงหรื อขนมจีนแกงใต้ คืออัตลักษณ์ “คนบ้ านสวนแดนใต้ ” หรื ออัตลักษณ์ ชาวสวนในภาคใต้
ในที่นี ้คือจังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึง่ เป็ นประสบการณ์ชีวิตที่เธอเลือกผนึกเป็ นส่วนหนึง่ ของตัวตนหนึ่งอย่างภาคภูมิใจ
และนาเสนอตัวตนนันในทุ
้ กพื ้นที่ที่เธออยู่ แม้ จะเป็ นเชียงรายบ้ านเกิดก็ตาม
อุรุดา โควินท์, ขอบขอบแสง ปี กแห่ งเงา, หน้ า 59.
อุรุดา โควินท์, ขอบขอบแสง ปี กแห่ งเงา, หน้ า 227.
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ระกา จากนวนิยายเรื่ อง เมรี ในร้ านหนั งสือ เป็ นอีกตัวละครหญิ งที่ ปรากฏการเลือกสรรและนาเสนอ
อัตลักษณ์ของตนผ่านอาหาร นวนิยายเริ่ มเรื่ องด้ วยการบอกผู้อ่านว่าระกาเปิ ดร้ านหนังสือริ มน ้าใกล้ บ้านควบคู่กับ
การใช้ ชีวิตกับมรกตคนรักในกรุ งเทพมหานคร แต่เพราะมรกตต้ องไปเรี ยนต่อที่อเมริ กา ระกาจึงตัดสินใจกลับบ้ าน
และตลอดเรื่ องระกาใช้ ชีวิตส่วนใหญ่ของวันในการดูแลร้ านหนังสือและดูแลสมิงพระราหู สุนขั ที่เลี ้ยงไว้ ความสัมพันธ์
ระหว่างระกากับครอบครัวไม่ส้ ดู ีนกั ระกามักทะเลาะกับแม่และน้ องขายอยูเ่ สมอ ส่วนพ่อออกจากบ้ านเพื่อบวชตลอด
ชีวิต มรกตและแอนซึ่งเป็ นลูกค้ าคนสนิทของระกากล่าวถึงระกาไว้ ในลักษณะเดียวกัน คือ เป็ นผู้หญิ งที่ มีลกั ษณะ
ภายนอกดูเรี ยบง่าย ไม่ฉูดฉาดสะดุดตา มีรูปแบบการใช้ ชีวิตเป็ นแบบแผนชัดเจน แต่ ตัวตนภายในของระกานัน้
ซับซ้ อน คาดเดาได้ ยากว่าคิดอะไรอยู่และบางครั ง้ ยากจะเข้ าใจ ซึ่งจะสัมผัสได้ เมื่อได้ ร้ ู จักในระดับที่ไว้ วางใจกัน
แม้ ร ะกาจะไม่ บ อกผู้อ่ า นโดยตรงว่ า ตนเป็ นอย่ า งที่ ม รกตและแอนกล่า วถึ ง หรื อ ไม่ แต่อ าหารในเรื่ อ งที่ ป รากฏ
ผ่าน
การเลือกสรรของระกาเองได้ แสดงลักษณะดังกล่าวออกมา
ร้ านหนังสือของระกามีเมนูอาหารแค่สามเมนูเท่านัน้ ได้ แก่ แซนด์วิช ข้ าวไข่เจี ยว และข้ าวราดกะเพรา
ซี่งเป็ นอาหารโปรดของระกาทังหมด
้
นวนิยายกล่าวถึงความชอบไข่เจียวของระกาไว้ ว่า “ระกาสามารถกินอาหารซ ้า
โดยไม่เบื่อ และจริ ง ๆ แล้ ว ไข่เจียวก็เปลี่ยนรสชาติไปตามเครื่ องปรุ งอื่น เจียวกับหมูสบั ย่อมต่างกับเจียวกับกุ้ง หรื อ
กระทัง่ ไข่เจี ยวธรรมดาก็ ยงั เจียวได้ หลายแบบ ทาให้ เกิดผิวสัมผัสหลากหลาย เธอสนุกกับการค้ นหารสชาติใหม่
ในไข่เจียว เช่นเดียวกับมองหาความแปลกใหม่ในวันซึ่งดูคล้ ายคลึง ”9 ระกาเปรี ยบเทียบความน่าสนใจของไข่เจียว
กับการหาความสนุกในแต่ละวัน และขณะเดียวกัน ไข่เจียวเป็ นอาหารที่มีวิธีทาและวัตถุดิบพื ้นฐานเรี ยบง่าย หน้ าตา
ภายนอกดูไม่ต่างกันในแต่ละมื ้อ แต่ในความไม่แตกต่างภายนอก รสชาติของไข่เจียวแต่ละจานในแต่ละมื ้อสามารถ
แตกต่างกันได้ ตามการปรับเปลีย่ นวัตถุดิบ การปรับเปลีย่ นรายละเอียดของวิธีทา แม้ กระทัง่ เครื่ องปรุง
อีกเมนูหนึ่งที่แสดงถึงการนาเสนออัตลักษณ์ของระกาคือแซนด์วิช ที่มีวิธีการทาตามแบบที่เจ้ าตัวชอบ คือ
“ทาเนยบนขนมปั ง ระกาวางผัก กาดหอมลงไป ตามด้ วยมะเขือ เทศสไลซ์ เธอไม่ชอบปิ ้งขนมปั งเพราะเสียดาย
ผิวสัมผัสที่ออ่ นนุ่ม วางแฮมซึง่ อุน่ ด้ วยการนาบบนกระทะ ชีส ทับด้ วยขนมปั งทาเนยอีกแผ่น เอาฝ่ ามือทาบ กดเบา ๆ
สองครัง้ ตัดทแยงมุม ”10 แซนด์วิชของระกาไม่ได้ อ้างอิงจากสูตรทาแซนด์วิชในตาราใดแต่เป็ นสูตรที่ระกาทาตาม
ความชอบของตน และระกาก็บอกกับตัวละครในเรื่ อง (รวมถึงผู้อา่ นด้ วยเช่นกัน) ว่า “รักทาแบบตามใจตัวเอง ใส่ผกั
และทาเนยเท่านันค่
้ ะ”11 เนื่องจากแซนด์วิชในร้ านของระกาจะเป็ นแซนด์วิชแบบที่ตนเองชอบเท่านัน้ ลูกค้ าที่ เข้ ามา
ในร้ านและสัง่ แซนด์วิชก็จะได้ กินแซนด์วิชแบบเดียวกับที่ระกากิน
การให้ รายละเอียดของไข่เจี ยวและแซนด์ วิชเป็ นไปในลักษณะเดียวกัน คือ หน้ าตาธรรมดา ไม่โดดเด่น
ทาออกมากี่ครัง้ ก็ดคู ล้ ายกัน แต่ทงกระบวนการท
ั้
าและรู ปแบบการกินกลับสอดแทรกรายละเอียดอันซับซ้ อนที่ทาให้
รสชาติออกมาแตกต่างกัน โดยที่คนจะรับรู้ ถึงความแตกต่างเหล่านี ้ได้ ตอนกินเท่านัน้ สอดคล้ องกับคาอธิ บายของ
ลัก ษณะของระกาที่ ทัง้ แอนและมรกตกล่า วถึ ง ไว้ ใ นนวนิ ย าย ว่ า แท้ จ ริ ง แล้ ว ระกานัน้ มี ลัก ษณะนิ สัย ที่ ซับ ซ้ อ น
ไม่สามารถคาดเดาจากภายนอกได้ วา่ คิดอะไร รู้สกึ แบบใด การนาเสนออัตลักษณ์ผา่ นอาหารของระกายังสัมพันธ์กบั
พืน้ ที่ร้ านหนังสือ แม้ พันธกิ จ ของร้ านค้ า คือพื น้ ที่ที่มี คนเข้ าออกหมุน เวียนตลอดเวลาเพื่อ ค้ าขาย ซึ่ง ร้ านหนังสือ
อุรุดา โควินท์, เมรีในร้ านหนังสือ, หน้ า 51.
อุรุดา โควินท์, เมรีในร้ านหนังสือ, หน้ า 151.
11
อุรุดา โควินท์, เมรีในร้ านหนังสือ, หน้ า 151.
9
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ของระกาก็อยูใ่ ต้ พนั ธกิจนี ้เช่นกัน แต่ขณะเดียวกัน ร้ านหนังสือของระกาถือเป็ นพื ้นที่ที่ระกาเป็ นเจ้ าของโดยสมบูรณ์
ระกามีอานาจในการเลือกสรรจัดแจงว่าสิ่งใดสามารถอยู่ในพืน้ ที่ของตนและสิ่งใดไม่ควรอยู่ การเลือกนาอาหาร
เฉพาะที่ชอบเข้ ามาอยู่ในพื ้นที่ของตัวเองนันจึ
้ งแสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างตัว อาหารกับอัตลักษณ์ เจ้ าของพื ้นที่
ไข่ เ จี ย ว ข้ า วราดกะเพราและแซนด์ วิ ช เป็ นทัง้ อาหารที่ น ารายได้ เ ข้ า ร้ านและเป็ นเครื่ อ งมื อ น าเสนอตัว ระกา
แก่ใครก็ตามที่เข้ ามาในพื ้นที่ของตน
ความสัมพันธ์ รูปแบบที่ 2 : การใช้ อาหารเป็ นเครื่องป้องกันและตอบโต้ อานาจ
การใช้ อาหารเป็ นเครื่ องป้องกันและตอบโต้ อานาจ คือการใช้ อาหารเพื่อเป็ นเครื่ องมือรั กษาอัตลักษณ์
ของตนและต่อสู้กบั อานาจในพื ้นที่ที่กาลังลดทอนตัวตนอยู่ ความสัมพันธ์รูปแบบนี ้เกิดขึ ้นในสถานการณ์ตวั ละครเอก
หญิงอยู่ต่างที่ ต่างถิ่น และต้ องเผชิญกับการลดทอนตัวตนเพื่อลดความสาคัญจากเจ้ าของพื ้นที่ ในสถานการณ์นนั ้
อาวุธที่ตวั ละครเอกหญิงเลือกใช้ เพื่อป้องกันตัวและต่อสู้กบั อานาจดังกล่าวคืออาหาร
ดาห์ลิยาจากนวนิยายเรื่ อง แหวนพระจันทร์ เป็ นสาวอาเภอลานสกา จังหวัดนครศรี ธรรมราช แต่ทางาน
ในร้ านอาหารที่กรุ งเทพมหานครชื่อดินหญ้ าฟ้ าแถนโดยควบตาแหน่งทังหุ
้ ้ นส่วนร้ านและหัวหน้ าห้ องครัว ดาห์ลิยา
เติบโตพร้ อมกับการขายข้ าวราดแกงของแม่ การทาอาหารจึงเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตดาห์ลิยาที่เจ้ าไม่เคยปฏิเสธและ
ผนึกเป็ นตัวตนหนึง่ อย่างชัดเจน ดาห์ลิยาใช้ รสชาติและทักษะการทาอาหารของแม่เป็ นมาตรวัดคุณภาพของอาหาร
ที่ดี และตัดสินใจทาอาหารเป็ นอาชีพหลักแบบเดียวกับแม่ในเวลาต่อมา
การเป็ นคนครัวทาให้ พื ้นที่ครัวและพื ้นที่ร้านอาหารเป็ นพื ้นที่ ที่ดาห์ลยิ ามีอานาจจัดสรรและนาเสนอในสิ่งที่
ตนเห็ น ว่า คู่ค วร แต่น อกจากการน าเสนออัต ลัก ษณ์ ค นครั ว ผ่า นฝี มื อ การทาอาหารแล้ ว ในนวนิ ย ายยัง ปรากฏ
สถานการณ์ที่ดาห์ลิยาใช้ อาหารเป็ นอาวุธตอบโต้ อานาจในพื ้นที่อื่นอีกด้ วย พื ้นที่ดงั กล่าวคือบ้ านของก้ านเมฆหนึ่ง
ในคนรัก ซึ่งดาห์ลยิ าต้ องไปอาศัยอยูร่ ะยะหนึง่ เพราะก้ านเมฆขอร้ องให้ กลับบ้ านพร้ อมตน บ้ านของก้ านเมฆมีช่อดาว
เป็ นผู้ดูแลชีวิตความเป็ นอยู่ของคนในบ้ าน รวมถึงจัดสรรอานาจการใช้ พื ้นที่ในบ้ านด้ วย แม้ ดาห์ลิยาจะเป็ นคนรัก
ของน้ องชาย แต่ในฐานะผู้อาศัย ดาห์ลยิ าไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ พื ้นที่ในบ้ านได้ อย่างเป็ นอิสระ ช่อดาวพยายามกีดกัน
ดาห์ลยิ าออกจากพื ้นที่บ้าน โดยเฉพาะพื ้นที่ครัว ครัง้ หนึ่งดาห์ลยิ าจาเป็ นต้ องใช้ ครัวของบ้ านก้ านเมฆเพราะเขาอยาก
กินผัดไทย ผัดไทยเป็ นอาหารที่ต้องเตรี ยมวัตถุดิบและเครื่ องปรุงมากมาย มีขนตอนการท
ั้
าที่ยงุ่ ยาก รวมถึงมีกลิน่ หอม
แรง จึงเป็ นอาหารที่ต้องใช้ ทกั ษะของคนครัวและศักยภาพของครัวสูง การทาผัดไทยในครัวบ้ านคนรัก ที่ตนไม่มีอานาจ
อย่างสิ ้นเชิง ต่อหน้ าเจ้ าของพื ้นที่ผ้ แู สดงออกอย่างชัดเจนแต่แรกว่าไม่ต้อนรับตน จึงกลายเป็ นเหตุการณ์ปะทะอานาจ
อย่างรุ นแรงระหว่างช่อดาวและดาห์ลิยา อย่างที่ดาห์ลิยาบอกกับก้ านเมฆว่า “ปฏิเสธอาหารที่เอิงทา เท่ากับปฏิเสธ
เอิง”12 เหตุการณ์นนท
ั ้ าให้ ดาห์ลยิ าเข้ าใจชัดเจนว่ายังไงก็อยูบ่ ้ านหลังนี ้ไม่ได้ และตัดสินใจย้ ายออกทันทีเมื่อได้ โอกาส
นอกจากการใช้ อาหารเป็ นอาวุธตอบโต้ อานาจแล้ ว รายละเอียดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ คนครัวของดาห์ลิยา
ยังสอดคล้ องกับความเป็ นท้ องถิ่ นนิยม ชี วิตที่เติบโตมากับร้ านขายข้ าวแกงของแม่และพื ้นที่บ้านเกิดภาคใต้ นนั ้
มีอิทธิพลกับตัวดาห์ลิยาอย่างมาก ดาห์ลิยาแสดงสานึกแรงกล้ าในเห็นในนวนิยายอย่างชัดเจนว่า แม้ จะไม่ปฏิเสธ
ชีวิตในกรุ งเทพมหานครซึ่งเป็ นพื ้นที่สาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศและสามารถใช้ ชีวิตได้ อย่างดี แต่ไม่เคยคิดว่า
กรุ งเทพคือบ้ าน พื ้นที่แห่งความสบายใจ พื ้นที่แห่งการคัดสรร พื ้นที่สาหรับกลับไปตังหลั
้ กเพื่อต่อสู้ใหม่ของดาห์ลิยา
คือบ้ านเกิ ดที่ ลานสกา ชื่ อดาห์ ลิยาไม่ใช่ชื่อเดิม ตัง้ แต่เกิ ด แต่เธอไม่ได้ เปลี่ยนชื่ อเพื่อต้ องการลบตัวตนเดิมออก
12

อุรุดา โควินท์, แหวนพระจันทร์ , หน้ า 81.
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เป็ นเพียงการเพิ่มรายละเอียดชีวิตว่าตอนนี ้ตนเป็ นใครในเมืองหลวง เมื่อกลับบ้ านก็จะกลับไปเป็ นโนราของครอบครัว
ความเป็ นท้ อ งถิ่ น นิ ย มของดาห์ ลิ ย ายัง แสดงผ่ า นอาหารด้ ว ยเช่ น กัน ดาห์ ลิ ย าเติ บ โตมากับ อาหารใต้ ข องแม่
จนใช้ ร สชาติ แ ละฝี มื อ ของแม่เ ป็ นมาตรวัด คุณ ภาพอาหาร อาหารที่ ด าห์ ลิย าใช้ เ ป็ นใบเบิ ก ทางสู่อ าชี พ คนครั ว
คือแกงเลียง และตอนท้ ายของเรื่ องที่ดาห์ลิยาถูกภรรยาของตุลย์จบั ได้ วา่ เป็ นชู้กนั ดาห์ลยิ ากลับมาที่ร้าน ลงมือทาไก่
ต้ มขมิ ้นและคัว่ กลิ ้งเนื ้อเพื่อระบายอารมณ์ ซึง่ เป็ นอาหารใต้ อีกเช่นกัน ก่อนที่จะตัดสินใจกลับมาพักผ่อนที่บ้านเกิด
มุมมองแบบท้ องถิ่นนิยมและการใช้ อาหารเพื่อตอบโต้ อานาจในพื ้นที่ ยงั ปรากฏในเรื่ องสัน้ เมียไอ้ บ่าวทา
แพนเค้ ก ตัวละครเอกหญิ งที่ในเรื่ องเป็ นเจ้ าของเสียงเล่า ได้ เล่าถึง สถานการณ์ มือ้ เย็นบ้ านพี่หลวง ญาติผ้ ใู หญ่
คนสาคัญคนหนึ่งของอ้ น เพื่อนชายคนสนิทที่เธออาศัยอยู่ด้วยในบ้ านที่ภาคใต้ ในสายตาของครอบครัวอ้ นนันเข้
้ าใจ
ว่าเธอเป็ นภรรยา ความเข้ าใจดังกล่าวส่งผลถึงความคาดหวังในบทบาทหน้ าที่ที่ภรรยาพึงต้ องกระทา “ฉันเริ่ มเข้ าใจ
ว่า มื อ้ เย็ น บ้ า นพี่ ห ลวงมี บ างสิ่ ง มากกว่ า การกิ น ข้ า ว นอกจากถื อ เป็ นธรรมเนี ย มญาติ มิ ต รจะได้ พ บปะกัน แล้ ว
ยัง เป็ นการแสดงบทบาทหน้ า ที่ ข องคนในครอบครั ว ด้ ว ย” 13 นอกจากความคาดหวัง ว่ า เหล่า ภรรยาของบ้ า น
ต้ องเตรี ยมอาหารเพื่อคนในครอบครัว แล้ ว ยังมีตวั ตนของ “คนกรุ งเทพ” ที่คนในครอบครัวอ้ นเข้ าใจและฉาบไว้ ว่า
“ผู้หญิงที่มาจากกรุงเทพฯ ทาอะไรไม่เป็ น”14 ซึ่งเธอไม่ยินดีรับ เธอจึงเลือกตอบโต้ ในขันต้
้ นด้ วยการร่ วมทาอาหารมื ้อ
เย็นบ้ านพี่หลวง
เรื่ องนีป้ รากฏมุมมองของท้ องถิ่ น นิยมในฝั่ งครอบครั วของอ้ น ซึ่งเป็ นครอบครั วคนใต้ ผ่านความคิดเห็ น
ต่ออาหารของตัวละครเอกหญิง อย่างที่ลกู พี่ลกู น้ องของอ้ นพูดไว้ ในวงอาหารว่า “อาหารเป็ นวัฒนธรรม เหมือนภาษา
คนใต้ อยูท่ ี่ไหนก็กินกับข้ าวใต้ พูดภาษาใต้ ”15 เธอเคยทาอาหารภาคกลางที่เธอมัน่ ใจในฝี มืออย่างแกงส้ มแป๊ ะซะและ
ยาใหญ่ไปร่วมโต๊ ะ ผลคือคนร่วมโต๊ ะบอกว่าอาหารของเธอไม่เข้ ากับอาหารอื่นบนโต๊ ะ ไม่วา่ จะเรื่ องรสชาติที่ไม่จดั จ้ าน
เท่าและรบกวนรู ปแบบการกินอาหารใต้ ทังยั
้ งเคยล้ อเลียนแกงส้ มแป๊ ะซะของเธอว่าเป็ นต้ มยาอีกด้ วย ทางออกใหม่
ที่เธอใช้ ตอบโต้ อานาจในครัง้ นี ้คือแพนเค้ ก ของหวานที่เธอมองว่าทาง่าย ใช้ เวลาไม่นาน และกินได้ ทกุ วัย
แพนเค้ กของเธอได้ ผลตอบรับเป็ นอย่างดีจากกลุม่ เด็กน้ อย แต่สาหรับกลุม่ ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้ชาย อาหาร
ของเธอครัง้ นีค้ ือสาสน์ท้ารบ แพนเค้ กของเธอจึงถูกจับเปรี ยบเทียบกับโรตี ของหวานในวัฒนธรรมอาหารใต้ ทนั ที
แม้ ทงสองอย่
ั้
างมีแป้งเป็ นส่วนประกอบหลัก ใช้ วิธีการทอดให้ สกุ และสามารถกินคูก่ บั ชาหรื อกาแฟได้ เพื่อจะบอกว่า
แพนเค้ กไม่ใช่อาหารคนไทยและไม่ใช่อาหารใต้ ยังไงก็ส้ โู รตีที่คนใต้ กินในชีวิตประจาวันไม่ได้ เป็ นการตอกย ้าเธอว่า
สายตาคนในบ้ านมองเธออยู่ผิดที่ ผิด ทาง ไม่มีวัน เป็ นส่ว นหนึ่งของครอบครั ว และสังคมคนใต้ ได้ แต่แรกอยู่แล้ ว
แต่ครั ง้ นีเ้ ธอเลือกไม่อยู่เฉย โต้ กลับกลุ่มญาติผ้ ูชายของอ้ น ว่าโรตีที่พวกเขาภูมิใ จกันว่าเป็ นวัฒนธรรมคนใต้ นัน้
ก็มาจากต่างประเทศเหมือนกัน
ขณะเดียวกัน แพนเค้ กก็ย้อนกลับมาย ้าอัตลักษณ์คนนอกกับตัวละครเอกหญิงเองด้ วย เมื่อเหล่าภรรยาใน
ครอบครัวต่างปรึ กษาเรื่ องการทาแพนเค้ ก ความยากลาบากในการถ่ายทอดสูตรจากความเข้ าใจไม่ตรงกันทาให้
ตัวละครเริ่ ม เข้ า ใจว่า แพนเค้ กที่ ตนคุ้น เคยและมองเป็ นอาหารสามัญประจ าวัน นัน้ เป็ นของแปลกสาหรั บ คนใต้
เธอตระหนัก ในภายหลัง ว่ า “ครั ว ปั ก ษ์ ใ ต้ พัน ธุ์ แ ท้ ย่ อ มไม่ มี เ นย แยม น า้ ผึ ง้ รวมทัง้ ไม่ จ าเป็ นต้ อ งใช้ ถ้ วยตวง

อุรุดา โควินท์, มีไว้ เพื่อซาบ, หน้ า 132.
อุรุดา โควินท์, มีไว้ เพื่อซาบ, หน้ า 132.
15
อุรุดา โควินท์, มีไว้ เพื่อซาบ, หน้ า 138.
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กระทะเทฟลอน หรื อแม้ แต่มีดปาดเนย ซึง่ แตกต่างจากครัวพันธุ์ทาง16ที่ฝากท้ องยามเช้ าไว้ กบั ขนมปั ง ไข่ดาว ไส้ กรอก
หรื อแซนด์วิช อย่างครัวของฉัน”17 นาไปสูบ่ ทสนทนาของอ้ นในท้ ายเรื่ องว่า “มันอาจไม่เหมาะกับพวกเขา”18
ความสัมพันธ์ รูปแบบที่ 3 : การใช้ อาหารเป็ นเครื่องมือเข้ าร่ วมสังคม
ความสัมพันธ์ รูปแบบนี ้เกิดขึ ้นในสถานการณ์ ลกั ษณะเดียวกันกับความสัมพันธ์ รูปแบบที่สอง แต่ต่างกัน
ตรงสถานะของอาหารและกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึน้ ตัว ละครเอกหญิ ง ไม่ได้ ใ ช้ อ าหารเป็ นอาวุธ เพื่ อ ต่อ สู้แ ต่ ใ ช้ อ าหาร
เป็ นคาทักทาย การแนะนาตัว เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กบั กลุม่ สังคมหลักในพื ้นที่ที่เธอต้ องอาศัยอยูเ่ ป็ นระยะเวลานาน
ในฐานะคนต่างถิ่น วิธีการที่คนในพื ้นที่ปฏิบตั ิตอ่ อาหารของเธอจึงสามารถเป็ นได้ ทงการตอบรั
ั้
บหรื อการปฏิเสธตัวตน
ความสัมพันธ์ รูปแบบนี ้ปรากฏชัดเจนในนวนิยายเรื่ อง หยดนา้ หวานในหยาดนา้ ตา ที่ตวั ละครเอกหญิ งปรากฏ
การย้ ายถิ่น
หยดนา้ หวานในหยาดนา้ ตา ถ่ายทอดผ่านพื ้นที่หลักคือบ้ านสวนในจังหวัดนครศรี ธรรมราชของกนกพงศ์
ซึ่งอุรุดา ตัวละครเอกหญิงของเรื่ องอาศัยอยู่ทงในฐานะคนรั
ั้
กและในฐานะนักเขียนผู้กาลังเรี ยนรู้ การสร้ างงานเขียน
ชัน้ ดี การย้ า ยจากเชี ย งรายเพื่ อ ใช้ ชี วิ ต คู่กับ กนกพงศ์ ที่ น ครศรี ธ รรมราชนัน้ ท าให้ อุรุ ด าต้ อ งเรี ย นรู้ หลายอย่า ง
ทังการอยู
้
่ในพื ้นที่ของกนกพงศ์ อย่างพื ้นที่บ้าน การอยู่ในพื ้นที่ของนักเขียนซึ่งแทบจะเป็ นโลกของผู้ชาย และการอยู่
ในพื ้นที่สงั คมคนใต้ รายละเอียดเรื่ องอาหารการกินจึงถือการเรี ยนรู้หนึง่ ที่ตวั ละครไม่ละเลยและหมัน่ ปฏิบตั ิอยูเ่ สมอ
อุรุดาเรี ยนรู้ รู ปแบบชี วิตคนใต้ อย่างหนึ่งผ่านกลิ่นอาหารตอนเช้ าว่าคนในพื ้นที่เดียวกัน จะกินอาหารเช้ า
คล้ ายกัน ครัง้ หนึง่ อุรุดา (และกนกพงศ์) ซื ้อปลาดุกร้ าจากพัทลุงมาฝากคนในหมูบ่ ้ าน วันต่อมาอุรุดาได้ กลิน่ ปลาดุกร้ า
ทอดจากละแวกบ้ านของกนกพงศ์ กลิ่นปลาดุกร้ าทอดไม่ได้ ทาให้ อรุ ุ ดาเปลี่ยนใจหันมากินแบบเดียวกันในตอนเช้ า
แทนอาหารที่ตงใจไว้
ั้
ในตอนแรกเท่านัน้ แต่กลิ่นปลาดุกร้ าทอดครัง้ นันยั
้ งเป็ นเหมือนสัญญาณตอบรับไมตรี ที่อุรุดา
ตังใจยื
้ ่นให้ สังคมที่เธออยูย่ อมรับการมีอยูข่ องอุรุดาอีกขันหนึ
้ ง่ นอกจากการเห็นหน้ าพูดคุย
อีกเหตุการณ์ ห นึ่งที่แสดงการยอมรั บ เข้ า เป็ นส่วนหนึ่งของพืน้ ที่ผ่านอาหารคือต้ นฉบับนวนิยายรั กของ
กนกพงศ์ ตัว ละครชบาซึ่ง เป็ นตัว ละครหญิ ง ในนวนิ ย ายเรื่ อ งนัน้ เมื่ อ อุรุ ด าได้ อ่ า นเธอก็ ร้ ู ทัน ที ว่ า หมายถึ ง ตน
ตังแต่
้ ชื่อชบาซึ่ง เธอเคยบอกว่าจะปลูกให้ มากที่สุดในวันที่ได้ ทาร้ านอาหารหรื อเกสต์ เฮาส์ และชบาในนวนิยาย
ของกนกพงศ์ชอบนุง่ ปาเต๊ ะเหมือนเธอทังยั
้ งนุง่ ด้ วยวิธีเดียวกัน และที่สาคัญคือฉากทาข้ าวผัดในเรื่ อง “พี่ไม่ทาข้ าวผัด
ฉันต่างหาก และมักทาเป็ นมื ้อกลางวัน ฉันไม่แน่ใจ พี่มาแอบดูตอนไหน พี่เขียนเหมือนเคยปรุงเสียเอง”19 แม้ ตอนพูด
ถึงนวนิยายรักเรื่ องนีจ้ ะไม่ได้ พูดถึงรายละเอียดและขันตอนอย่
้
างชัดเจน แต่ผ้ อู ่านสามารถเข้ าใจได้ จากถ้ อยความ
ในเรื่ องว่าเป็ นข้ าวผัดแบบเดียวกับที่อรุ ุ ดาทา และยังทาในช่วงเวลาเดียวกันคือมื ้อกลางวันของทังสองคน
้
แสดงถึง
การเฝ้ าสัง เกตและจดจ าของกนกพงศ์ ที่ แ ม้ แ ต่ อุรุ ด าเองก็ ไ ม่ ร้ ู ตัว ถื อ เป็ นการยื น ยัน ว่ า อุ รุ ด ามี ตัว ตนในพื น้ ที่
ของกนกพงศ์ นอกจากนี ้ การปรากฏตัวในพื ้นที่ งานเขียนอย่างนวนิยายนัน้ แม้ จะอยู่ในชื่ อตัวละครซึ่งเป็ นชื่ ออื่น
แต่ ก ารได้ เป็ นตั ว ละครใน งานเขี ย นของกนกพงศ์ ซึ่ ง ตนก าลั ง เรี ยนรู้ การเขี ย นที่ ดี จ ากเขา โดยรั ก ษา
รายละเอียดสาคัญของเจ้ าตัวครบถ้ วน ก็แสดงการมีตวั ตนในพื ้นที่ของนักเขียนลักษณะหนึง่ เช่นกัน

พันทาง, สะกดตามตัวบท.
อุรุดา โควินท์, มีไว้ เพื่อซาบ, หน้ า 140.
18
อุรุดา โควินท์, มีไว้ เพื่อซาบ, หน้ า 141.
19
อุรุดา โควินท์, หยดนา้ หวานในหยาดนา้ ตา, หน้ า 299.
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บทสรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับอัตลักษณ์ของตัวละครเอกหญิง จากนวนิยายและเรื่ องสันของอุ
้
รุดา โควินท์
เป็ นอีกหนึง่ ตัวอย่างที่เสริ มให้ เห็นภาพมนุษย์กบั อาหารว่า ไม่ได้ สมั พันธ์ กนั เพียงฐานะปั จจัยดารงชีวิตพื ้นฐานเท่านัน้
เนื่องจากอาหารเป็ นทัง้ ส่วนหนึ่งของการดารงชี วิตและเป็ นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางสังคม อาหารจึงสามารถ
สัมพันธ์กบั มนุษย์ในมิติชีวิตอื่นได้ อีกไม่ร้ ูจบ ผลการศึกษาครัง้ นี ้ อาหารสัมพันธ์กบั อัตลักษณ์ของตัวละครอย่างชัดเจน
ผ่านการใช้ เป็ นเครื่ องมือเพื่อนาเสนอ ต่อสู้ และเรี ยกหาในสิง่ ที่ต้องการ และอาหารสามารถแสดงถึงมุมมองความคิด
สายตา ทัศ นคติของมนุษย์ ไม่ว่า จะจากตัว ละครหญิ ง ต่อตัวละครอื่น หรื อ จากตัว ละครอื่ นต่อตัว ละครเอกหญิ ง
ทังยั
้ งเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเอกหญิงกับพื ้นที่ตา่ ง ๆ อีกด้ วย
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แนวทางการฟื ้ นตลาดนา้ บางกอกน้ อยเพื่อการพัฒนาการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน
An Approach to Revitalization of Bangkok Noi Floating Market for Sustainable Tourism
Development
นิภาดา พลายศรี1
Nipada Plaisri

บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาเรื่ อ งแนวทางการฟื ้ น ตลาดน า้ บางกอกน้ อยเพื่ อ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นมาของตลาดน ้า วิเคราะห์ศกั ยภาพของตลาดน ้าในด้ านการจัดการการท่องเที่ยว
และเพื่อหาแนวทางในการฟื ้นฟูและการจัดการตลาดนา้ อย่างเหมาะสมต่อไป การศึกษานี ใ้ ช้ วิธีวิจัยเชิงคุณ ภาพ
โดยเก็ บ ข้ อมู ล การสัม ภาษณ์ เจ้ าอาวาสวัด สุ ว รรณารามราชวรวิ ห าร ผู้ บริ ห ารตลาดน า้ ผู้ ค้ า คนในชุ ม ชน
และใช้ แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยว
ผลการศึกษาพบว่า ตลาดน ้าบางกอกน้ อยเกิดขึ ้นจากแนวคิดของเจ้ าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
โดยมีผ้ บู ริ หารตลาดน ้าคนสาคัญคือ คุณมนต์ชยั สือ่ หงวน ตลาดน ้าแห่งนี ้เปิ ดดาเนินการเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561
จนกระทัง่ ได้ ยตุ ิการดาเนินการไปเมื่อเดือนมิถนุ ายน 2562 โดยการวิเคราะห์ศกั ยภาพของตลาดน ้าพบว่า ตลาดน ้า
มีศักยภาพในเรื่ องสถานที่ตงั ้ สินค้ าและบริ การที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ของชุมชน และวิสยั ทัศน์ ของเจ้ าอาวาสและ
ผู้บริ หารตลาดน ้า ส่วนปั ญหาที่สง่ ผลต่อการสิ ้นสุดของตลาดน ้า คือ การขาดการมีสว่ นร่ วมจากชุมชนในการจัดการ
การเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว ความหลากหลายของสินค้ าและบริ การในระยะซบเซา การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม
โดยผู้ศึกษามี ข้อ เสนอแนวทางในการฟื ้น ตลาดน า้ และการจัด การอย่า งเหมาะสม ดังนี ้ 1) การแต่งตัง้
คณะกรรมการดาเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 2) การพัฒนาสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพและหลากหลาย
3) การพัฒ นาสิ่งอานวยความสะดวก 4) การรักษาภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้ อมภายในชุมชน 5) การพัฒ นาและ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนบ้ านบุ 6) การจัดประชุมและอบรมดูงานในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อส่งเสริ มและกระตุ้น
การเรี ยนรู้ที่นาไปสูก่ ารพัฒนาตลาดน ้า
คาสาคัญ : การฟื น้ /การจัดการตลาดน ้า/ ตลาดน ้าบางกอกน้ อย

Abstract
The objectives of the study of guideline of restoration for Bangkok Noi Floating Market are a) to
study the history of the floating market, b) to analyze the potential of the floating market in tourism
management, and to find ways to revitalize and manage the floating market appropriately. This study
uses qualitative research methods by interviewing the abbot of the Suvarnaram Rajaworawihan temple,
floating market executives, traders, community. And use the questionnaire with tourists.
ฝ่ ายจัดการสานักพิมพ์ บริ ษัทอมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ 10170 ประเทศไทย
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The results found that Bangkok Noi Floating Market had occurred from the concept of the abbot
of the temple with an important floating market executive, Montchai Sue-nguan. This floating market was
opened on 15 April 2018 and ceased operations in June 2019. By analyzing the potential of the floating
market, it was found that strength are tourism resources and locations and facilities. Weaknesses are
food and goods, activities and public relations. Opportunities are accessing tourist attractions by skytrain
and floating market tourism trend. And treats are tourism competition and lack of government support.
The researcher proposed the guidelines for floating market rehabilitation and proper
management as follows:
1. Appointment of the operation committee through cooperation from all parts.
2. Product development for quality and variety.
3. Facility development.
4. Preserving the landscape and environment within the community.
5. Development and promotion of Ban Bu community tourism.
6. Arranging meetings and workshops on other tourist attractions To promote and stimulate
learning leading to the development of the floating market.
Keyword : Revitalization /Floating Management/sBangkok Noi Floating Market

1. บทนา
ตลาดน ้าเดิมคือตลาดที่มีการค้ าขายขึ ้นในชุมชนที่ติดริ มน ้าและอาศัยเรื อต่างแผงขายของ โดยภาพของ
ตลาดน ้าในสังคมไทยนันปรากฏจากหลั
้
กฐานในเอกสารในสมัยอยุธยาเป็ นราชอาณาจักร เช่น นิโกลาส์ แชร์ เวส
(ราตรี โตเพ่งพัฒน์, 2543 : 11) ได้ กล่าวไว้ ในบันทึกของเขาว่า “ราษฎรส่วนใหญ่ทาการค้าขาย ลางครอบครัวค้าขาย
ทางน้า พร้อมด้วยภรรยาและบุตร ลงในเรื อลาใหญ่ และแทบไม่มีวนั ขึ้ นบกเลย ลางครอบครัวอยู่ในเมื อง ทาการค้า
ปลี กจากสิ นค้าที ่ไปรับซื ้อมา เมื ่อเรื อสิ นค้าเข้าเที ยบท่าอยู่ในร้านของตน ใครถนัดทางไหนก็ไปทาทางนัน้ เนือ่ งจาก
ทามาหากิ น ได้คล่ อ ง...” จึงเห็ น ได้ ว่า วิถีชี วิต คนไทยผูก พัน กับ สายนา้ มายาวนานทัง้ เรื่ อ งการค้ าขายที่ จะอาศัย
เส้ นทางทางน ้าและเรื อเป็ นพาหนะในกระบวนการค้ าเป็ นหลักและวิถีชีวิตชุมชนริ มน ้า
การเกิ ดแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จฉบับ ที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ที่ มุ่งพัฒ นาเศรษฐกิ จในระบบอุต สาหกรรม
จึง มี ก ารพัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานระดับ ประเทศ การคมนาคมทางบกจึ งมี บ ทบาทแทนที่ ท างน า้ วิ ถี ชี วิต ริ ม น า้
และการค้ าขายทางน ้าลดบทบาทลง (ราตรี โตเพ่งพัฒ น์ , 2543 : 191) ตลาดนา้ หลายแห่งจึงยุติไป ต่อมาจึงเกิ ด
แนวคิ ด ตลาดน า้ ในฐานะแห่ ง ท่ อ งเที่ ย วขึน้ ในปี พ.ศ. 2503 นั่น คื อ ตลาดวัด ไทร (อุด ม เชยกี ว งศ์ , 2552 : 73)
หลังจากนันในปี
้
พ.ศ. 2510 มีการส่งเสริ มตลาดน ้าดาเนินสะดวกให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยการศึกษาของ
มณีวรรณ ผิวนิ่ม และปรารถนา จันทรุพนั ธ์ (2546) พบว่า ตลาดน ้าดาเนินสะดวกมีพฒ
ั นาการมาจากตลาดชาวบ้ าน
กลายมาเป็ นตลาดน ้าสาหรับการท่องเที่ยวเป็ นหลัก ซึ่งส่งผลบวกในด้ านเศรษฐกิจ และได้ นาไปสูก่ ารจัดตังตลาดน
้
้า
ในพื น้ ที่ ต่างๆ ขึน้ อี กหลายแห่ง ทัง้ ตลาดนา้ ที่ อยู่ในแหล่งธรรมชาติ ตลาดน า้ ที่ ตัง้ อยู่ในบริ เวณวัด หรื อตลาดน า้
ที่จดั สร้ างขึ ้นมา เช่น ตลาดน ้าสีภ่ าค พัทยา ตลาดน ้ากวางโจว เพชรบุรี ฯลฯ เป็ นต้ น
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ตลาดนา้ บางกอกน้ อยซึ่งมี การตัง้ ชื่ อว่า ตลาดนา้ @บางกอกน้ อยเพื่ อให้ ทันสมัย มีพืน้ ที่ตงั ้ อยู่ริม คลอง
บางกอกน้ อยในบริ เวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหารและชุมชนบ้ านบุ ซึ่ง เป็ นพืน้ ที่ สาคัญ ทางประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เพราะวัด สุวรรณารามฯเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้ านบุมายาวนาน อีกทังชุ
้ มชนบ้ านบุก็เป็ นอีกหนึ่ง
ชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาและการดารงอยูข่ องทรัพยากรวัฒนธรรมหลายอย่าง เช่น การตีขนั ลงหิน
การบุสเตนเลส การรากระบี่กระบอง ภูมิปัญญายาแผนโบราณ ฯลฯ ปั จจัยเหล่านี ้จึงเอื ้อต่อการจัดการการท่องเที่ยว
ได้ เป็ นอย่างดี ทาให้ เกิดแนวคิดการก่อตังตลาดน
้
้าบางกอกน้ อยของพระเทพสุวรรณเมธี เจ้ าอาวาสวัดสุวรรณาราม
ราชวรวิ ห าร ที่ ต้ อ งการให้ ต ลาดน า้ เป็ นพื น้ ที่ ใ นการสร้ างรายได้ ให้ กับ คนในชุ ม ชนบ้ านบุ รวมถึ ง เป็ นช่ อ งทาง
การประชาสัม พั น ธ์ วัด และชุ ม ชนให้ เป็ นที่ ร้ ู จั ก มากขึ น้ (พระเทพสุ ว รรณเมธี , สัม ภาษณ์ 9 มี น าคม 2563;
มนต์ชยั สือ่ หงวน, สัมภาษณ์ 3 มิถนุ ายน 2561)
ตลาดน ้าแห่งนีเ้ ปิ ดดาเนินการเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยการบริ หารจัดการตลาดน ้าแบ่งเป็ น
ฝ่ ายบรรพชิ ตและฝ่ ายฆราวาส โดยฝ่ ายฆราวาสประกอบด้ ว ยคนในชุม ชนและคนภายนอกที่เป็ นโยมอุปั ฏฐาก
บุ ค คลหนึ่ ง ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการบริ ห ารจั ด การตลาดน า้ คื อ คุ ณ มนต์ ชั ย สื่ อ หงวน มี ค วามผู ก พั น กั บ
วัดสุวรรณารามราชวรวิหารและชุมชนบ้ านบุมายาวนาน จึงได้ เข้ ามาช่วยในการบริ หารงานตลอดมา ในช่วงประมาณ
3 เดือนแรกนับจากการเปิ ดตลาด การค้ าขายและบรรยากาศภายในตลาดน ้ายังคงคึกคักอยู่ เมื่อเวลาผ่านไปตลาดน ้า
จึงเกิดภาวะซบเซาลงเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ยุติการดาเนินการเมื่อเดือนมิถนุ ายน 2562
จากที่ ก ล่า วมาข้ างต้ น ผู้ ศึ ก ษาจึ ง มี ค าถามในการศึ ก ษาแนวทางการฟื ้น ตลาดน า้ บางกอกน้ อยว่ า
ความเป็ นมาของตลาดนา้ เกิ ดขึน้ ได้ อย่างไร โดยวิเคราะห์ การจัดการ ศักยภาพและปั ญ หาของตลาดนา้ งานวิจัย
ในครัง้ นี ้จึงเป็ นความพยายามในการศึกษาเพื่ อที่จะตอบคาถามดังกล่าว ทังนี
้ ้ผู้ศึกษาคาดหวังว่า การศึกษาครัง้ นี ้
ทาให้ ได้ แนวทางในการฟื น้ ตลาดน ้าบางกอกน้ อยเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในโอกาสต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 ศึกษาชุมชนบ้ านบุและวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
2.2 ศึกษาความเป็ นมา การจัดการ ปั ญหาและการสิ ้นสุดของตลาดน ้าบางกอกน้ อย
2.3 ศึกษาแนวทางในการฟื น้ ตลาดน ้าบางกอกน้ อยอย่างเหมาะสม

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ขอบเขตของการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตด้ านพื น้ ที่ พื น้ ที่ ที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ขอเลื อ กใช้ พื น้ ที่ ต ลาดน า้ บางกอกน้ อ ย
เป็ นตัวแทนการศึกษาเรื่ องแนวทางการฟื น้ ตลาดน ้า เนื่องด้ วยตลาดน ้าแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ ในชุมชนบ้ านบุ ซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่มี
ประวัติ ค วามเป็ นมายาวนานกว่า 200 ปี รวมถึ ง การด ารงอยู่ข องทรั พ ยากรวัฒ นธรรมหลายประการ อัน เป็ น
ปั จจัยสาคัญที่จะสามารถส่งเสริ มการฟื น้ ตลาดน ้าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในโอกาสต่อไป
3.1.2 ขอบเขตด้ านเนื อ้ หา การศึก ษาครั ง้ นี ศ้ ึก ษาความเป็ นมา การจัด การ ปั ญ หาและการสิน้ สุด ของ
ตลาดน ้าบางกอกน้ อย ในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การก่อตังตลาดน
้
า้ การจัดการตลาดนา้ การวิเคราะห์ พัฒ นาการของ
ตลาดนา้ และการวิเคราะห์ตลาดนา้ กับการท่องเที่ยว โดยมีระยะเวลาการศึกษาตัง้ แต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 รวมถึงศึกษาข้ อมูลของชุมชนบ้ านบุและวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็ นชุมชน
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ที่มีประวัติศาสตร์ และวัฒ นธรรมอันเป็ นทรัพยากรสาคัญ ที่สามารถส่งเสริ มการเรี ยนรู้ การท่องเที่ยว และ การฟื ้น
ตลาดน ้าบางกอกน้ อย
3.2 ข้ อมูลที่ศึกษา
3.2.1 ทรั พ ยากรด้ านสถานที่ แ ละวัต ถุ ได้ แ ก่ การก่ อ ตัง้ ตลาดน า้ การจั ด การตลาดน า้ การวิ เคราะห์
พัฒนาการของตลาดน ้า
3.2.2 กลุ่ม ประชากรที่ ศึก ษา โดยใช้ วิธีก ารคัดเลือ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้ วิธีก าร
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบไม่เป็ นทางการ (Informal Interview) กับกลุม่ ประชากรดังนี ้
1) คณะกรรมการที่ปรึกษา ได้ แก่ เจ้ าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ปั จจุบนั คือ พระเทพสุวรรณเมธี
2) คณะกรรมการดาเนินงาน ฝ่ ายฆราวาส โดยมีตวั แทนกลุ่ม ได้ แก่ คุณอภิสิษฐ ลิ ้มศุขะกร รองประธาน
ดาเนินงาน คุณมนต์ชยั สือ่ หงวน กรรมการและเลขานุการ และคุณภัทรพิชิต บุญจินต์ กรรมการ
3) กลุม่ ตัวแทนผู้ค้าตลาดน ้า จานวน 10คน
4) กลุม่ ตัวแทนคนในชุมชนบ้ านบุ จานวน 5 คน
ส่วนกลุม่ ตัวแทนนักท่องเที่ยว ใช้ วิธีการเลือกสุม่ ตัว อย่างแบบไม่เจาะจง (Accidental Sampling) และใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูล จานวน 10 คน
3.3 วิธีการศึกษา
3.3.1 การศึ กษาข้ อ มูลจากเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ การศึก ษาข้ อมูลลัก ษณะทางกายภาพของพื น้ ที่
ศึกษาพัฒนาการและความเป็ นมาของชุมชนบ้ านบุและวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร การศึกษาข้ อมูลในด้ านแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อนามาเป็ นกรอบในการศึกษาครัง้ นี ้
3.3.2 การเก็บข้ อมูลจากภาคสนาม ได้ แก่ การลงพื ้นที่สารวจตลาดน ้าบางกอกน้ อยและพื ้นที่ชมุ ชนโดยรอบ
ระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2561 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยเก็บข้ อมูลในด้ านประวัติศาสตร์ ชมุ ชน วัด รูปแบบและ
การจัดการตลาดน ้าบางกอกน้ อย
3.3.3 การสัม ภาษณ์ ได้ แ ก่ การสัม ภาษณ์ ผ้ ูที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ การด าเนิ น การจัด การตลาดน า้ คื อ
เจ้ าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร คณะกรรมการดาเนินงาน ผู้ค้า คนในชุมชน และนักท่องเที่ย ว
3.3.4 การสัง เกตการณ์ อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มและไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม ได้ แก่ การสัง เกตการณ์ สภาพแวดล้ อ ม
และการจัดการภูมิทศั น์ของตลาดน ้า การเข้ าร่ วมกิจกรรมในตลาดน ้า ปฏิสมั พันธ์ระหว่างคณะกรรมการดาเนินงาน
กับผู้ค้า ผู้ค้ากับนักท่องเที่ยว คณะกรรมการดาเนินงานกับคนในชุมชน
3.4 เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
3.4.1 แบบสัมภาษณ์ สาหรับการสัมภาษณ์ เชิงลึกอย่างไม่เป็ นทางการกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย
เชิงคุณภาพ
3.4.2 แบบสอบถาม สาหรั บ ใช้ กับ กลุ่ม ตัวแทนนัก ท่อ งเที่ย ว ซึ่งมี แนวค าถามเกี่ ย วกับ ทัศ นคติ ของการ
ท่องเที่ยวในพื ้นที่ตลาดน ้าในด้ านต่างๆ รวมถึงข้ อเสนอแนะในการจัดการการท่องเที่ยว
3.4.3 การบันทึกเสียง สาหรับการสัมภาษณ์กลุม่ ผู้นาที่มีบทบาทสาคัญในการจัดการตลาดน ้า
3.4.4 การถ่ายภาพ สาหรับเก็บภาพการจัดการการท่องเที่ยวของตลาดน ้า และเก็บภาพชุมชนโดยรอบ
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและการนาเสนอข้ อมูล
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รวบรวมข้ อมูลจากการศึกษาทางวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องและข้ อมูลจากการสารวจข้ อมูลภาคสนาม จากนัน้
วิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็ นประเด็นต่างๆ ในการจัดการตลาดน ้าบางกอกน้ อย และนาไปสูก่ ารอภิปรายผลที่วิเคราะห์
เชื่ อมโยงกับ แนวคิด การท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืนและแนวคิดการท่องเที่ยวชุมชน และนาเสนอข้ อมูลในรู ปแบบการ
การเขียนเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์พร้ อมภาพประกอบเพื่อให้ รายงานสมบูรณ์ครบถ้ วน

4. ผลการวิจัย
4.1 ความเป็ นมาของชุมชนบ้ านบุและตลาดนา้ บางกอกน้ อย
ตลาดน ้าบางกอกน้ อยตังอยู
้ ใ่ นชุมชนบ้ านบุ ซึง่ เป็ นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึง่ ที่มีมาตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนปลาย
โดยพื น้ ที่ เดิ ม ตัง้ อยู่บ ริ เวณปากคลองบางกอกน้ อ ยฝั่ ง ใต้ บริ เวณปากคลองบางกอกน้ อ ยทัง้ ฝั่ งเหนื อ และฝั่ ง ใต้
ประกอบด้ วยชุมชนหลายชุมชนซึง่ มีปฏิสมั พันธ์ กนั มาโดยตลอด (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, 2550 : 13) ชุมชนแห่งนี ้
มีภูมิปัญญาที่สาคัญคือ การทาเครื่ องทองลงหิน ซึ่งใช้ วิธีการตีโลหะให้ เข้ ารู ปที่เรี ยกว่าการ “บุ” เป็ นวิธีการที่มีมา
ตังแต่
้ สมัยอยุธยา จึงเป็ นที่มาของชื่อชุมชน “บ้ านบุ”
วิถี ชีวิต ของคนในชุม ชนบ้ า นบุสะท้ อนให้ เห็ น ถึ งการอยู่ร่วมกัน ของคนไทยและคนจี น โดยมี ท รัพ ยากร
วัฒนธรรมที่ยงั ดารงอยูใ่ นชุมชนหลายประการ ทังศาสนสถาน
้
ได้ แก่ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร วัดที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้
สมัยอยุธยาและเป็ นสถานที่จดั ตังเมรุ
้ เผาศพเจ้ านายในสมัยรัตนโกสิน ทร์ ตอนต้ น และมีภาพจิตรกรรมศิลปิ นในสมัย
รัชกาลที่ 3 (วีณา เอี่ยมประไพ, 2550 : 63) ศาลเจ้ าปุนเถ้ ากง ที่พงึ่ พิงจิตใจของคนจีนแต้ จิ๋วที่ทาการค้ าขายในชุมชน
ศาลาโรงธรรม ศาลาประชาคมกลางชุมชนซึ่ง ในอดี ต เป็ นสถานที่ สาหรับ ประกอบพิ ธีศาสนาในวัน สาคัญ ต่างๆ
ตลาดวัดทอง ศูนย์กลางเศรษฐกิจของชุมชน ภูมิปัญญายาแผนโบราณสงวนโอสถที่มีอายุกว่า 80 ปี การละเล่นกระบี่
กระบอง และภูมิปัญญาการทาขันลงหิน
ชุม ชนบ้ านบุจึ งเป็ นชุม ชนที่ มี ศัก ยภาพกับ การจัด การการท่อ งเที่ ย ว ดังจะเห็ น ได้ จ ากหน่ วยงานต่ างๆ
ทังภาครั
้
ฐและเอกชนที่เข้ ามาพยายามฟื ้นฟูชุมชนบ้ านบุเพื่อการท่องเที่ยว โดยเริ่ มต้ นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โครงการ
ชุมชนท่องเที่ยวยัง่ ยืนฯ ชุมชนบ้ านบุและพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง เขตบางกอกน้ อย โดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ได้ รับการสนับสนุนจากกองการท่องเที่ยว สานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุ งเทพมหานคร โครงการนี ้
ได้ มี ก ารพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ภายในชุ ม ชน จั ด ท าป้ ายสื่ อ ความหมาย และการจั ด กิ จ กรรมแนะน าชุ ม ชน
เพื่อการท่องเที่ยว จากนันจึ
้ งมีหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ ามาสานต่อการจัดกิจกรรม ทว่า การฟื น้ ฟูชุมชนบ้ านบุกับการ
ท่องเที่ยวก็ยงั ไม่ประสบผล (ระพีพฒ
ั น์ เกษโกศล, สัมภาษณ์ 5 มิถุนายน 2563) จึงเป็ นที่มาของแนวคิดการก่อตัง้
ตลาดน า้ บางกอกน้ อ ยเพื่ อ การท่อ งเที่ ย วขึน้ มาโดยพระเทพสุวรรณเมธี เจ้ า อาวาสวัด สุวรรณารามราชวรวิห าร
ตลาดน า้ บางกอกน้ อ ยเปิ ดด าเนิ น การครั ง้ แรกเมื่ อ วัน ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมี ร ะยะเวลาการก่ อ สร้ าง
ตลาดประมาณ 10 วัน แนวคิดการตัง้ ตลาดนา้ ได้ รับการสนับสนุนจากคุณ มนต์ ชัย สื่อหงวน ได้ เข้ ามาช่วยจัดตัง้
ตลาดน า้ แห่งนี ข้ ึน้ และก าหนดชื่ อตลาดน า้ ว่า “ตลาดน า้ @บางกอกน้ อย” เพื่ อให้ ดูทันสมัย (มนต์ ชัย สื่อหงวน,
สัมภาษณ์ 3 มิถนุ ายน 2561)
4.2 การจัดการตลาดนา้ บางกอกน้ อย
การจั ด การตลาดน า้ บางกอกน้ อย มี ก ารแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการฝ่ ายต่ า งๆ ท าหน้ าที่ ใ นการจั ด การ
ตลาดน า้ ประกอบด้ วย คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา ได้ แก่ ค ณะสงฆ์ คณะกรรมการด าเนิ น งาน ฝ่ ายบรรพชิ ต และ
คณะกรรมการด าเนิ น งาน ฝ่ ายฆราวาส โดยพระเทพสุว รรณเมธี เป็ นผู้ แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาและ
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คณะกรรมการดาเนิ นงาน ฝ่ ายบรรพชิต ส่วนคณะกรรมการดาเนินงานฝ่ ายฆราวาส มีการปรึ กษาหารื อระหว่าง
พระเทพสุวรรณเมธี กับคุณ มนต์ ชัย สื่อหงวน (พระเทพสุวรรณเมธี , สัม ภาษณ์ 9 มีน าคม 2563) คณะกรรมการ
ฝ่ ายฆราวาสนันประกอบด้
้
วยคนในชุมชนบ้ านบุสว่ นหนึ่ง และนักธุรกิจจากภายนอกชุมชนส่วนหนึง่ โดยผู้ ที่มีบทบาท
หลักในการบริ หารจัดการตลาดน ้าคือ คุณมนต์ชัย สื่อหงวน นักธุรกิจจากกิจการเดินเรื อ ร.อนงค์ และเป็ นคนจาก
ชุม ชนบ้ านแหโรงแร่ ซึ่งเป็ นชุมชนที่อยู่ฝั่งตรงข้ ามคลองบางกอกน้ อยกับชุมชนบ้ านบุ และเป็ นผู้ดูแลการจัดการ
ตลาดน ้าแห่งนี ้เพียงคนเดียว ส่วนคณะกรรมการคนอื่นๆ นันไม่
้ ได้ มีบทบาทในเชิงปฏิบตั ิ
4.3 การวิเคราะห์ พัฒนาการของตลาดนา้ บางกอกน้ อย
จากการสารวจข้ อมูลภาคสนามทัง้ การสัม ภาษณ์ บุค คลต่า งๆ และการสังเกตการณ์ ผู้วิจัยขอจัด แบ่ ง
พัฒนาการของตลาดน ้าออกเป็ น 3 ระยะ คือ
1) ระยะเริ่ มต้ นสูค่ วามรุ่งโรจน์ คือช่วงเวลา 3 เดือนแรกตังแต่
้ ตลาดน ้าเปิ ดดาเนินการเมื่อวันที่ 15 เมษายน
พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในระยะนีม้ ีร้านค้ าในตลาดนา้ จานวน 52 ร้ าน มีสินค้ าหลายประเภท
ทังอาหารการกิ
้
น กลุ่มของใช้ จิปาถะ กลุ่มแสดงภูมิปัญญา กิ จกรรมภายในตลาดนา้ มีการสาธิ ตการทาขันล งหิน
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรื อ และการแสดงดนตรี ไทยและนาฏศิลป์ ซึ่งกิจกรรมสาธิตการทาขันลงหินเป็ นกิจกรรม
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน และอาหารหลายประเภทที่เป็ นที่น่าสนใจสาหรับนักท่องเที่ยว จึงทาให้ นกั ท่องเที่ยว
เข้ ามาเยือนตลาดน ้าในระยะนี ้เป็ นจานวนมาก
2) ระยะซบเซา คือช่วงเวลาหลังจากเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้ นมา ซึ่งกลุม่ ผู้ค้าในตลาดน ้ากล่าว
ตรงกันว่าหลังจากผ่านไป 3 เดือน ตลาดนา้ ก็เริ่ มซบเซา โดยการสารวจพืน้ ที่พบว่า มีร้านค้ าลดจานวนลงเรื่ อยๆ
โดยในวัน ที่ 10 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2562 (หลังจากตลาดน า้ เปิ ดได้ ป ระมาณ 10 เดื อ น) ร้ านค้ ามี จ านวน 16 ร้ าน
สินค้ าหลายชนิดขาดความโดดเด่น รวมถึงกิจกรรมที่เคยมีก็งดจัด จึงทาให้ นกั ท่องเที่ยวที่เข้ ามามีจานวนน้ อยตาม
3) ระยะสิ ้นสุด การสารวจข้ อมูลผังร้ านค้ าในตลาดน ้าเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หลังจากที่ตลาด
นา้ เปิ ดมาได้ ป ระมาณ 11 เดื อ น พบว่า มี ร้านค้ าเหลือเพี ยง 9 ร้ าน สิน ค้ าขาดความหลากหลาย กิ จกรรมต่า งๆ
ยังคงไม่มี นอกจากนีม้ ีปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการสิ ้นสุดของตลาดน ้าคือ ผู้จัดการตลาดน ้า คุณมนต์ชัย สื่อหงวน
เสีย ชี วิต ตลาดน า้ แห่งนี จ้ ึงสิน้ สุด เมื่ อเดื อนมิ ถุน ายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาที่ ต ลาดนา้ เปิ ดด าเนิ น การมาได้
ประมาณ 14 เดือน
4.4 การวิเคราะห์ ศักยภาพและปั ญหาของตลาดนา้ บางกอกน้ อย
4.4.1 ศักยภาพของตลาดน ้าบางกอกน้ อย
การศึกษาข้ อมูลทังเอกสารและการส
้
ารวจข้ อมูลภาคสนาม พบว่า ตลาดน ้าแห่งนี ้มีศกั ยภาพ ดังนี ้
1) สถานที่ตงั ้ ตลาดน ้าบางกอกน้ อยตังอยู
้ ่ในบริ เวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ซึ่งมีความสาคัญในด้ าน
ประวัติศาสตร์ และทรัพยากรวัฒนธรรม และมีภมู ิทศั น์ที่ดีเพราะอยูร่ ิ มคลองบางกอกน้ อย
2) ความโดดเด่นของสินค้ าและบริ การ มีการนาสินค้ าที่เป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น ภูมิปัญญาการทาขัน
ลงหิ น การบุส แตนเลส อาหารเด่ น ประจ าชุม ชน มาร่ ว มจ าหน่ า ย รวมถึ ง ผู้ค้ า ภายนอกที่ น าสิน ค้ า หลายชนิ ด
มาจาหน่ายในช่วงแรกที่เปิ ดดาเนินการ
3) เจ้ าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวิหารมีวิสยั ทัศน์ที่จะพัฒนาพื ้นที่ให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึง่ ของชุมชน
และเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการจาหน่ายสินค้ า
4.4.2 ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในตลาดน ้าบางกอกน้ อย
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ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในตลาดน ้าบางกอกน้ อย ผู้วิจยั ได้ สงั เคราะห์จากข้ อมูลทางภาคสนามเป็ นหลักและวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ที่ศกึ ษาการจัดการตลาดน ้าในพื ้นที่อื่นๆ ที่ประสบความสาเร็ จ โดยสรุปปั ญหาออกมาได้ ดังนี ้
1) การขาดการมีส่วนร่ วมในการจัดการ ตลาดน ้าแห่งนี ้มีผ้ บู ริ หารหลักเพียงคนเดียวในทางปฏิบตั ิ ชุมชน
บ้ านบุไม่ได้ มี ส่ว นร่ ว มในด้ านการจัด การ การด าเนิ น งาน และการแก้ ปั ญ หา เมื่ อ ขาดผู้บ ริ ห ารหลัก การจัด การ
ตลาดน ้าจึงหยุดชะงักไปและสิ ้นสุด
2) การเข้ า ถึ ง พื น้ ที่ ตลาดน า้ บางกอกน้ อยตัง้ อยู่ใ นซอยจรั ญ สนิ ท วงศ์ 32 ซึ่ ง เป็ นซอยที่ แ คบและลึ ก
มีการเข้ าถึงพืน้ ที่ชุมชนทัง้ ทางรถและทางเรื อ แต่ไม่มีรถหรื อเรื อโดยสารสาธารณะ จึงทาให้ เข้ าถึงพืน้ ที่ไม่สะดวก
เมื่อเปรี ยบเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
3) ความหลากหลายของสิ น ค้ าและบริ ก าร เมื่ อ ตลาดน า้ เกิ ด ภาวะซบเซา สิ น ค้ าและบริ ก าร
ขาดความหลากหลายและน่าสนใจ ส่งผลให้ นกั ท่องเที่ยวมีจานวนน้ อยลง
4) การประชาสัม พัน ธ์ การให้ ข้ อ มูล ของนัก ท่ อ งเที่ ย วและกลุ่ม บุ ค คลต่ า งๆ ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ว่ า
การประชาสัมพันธ์ยงั ไม่เพียงพอ จึงทาให้ ตลาดน ้าแห่งนี ้ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั จึงทาให้ เกิดภาวะซบเซาตามช่วงเวลา
5) การจัดกิจกรรม กิจกรรมที่มีในตลาดน ้าบางกอกน้ อยมีเพียงบางกิจกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน
เช่น การสาธิ ตการทาขันลงหิน ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เป็ นกิจกรรมที่สามารถพบได้ ทวั่ ไป เช่น การแสดงดนตรี นาฏศิลป์
หรื อกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรื อ ที่ยงั ขาดการมีสว่ นร่วมและความน่าสนใจในกิจกรรม
4.5 แนวทางการฟื ้ นตลาดนา้ บางกอกน้ อยเพื่อการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน
แนวทางก ารฟื ้ น ต ลาด น า้ บ างกอกน้ อย ได้ ม าจาก การวิ เ ค ราะห์ ศั ก ย ภ าพ และปั ญ หาขอ ง
ตลาดน า้ บางกอกน้ อ ยและวิเคราะห์ เชื่ อมโยงกับ ตลาดน า้ ในพื น้ ที่ อื่ น ๆ ที่ ป ระสบความสาเร็ จ รวมถึ ง ใช้ แ นวคิ ด
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวชุมชนมาส่งเสริ มแนวทางการฟื ้นตลาดน ้าบางกอกน้ อย โดยแนวทาง
การฟื น้ ตลาดน ้าบางกอกน้ อยเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน มีดงั นี ้
4.5.1 ก า รแ ต่ ง ตั ้ง ค ณ ะ ก รรม ก า รด า เนิ น ง า น โด ย อ า ศั ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก ทุ ก ภ า ค ส่ ว น
ทังวั
้ ดสุวรรณารามราชวรวิหาร ผู้นาชุมชนบ้ านบุ คนในชุมชนบ้ านบุ สถานศึกษาในชุมชน สานักงานเขตบางกอกน้ อย
และผู้เชี่ ย วชาญจากภายนอก โดยมี ส่ว นร่ ว มทัง้ การวางแผนการจัด การการท่ อ งเที่ ย ว การด าเนิ น การจัด การ
และการแก้ ปัญหา
4.5.2 การพั ฒ นาสิ น ค้ าให้ มี คุ ณ ภาพและหลากหลาย โดยมี ก ารคั ด เลื อ กผู้ ค้ า ประเภทของสิ น ค้ า
มีการส่งเสริ มให้ ความรู้ในการพัฒนาสินค้ า การควบคุมราคาและคุณภาพของสินค้ า
4.5.3 การพั ฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวก เช่ น ที่ จ อดรถ โดยขอความร่ ว มมื อ จากสถานที่ โรงเรี ย น
สาหรับเป็ นที่จอดรถ พัฒนาเส้ นทางการเดินทางทางน ้า
4.5.4 การรักษาภูมิทศั น์และสภาพแวดล้ อมภายในชุมชนโดยการร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4.5.5 การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนบ้ านบุ ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าตลาดน า้ เช่ น
ทาเป็ นเส้ นทางท่องเที่ยวภายในชุมชนจากตลาดน ้า การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน
4.5.6 การจัดประชุมและอบรมดูงานในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อ ส่งเสริ มและกระตุ้นการเรี ยนรู้ ที่ นาไปสู่
การพัฒนาตลาดน ้า

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H727

5. บทสรุป
ตลาดน ้าบางกอกน้ อยตังอยู
้ ่ในบริ เวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพฯ อีกทังยั
้ งมี
พื ้นที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ นัน่ คือ ชุมชนบ้ านบุ ซึ่งทังวั
้ ดและชุมชนยังมีทรัพยากรวัฒ นธรรมดารงอยู่
หลายประการ นับ ว่า เป็ นปั จ จัย สาคัญ ที่ จ ะน ามาจัด การการท่อ งเที่ ย วโดยพัฒ นาเป็ นแหล่งเรี ย นรู้ และจัด การ
เป็ นเส้ นทางท่องเที่ยวภายในชุมชนจากตลาดน ้า วัด และชุมชน โดยมีแนวทางในการฟื น้ ตลาดน ้า ดังนี ้
5.1 การแต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
5.2 การพัฒนาสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพและหลากหลาย
5.3 การพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ พัฒนาเส้ นทางการเดินทางทางน ้า
5.4 การรักษาภูมิทศั น์และสภาพแวดล้ อมภายในชุมชน
5.5 การพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนบ้ านบุสาหรับนักท่องเที่ยวที่มาตลาดน ้า
5.6 การจัดประชุมและอบรมดูงานในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อส่งเสริ มและกระตุ้นการเรี ยนรู้ ที่นาไปสู่การ
พัฒนาตลาดน ้า
ทังนี
้ ้การดาเนินการจะเป็ นไปได้ อย่างต่อเนื่องควรจะได้ รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทังชุ
้ มชน วัด ผู้ค้า
รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อเป็ นแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสร้ างความตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนต่อไป
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บทคัดย่ อ
การศึกษาการปฏิบตั ิในการดูแลตนเองและการให้ ความหมายการเปลีย่ นหัวใจของผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัด
เปลีย่ นหัวใจ โดยใช้ ระเบียบวิจยั เชิงคุณภาพ ด้ วยวิธีปรากฏการณ์วิทยา เก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ผู้ป่วยที่ได้ รับการ
ผ่าตัดเปลี่ย นหัวใจมากกว่า 6 เดือ นที่มาตรวจตามนัด และกลุ่มบุค ลากรทางการแพทย์ ที่คลินิกปลูกถ่ายหัวใจ
โรงพยาบาลศิริราช โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า กลุม่
ผู้ป่วยและกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ มีแนวทางการปฏิบตั ิในการดูแลตนเองเป็ นไปในแนวทางเดียวกันคือ ภาวะ
สุขภาพหลังผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจดีขึ ้น การปฏิบตั ิตามคาแนะนา การดูแลตนเองเมื่อมีภาวะด้ านสุขภาพที่เปลีย่ นแปลง
(แบ่งเป็ น 4 ประเด็นย่อยคือ รับประทานยากดภูมิค้ มุ กันถูกต้ อง ตรงเวลา ใส่ใจป้องกันการติดเชื ้อ ระมัดระวังเรื่ องการ
รับประทานอาหาร อาการผิดปกติและการจัดการ) และปั ญหาด้ านการเงิน และผู้ให้ ข้อมูลหลักทังสองกลุ
้
ม่ มีการให้
ความหมายการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจที่มีความสอดคล้ องกันคือ เป็ นการรักษาภาวะหัวใจล้ มเหลวที่ไม่สามารถรักษาได้
ด้ วยวิธีอื่น ทาให้ มีชีวิตอยูไ่ ด้ ยืนยาวขึ ้นเหมือนได้ เกิดใหม่ และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
คาสาคัญ: การดูแลตนเอง การผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจ

Abstract
The purposes of this research were to explore heart transplantation patients’ self-care practice
and their perceptions about the heart transplant meaning. A phenomenology research design was
employed using the data of heart transplant patients who underwent heart transplant procedure for the last
6 months and healthcare providers who participated in a heart transplant clinic at Siriraj Hospital. In this
study, in-depth interviews were conducted with all informants. Data analyzed using descriptive analysis.
The results showed that the patients and healthcare providers shared the same concerns about self-care
practice. The practice concerns consisted of post-operative health functional status is generally excellent,
self-care regimen, self-management in four areas (immunosuppressive drug administration, infection
prevention, food restriction, and warning signs and symptoms), and financial problem. Overall perceptions
about the heart transplantation of patients and healthcare providers were associated. They yield three main
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meanings regarding heart transplantation: Ultimate treatment for advanced heart failure, reborn or
elongated life span, and improved quality of life.

Keyword: Self-care, heart transplantation
บทนา
การผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจเป็ นแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้ มเหลวในระยะสุดท้ ายและไม่ตอบสนอง
ต่อการรักษาด้ วยวิธีมาตรฐานอื่นๆ สามารถช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ ้นและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ในปั จจุบนั ผู้ป่วย
ที่ได้ รับเปลี่ยนหัวใจมีอตั ราการรอดชีวิต 1 ปี อยู่ที่ 79% อัตราการรอดชีวิต 3 ปี อยู่ที่ 75% และอัตราการรอดชีวิต 5 ปี
อยูท่ ี่ 64% โดยมีอตั ราการรอดชีวิตในผู้ป่วยที่เป็ นผู้ใหญ่คา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 10.7 ปี จากการเก็บข้ อมูลในปี ค.ศ.1982-2015
(Chambers et al., 2017) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการเปลี่ยนหัวใจพบว่าร้ อยละ 90 มีคุณภาพชีวิตเท่ากับคน
ปกติ และเกือบทังหมดสามารถดู
้
แลตนเองได้ (Alraies & Eckman, 2014; วิชัย โชควิวฒ
ั น, 2558) ซึ่งในการดูแล
ตนเองของผู้ป่ วยภายหลัง การผ่ า ตัด เปลี่ย นหัว ใจะต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ย นวิ ถี ชี วิ ต ใหม่ ไม่ว่า จะเป็ นการปรั บ ตัว
กับหัวใจใหม่ที่เปลี่ยน ภาวะแทรกซ้ อนจากการปฏิเสธหัวใจที่ใส่เข้ าใหม่ การรับประทานยากดภูมิค้ มุ กันของร่ างกาย
ตลอดชี วิ ต เพื่ อ ป้ องกั น ไม่ ใ ห้ ร่ า งกายต่ อ ต้ านหั ว ใจใหม่ ที่ เ ปลี่ ย น และผลข้ างเคี ย งของการรั บ ประทานยา
(Kim, Kim, & Jang, 2017; Tung, Chen, Wei, & Tsay, 2011) แต่ ถ้ าผู้ ป่ วยไม่ ส นใจหรื อไม่ ใ ห้ ความร่ ว มมื อ
ในการดู แ ลตนเองที่ เ หมาะสม ผู้ ป่ วยกลุ่ม นี ก้ ็ จ ะมี ค วามเสี่ ย งในการกลับ เป็ นซ า้ และมี โ อกาสเสี ย ชี วิ ต สู ง
(Farmer et al., 2013)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าในประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยภายหลัง
ผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจไม่มาก ส่วนใหญ่ศกึ ษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเอง ความสามารถ
ในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในกลุม่ โรคเรื อ้ รังอื่นๆ สาหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลตนเองภายหลังผู้ป่วย
ผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา พบเพียงการศึกษาของพัฒน์นรี พิพิธจารุเลิศ (2559) ศึกษาความหมายและ
ประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่ได้ รับการเปลี่ย นหัวใจในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเนื่องจากผู้วิจยั เป็ น
พยาบาลปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วยที่ได้ รับการเปลีย่ นหัวใจ ให้ การดูแลผู้ป่วยตังแต่
้ ระยะก่อนผ่าตัดและระยะหลัง
ผ่าตัด ผู้วิจยั สนใจศึกษาการดูแลตนเองของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจว่าผู้ป่วยมีการปฏิบตั ิในการดูแล
ตนเองเป็ นอย่างไร และในปั จจุบนั ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ได้ รับคาแนะนาให้ ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลตนเองของทีม
สุขภาพ โดยทีมสุขภาพยังไม่ทราบผลสะท้ อนกลับของผู้ป่วยกลุม่ นี ้ ว่าผู้ป่วยต้ องกลับไปใช้ ชีวิตอย่างไรภายใต้ วิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลง และการปฏิบตั ิตวั ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเหล่านันมี
้ การรับรู้ มีความเข้ าใจ สามารถนาไปปฏิบตั ิ
ได้ เหมาะสมกับแบบแผนการดาเนินชีวิตในบริ บทของประเทศไทยและเป็ นไปในแนวทางเดียวกับที่ทีมสุขภาพแนะนา
หรื อไม่อย่างไร นอกจากนีผ้ ้ วู ิจัยสนใจศึกษาผู้ป่วยซึ่งเป็ นผู้มีประสบการณ์ โดยตรงและผ่านการใช้ ชีวิตหลังเปลี่ยน
หัวใจมาช่วงระยะเวลาหนึง่ ได้ ให้ ความหมายเกี่ยวกับการผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจว่าเป็ นอย่างไรตามทัศนะของผู้ป่วย ข้ อมูล
ที่ได้ สามารถใช้ เป็ นองค์ความรู้ให้ กบั ผู้ป่วยรายอื่นๆที่ได้ รับการผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจต่อไปเพื่อให้ มีความรู้และทัศนะคติที่
ถูกต้ องด้ านสุขภาพ ก่อให้ เกิ ดพฤติกรรมสุขภาพหรื อการปฏิบัติตวั ในการดูแลตนเองที่ถูกต้ อง และใช้ เป็ นข้ อมูล
พื ้นฐานสาหรับบุคลากรทางด้ านสุขภาพเพื่อพัฒนารู ปแบบด้ านการส่งเสริ มพฤติกรรมสุขภาพในการดูแลตนเองของ
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ผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ทาให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถดูแลตนเองได้ อย่างเหมาะสมกับแบบแผนการดาเนินชีวิต มี
ประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้ อน และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น

วัตถุประสงค์
1 เพื่อศึกษาการปฏิบตั ิในการดูแลตนเองของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจ
2 เพื่อศึกษาการให้ ความหมายของการผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจของผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั ง้ นีผ้ ้ วู ิจัยใช้ ระเบียบวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Methodology) ด้ วยวิธี ปรากฏการณ์ วิทยา
(Phenomenology) เนึ่องจากผู้ป่ วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ย นหัวใจเป็ นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ การใช้ ชีวิ ตมาโดยตรง
ผ่านการใช้ ชีวิตหลังเปลี่ยนหัวใจมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีความคิดเห็น มุมมองและมีการปฏิบตั ิ ในการดูแลตนเอง
เป็ นอย่างไร ตลอดจนทาให้ ได้ ทราบการให้ ความหมายของการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจว่ามีความหมายกับผู้ป่วยเหล่านี ้
อย่างไร ทาให้ ข้อมูลที่ได้ เป็ นข้ อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็ นสิ่งที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลเป็ นผู้ประสบมาโดยตรง นักวิจัยจะ
เปรี ยบเทียบประสบการณ์ของคนหลาย ๆ คนเพื่อหาลักษณะร่ วมกันของประสบการณ์ในเรื่ องเดียวกันจากแต่ละคน
ในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งในการวิจยั นี ้นอกจากจะค้ นหาข้ อมูลจากกลุม่ ผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจแล้ วยังเก็บ
ข้ อมูลในกลุม่ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อหาประเด็นร่ วมที่สาคัญเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
กลุม่ นี ้ผ่านความคิดเห็นของผู้ให้ ข้อมูลแต่ละกลุม่ ว่าเป็ นแนวทางเดียวกันหรื อแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร
ผู้ให้ ข้อมูลหลักแบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
1. กลุม่ ผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจระยะเวลาหลังการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจมากกว่า 6 เดือนโดยใช้
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจงผ่านทางพยาบาลประสานงานเปลี่ยนหัวใจ ที่คลินิกปลูกถ่ายหัวใจและปอด งานเปลีย่ น
อวัย วะ โรงพยาบาลศิ ริ ร าชจ านวน 10 คน เป็ นผู้ป่ วยเพศชาย 8 คนและเพศหญิ ง 2 คน อายุร ะหว่า ง18-59 ปี
ระยะเวลาหลังผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจตังแต่
้ 9 เดือนถึง 9 ปี
2. กลุม่ บุคลากรทางการแพทย์ได้ แก่ แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญสาขาหทัยวิทยาที่ติดตามดูแลผู้ป่วยภายหลังผ่าตัด
เปลีย่ นหัวใจจานวน 1 คน และ พยาบาลประสานงานเปลีย่ นอวัยวะจานวน 1 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสัม ภาษณ์แ บบกึ่งโครงสร้ างเกี่ ยวกับแนวทางการปฏิบตั ิในการดูแลตนเองของผู้ป่วยภายหลัง
ผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจโดยอิงกรอบทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ ม (Orem, 2001) และการให้ ความหมายของการผ่าตัด
เปลีย่ นหัวใจ โดยใช้ วิธีสมั ภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล สิ ้นสุดการสัมภาษณ์เมื่อข้ อมูลที่ได้ มีความอิ่มตัว
2. อุปกรณ์ที่ใช้ บนั ทึกข้ อมูล ได้ แก่ เครื่ องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก ปากกาสาหรับจดบันทึก
การสร้ างและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ศึกษาจากเอกสารที่เป็ นแนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง แล้ วนาข้ อคาถามที่ใช้ ใน
การสัมภาษณ์ ที่สร้ างขึน้ ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาโดยอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญด้ านการดูแลผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้ องด้ านเนื ้อหา
ความสอดคล้ องของข้ อคาถาม สานวนภาษา ความชัดเจน ความเหมาะสมของคาถาม และข้ อเสนอแนะแล้ วนามา
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ปรับปรุ งแก้ ไขตามคาแนะนา และนาประเด็นคาถามไปสอบถามกับผู้ป่วยจานวน 3 รายเพื่อตรวจสอบความเข้ าใจ
ด้ านเนื ้อหา นาประเด็นคาถามมาแก้ ไขและนาไปใช้ ในการเก็บข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก หลังได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจัยในคนและได้ รับอนุญาตให้ เก็บข้ อมูลแล้ ว ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ เชิงลึกตามแนวสัมภาษณ์
รายบุคคลกับผู้ให้ ข้อมูลหลัก โดยขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ร่วมกับการจดบันทึกประเด็นสาคัญ หลังจาก
สัมภาษณ์ครบตามประเด็นที่ต้องการจะศึกษา ก่อนจบการสนทนาผู้วิจยั สรุปสิง่ ที่ได้ จากการสนทนาให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก
ฟั งอีกครัง้
2. ข้ อมูลทุติยภูมิ เป็ นข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อง
การพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
ดาเนินการเก็บข้ อมูลเมื่อได้ รับรองโครงการจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริ
ราชพยาบาล วันที่ 19 ตุลาคม 2561 รหัสโครงการ 655/2561(EC4)
การเคราะห์ ผลการวิจัยจัย
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการพรรณนาวิเคราะห์ จากการสัมภาษณ์และการสังเกต โดยการถอดเทปคาสัมภาษณ์
นามาประมวลผลและวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1.เมื่อสิ ้นสุดการสัมภาษณ์แต่ละครัง้ ผู้วิจยั ได้ ทาการถอดเทปทันที ถอดเทปสัมภาษณ์แบบคาต่อคา จากนัน้
นาบทสัมภาษณ์ที่พิมพ์เสร็ จแล้ วมาตรวจสอบกับข้ อมูลดิบจากเทปบันทึกเสียงเพื่อยืนยัน
2.หลังจากได้ ข้อมูลครบถ้ วน ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแตกข้ อมูลของเรื่ องที่ศึกษาเป็ นส่วนย่อย ๆ
ตามความหมายที่ปรากฏอยู่ในแต่ละส่วน แล้ วคัดแยกข้ อมูลออกเป็ นเรื่ องๆ ต่อจากนันน
้ าส่วนต่างๆมาจัดกลุม่ ตาม
ความสอดคล้ องกับ วัตถุประสงค์ ที่ต้อ งการจะศึกษาและสรุ ปผลกาหนดเป็ นประเด็น สาคัญ โดยมีการตรวจสอบ
ความถูกต้ องร่วมกับผู้ร่วมวิจยั ท่านอื่นๆ
3. นาประเด็ น ที่ค้ น พบไปให้ ผ้ ูใ ห้ ข้ อ มูลหลัก ตรวจสอบความถูกต้ อง (Member Check) เพื่อ ให้ แ น่ใจว่า
ข้ อสรุ ปที่ได้ เป็ นข้ อมูลที่ได้ มาจากประสบการณ์ของผู้ให้ ข้อมูลจริ ง นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ ตรวจสอบข้ อมูลร่ วมกับผู้ร่วม
วิจัยท่านอื่นๆซึ่งเป็ นแพทย์ และพยาบาลที่มีประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ รวมทังได้
้ ตรวจสอบผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทาวิจยั เชิงคุณภาพ
4.แสดงเนื ้อเรื่ องที่ศึกษาด้ วยคาบรรยาย มีคาบรรยายแต่ละเรื่ องโดยเป็ นข้ อความที่สรุ ปและเรี ยบเรี ยงมา
จากประสบการณ์ของผู้ให้ ข้อมูลหลักแต่ละคน

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การปฏิบตั ิในการดูแลตนเองของผู้ป่วยภายหลังผ่ าตัดเปลี่ยนหัวใจ
จากการศึกษาถึงการปฏิบตั ิในการดูแลตนเองของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจ แบ่งผู้ให้ ข้อมูลหลักเป็ น
2 กลุม่ คือ ผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เป็ นผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจและกลุม่ บุคลากรทางการแพทย์ โดยทัง้ 2 กลุม่ ให้
ข้ อมูลสอดคล้ องกัน สามารถวิเคราะห์ผลการวิจยั ได้ เป็ น 4 ประเด็นหลักคือ 1. ภาวะสุขภาพหลังผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจดี
ขึ ้น 2. การปฏิบตั ิตามคาแนะนา 3. การดูแลตนเองเมื่อมีภาวะด้ านสุขภาพที่เปลีย่ นแปลง แบ่งเป็ นประเด็นย่อยได้ 4
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ประเด็นคื อ 3.1 รั บประทานยากดภูมิค้ ุม กัน ถูกต้ อ ง ตรงเวลา 3.2 ใส่ใ จป้องกัน การติดเชื อ้ 3.3 ระมัดระวัง เรื่ อ ง
การรับประทานอาหาร 3.4 อาการผิดปกติและการจัดการ และ4. ปั ญหาด้ านการเงิน
1. ภาวะสุขภาพหลังผ่ าตัดเปลี่ยนหัวใจดีขึน้ ผู้ให้ ข้อมูลหลักเปรี ยบเทียบอาการก่อนและหลังผ่าตัด
จากก่อนผ่าตัดผู้ให้ ข้อมูลหลักมีอาการเหนื่อยมากไม่สามารถทาอะไรไหว ต้ องให้ ญาติช่วยทากิ จวัตรประจาวัน
บางส่วนหรื อทังหมด
้
อยู่ในภาวะพึ่งพิง หลังผ่าตัด สามารถกลับมาใช้ ชีวิตได้ เกื อบเท่ากับคนปกติ สามารถฟื ้นตัว
กลับมาได้ เมื่อเปรี ยบเทียบก่อนผ่าตัดอยูท่ ี่ 60-100% โดยใช้ เวลาที่สามารถฟื น้ ตัวกลับมาได้ ปกติจะอยูใ่ นช่วง 6 เดือน
ถึง 2 ปี และขึ ้นอยู่กบั ความมัน่ ใจของผู้ให้ ข้อมูลหลักแต่ละคน ส่วนการเปลี่ยนแปลงด้ านจิตใจ อารมณ์ ความรู้ สึก
พฤติกรรม ส่วนใหญ่ไม่ได้ เปลีย่ นไปจากเดิม ไม่ได้ ร้ ูสกึ ว่าการเปลีย่ นเอาหัวใจของผู้บริ จาคมาแล้ วรู้สกึ เปลีย่ นไป
“จากเมื ่อก่อนทาอะไรไม่ได้เลยตอนนีท้ าได้แบบสบายๆ ประมาณเก้าสิ บเปอร์ เซนต์ ผมคิ ดว่าระยะเวลาที ่เรา
จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ น่าจะหลังผ่าตัดไปแล้วประมาณหกเดื อน ส่วนตัวผมเริ่ มทาอะไรจริ งจังคิ ดว่าสามารถ
กลับมาทาอะไรได้หนึ่งร้อยเปอร์ เซนต์ ประมาณหนึ่งปี ผมคิ ดว่าอยู่ทีค่ วามกล้าของแต่ละคน”
2. การปฏิบัติตามคาแนะนา ภายหลังผ่าตัดผู้ให้ ข้อมูลหลักจะได้ รับ คาแนะนาในการดูแลตนเองจากทีม
สุขภาพในรูปแบบการสอนและได้ รับเอกสารแผ่นพับ ในส่วนของการสอนแนะนาข้ อมูลที่ได้ รับค่อนข้ างมากทาให้ ผ้ ใู ห้
ข้ อมูลหลักจดจาข้ อมูลได้ ไม่หมด และในส่วนของเอกสารแผ่นพับผู้ให้ ข้อมูลหลักไม่ค่อยสนใจเปิ ดอ่าน เมื่อมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการดูแลตนเองผู้ให้ ข้อมูลหลักจะใช้ วิธีสอบถามเมื่อมาตรวจตามนัด หรื อโทรมาสอบถามข้ อมูลกับแพทย์
พยาบาล และเภสัชกร ผู้ให้ ข้อมูลหลักมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตนเองกับผู้ป่ วยอื่นที่ได้ รับการเปลี่ยน
หัวใจ และมีการสืบค้ นข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต ในกลุม่ บุคลากรทางการแพทย์ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ปฏิบตั ิได้ ดีในช่วงหกเดือนถึงหนึ่งปี แรก เรื่ องที่ละเลยในการดูแลตนเองมากที่สดุ คือการรับประทาน
อาหาร และมาตรวจตามนัด
“ก่ อนออกจากโรงพยาบาล มี พยาบาลมาแนะนาและให้แผ่นพับคู่มือ แต่เราไม่ ค่อยได้ดู แม่ จะสนใจดูว่า
ต้องปฏิ บตั ิ ตวั อย่างไร ช่ วงมาตรวจตามนัดก็ มีเภสัชกรมาแนะนาเรื ่อง การรับประทานยา ตอนรอตรวจก็มีการแชร์
การดูแลตนเองกับผูป้ ่ วยคนอืน่ ๆทีเ่ ค้าเปลีย่ นมาก่อนเรา”
3. การดูแลตนเองเมื่อมีภาวะด้ านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง ภายหลังผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจผู้ให้ ข้อมูลหลักมี
ภาวะสุขภาพที่ดีขึ ้นแต่ภายใต้ ข้อจากัด คือต้ องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการดูแลตนเองที่มีความแตกต่างจากเดิม
ไม่วา่ จะเป็ นการปรับตัวกับหัวใจใหม่ที่เปลี่ยน การรับประทานยากดภูมิค้ มุ กันไปตลอดชีวิตเพื่อป้องกันไม่ให้ ร่างกาย
ต่อต้ านอวัยวะที่ ปลูกถ่า ยเข้ าไป และผลข้ างเคียงของการรั บประทานยากดภูมิค้ ุมกัน ซึ่งผู้ให้ ข้ อมูลหลัก มุ่งเน้ น
การดูแลตนเองที่สาคัญใน 4 เรื่ องคือ1) รั บประทานยากดภูมิค้ ุมกัน ถูกต้ อง ตรงเวลา 2) ใส่ใจป้องกันการติดเชื อ้
3) ระมัดระวังเรื่ องการรับประทานอาหาร 4) อาการผิดปกติและการจัดการ
1) รับประทานยากดภูมิค้ ุมกันถูกต้ อง ตรงเวลา หลังผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจผู้ให้ ข้อมูลหลักทุกคนทราบว่า
จะต้ องรับประทานยากดภูมิค้ มุ กันตลอดชีวิตและต้ องรับประทานยาได้ ถกู ต้ องและตรงเวลา ในช่วงแรกที่ผ้ ปู ่ วยกลับ
บ้ านจะมีทงจั
ั ้ ดยารับประทานด้ วยตัวเองและมีผ้ ชู ่วยดูแลเป็ นคนช่วยจัดยาให้ เนื่องจากยาที่ได้ กลับไปมีจานวนมาก
ผู้ให้ ข้อมูลหลักทังหมดจะใช้
้
การตังนาฬ
้ ิกาปลุกช่วยเตือนเพื่อไม่ให้ ลมื รับประทานยา ผู้ให้ ข้อมูลหลักไม่ลมื รับประทาน
ยา แต่ จ ะมี รั บ ประทานยาล่า ช้ าเนื่ อ งจากแบบแผนการด าเนิ น ชี วิ ต แก้ ไขโดยปรั บ เวลารั บ ประทานอาหาร มี
การจัดเตรี ยมและพกยาติดตัวเมื่อออกไปทาธุระข้ างนอก
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“ผมทานยากดภู มิ ส ม่ า เสมอ ก็ มี เ คยลื ม ทานยาบ้ า งพวกยาลดไขมัน แต่ ย ากดภู มิ ผ มจะไม่ มี ลื ม เลย
เพราะผมใช้การตัง้ เวลาเอาไว้และเราว่ามันเป็ นนิ สยั ไปแล้ว พอถึงเจ็ดโมงปุ๊ บต้องรี บกิ น การรับประทานยาตอนเช้าไม่
มี ปัญหาเพราะรับประทานยาเจ็ดโมงแล้วกิ นข้าว แต่ตอนเย็นทีบ่ า้ นจะกิ นข้าวกันประมาณหกโมง แต่ผมจะกิ นข้าวห้า
โมงเย็นแล้วทุ่มนึงผมจะมากิ นยากดภูมิ”
2)ใส่ ใ จป้ องกั น การติ ด เชื อ้ เนื่ อ งจากผู้ใ ห้ ข้ อ มูลหลัก ต้ อ งรั บ ประทานยากดภูมิ ค้ ุม กัน เพื่ อ ป้ องกัน
การปฏิเสธหัวใจดวงใหม่ ดังนันผู
้ ้ ให้ ข้อมูลหลัก กลุ่มนี ้มีโอกาสที่จะติดเชือ้ ได้ ง่ายกว่าคนปรกติ ผู้ให้ ข้อมูลหลักดูแล
ตนเองเพื่อป้องกันการติดเชือ้ โดยแยกตัวออกจากชุมชนในช่วงแรกหลังผ่าตัด หลีกเลี่ยงไม่อยู่ใกล้ คนที่มีอาการไอ
จามหรื อเป็ นหวัด ดูแลให้ บ้านสะอาดอยู่เสมอ หมัน่ ล้ างมือ ดูแลความสะอาดร่างกายและช่องปาก และใช้ ผ้าปิ ดจมูก
ทุกครัง้ เมื่อออกจากบ้ านหรื อต้ องอยูใ่ นที่มีคนอยู่หนาแน่น แต่พบว่ามีผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก 3 รายให้ ข้อมูลว่าไม่ได้ ใช้ ผ้าปิ ด
จมูกเมื่อออกจากบ้ านถ้ าไม่ได้ ไปในที่คนอยู่เยอะ เนื่องจากคิดว่าร่างกายแข็งแรงดีแล้ ว
“ในระยะแรกหลังกลับบ้าน สัปดาห์ แรกจะอยู่แต่ในบ้าน ไม่ออกไปไหน ถ้าออกไปข้างนอกในช่วงแรกๆ ที ่มี
คนเยอะๆ ก็จะใส่ผา้ ปิ ดจมูกตลอด หลังๆไม่ค่อยได้ใช้ผา้ ปิ ดจมูกเวลาออกไปข้างนอก เพราะคิ ดว่าตนเองแข็งแรงแล้ว”
3) ระมัดระวังเรื่ องการรั บประทานอาหาร โดยรับประทานอาหารที่ปรุ งสุกสะอาด กินร้ อนช้ อนกลาง
รับประทานอาหารไม่เค็ม ไม่มนั ส่วนใหญ่ทาอาหารรับประทานเองเนื่องจากสามารถควบคุมดูแลในเรื่ องความสะอาด
และกระบวนการปรุ งได้ ดีกว่า มีการประยุกต์นาอาหารที่ชอบมาดัดแปลงให้ สามารถรับประทานได้ เหมาะสมกับโรค
หลีกเลีย่ งผลไม้ ที่รับประทานทังเปลื
้ อก งดรับประทานส้ มโอ ทับทิมเพราะมีผลต่อการเพิ่มของระดับยากดภูมิในเลือด
“เรื ่องอาหารเก้าสิ บเปอร์ เซนต์ ผมรับประทานอาหารที ่ภรรยาทาให้ ให้ปรุงเป๊ ะๆตามคาแนะนา ส่วนเวลาที ่
ออกนอกบ้านเราไม่สามารถเลือกได้แต่พยายามรับประทานอาหารตามคาแนะนาของแพทย์ เช่นไม่รบั ประทานผักสด
แต่ถึงขนาดไปบอกให้ร้านข้างนอกเค้าทาตามเป๊ ะๆ ผมก็คงทาอย่างนัน้ ไม่ได้ แต่ จะเลือกรับประทานให้ใกล้เคียงทีส่ ดุ
อย่างพวกผักที ่ชอบบางร้านก็ ขอให้เค้าช่วยเอาไปผัดให้ ผมรับประทานอาหารที ่ปรุงสุก เช่นส้มตา เป็ นอาหารที ่ผม
ชอบมาก ภรรยาก็จะเอามะละกอไปทอดให้สกุ ก่อนนามาปรุงให้”
4) อาการผิดปกติและการจัดการ อาการผิดปกติที่สาคัญคือร่ างกายปฏิเสธหัวใจดวงใหม่ที่ได้ รับและ
การติดเชื ้อ โดยจะมีอาการหายใจหอบเหนื่อย มีไข้ เป็ นหวัด เจ็บคอ ไอ อ่อนเพลีย บวม ปั สสาวะออกลดลง ท้ องเสีย
เมื่อมีอาการผิดปกติเบื ้องต้ นผู้ให้ ช้อมูลหลักจะใช้ วิธีการโทรมาขอคาแนะนากับพยาบาลประสานงานเปลี่ยนอวัยวะ
โดยตรงหรื อติดต่อกับแพทย์ผ้ ดู แู ลผู้ป่วยโดยตรง ผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เป็ นบุคคลากรทางการแพทย์ให้ ข้อมูลเพื่มเติมว่าพบ
การติดเชื ้อเป็ นภาวะแทรกซ้ อนที่พบบ่อยที่สดุ
“เวลามี การผิ ดปกติ เช่น เป็ นหวัด ท้องสีย มี อาการอะไรปุ๊ บ เราก็จะโทรมาที ่หน่วยนี ้ (คลินิกปลูกถ่ายหัวใจ
และปอด งานเปลีย่ นอวัยวะ) จะแจ้งอาการกับเจ้าหน้าทีเ่ ค้าจะแนะนาว่าต้องทาอย่างไรหรื อให้มาพบแพทย์ ”
4. ปั ญหาด้ านการเงิน หลังผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจผู้ให้ ข้อมูลหลักจะได้ รับการนัดหมายให้ มาตรวจประเมิน
อาการอย่างสมาเสมอ ปั ญหาอุปสรรคส่วนใหญ่เป็ นปั ญหาค่าใช้ จ่ายในการเดินทางมาพบแพทย์ ของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ที่บ้านอยู่ไกลหรื อต้ องเดินทางมาจากต่างจังหวัดเนื่องจากสิทธิ์คา่ รักษาพยาบาลครอบคลุมเฉพาะค่าตรวจรักษาและ
ค่ายา รวมทังปั
้ ญหาหนี ้สินที่ก้ ยู ืมมาในช่วงก่อนผ่าตัดเพื่อมารักษาซึง่ ช่วงนันผู
้ ้ ให้ ข้อมูลหลักไม่สามารถทางานได้
“ตอนนี ้หนี ้สิ นเยอะเพราะต้อ งใช้เ วลาเดิ นทางมาตรวจ ค่ ากิ น ค่ าที ่พกั หลังผ่า ตัดก็ ย ังเช่ า หออยู่ ใกล้ๆ
โรงพยาบาลอีก 2 เดือน ช่วงนัน้ ไม่มีรายได้ตอ้ งให้นอ้ งกู้ ธกส ให้ แต่ก็ยงั ดีทีค่ ่ารักษาพยาบาลและค่ายาไม่ตอ้ งจ่าย”
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ตอนที่ 2 การให้ ความหมายของการผ่ าตัดเปลี่ยนหัวใจ
ผู้ให้ ข้อมูลหลักกลุ่มผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและผู้ให้ ข้อมูลหลักกลุม่ บุคลากรทางการแพทย์มี
การให้ ความหมายของการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเป็ นไปในทางเดียวกัน โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้คือ เป็ นการรักษาภาวะ
หัวใจล้ มเหลวที่ไม่สามารถรักษาได้ ด้วยวิธีอื่น ทาให้ มีชีวิตอยูไ่ ด้ ยืนยาวขึ ้นเหมือนได้ เกิดใหม่ และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
“ชี วิตตอนนัน้ มันแย่มาก มื ดมนไปหมด ไม่ รู้ว่าจะก้าวข้ามไปได้ยงั ไง ตอนนัน้ ผมถามหมอทุกวันว่าผมจะ
ตายไหม ตอนที ่หมอบอกให้เปลี ่ยน รู้ ว่าต้องเปลี ่ยนเพราะว่าตอนนัน้ มันเหนื ่อยมาก มันไม่ ไหวแล้ว มี อยู่ทางเดี ยว
หลังเปลีย่ นหัวใจเหมื อนเกิ ดใหม่” (ผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เป็ นผู้ป่วย)
“เป็ นการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวที ่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิ ธีอื่น โดยการนาหัวใจดวงใหม่ที่ทางานได้ดี
มาใส่ทดแทน เพือ่ หวังให้ผูป้ ่ วยมี ชีวิตที ่ยืนยาวขึ้ นและมี คณ
ุ ภาพชี วิตที ่ดีขึ้น สามารถกลับไปทางานกลับไปใช้ชีวิตใน
สังคมตามวัยหรื อสิ่ งที ่ควรจะเป็ น บางครั้ง มัน ไม่ ใ ช่ ก ารมี ชีวิ ตอยู่ อย่ างเดี ย วมันรวมถึ งความมี คุณ ค่ า ในตัวเอง”
(ผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เป็ นบุคลากรทางการแพทย์)

บทสรุป
จากการศึกษาการปฏิบตั ิในการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจของผู้ให้ ข้อมูลหลักกลุม่
ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์มีความสอดคล้ องและไปในทางเดียวกัน และข้ อมูลที่ได้ สามารถนาไปใช้ เป็ นข้ อมูล
พื ้นฐานสาหรับบุคลากรทางด้ านสุขภาพในการพัฒนารู ปแบบด้ านการส่งเสริ มพฤติกรรมสุขภาพการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจได้ ดงั นีค้ ือ
1. ภาวะสุขภาพหลังผ่ าตัดเปลี่ยนหัวใจดีขึน้ ภาวะสุขภาพที่ดีขึ ้นจะช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ่ วยมีการรับรู้
ความสามารถ มีความพร้ อม และเกิดความมัน่ ใจในการดูแลตนเอง ซึง่ เป็ นแรงจูงใจสาคัญที่ทาให้ เกิดการดูแลตนเอง
อย่างต่อเนื่องในการปรับเปลีย่ นวิถีชีวิต
2. การปฏิบัติตามคาแนะนา จากผลการศึกษาค้ นพบประเด็นที่นา่ สนใจคือข้ อมูลที่ได้ รับในการสอนและ
ให้ คาแนะนาค่อนข้ างมากทาให้ จาได้ ไม่หมด และเอกสารแผ่นพับ ที่ได้ รับผู้ป่วยไม่ค่อยสนใจเปิ ดอ่าน ดังนันควรมี
้
การพัฒนารูปแบบการสอนให้ คาแนะนาและจัดทาคู่มือการดูแลตนเองแบบบูรณาการ หรื อจัดทารูปแบบสื่อการสอน
ทีม่ ีความน่าสนใจ เข้ าใจง่าย เข้ าถึงง่าย และมีความทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีการสือ่ สารมาประยุกต์ใช้ ได้ แก่การใช้
โซเชียลมีเดีย การจัดทาเว็บไซต์การดูแลตนเองในรู ปแบบการสแกนคิวอาร์ โค้ ด และจากผลการศึกษากลุม่ บุคลากร
ทางการแพทย์ ให้ ข้อมูลการดูแลตนเองของผู้ป่วยส่วนใหญ่ ปฏิบัติได้ ดีในช่วงหกเดือนถึงหนึ่งปี แรก ดังนัน้ ควรมี
การประเมินการดูแลตนเองของผู้ป่วยในระยะยาวโดยติดตามเป็ นระยะๆ เกี่ยวกับสมรรถนะการดูแลตนเอง วิเคราะห์
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลตนเอง ผลลัพธ์และข้ อจากัดของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริ มพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยให้ มีความยัง่ ยืน
3. การดูแลตนเองเมื่อมีภาวะด้ านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง สถานการณ์ที่ภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนทาให้
เกิดความต้ องการเพื่อตัดสินใจว่าจะทาอย่างไรเพื่อคงไว้ ซึ่งสภาวะปกติ ทาให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดความต้ องการการดูแลตนเอง
ที่เฉพาะเจาะจง (Orem, 2001) ผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจจะมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดาเนินชีวิตเพื่อ
คงไว้ ซงึ่ ภาวะสุขภาพที่ดีและป้องกันภาวะแทรกซ้ อน โดยให้ ความสาคัญในการดูแลตนเองในเรื่ อง รับประทานยากด
ภูมิค้ ุมกัน ถูกต้ อง ตรงเวลา ใส่ใจป้องกัน การติดเชื อ้ ระมัดระวัง เรื่ องการรั บประทานอาหาร อาการผิด ปกติและ
การจัดการ และเพื่อพัฒนาสมรรถนะการดูแลตนเองของผู้ป่วยและผู้ดแู ล ควรจัดกลุม่ กิจกรรมให้ ผ้ ปู ่ วยและผู้ดแู ลมา
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดูแลตนเองว่า แต่ละคนมีรู ปแบบเป็ นอย่า งไร เพื่อหาแบบอย่างในการดูแลตนเอง
ที่เหมาะสมกับการดาเนินชี วิตและไม่ขัดกับ แผนการรั กษาของแพทย์ เช่น วิธีการที่ปฏิบัติ ให้ ไม่ลืมรั บประทานยา
การดัดแปลงวิธีการประกอบอาหารที่เหมาะสมกับโรค ปั ญหาในการดูแลตนเองในเรื่ องต่างๆและการแก้ ไข โดยมี
ทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบด้ วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักกายภาพบาบัด และนักจิตวิทยามาช่วย
ให้ คาแนะนาที่ถกู ต้ อง
4. ปั ญหาด้ านการเงิน คือค่าใช้ จ่ายในการเดินทางมาตรวจตามนัดหลังผ่าตัด และภาระหนี ้สินในช่วง
ที่ผ่านมาก่อนผ่าตัด ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด ปั ญหาอุปสรรคนีอ้ าจแก้ ไขโดยการนา
ระบบการตรวจรักษาทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอลมาใช้ ทาให้ ผ้ ปู ่ วยไม่ต้องมาเดินทางมาโรงพยาบาลในกรณีผ้ ปู ่ วย
อาการคงที่ เพื่อลดภาระค่าใช้ จ่ายให้ แก่ผ้ ปู ่ วย
และจากผลการศึกษาการให้ ความหมายของการผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจ ข้ อมูลที่ได้ ทาให้ ทราบมุมมอง ทัศนคติ
จากผู้มีประสบการณ์จริ งว่าการเปลี่ยนหัวใจมีความหมายกับผู้ป่วยเหล่านันอย่
้ างไร และข้ อมูลที่ได้ สามารถนาไปใช้
อ้ างอิงในขันตอนของการให้
้
คาแนะนาแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้ มเหลวระยะสุดท้ ายที่ จาเป็ นต้ องได้ รับ
การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดความเข้ าใจ มัน่ ใจและตัดสินใจยอมรับการรักษาด้ วยการผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจ
ตลอดจนข้ อมูลที่ได้ สามารถนาไปใช้ สนับสนุนในการรณรงค์เพื่อเชิญชวนบริ จาคอวัยวะ เนื่องจากประเทศไทยมีอตั รา
การบริ จาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายจานวนไม่มาก จากการศึกษาของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
(2560)ศึกษาปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการขอรับบริ จาคและปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย พบว่าปั จจัยที่เป็ นผลบวก
และทาให้ ญาติมีแรงจูงใจในการบริ จาคอวัยวะคื อความต้ องการให้ ผ้ ปู ่ วยทาบุญเป็ นครัง้ สุดท้ ายก่อนเสียชีวิตและ
ความต้ องการให้ อวัยวะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้อื่น ดังนัน้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยการนาเสนอข้ อมูลจากผู้ที่มี
ประสบการณ์จริ งซึง่ ได้ ให้ ความหมายว่า“ทาให้ มีชีวิตอยูไ่ ด้ ยืนยาวขึ ้นเหมือนได้ เกิดใหม่” ย่อมทาให้ ผ้ บู ริ จาคเห็นผลว่า
การบริ จาคอวัยวะมีความหมายและมี ความสาคัญกับผู้ไดัรับบริ จาคเพียงใด และการบริ จาคอวัยวะเป็ นการทาบุญ
ที่ยิ่งใหญ่ที่ช่วยต่อชีวิตให้ ผ้ อู ื่นได้ ก่อให้ เกิดความเข้ าใจ ความเชื่อและทัศนคติที่ดีต่อการบริ จาคอวัยวะ ดังนันข้
้ อมูล
ที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้จึงเป็ นประเด็นหนึ่งที่ จะช่วยส่งเสริ มและทาให้ การขอรับบริ จาคอวัยวะประสบความสาเร็ จ
มากขึ ้น ส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยหัวใจล้ มเหลวระยะสุดท้ ายสามารถได้ รับการรักษาด้ วยการเปลีย่ นหัวใจมากขึ ้น
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ความคิดเห็นของนั กวิเ คราะห์ งบประมาณ สานั ก งบประมาณเกี่ยวกับกระบวนการจั ดสรร
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์
The Opinions of Budgeting Analysts, Budget Bureau Towards Annual Budget Allocation
Process According to the Strategic Performance Based Budgeting System.
กิตติโชค ดิษริ ยะกุล1 และ ภิรดา ชัยรัตน์2
Kristtichoke Dissariyakul1 and Pirada Chairatana 2

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงาน
ตามยุท ธศาสตร์ 2) เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความรู้ เกี่ ย วกั บ ระบบงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ นผลงานตามยุท ธศาสตร์
3) เพื่ อ ศึก ษาเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ระบบงบประมาณแบบมุ่ง เน้ น ผลงานตามยุท ธศาสตร์ จ าแนก
ตามปั จจัยส่วนบุคคล และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ เกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ กบั ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ใน
การวิจัยครัง้ นี ้ คือ นักวิเคราะห์งบประมาณ สานักงบประมาณ จานวน 243 คน ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ค่าสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้ วย ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
t-test การวิเคราะห์ ความผันแปร และค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ เพีย รสัน โดยก าหนดค่านัยสาคัญทางสถิ ติไว้ ที่
ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า นักวิ เคราะห์ งบประมาณมีระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมาก และนักวิเคราะห์งบประมาณมีระดับความรู้ เกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบ
มุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ ในระดับมาก เมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นตามปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ระดับการศึกษา
และสถานภาพทางตาแหน่งที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ความรู้ เกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบ
มุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ความคิดเห็ นเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์
คาสาคัญ : ความคิดเห็น นักวิเคราะห์งบประมาณ สานักงบประมาณ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the level of the opinions towards Strategic
Performance Based Budgeting System 2) to study the level of knowledge about Strategic Performance
Based Budgeting System 3) to compare the opinions towards Strategic Performance Based Budgeting
System classified by personal factors and 4) to study the relationship between knowledge and opinions
about Strategic Performance Based Budgeting System.The sample of the research were 243 officers at
Budget Bureau. The data were collected by questionnaires and analyzed by frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test, One-Way ANOVA and Pearson's product moment Correlation Coefficient. The
level of significance was set at .05.
The results of the research found that the opinions towards Strategic Performance Based
Budgeting System were at high level and the knowledge about Strategic Performance Based Budgeting
System were at high level. The hypothesis testing revealed that the officers who had difference in education
and job positions did difference in the opinions towards Strategic Performance Based Budgeting System
at statistical significant level of .05. While the opinions towards Strategic Performance Based Budgeting
System did not relate with knowledge about Strategic Performance Based Budgeting System.
Keyword: Opinions, Budgeting Analysts, Budget Bureau, Strategic Performance Based Budgeting System

บทนา
งบประมาณเป็ นแผนการเงินที่กาหนดขึ ้นมาเพื่อประโยชน์สาหรับใช้ เป็ นแนวทางในการควบคุม การบริ หาร
ทางการเงิ นของภาครั ฐ ทัง้ ในระดับองค์ กรและระดับประเทศ โดยงบประมาณเป็ นรายละเอียดของตัวเลขที่เป็ น
ขอบเขตของรายจ่ายในการกาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ได้ กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ ซึง่ เป็ นรายละเอียดที่ผ้ บู ริ หารได้ แสดงความสามารถในการขับเคลือ่ นองค์กรหรื อประเทศที่มีมา
ตังแต่
้ สมัยอดีต มีสานักงบประมาณทาหน้ าที่ด้านการงบประมาณตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2502 ซึ่งมีการนาระบบงบประมาณ
แบบแสดงรายการ (Line Item Budgeting System) มาใช้ ในการจัดสรรงบประมาณเป็ นครัง้ แรก เป็ นระบบที่ แสดง
รายละเอียดเป็ นแต่ละรายการตามกรอบวงเงินที่กาหนดโดย ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ได้ นาแนวคิดระบบงบประมาณ
แบบแผนงานโครงการ (Planning-Programming Budgeting System: PPBS) มาใช้ เพื่อให้ เกิดการเชื่อมโยงผลการ
ดาเนินงานตามโครงการของหน่วยงานกับเป้าหมายที่รัฐบาลต้ องการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ หรื อ
วิกฤตต้ มยากุ้ง ภาครัฐได้ รับผลกระทบจากหนี ้ต่างประเทศ เนื่องจากผลจากการจัดเก็บรายได้ ของรัฐบาลต่ากว่า
เป้าหมายไปมาก จึงมีการปรับลดงบประมาณในรายจ่ายประจาเป็ นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ที่ไม่จาเป็ น สามารถชะลอไปได้ โดยไม่เสียหาย (ดุสติ เขมะศักดิ์ชยั , 2562: 159-168)
ภายหลังจากเกิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ได้ มี การปรั บเปลี่ ย นวิ ธี ก ารงบประมาณขึน้ ใหม่ เ ป็ นการจัดท าระบบ
งบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting System: SPBBS) โดย
เริ่ มใช้ ในปี พ.ศ. 2546 จนถึงปั จจุบนั นับได้ ว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงระบบบริ หารภาครัฐไปสู่รูปแบบการบริ หารงาน
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ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) โดยมีกระบวนการทางานภายใต้ แนวคิดที่มงุ่ เน้ นผลงานหรื อผลสัมฤทธิ์
และใช้ ตวั ชี ้วัดเป็ นตัวสะท้ อนผลงานอย่างเป็ นรูปธรรม
จากการปฏิ รู ประบบงบประมาณเป็ นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ น ผลงานตามยุท ธศาสตร์ ท าให้ เ กิ ด
การเปลี่ย นแปลงรู ป แบบการทางานของนัก วิ เคราะห์ งบประมาณ ตัง้ แต่ก ารทบทวนงบประมาณ การวางแผน
งบประมาณ การจัดทางบประมาณ การอนุมตั ิงบประมาณ การบริ หารงบประมาณ และการติดตามประเมินผล
(สานักงานบริ หารโครงการปรับปรุ งระบบการจัดการงบประมาณ สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี , 2544:
2-29) ซึ่งจะต้ องอาศัยความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้ การจัดสรรงบประมาณในประเทศตรงตามเป้าหมายใน
การพั ฒ นาประเทศภายใต้ โครงสร้ างงบประมาณในแต่ ล ะปี ที่ เ กิ ด ขึ น้ จากรายรั บ และผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) มากาหนดเป็ นกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอยูจ่ ากัดในแต่ละปี งบประมาณ
งบประมาณที่มีจากัดในแต่ละปี งบประมาณส่งผลให้ นกั วิเคราะห์งบประมาณต้ องมีการคิด วิเคราะห์ และ
การจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้ มีความสอดคล้ องและเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ วยความมั่ นคงแห่งชาติ แผนแม่บทด้ านต่าง ๆ ผ่านยุทธศาสตร์ จัดสรร
งบประมาณ (คณะกรรมการปฏิรูประบบงบประมาณ, 2559: 133-138) รวมทังการมี
้
บทบาทหลักในการรับผิดชอบ
ดูแลการจัดสรรและการใช้ จ่ายงบประมาณแผ่นดินของประเทศ ทาให้ ขอบเขตความรับผิดชอบในการการปฏิบตั ิงาน
ของนักวิเคราะห์งบประมาณมีขอบเขตที่กว้ าง มีความสลับซับซ้ อน และมีปริ มาณงานสูงตลอดทังปี
้
จากหน้ าที่ความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์งบประมาณที่จะต้ องทาให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด
เพือ่ ให้ เป็ นไปตามแผนของวงจรงบประมาณในแต่ละปี และต้ องอาศัยความรู้ความเข้ าใจของนักวิเคราะห์งบประมาณ
ทังทางด้
้
านกฎหมายและระเบียบ คาสัง่ สภาวะทางการเมือง เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทา
ให้ ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ เป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับนักวิเคราะห์
งบประมาณ ดังนัน้ ผลการศึกษาวิจัย สามารถนาข้ อมูลมาเป็ นแนวทางในการปรั บปรุ ง แก้ ไข พัฒนางานระบบ
งบประมาณแบบมุ่ง เน้ นผลงานตามยุท ธศาสตร์ ใ ห้ มีป ระสิทธิ ภาพและประสิท ธิ ผลยิ่งขึน้ และเพิ่ มความรู้ ให้ กับ
นักวิเคราะห์งบประมาณ รวมทังเกิ
้ ดประโยชน์สงู สุดแก่ประเทศชาติ และแนวทางในการศึกษาถึงความคิดเห็นต่อ
ความสาเร็ จของการปรับเปลีย่ นระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ มาใช้ ในการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี รวมทังเป็
้ นแนวทางในการจัดการงบประมาณให้ สอดคล้ องกับแนวนโยบาย และการพัฒนาประเทศ
ที่เหมาะสมที่สดุ ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักวิเคราะห์งบประมาณ สานักงบประมาณเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์
2. เพื่อศึกษาระดับความรู้ ของนักวิเคราะห์งบประมาณ สานักงบประมาณเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบ
มุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์
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3. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักวิเคราะห์งบประมาณ สานักงบประมาณเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ จาแนกตามปั จจัยส่วน
บุคคล
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ ของนักวิเคราะห์งบประมาณ สานักงบประมาณเกี่ยวกับระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ กับความคิดเห็นของนักวิเคราะห์งบประมาณ สานักงบประมาณ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 นักวิเคราะห์งบประมาณที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ระดับความรู้ของนักวิเคราะห์งบประมาณ สานักงบประมาณเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ มีความสัมพันธ์ กับความคิดเห็น ของนักวิเคราะห์ งบประมาณ สานักงบประมาณ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ข้ าราชการและพนักงานราชการที่ดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ
สานักงบประมาณ ส่วนกลาง จานวน 618 คน กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ คือ ข้ าราชการและพนักงานราชการที่ดารงตาแหน่ง
นักวิเคราะห์งบประมาณ สานักงบประมาณ ส่วนกลาง จานวน 243 คน โดยกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างวิธีการคานวณ
สูตรตารางสาเร็ จของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ , 2556: 139) และดาเนินการสุม่ ตัวอย่าง
แบบง่าย โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลในช่วงเดือน มีนาคม 2563
ผลการหาความเชื่อมัน่ ได้ นาแบบสอบถามที่เป็ นเครื่ องมือที่ได้ รับ การตรวจสอบการหาความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม และทาการปรั บปรุ งแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ วไปทดสอบ (Try out) กับประชากรในกลุ่มที่มีคุณลักษณะ
ใกล้ เคียงกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจากบุคลากรสานักงบประมาณของรัฐสภา สานักงานเลขาธิ การสภาผู้แทนราษฎร
จ านวน 30 คน เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าความเชื่ อ มั่น โดยใช้ วิ ธี ก ารวัด ความสอดคล้ อ งภายในแบบครอนบาค อัลฟา
(Cronbach’s Alpha) ผลการทดสอบความรู้ระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ ได้ คา่ ความเชื่อมัน่
เท่ากับ .746 และผลการทดสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามระบบ
งบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .795
เครื่ อ งมื อ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่ง ออกเป็ น 3 ส่ว น ดัง นี ้
ส่วนที่ 1 เป็ นส่วนของข้ อ มูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา อายุก ารทางาน
สถานภาพทางตาแหน่ง และรายได้ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ตามระบบงบประมาณแบบมุ่ง เน้ น ผลงานตามยุท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ การทบทวนงบประมาณ
การวางแผนงบประมาณ การจัดทางบประมาณ การอนุมตั ิงบประมาณ การบริ หารงบประมาณ และการติดตาม
ประเมินผล เมื่อผู้วิจยั ได้ ตรวจสอบความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั จะทา
การรวบรวมข้ อมูล และนาข้ อมูลไปประมวลผลกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิติ ค่าสถิติที่ใช้ ใน
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การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้ วย ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test การวิเคราะห์ความผันแปร และ
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียรสัน โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติไว้ ที่ระดับ .05

ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักวิเคราะห์งบประมาณ
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 63.8 และมีอายุต่ากว่า 35 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 37.8 มีการศึกษาในระดับปริ ญญา
โท คิดเป็ นร้ อยละ 59.7 และมีอายุการทางานต่ากว่า 10 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 49.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีตาแหน่ง
นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบตั ิการและนักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการในสัดส่วนใกล้ เคียงกัน คิดเป็ นร้ อยละ
33.4 และร้ อยละ 29.6 ตามลาดับ นอกจากนี ้กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 37.4
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีระดับความรู้
เกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 0.88 จาก
คะแนน 1.00 ซึง่ หมายความว่า นักวิเคราะห์งบประมาณมีความรู้เกี่ยวกับข้ อเท็จจริ งและรายละเอียดของกระบวนการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ เป็ นอย่างดี เนื่องจาก
นักวิเคราะห์งบประมาณเล็งเห็นความสาคัญและมีความสนใจที่จะหาความรู้ เพิ่มเติมจากการฝึ กอบรม การขัดเกลา
จากผู้ชานาญด้ านกระบวนการงบประมาณ พร้ อมทังต้
้ องมีการติดตามข้ อมูลข่าวสารในเรื่ องดังกล่าวตลอดเวลา ด้ วย
เหตุนี ้จึงทาให้ นกั วิเคราะห์งบประมาณมีความรู้ในข้ อเท็จจริ ง และรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ เป็ นอย่างมาก
3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ พบว่า นักวิเคราะห์ งบประมาณมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมีคา่ เฉลีย่ 3.84 ซึง่ หมายความว่า นักวิเคราะห์งบประมาณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ ในลักษณะเห็นด้ วยมาก สามารถจาแนก
ความคิดเห็นตามกระบวนการงบประมาณได้ 6 ด้ าน ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ จาแนกเป็ นรายด้ าน
S.D.
ระดับความคิดเห็น
x̅
การทบทวนงบประมาณ
4.09
.308
มาก
การวางแผนงบประมาณ
3.87
.358
มาก
การจัดทางบประมาณ
3.53
.252
ปานกลาง
การอนุมตั งิ บประมาณ
4.00
.469
มาก
การบริ หารงบประมาณ
3.75
.435
มาก
การติดตามประเมินผล
3.81
.416
มาก
รวม
3.84
.184
มาก
จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายผลการวิจยั และวิจารณ์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
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(1) การทบทวนงบประมาณ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.09
ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณปี
ก่อนมากกว่าการใช้ การรายงานวิเคราะห์ความสาเร็ จในการดาเนินงาน (PART) มาเป็ นแนวทางในการจัดทาข้ อเสนอ
วงเงินงบประมาณเบื ้องต้ น โดยนักวิเคราะห์งบประมาณจะดูประสิทธิภาพการใช้ จ่ายงบประมาณของส่วนราชการมา
ใช้ พิจารณาการจัดทาข้ อเสนอวงเงินงบประมาณเบื ้องต้ นเป็ นสาคัญ
(2) การวางแผนงบประมาณ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.87
ทังนี
้ อ้ าจเป็ นเพราะนักวิเคราะห์ งบประมาณส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น เกี่ ยวกับความสามารถจาแนกงบประมาณ
รายจ่ายตามหมวด (งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) รายจ่ายได้ ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ เนื่องจากการจัดทาข้ อเสนอวงเงินงบประมาณเบื ้องต้ นต้ องมีการลงรายเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ให้ ถูกต้ องตามหมวดรายจ่าย เพื่อสะท้ อนให้ เห็นงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของประเทศ จึงทาให้ การจัดสรร
งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(3) การจัดทางบประมาณ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
3.53 ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะนักวิเคราะห์ งบประมาณส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
กฎหมายการเงิน การคลัง และงบประมาณช่วยให้ สามารถจัดทางบประมาณได้ อย่างถูกต้ อง (เช่น พระราชบัญญัติ
วิธี การงบประมาณ พ.ศ. 2561) เพื่อ ให้ การจัดท างบประมาณถูก ต้ อ งตามหลักกฎหมายการเงิ น การคลัง และ
งบประมาณ อีกทังยั
้ งเป็ นการป้องกันข้ อผิดพลาดในการจัดทางบประมาณ นอกจากนี ้นักวิเคราะห์งบประมาณยังมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามกาหนดเวลาตามปฏิทินงบประมาณ
ว่าไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากระยะเวลามีจากัด แบบฟอร์ มมีความซับซ้ อน และมีการปรับปรุ งแก้ ไขในช่วงเวลาที่
จากัด ทาให้ นกั วิเคราะห์งบประมาณไม่มีเวลาพิจารณารายละเอียดการจัดทางบประมาณเท่าที่ควร
(4) การอนุมตั ิงบประมาณ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00
อาจเนื่องมาจากนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนใหญ่มีความคิดเห็น เกี่ยวกับการนาข้ อสังเกตของคณะกรรมาธิ การ
พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี มาเป็ นแนวคิดในการจัดสรรงบประมาณปี ต่อไป ทังนี
้ ้อาจ
เป็ นเพราะข้ อสังเกตของคณะกรรมาธิ การฯ ปี งบประมาณก่อนที่ได้ ใช้ เป็ นแนวทางอาจไม่บรรลุ ข้อสังเกตที่ได้ เป็ น
แนวทางในการจัดทางบประมาณ ดังนัน้ นักวิเคราะห์ ง บประมาณควรนาข้ อสังเกตมาเป็ นแนวคิดในการจัดสรร
งบประมาณปี ต่อไป
(5) การบริ หารงบประมาณ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.75
อาจเนื่องมาจากนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ
คณะรั ฐมนตรี สามารถช่วยให้ ปฏิบัติการบริ หารงบประมาณได้ อย่างคล่องตัว ทัง้ นี ้อาจเป็ นเพราะการปฏิบัติและ
การตีความตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี สามารถช่วยป้องกันข้ อผิดพลาดในการบริ หาร
ทางบประมาณ
(6) การติดตามประเมินผล พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ 3.81 ซึง่
นักวิเคราะห์งบประมาณส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบตั ิงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ
ควรเป็ นปั จจุบนั เพื่อให้ การประเมินผลเกิดประสิทธิภาพ ดังนันควรมี
้
การติดตามและประเมินผลทังก่
้ อน ระหว่าง และ
หลังการใช้ จ่ายงบประมาณของส่วนราชการทุกไตรมาสหรื อทุกสิ ้นเดือน
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4. ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่า นักวิเคราะห์งบประมาณที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์
แตกต่างกัน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลของนักวิเคราะห์ งบประมาณ ได้ แก่ เพศ อายุ อายุการทางาน และรายได้ ที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบ
มุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะข้ อจากัดทางด้ าน
เพศ อายุ อายุการทางาน และรายได้ ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดการทางานของนักวิเคราะห์งบประมาณ ซึ่งเป็ นการทางานที่
ยึดตามหลักความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะสร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ าในการงาน และนักวิเคราะห์งบประมาณ
สามารถแสดงความคิดเห็นร่ วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ การจัดสรรงบประมาณเกิ ดประโยชน์ สูงสุดแก่
ประเทศชาติ ภายใต้ ขอบเขตครอบคลุมการใช้ จ่ายภาครัฐและรักษาวินยั การคลัง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของโชคอนันต์
สุด มี (2559) ที่ศึก ษาเรื่ อง ความคิด เห็ น ของเจ้ า หน้ า ที่ นัก วิ เ คราะห์ ง บประมาณต่อ การนาผลการติด ตาม และ
ประเมินผลไปใช้ ประโยชน์เพื่อการจัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ ของสานักงบประมาณ และ
งานวิจยั ของอารี ลกั ษณ์ งันเกาะ (2557) ที่ศกึ ษาเรื่ อง ความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลของนักวิเคราะห์งบประมาณ ได้ แก่ ระดับการศึกษา และสถานภาพทางตาแหน่ง
ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะระดับการศึกษา และสถานภาพทางตาแหน่งในระดับที่สงู มีความเข้ าใจในระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ ทาให้ การปฏิบตั ิงานด้ านการงบประมาณมีความคล่องตัว สามารถรับมือกับปั ญหา
และอุ ป สรรคในการจัด สรรงบประจ าปี ส่ง ผลให้ นัก วิ เ คราะห์ ง บประมาณสามารถจัด ล าดับ ความส าคัญ ใน
การปฏิบตั ิงานตามปฏิทินงบประมาณได้ อย่างเป็ นระบบ
5. ผลการสมมติฐานที่ว่า ระดับความรู้ เกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ มี
ความสัมพันธ์ กบั ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ พบว่า ความรู้ เกี่ ยวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ ไม่มี
ความสัมพันธ์ กบั ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบ
การทางานของนักวิเคราะห์งบประมาณมีข้อจากัดทางด้ านระยะเวลาตามปฏิทิน งบประมาณ ส่งผลให้ นกั วิเคราะห์
งบประมาณมีการเรี ยนรู้ ด้านการงบประมาณจากประสบการณ์ในการทางานเท่านัน้ โดยยังไม่มีการเรี ยนรู้ จากคู่มือ
หลักเกณฑ์ และการซักซ้ อมทาความเข้ าใจแนวทางปฏิบตั ิ จึงเป็ นผลให้ การมีความรู้ เกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ ไม่มี ความสัมพันธ์ ต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์
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บทสรุป
1. ความรู้เกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์งบประมาณมีความรู้ เกี่ยวกับข้ อเท็จจริ งและรายละเอียดของกระบวนการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ตามระบบงบประมาณแบบมุ่ง เน้ น ผลงานตามยุท ธศาสตร์ เ ป็ นอย่ า งดี สื บ เนื่ อ งจากระบบ
งบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของนักวิเคราะห์งบประมาณโดยตรง ส่งผลให้
นักวิเคราะห์งบประมาณเล็งเห็นความสาคัญและมีความสนใจที่จะหาความรู้ เพิ่มเติมจากการฝึ กอบรม การขัดเกลา
จากผู้ชานาญด้ านกระบวนการงบประมาณ พร้ อมทังต้
้ องมีการติดตามข้ อมูลข่าวสารในเรื่ องดังกล่าวตลอดเวลา ด้ วย
เหตุนี ้จึงทาให้ นกั วิเคราะห์งบประมาณมีความรู้ในข้ อเท็จจริ ง และรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ เป็ นอย่างมาก
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ น
ผลงานตามยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์งบประมาณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุท ธศาสตร์ ในลักษณะเห็ นด้ วยมาก และเมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
นัก วิ เ คราะห์ ง บประมาณมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ กระบวนการจัด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ต ามระบบ
งบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ ทัง้ 6 ด้ าน อยูร่ ะดับมาก 5 ด้ าน และระดับปานกลาง 1 ด้ าน โดยกลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นมากที่สดุ ทางด้ านการทบทวนงบประมาณ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 และระดับ
ความคิ ด เห็ น รองลงมา คื อ การอนุมัติ ง บประมาณ โดยมี ค่า เฉลี่ ย 4.00 นอกจากนี พ้ บว่า กลุ่ม ตัว อย่า งมี ร ะดับ
ความคิดเห็นทางด้ านการจัดทางบประมาณ โดยมีคา่ เฉลีย่ น้ อยที่สดุ เท่ากับ 3.53
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
Sig
1. ปั จจัยส่วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 อายุการทางาน
1.5 สถานภาพทางตาแหน่ง
1.6 รายได้
2. ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งความรู้
และความคิดเห็น
*ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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.155
.090
.027*
.072
.033*
.440
.064

ผลการทดสอบสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน ไม่ เป็ นไปตามสมมติฐาน
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คาขอบคุณ
งานวิจยั เล่มนี ้สาเร็ จลุลว่ งได้ ด้วยความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิร ดา ชัยรัตน์ เป็ นอย่างสูงที่คอย
ให้ ค วามช่ วยเหลือและสนับสนุน รวมทัง้ ให้ คาปรึ กษาที่ เป็ นประโยชน์ ต่อ การศึกษาค้ น คว้ าในการท าวิ จัย ครั ง้ นี ้
นอกจากนี ้ยังคอยช่วยขัดเกลา และแก้ ไขข้ อบกพร่อง เพื่อให้ งานวิจยั เล่มนี ้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น โดยอาจารย์ได้ มี
การให้ คาแนะนา และทาให้ งานวิจยั ฉบับนี ้สาเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงมา ณ
ที่นี ้
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ความต้ องการสวัสดิการของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย
Welfare Needs of Thai National Tennis Players
ปารมี บารุงจิตต์1และ ภิรดา ชัยรัตน์2
Paramee Bumrungchit1 and Pirada Chairatana2

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้ องการสวัสดิการของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย เปรี ยบเทียบ
ความต้ องการสวัสดิการของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ปั ญหาและอุปสรรคของการจัด
สวัสดิการ โดยกลุม่ ตัวอย่าง คือ นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยจานวน 100 คน และการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดสวัสดิการ 5 คน มีการดาเนินการวิจยั แบบผสมผสาน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์คือ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและใช้ สถิติการวิเคราะห์ค่าสถิติ t-test และ การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียวโดยกาหนดระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05
ผลการศึกษาครั ง้ นี ้ พบว่า นักกี ฬาเทนนิ สทีมชาติไทยมีความต้ องการสวัสดิการอยู่ในระดับมากโดยมี
ความต้ องการสวัสดิการประเภทเศรษฐกิจมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 รองลงมาได้ แก่ สวัสดิการประเภทสุขภาพ
อนามัยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 สวัสดิการที่มีคา่ เฉลี่ยความต้ องการน้ อยที่สดุ ได้ แก่สวัสดิการประเภทสันทนาการ มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่านักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ของนักกี ฬา ภูมิลาเนา ระยะเวลาการติดทีมชาติไทยและระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีความต้ องการสวัสดิการ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปั ญหาและอุปสรรคของการจัดสวัสดิการนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย
ได้ แก่ ปั ญหาด้ านการขาดงบประมาณด้ านการจัดสวัสดิการ ปั ญหาการจัดระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการและปั ญหาด้ าน
ความต้ องการสวัสดิการของนักกีฬาที่เปลีย่ นไปตามยุคสมัย
คาสาคัญ : ความต้ องการสวัสดิการ/นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย

Abstract
The objectives of this study were to study the welfare needs, to study the opinion about the welfare needs
of Thai national tennis players, comparison of welfare needs of Thai national tennis players classified by personal
factors and study the problems and obstacles in obtaining the welfare of the Thai national tennis players. The
sample consisted of 1 0 0 Thai national tennis players and interviewing the 5 executives involved in welfare
arrangements. The research is conducted in Mixed Method The data were collected by questionnaire and analyzed
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by statistical software. The statistical tools used were percentage, mean, standard deviation and using statistical
analysis, t-test statistics and one-way analysis of variance. The level of statistical significance was set at 0.05.
The result of this study found that the welfare needs of Thai national tennis were at a high level with the
need for economic welfare the most with an average of 4.49 followed by health benefits with an average of 4.23.
The welfare with the least needs is the recreation benefit with an average of 3.05 and the hypothesis test results
found that Thai national tennis players with different personal factors there are different such as gender, age,
status of athlete, domicile, and duration of the Thai national team and education level welfare requirements
at statistical significant level of 05. The problems and obstacles in the welfare of the Thai national tennis players
include the lack of the budget for the welfare problems in the organization of welfare and the needs of the welfare
of athletes that change with the times.
Keyword: Welfare Needs/ Thai national tennis players

บทนา
สวัสดิการเป็ นสิทธิ ขนั ้ พืน้ ฐานทางสังคมที่ทุกคนพึงได้ รับ การมีสวั สดิการเป็ นการสร้ างหลักประกันเพื่อ
ความมัน่ คงและเพื่อความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้นและการมีชีวิตที่ดี การมีสวัสดิการมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้ างขวัญกาลังใจ
และเป็ นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ เป็ นการเอื อ้ ต่ อ การด ารงชี วิ ต อย่า งมี คุณ ภาพ ท าให้ ร้ ู สึก มี ค วามมั่น คงใน
การประกอบวิชาชีพ สร้ างแรงจูงใจ และสร้ างฐานะทางสังคมและวิชาชีพ (ชลินทร์ อมรธรรม,2541) สาหรับอาชีพนักกีฬา
ทีมชาติเป็ นอาชีพหนึ่งที่มีความสาคัญสาหรับการกีฬาของประเทศไทยโดยกีฬาเทนนิสเป็ นกีฬาอีกชนิดที่ถือว่าเป็ นสากล
และได้ รั บ การยอมรั บ จากทั่ ว โลก โดยกี ฬ าเทนนิ ส เป็ น 1 ใน 13 ชนิ ด กี ฬ าที่ ถู ก เป็ นกี ฬ าที่ เ ป็ นกี ฬ าอาชี พ
(ประกาศคณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ ,2561) มี ส มาคมลอนเทนนิ ส แห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ เ ป็ น
ผู้ควบคุมดูแลนักกีฬา เมื่อกี ฬาเทนนิสถูกจัดเป็ นกี ฬาที่สามารถเป็ นอาชีพได้ ภาครั ฐจึงได้ มีการจัดสวัสดิการให้ แก่
นักกี ฬาที มชาติ ตาม พ.ร.บ. การกี ฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 หมวดที่ 4 การส่งเสริ มสนับสนุนการกี ฬาและ
การให้ สวัสดิการแก่นกั กีฬาทีมชาติ (พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย,2558) นอกจากนี ้ยังมีกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
ที่ มี ส วัส ดิ ก ารช่ ว ยเหลือ นัก กี ฬ าในด้ า นต่ า ง ๆ ไม่ว่ า จะเป็ นด้ า นสุข ภาพ ด้ า นทุน การศึ ก ษา ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสาคัญของการมีสวัสดิการที่จาเป็ นสาหรับนักกีฬาทีมชาติ (กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ,2542)
สวัสดิการจึงเป็ นสิง่ สาคัญที่จะเป็ นขวัญกาลังใจและให้ ความช่วยเหลือแก่นกั กีฬาทีมชาติ ในส่วนของการจัด
สวัสดิการที่รัฐจัดหาให้ มีกองทุนเพื่อส่งเสริ มการมีสวัสดิการได้ แก่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แต่กองทุนนี ้อาจไม่
เพียงพอต่อความต้ องการ และไม่สามารถตอบสนองความต้ องการได้ ตรงตามความต้ องการของนักกี ฬาเทนนิสทีมชาติ
เพราะเมื่ อนักกี ฬาเทนนิ สทราบถึ งสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้ รับจากการเลือกที่จะเล่ นเทนนิ สจนถึ งระดับที มชาติ และ
ความยากลาบากที่จะก้ าวไปจนถึงการเล่นกีฬาเทนนิสระดับทีมชาติได้ นนั ้ จึงทาให้ ถอดใจและไม่มีกาลังใจในการเล่น
กีฬาเทนนิสจนถึงระดับการเป็ นนักกีฬาทีมชาติ ทาให้ นกั กีฬาที่เก่งและมีคณ
ุ ภาพมีจานวนน้ อยลง(ต่อพงศ์ คลังกรณ์
,2547) การที่ไม่มีสวัสดิการที่เฉพาะเจาะจงสาหรับกีฬาทีมชาติเทนนิสอาจทาให้ นกั กีฬาที มชาติขาดแรงจูงใจและ
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ไม่มีขวัญกาลังใจในการแข่งขัน หากนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยมีสวัสดิการที่ตรงตามความต้ องการจะช่วยส่งเสริ ม
นักกีฬาให้ มีแรงจูงใจในการแข่งขันเพิ่มมากขึ ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ สอดคล้ องกับปั ญหาการวิจยั ผู้วิจยั จึงกาหนดวัตปุ ระสงค์การวิจยั ดังนี ้
1.เพื่อศึกษาความต้ องการสวัสดิการของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย
2.เพื่อเปรี ยบเทียบความต้ องการสวัสดิการของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
3.เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของการจัดสวัสดิการสวัสดิการนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย
4.เพื่อเสนอแนวทางการแก้ ไขหรื อกาหนดนโยบายตามความต้ องการสวัสดิการของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยผู้ศึกษาได้ ดาเนินการวิจยั ตามวิธีการ โดย
แบ่งเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ ดังนี ้
การวิจัยเชิ งปริ มาณ มีวิธีการดาเนินการโดยการศึกษาข้ อมูลเอกสาร (Documentary Research) ได้ แก่
การศึกษารวบรวมข้ อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ทัง้ ที่เป็ นแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง หลังจากนัน้ ใช้
การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) เป็ นการศึกษารวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ สร้ างขึ ้น
จากการทบทวนแนวคิ ด และผลงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น าไปสร้ างเครื่ อ งมื อ ในการวิ จัย โดยผู้วิ จัย ได้ ด าเนิ น
การประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิติ ใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านความต้ องการ
สวัสดิการของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย 7 ด้ าน ได้ แก่ด้าน 1)สวัสดิการประเภทสุขภาพอนามัย 2)สวัสดิการด้ าน
ความมั่นคงปลอดภัย ในชี วิ ต 3)สวัสดิการประเภทเศรษฐกิ จ 4)สวัสดิการประเภทแรงจูงใจ 5)สวัสดิการประเภท
การศึกษา 6)สวัสดิการประเภทสันทนาการ 7)สวัสดิการประเภทสภาพแวดล้ อม สาหรับการทดสอบสมมติฐาน ใช้ สถิติ
การวิเคราะห์ใช้ คา่ สถิติ T-test และ One-Way ANOVA (F-test) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่วน
บุคคลกับความต้ องการสวัสดิการของนักเทนนิสทีมชาติไทย
สาหรับการวิจยั เชิงคุณภาพโดยเริ่ มจากศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เนื ้อหา จากเอกสารทาง
วิชาการ ตารา วารสาร บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับแนวทางการทาวิจยั เชิงคุณภาพและดาเนินการสัมภาษณ์
ผู้บริ หารสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ จานวน 5 คน ประกอบด้ วย เลขาสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศ
ไทยฯ ผู้บริ หารฝ่ ายพัฒนาเยาวชนลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯและกรรมการสมาคมกีฬาลอนเทนนิส แห่งประเทศ
ไทยฯ สัมภาษณ์และเก็บข้ อมูลและนาข้ อมูลมาวิเคราะห์โดยวิธีสมั ภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face to Face) โดยใช้ แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ างโดยมีข้อคาถามได้ แก่ ด้ านความพอเพียงในการจัดสวัสดิการของรัฐบาล ด้ านแนวทาง

การแก้ ปัญหาการจัดสวัสดิการ และแนวทางความเป็ นไปได้ ในการจัดสวัสดิการในอนาคต
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ผลการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสารวจความต้ องการสวัสดิการของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยเพื่อทราบถึงสวัสดิการที่
นักเทนนิสทีมชาติไทยต้ องการ โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากนักเทนนิสทีมชาติไทย ปรากฏผลการวิจยั ดังนี ้

ตอนที่ 1 ความต้ องการสวัสดิการของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย
ผลการศึกษาพบว่านักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยมีความต้ องการสวัสดิการอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.92 และเมื่อพิจารณาในรายด้ าน พบว่านักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยมีความต้ องการได้ รับสวัสดิการ ประเภทเศรษฐกิจ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 รองลงมาคือ สวัสดิการประเภทสุขภาพอนามัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 สาหรั บ
สวัสดิการประเภทสันทนาการนักกีฬาเทนนิสทีมชาติมีความต้ องการในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย น้ อยที่สุด
เท่ากับ 3.05 รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้ องการสวัสดิการรายด้ าน

ความต้ องการสวัสดิการ

x

S.D.

สวัสดิการประเภทสุขภาพอนามัย
สวัสดิการประเภทความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิต
สวัสดิการประเภทเศรษฐกิจ
สวัสดิการประเภทจูงใจ
สวัสดิการประเภทการศึกษา
สวัสดิการประเภทสันทนาการ
สวัสดิการประเภทสภาพแวดล้ อม
รวมทุกด้ าน

4.23
4.16
9.94
4.12
3.65
5.20
5..3
2..3

2..0
0.59
2..0
0.60
0.73
0.74
2..3
0.67

ระดับความ
ต้ องการ
สวัสดิการ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

อันดับ
2
3
1
4
6
7
5

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ความต้ องการสวัสดิการที่นกั เทนนิสทีมชาติไทยในแต่ละ
ประเภทที่นกั เทนนิสทีมชาติไทยที่ต้องการมีความต้ องการในสวัสดิการแต่ละประเภท ดังนี ้
1) สวัสดิการประเภทสุขภาพอนามัย นักเทนนิสทีมชาติไทยที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง มีความต้ องการสวัสดิการใน
ระดับมาก โดยมีความต้ องการเกี่ ยวกับ การจัดห้ องพยาบาลภายในหน่วยงานให้ มี เวชภัณฑ์ ยารั กษาโรคอย่า ง
เพียงพอมีค่าเฉลี่ยความต้ องการมากที่สดุ รองลงมาคือความต้ องการสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ไม่ต้อง
สารองจ่าย สาหรับการจัดตรวจสุขภาพประจาปี มีค่าเฉลีย่ ความต้ องการน้ อยที่สดุ
2) สวัสดิการประเภทความมั่นคงปลอดภัย นักเทนนิสทีมชาติไทยที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง มีความต้ องการ
สวัสดิการในระดับมาก โดยมีความต้ องการเกี่ยวกับการจัดกองทุนสารองเลี ้ยงชีพให้ กบั นักกีฬาเพื่อความมัน่ คงใน
การดารงชีพมีค่าเฉลี่ยความต้ องการมากที่สดุ รองลงมาคือการจัดหาอาชีพให้ กบั นักกีฬาหลังจากหมดอายุการเล่น
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กีฬา สาหรับการรับรองการเป็ นนักกีฬาทีมชาติเพื่อนาไปประกอบอาชีพในการสอนกีฬามีคา่ เฉลีย่ ความต้ องการน้ อย
ที่สดุ
3) สวัสดิการประเภทเศรษฐกิจ นักเทนนิสทีมชาติไทยที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง มีความต้ องการสวัสดิการในระดับ
มาก โดยมีความต้ องการเกี่ยวกับเบี ้ยเลี ้ยงนักกีฬารายเดือนมี ค่าเฉลี่ยความต้ องการมากที่สดุ รองลงมาคือการจัด
สวัสดิการเงินกู้ดอกเบี ้ยต่า สาหรับการจ่ายเงินพิเศษกรณีนกั กีฬาเสียชีวิตมีคา่ เฉลีย่ ความต้ องการน้ อยที่สดุ
4) สวัสดิการประเภทจูงใจ นักเทนนิสทีมชาติไทยที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง มีความต้ องการสวัสดิการในระดับมาก
โดยมีความต้ องการเกี่ยวกับสวัสดิการเงินบานาญที่เหมือนกับข้ าราชการมีคา่ เฉลี่ยความต้ องการมากที่สดุ รองลงมา
คือการขยายสวัสดิการให้ ครอบคลุมถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร เช่นเดียวกับข้ าราชการ สาหรับการจัด
สวัสดิการตามความต้ องการของนักกีฬา เช่น การมี ผู้สนับสนุนด้ านอุปกรณ์ กีฬาและการจัดสวัสดิการที่แสดงถึง
ความภาคภูมิใจในการเป็ นนักกีฬาทีมชาติ เช่น เสื ้อชุด ทีมชาติไทย หรื ออุปกรณ์อื่น ๆ ที่แสดงถึงการเป็ นทีมชาติไทยมี
ค่าเฉลีย่ ความต้ องการน้ อยที่สดุ
5) สวัสดิการประเภทการศึกษา นักเทนนิสทีมชาติไทยที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง มีความต้ องการสวัสดิการในระดับ
ปานกลาง โดยมีความต้ องการเกี่ยวกับ การสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยภายในประเทศจน
จบปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยความต้ องการมากที่สดุ รองลงมาคือการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติ
ไทยภายนอกประเทศ ส าหรั บ การจั ด ฝึ กอบรมเสริ ม ความรู้ วิ ช าชี พ ให้ นัก กี ฬ าเทนนิ ส ที ม ชาติ ไ ทยมี ค่ า เฉลี่ ย
ความต้ องการน้ อยที่สดุ
6) สวัสดิการประเภทสันทนาการ นักเทนนิสทีมชาติไทยที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง มีความต้ องการสวัสดิการใน
ระดับ ปานกลาง โดยมี ค วามต้ อ งการเกี่ ย วกับ การจั ด ทริ ป นอกสถานที่ เ พื่ อ ผ่ อ นคลายปี ละ 1 ครั ง้ มี ค่ า เฉลี่ ย
ความต้ องการมากที่สดุ รองลงมาคือการจัด กิจกรรมกีฬา งานสังสรรค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างนักกีฬาและ
ผู้บริ หารและมีการจัดสัมมนาและกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายให้ กบั นักกีฬาที่มีคา่ เฉลีย่ ความต้ องการน้ อยที่สดุ
7) สวัสดิการประเภทสภาพแวดล้ อม นักเทนนิสทีมชาติไทยที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง มีความต้ องการสวัสดิการใน
ระดับมาก โดยมีความต้ องการเกี่ยวกับสนามฝึ กซ้ อมและอุปกรณ์การฝึ กซ้ อมมีคณ
ุ ภาพดี มีค่าเฉลี่ยความต้ องการ
มากที่สุด รองลงมาคือระบบสาธารณูปโภคภายในสนาม กีฬามีความเหมาะสม สาหรับการเยี่ยมให้ กาลังใจเมื่อ
พนักงานเจ็บป่ วยมีคา่ เฉลีย่ ความต้ องการน้ อยที่สดุ
จากผลที่ปรากฏความต้ องการสวัสดิการของนักกีฬาเทนนิสทีม ชาติไทยที่มีความต้ องการสวัสดิการอยู่ใน
ระดับมากสวัสดิการประเภทสุขภาพอนามัยมีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ อาจเป็ นเพราะสุขภาพอนามัยเป็ นสิ่งที่สาคัญสาหรับ
การเล่นกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาทีมชาติที่ต้องอาศัยสภาพร่ างกายที่แข็งแรงในการฝึ กซ้ อมและแข่งขัน รองลงมาได้ แก่
สวัสดิการความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิต อาจเป็ นเพราะอาชีพนักกีฬาส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่สนั ้ จึงมีความเสียงในเรื่ อง
ของความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิต ส่วนสวัสดิการประเภทสันทนาการอาจด้ วยเหตุผลที่นกั กีฬาเทนนิสทีมชาติมองว่าไม่
มีความจาเป็ นในการจัดกิจกรรมท่องเที่ ยวเพื่อผ่อนคลายให้ กับนักกีฬา เนื่องจากนักกีฬาแต่ละคนมีวิธีผ่อนคลาย
ความเครี ยดและพักผ่อนของตัวเองแตกต่างกันจึงอาจจะจัดการได้ ยาก
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพปั ญหา วัตถุประสงค์ ของการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ตังสมมติ
้
ฐานของการศึกษาดัง นี ้
สมมติฐานที่ 1 นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความต้ องการสวัสดิการแตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 1.1 นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้ องการสวัสดิการแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2 นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีความต้ องการสวัสดิการแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3 นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความต้ องการสวัสดิการแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.4 นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีภมู ิลาเนาแตกต่างกันมีความต้ องการสวัสดิการแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.5 นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีระยะเวลาการติดทีมชาติแตกต่างกันมีความต้ องการสวัสดิการ
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.6 นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความต้ องการสวัสดิการแตกต่างกัน
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการทดสอบสมุมติฐาน
ความต้ องการสวัสดิการ
ตัวแปรอิสระ

ค่ านัยสาคัญ

1.เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพของนักกีฬา
4.ภูมิลาเนา
5.ระยะเวลาการติดทีมชาติไทย
6.ระดับการศึกษา
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .20

0.026*
0.013*
0.170
0.277
0.011*
0.000*

เป็ นไปตาม
สมมติฐาน



ไม่ เป็ น
ไปตามสมมติฐาน






จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่านักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมี
ความต้ องการสวัสดิการที่แตกต่างกัน มีผลปรากฏ ดังนี ้
2.1 นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาการติดทีมชาติและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี
ความต้ องการสวัสดิการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ.05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
2.2 นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย ที่มีสถานภาพของนักกีฬาและภูมิลาเนาที่แตกต่างกันมีความต้ องการสวัสดิการ
ไม่แตกต่าง ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความต้ องการสวัสดิการที่แตกต่างกัน โดยเพศ
ชายมีความต้ องการสวัสดิการมากกว่าเพศหญิง ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอายุพบว่านักกี ฬาเทนนิสที่มีอายุมากกว่า มี
ความต้ องการสวัสดิการที่มากกว่า นักเทนนิสที่มีอายุน้อยกว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านระยะเวลาการติดทีมชาติ พบว่า
นักเทนนิสที่มีระยะเวลาการติดทีมชาติไทยนานกว่ามีความต้ องการสวัสดิการที่มากกว่านักกีฬาเทนนิสที่มีระยะเวลา
การติดทีมชาติน้อยกว่า ส่วนนักเทนนิสทีมชาติไทยที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมต้ นมีความต้ องการสวัสดิการ
มากกว่ามัธยมปลายและระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทมีความต้ องการสวัสดิการมากกว่ามัธยมปลาย
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ตอนที่ 3 ปั ญหาและอุปสรรคของการจัดสวัสดิการนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยสามารถสรุ ปประเด็นปั ญหา
และอุปสรรค โดยแยกออกเป็ น 3 ประเด็นหลัก ดังนี ้
3.1 ประเด็นเกี่ยวกับปั ญหาการจัดสวัสดิการให้ กับนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยโดยมีปัญหาด้ านการขาด
งบประมาณด้ านการจัดสวัสดิการเฉพาะสาหรับนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยโดยในส่วนของสมาคมลอนเทนนิสแห่ง
ประเทศไทยฯ ไม่ได้ รับงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในการจัดสวัสดิการให้ กบั นัก กีฬาเทนนิสโดยเฉพาะ
ทาให้ ไม่มีสวัสดิการสาหรับเฉพาะกีฬาเทนนิสจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องหาผู้สนับสนุนหลัก (Sponsors) จาก
บริ ษัทเอกชน ซึ่งทาได้ ค่อนข้ างยากมากเพราะขาดบริ ษัทเอกชนที่สนใจเข้ ามาจัดหาเงินทุนและดูแลการจัดสวัสดิการ
นักกีฬา
3.2 ปั ญหาการจัดระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการโดยจากการที่นกั กีฬาส่วนใหญ่ต้องพึง่ พาสวัสดิการจากสโมสร
หรื อ สมาคมตามศักยภาพของแต่ละสมาคมและในบางสมาคมกีฬาซึ่งมีงบประมาณที่ สามารถจัดสวัสดิการให้ กับ
นักกีฬาได้ ตลอดก็สามารถจัดทาสัญญาระเบียบสวัสดิการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแต่สาหรับสมาคมกีฬาลอนเทนนิส
แห่งประเทศไทยฯ ยังไม่มีการจัดสวัสดิการที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทาให้ นกั กีฬาที่ไม่มีสวัสดิการเฉพาะกีฬาขาดขวัญ
กาลังใจในฝึ กซ้ อมและการแข่งขันกีฬาผลงานที่ออกมาจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาคเอกชนและรัฐบาลจึงควรตระหนักในการให้ ความสาคัญกับการจัดสวัสดิการให้ แก่
นักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ โดยการกาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดสวัสดิการให้
ชัดเจนและตรงกับความต้ องการของนักกีฬา
3.3 ปั ญหาด้ านความต้ องการสวัสดิการของนักกีฬาที่เปลีย่ นไปตามยุคสมัยเนื่องจากนักกีฬาเทนนิสทีมชาติ
ไทย มีวาระการดารงตาแหน่งเพียง 1 ปี จึงทาให้ ความต้ องการสวัสดิการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจาก
การเปลี่ยนแปลงตัวของนักกี ฬาทีมชาติในแต่ละปี และในเรื่ องของช่วงอายุที่มีความแตกต่างกันทาให้ เกิดช่วงวัย
ที่แตกต่างกันทาให้ สวัสดิการที่นักกีฬาต้ องการมีความแตกต่างกัน จึงทาให้ เกิดปั ญหาความต้ องการสวัสดิการที่
แตกต่างกันในแต่ละรุ่นอายุ
สาหรับแนวทางการแก้ ปัญหาปั ญหาสวัสดิการไม่ตรงตามความต้ องการผู้บริ หารสมาคมลอนเทนนิสแห่ง
ประเทศไทยได้ มีแนวทางแก้ ปัญหา ดังนี ้
1) สารวจสวัสดิการที่นักกี ฬาเทนนิสทีมชาติไทยต้ องการโดยผู้บริ หารได้ ทราบถึงปั ญหาความต้ องการ
สวัสดิการของนักกีฬาทีมชาติและมีหลากหลายหน่วยงานที่เสนอให้ รัฐบาลปรับปรุ งสวัสดิการของนักกีฬาทีมชาติ
เช่นกัน เช่น รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอว่าควรจะมี สวัสดิการเลี ้ยงดูนกั กีฬาคนพิการและ
อดีตนักกีฬาทีมชาติ อย่างเป็ นรูปธรรม และควรจะเป็ นนโยบายเร่งด่วน เพื่อให้ กลุม่ อดีตนักกีฬามีหลักฐานที่มนั่ คงใน
ชีวิต
2) การเสนอรู ปแบบการจัดสวัสดิการของนักกีฬาเทนนิสทีม ชาติให้ กับรัฐบาลและชีป้ ั ญหาความต้ องการ
สวัสดิก ารให้ กับ รั ฐบาลตามแผนงานที่ว างไว้ หลังจากการสารวจความต้ องการของนักกี ฬา เพื่ อผลัก ดัน ให้ เกิ ด
การแก้ ไขสวัสดิการและทาให้ เกิดการประชุมหารื อเกี่ยวกับคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางปรับปรุ งสวัสดิการให้ กับ
นักกีฬาและดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของนักกีฬาและรับฟั งความต้ องการสวัสดิการของนักกีฬาเพื่อสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจให้ กบั นักกีฬาและมีการดาเนินการแจ้ งสิทธิตา่ ง ๆ ลงในเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ กบั นักกีฬา
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ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
1.จัดหาทุนสาหรับการจัดสวัสดิการสาหรับนักเทนนิสทีมชาติไทยโดยเฉพาะจากรัฐบาลหรื อบริ ษัทเอกชน
2.สารวจความต้ องการสวัสดิการของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยในทุกปี
3.วางแผนการจัดสวัสดิการให้ กบั นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยและดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของนักกีฬา

บทสรุป
การศึกษาเรื่ องความต้ องการสวัสดิการนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดงั นี ้ นักกีฬา
เทนนิสทีมชาติไทยมีความต้ องการสวัสดิการอยูใ่ นระดับมาก โดยความต้ องการสวัสดิการประเภทเศรษฐกิจมีคา่ เฉลีย่
มากที่สดุ รองลงมาคือ สวัสดิการประเภท สุขภาพอนามัย สาหรับสวัสดิการประเภทสันทนาการนักกีฬาเทนนิสทีม
ชาติไทยมีความต้ องการได้ รับสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยความต้ องการน้ อยที่สดุ ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่านักกีฬาเทนนิสทีมชาติที่มี ปัจจัยส่วนบุคคลในด้ านเพศ อายุ ระยะเวลาการติดทีมชาติและระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้ องการสวัสดิการที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สาหรั บปั ญหาและอุปสรรคของการได้ รับ สวัสดิ การสวัสดิก ารนัก กี ฬาเทนนิสทีมชาติไทยมีปัญหาด้ า น
การขาดงบประมาณด้ านการจัดสวัสดิการเฉพาะสาหรับนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยเนื่องจากงบประมาณที่ได้ รับ มา
จากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ รับงบประมาณที่จากัดสาหรั บ นักกี ฬา จึงต้ องหาผู้สนับสนุนในด้ านงบประมาณ
เพิ่มเติม เช่น องค์การด้ านเอกชนที่จะมาเป็ นผู้สนับสนุนหลัก (Sponsors)ซึง่ ทาได้ คอ่ นข้ างยากมากเพราะขาดองค์กร
หลักที่จะจัดหาและควบคุมและดูแลการจัดสวัสดิการ จึงยังไม่มีการจัดสวัสดิการให้ กบั นักกีฬาโดยเฉพาะและยังไม่มี
สวัสดิการที่เป็ นลายลักอักษรและยังไม่มีนโยบายในด้ านการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่
ในขณะที่ความต้ องการสวัสดิการของนักกีฬาที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยโดยเกิดจากนักกีฬาเทนนิส ทีมชาติ
ไทยมี วาระการด ารงตาแหน่งเพี ยง 1 ปี จึงทาให้ ความต้ องการสวัสดิการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจาก
การเปลีย่ นแปลงตัวของนักกีฬาทีมชาติในแต่ละปี และในเรื่ องของช่ว งอายุนกั กีฬาที่ติดทีมชาติมีช่วงวัยที่แตกต่างกัน
ทาให้ สวัสดิการที่นกั กีฬาต้ องการมีความแตกต่างกัน
สาหรับแนวทางแก้ ปัญหาการจัดสวัสดิการ ได้ แก่ควรจัดให้ มี สารวจสวัสดิการที่นกั กีฬาเทนนิสทีมชาติไทย
ทุกปี เพื่อวางแผนการจัดสวัสดิการให้ กบั นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยได้ ตามความต้ องการของนักกีฬา เทนนิสทีมชาติ
ไทยต้ องการเพื่อนามาวิเคราะห์และวางแผนการจัดสวัสดิการให้ กบั นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย และนาเสนอต่อรัฐบาล
ชี ้ให้ รัฐบาลเห็นถึงปั ญหาความต้ องการสวัสดิการ เพื่อผลักดันให้ เกิดการแก้ ไข สวัสดิการและทาให้ เกิดการประชุม
หารื อเกี่ยวกับคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางปรับปรุ งสวัสดิการให้ กบั นักกีฬา นอกจากนี ้ยังต้ องดาเนินการเผยแพร่
ข้ อมูลเกี่ยวกับสิทธิของนักกีฬาและอดีตนักกีฬาและรับฟั งความต้ องการสวัสดิการของนักกีฬา
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การศึกษาปั จจัยทางเศรฐกิจที่มีผลกระทบต่ อดัชนีตราสารหนีภ้ าคเอกชนในประเทศไทย และ
ความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่ างตราสารหนีภ้ าคเอกชนในประเทศไทยกับตราสาร
หนีภ้ าคเอกชนในสหรัฐอเมริกา
Study on Economic Factors Affecting Corporate Bond Index in Thailand and A Long-Term
Relationship between Corporate Bond Index in Thailand and Corporate Bond Index in the
US
ชลิดา ประทุมรัตน์1 และ ณัฐวุฒิ คูวฒ
ั นเธียรชัย2
Chalida Prathumrat1 and Nattawoot Koowattanatianchai2

บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยทางเศรฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทย และการศึกษา
ความสัมพันธ์ เชิ งดุลยภาพระยะยาวระหว่างตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทยกับตราสารหนีภ้ าคเอกชนใน
สหรัฐอเมริ กา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชน โดยวิเคราะห์
ข้ อมูลในรู ปแบบสมาการการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ชนิดข้ อมูลอนุกรมเวลา (Time Series
data) ซึง่ ประกอบด้ วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (X) หลายตัว กับตัวแปรตาม (Y) หนึง่ ตัว โดยเป็ น
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง (Linearity) ผลการศึกษา พบว่าทิศทางความสัมพันธ์ ของตัวแปรอิสระต่อตัวแปร
ตาม อันได้ แก่ อัตราดอกเบี ้ยนโยบาย (PR) ปริ มาณเงินตามความหมายกว้ าง (M2) หนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL)
และ วิ ก ฤตซับ ไพรม์ (Subprime) ส่ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของดัช นี ต ราสารหนี ภ้ าคเอกชนในประเทศไทย
ในการทดสอบระดับนัยสาคัญทางสถิติ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับร้ อยละ 95 และการศึกษาถึงความสัมพันธ์ เชิงดุลย
ภาพระยะยาวของดัช นี ต ราสารหนี ภ้ าคเอกชนไทยและดัช นี ต ราสารหนี ภ้ าคเอกชนในสหรั ฐ อเมริ ก า พบว่ า
มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพต่อกัน อย่างมีนยั สาคัญในการทดสอบระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับร้ อยละ 95
คาสาคัญ: ดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทย, ดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริ กา,
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว

Abstract
A study of economic factors affecting to corporate bond index in Thailand and study of A long
term relations between corporate bond index in Thailand and corporate bond index in the US by objectivity
to study in economic macro factor which affect to private bond index and to study economic factor that
affect to corporate bond in Thailand through using Multiple Regression tools (Multiple Linear Regression)
Data Type is Time Series Data which included Independent Variable Relations and
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Dependent Variable which is a linearity study that analyzing for relation or prediction or predict
with one Dependent Variable (Y) from many Independent Variable (X)
Study result founds relation directions of independent variable to dependent variable, Policy Rate
(PR) variable, Board Money (M2) variable, Non-Performing Loan (NPL) and Subprime Crisis affected to
corporate bond in Thailand in significant implication of statistical significance level test. Moreover, from a
long-term consideration of equilibrium relation between corporate bond in Thailand and corporate bond in
the US can summarize that corporate bond in Thailand has a long-term equilibrium relation with corporate
bond in the US
Keyword: Economic factors, Corporate bond index in Thailand, Corporate bond index in the US,
A long term relationship between

บทนา
อัตราเงินเฟ้ อในประเทศไทยย้ อนหลังตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2546 – 2561 มีแนวโน้ มทีต่ ่าลงอย่างต่อเนื่อง ข้ อมูลจาก
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (2561) พบว่ า ในปี พ.ศ. 2546 - 2550 อัต ราเงิ น เฟ้ อทั่ว ไปเฉลี่ ย ที่ ร้ อยละ 3.2 ในปี
พ.ศ. 2551 - 2555 อัต ราเงิ น เฟ้ อทั่ว ไปเฉลี่ย ร้ อยละ 3.0 และในปี พ.ศ. 2556 - 2561 อัตราเงิ นเฟ้ อทั่วไปเฉลี่ย ที่
ร้ อยละ 0.9 โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2556 เป็ นต้ นมา อัตราเงินเฟ้ อในประเทศไทยเฉลีย่ ลดลงอย่างชัดเจน สาเหตุหลักมา
จากปั จจัยทังภายนอกและภายใน
้
ได้ แก่ ปั จจัยของการลดราคาน ้ามันในตลาดโลก ปั จจัยเศรษฐกิจที่เติบโตช้ าลงใน
ประเทศไทยไทยเนื่ อ งจากผลกระทบจากวิ ก ฤตสิ น เชื่ อ ซั บ ไพรม์ (Subprime) วิ ก ฤติ ห นี ส้ าธารณะยุ โ รป
(Europe's Sovereign Debt Crisis) ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ และหนี ้สินครัวเรื อนของไทยที่ปรับเพิ่มขึ ้น
ด้ วยอัตราเงินเฟ้ อที่ต่ากว่าในอดีต ส่งผลให้ ได้ รับผลตอบแทนจากดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในอัตราที่คอ่ นข้ าง
ต่า ทาให้ นกั ลงทุนเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ ้นเพื่อผลตอบแทนที่สงู ขึ ้น เช่น การลงทุนในตราสารหนี ้
สาหรับประเทศไทย ข้ อมูลจากสานักงานหนี ้สาธารณะ (2561) ระบุถึงการเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่องของตลาดตราสาร
หนี ้ไทย โดยมีขนาดมูลค่าถึง 11 ล้ านล้ านบาท แบ่งสัดส่วนของตราสารหนี ้รัฐบาลคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 36 ตราสาร
หนี ้ภาคเอกชนคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 27 และรายงานประจาปี ของสมาคมตราสารหนี ้ไทยปี พ.ศ. 2561 ยังชี ้ให้ เห็นถึง
การเติบโตอย่างมากของตลาดตราสารหนี ้ไทย โดยเฉพาะตราสารหนี ้ภาคเอกชนทีม่ ีการออกตราสารหนี ้เพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ตลาดตราสารหนี ้ไทยได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจนทาให้ ตลาดตราสารหนี ้เติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็ น
โอกาสที่ดีของผู้ที่ที่มีความต้ องการระดมทุน จากตลาดตราสารหนีใ้ นประเทศไทย ทาให้ ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา
มีผ้ อู อกตราสารหนี ้หน้ าใหม่ (Newcomers) เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2561 มีบริ ษัทเอกชนที่เคยออก
ตราสารหนี ้แล้ วรวมกว่า 386 บริ ษัท ซึ่งผู้ออกตราสารหนี เ้ หล่านี ้มีทงที
ั ้ ่จดทะเบียน และไม่ได้ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ และตลาด MAI ส่งผลให้ มีมูลค่าการออกตราสารหนี ้ที่หลากหลาย ตังแต่
้ จานวนร้ อยล้ านบาทไปจนถึง
จานวนหมื่นล้ านบาท
การลงทุนในตราสารหนีภ้ าคเอกชนจึงถือเป็ นการลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนที่สงู กว่าการฝากเงินกับธนาคาร
พาณิ ชย์ และการลงทุนในตราสารหนีร้ ั ฐบาล แต่มีความเสี่ยงที่สูงกว่า นักลงทุน จึงควรจะพิจารณาถึงปั จจัยอื่น
นอกจากจากผลตอบแทน และอันดับเครดิตของบริ ษัทที่ออกตราสารหนี ้ เพื่อประเมินถึงความเสีย่ งในการลงทุน
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นอกจากนักลงทุนวัดผลการลงทุนได้ จากอัตราผลตอบแทน (Bond Yield) นอกจากนี ้ นักลงทุนยังสามารถ
วัดผลการลงทุน หรื อติดตามประสิทธิภาพการลงทุนได้ จากดัชนีตราสารหนี ้ ซึ่งจัดทาขึ ้นโดยสมาคมตราสารหนี ้ไทย
ตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2542 ซึ่งได้ กาหนดมาตราฐานการคานวณดัชนีตราสารหนี ้จากราคาที่เกิดจากข้ อมูลการซื ้อขาย รวมถึง
ตัวแปรอื่น ๆ เพื่ อสะท้ อน ติด ตามความเคลื่อ นไหวของตลาดโดยรวม และของกลุ่ม ตราสารหนีท้ ี่ สอดคล้ อ งกับ
การลงทุนของตนเอง นอกจากนี น้ ักลงทุนยังสามารถใช้ ดัชนี ตราสารหนี เ้ ป็ นเครื่ องมือ ในการเปรี ยบเที ยบ และ
วัดความสามารถผลการดาเนินงานของตนเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ในขณะเดียวกันนักลงทุนรายย่อยสามารถใช้
เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนตราสารหนี ้เพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุน และยังสามารถใช้ เพื่อวางกลยุทธ์
ในการบริ หารการลงทุนได้ อย่างเหมาะสม
อีกข้ อมูลหนึง่ ที่น่าสนใจจากสมาคมตราสารหนี ้ไทย (2562) ที่กล่าวถึงอัตราผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาล
ไทย (Bond Yield) อายุ 10 ปี ในอดีตนันมี
้ ความเคลื่อนไหวสอดคล้ องในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลในสหรัฐอเมริ กามาโดยตลอด แต่ในช่วงหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซับไพรม์ (Subprime) หรื อวิกฤต
แฮมเบอร์ เ กอร์ (Hamburger) ปี พ.ศ. 2551 พบว่ า ค่ า ความสัม พัน ธ์ ที่ ค านวณได้ (Correlation) ระหว่ า งอัต รา
ผลตอบแทนตราสารหนี ้อายุ 10 ปี ของรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริ กา มีความสัมพันธ์ เคลือ่ นไหวในทิศทางที่สอดคล้ อง
กันน้ อยลง นอกจากนี ้ ธนาคารกสิกรไทย (2561) ยังกล่าวถึง ประเทศสหรัฐอเมริ กาซึง่ มีตลาดตราสารหนีท้ ี่ใหญ่เป็ น
อันดับ 1 ของโลก โดยหากอัตราผลตอบแทน (Bond Yield) ของตราสารหนีส้ หรัฐอเมริ กาปรับตัวสูงขึ ้น จะส่งผลให้
อัต ราผลตอบแทนตราสารหนี จ้ ากประเทศอื่ น ๆ สูงขึน้ ตาม เพื่อ ไม่ใ ห้ เ งิ นทุนจากประเทศตนเองไหลออกไปยัง
สหรั ฐ อเมริ ก า ส่ง ผลให้ ร าคา และดัช นี ต ราสารหนี ป้ รั บ ลดลง ด้ ว ยเหตุนี ผ้ ้ ูศึก ษาจึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์ เชิ งดุลยภาพระยะยาวของดัชนีตราสารหนีภ้ าคเอกชนในไทย และดัชนีตราสารหนีภ้ าคเอกชนใน
สหรัฐอเมริ กา

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
การวิจยั ฉบับนี ้ผู้ศึกษามุง่ เน้ นการศึกษาถึงปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตรา
สารหนี ้ภาคเอกชนไทย (Corporate Bond Index in Thailand) และศึกษาถึงความสัมพันธ์ เชิ งดุลยภาพระยะยาว
ระหว่างดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทยกับดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในสหรัฐอเมริ กา (Corporate Bond
Index in the US) โดยประกอบด้ วย 2 วัตถุประสงค์ได้ แก่
1. เพื่อศึกษาปั จจัยอันประกอบด้ วย ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) อัตราดอกเบี ้ยนโยบาย (PR) ปริ มาณ
เงินตามความหมายกว้ าง (M2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าสหรัฐ (EXC) ดัชนีความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจ (BSI)
ดัชนีของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (SET) หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) กาไรสุทธิของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Net Profit) วิกฤตเศรษฐกิจซับไพรม์ (SUBPRIME) และวิกฤติหนี ้สาธารณะยุโรป (Europe's Sovereign
Debt Crisis) ที่สง่ ผลต่อดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทยกับ
ดัชนีตราสารหนี ้เอกชนในสหรัฐอเมริ กา
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั ง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาวิจัยเชิง ปริ มาณ (Quantitative Research) โดยมุ่งเน้ นการศึกษาปั จจัยทาง
เศรษฐกิจ ที่สง่ ผลต่อดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชน และเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างตรา
สารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทยกับตราสารหนี ้เอกชนในสหรัฐอเมริ กา จากข้ อมูลเชิงสถิติของปั จจัยทางเศรษฐกิจ
ไทย และดัชนีตราสารหนี ้ที่ทาการศึกษา ผู้ศกึ ษาได้ นาข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ โดยเลือกจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารหนี ้ภาคเอกชนอยู่ในอันดับกลุม่ น่าลงทุน (Investment Grade) ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB
ซึง่ จัดเป็ นกลุม่ ตราสารหนี ้ที่น่าลงทุนเพราะมีอตั ราผลตอบแทนที่ดีแต่มีความเสีย่ งในการผิดชาระหนี ้ต่าถึงปานกลาง
โดยใช้ ข้อมูลย้ อนหลังตังแต่
้ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2545 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2562 เป็ นระยะเวลาทังหมด
้
17 ปี
ข้ อมูลในการศึกษา
1. การศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนตาม
สมมุติ ฐานที่ 1 มีตัว แปรอิ สระทัง้ สิน้ 10 ตัวแปร ซึ่ง เป็ นตัวแปรที่ เป็ นปั จจัย ทางเศรษฐกิ จในประเทศไทยที่ ได้ รั บ
การยอมรั บ และถูกให้ ความสาคัญเมื่อมีการวิเคราะห์ สภาพเศรษฐกิ จ โดยใช้ ข้ อมูลไตรมาสตัง้ แต่ ไตรมาสที่ 1
พ.ศ. 2545 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2562 เป็ นระยะเวลาทังหมด
้
17 ปี และผู้ศึกษายังได้ เชื่อมโยงการศึกษาถึงวิกฤต
เศรษฐกิ จ อื่ น ๆของโลกที่ น่ า สนใจ ได้ แ ก่ วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ซับ ไพรม์ (Subprime) และวิ ก ฤติ ห นี ส้ าธารณะยุโรป
(Europe's Sovereign Debt Crisis) โดยมีตวั แปรตาม คือ ดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทย
2. ในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทยกับ
ดัชนีตราสารหนี ้เอกชนในสหรัฐอเมริ กา ซึง่ เป็ นสมมุติฐานที่ 2 มีตวั แปรทังสิ
้ ้น 2 ตัวที่ผ้ ศู กึ ษาคาดว่ามีความสัมพันธ์เชิง
ดุลยภาพระยะยาวต่อ กัน โดยใช้ ข้ อ มูลไตรมาสตัง้ แต่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2545 ถึ ง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2562 เป็ น
ระยะเวลาทังหมด
้
17 ปี ได้ แก่
ตัวแปรอิสระ หรื อตัวแปรที่ 1 ได้ แก่ ดัชนีตราสารหนี ้เอกชนในสหรัฐอเมริ กา
ตัวแปรตาม หรื อตัวแปรที่ 2 ได้ แก่ ดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทย
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
การศึ ก ษาปั จจั ย ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของดั ช นี ต ราสารหนี ภ้ าคเอกชนไทย
ใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือทางคณิตศาสตร์ สาหรับ
การวิเคราะห์เชิงสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวแปร และตัวแปรตาม
เพียงตัวแปรเดียว
การศึกษาความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทยกับ ดัชนี
ตราสารหนี เ้ อกชนในสหรั ฐ อเมริ ก า ผู้ ศึ ก ษาได้ เลื อ กใช้ การวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง ดุ ล ยภาพระยะยาว
(Cointegration) ตามแนวคิดของ Engle and Granger (1987) ซึ่งสามารถใช้ วิเคราะห์ ชุดข้ อ มูลได้ แม้ ข้ อมูลไม่มี
ความหยุดนิ่ง (Non-stationarity) แต่อย่างไรก็ตามชุดข้ อมูลดังกล่าวต้ องมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพ
ระยะยาว (Cointegration) ตามกระบวนการก่อน
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ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 การศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิจที่สง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงของดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนไทย ด้ วย
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Linear Regression)
ตารางที่ 1.1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของปั จจัยทางเศรษฐกิจที่สง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงของดัชนีตราสาร
หนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทย
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
t
P - Value
B
Std. Error
Beta
(Constant)
52.567
12.790
4.110
.000
ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP)
.000006021 .000
.124
1.486
.142
อัตราดอกเบี ้ยนโยบาย (PR)
.057
.027
.056
2.072
.043
ปริ มาณเงินตามความหมายกว้ าง (M2)
.008
.001
.920
11.126 .000
อัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทต่อดอลลาร์
-.419
.288
-.040
-1.451 .152
สหรัฐ์ (EXC)
ดัชนีความเชื่อมัน่ ทางเศรษฐกิจ (BSI)
.093
.099
.011
.945
.348
ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (SET)
-.008
.005
-.084
-1.487 .142
หนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL)
.00001934
.000
.055
3.431
.001
กาไรสุทธิ (Net Profit)
-.000005451 .000
-.010
-.549
.585
วิกฤตซับไพรม์ (Sub Prime Cysis)
7.311
1.721
.066
4.248
.000
วิกฤตยูโรโซน (EURO Zone Cysis)
-.758
1.925
-.008
-.394
.695
ผลการศึกษาตามสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยทางเศรษฐกิ จที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตราสารหนี ้
ภาคเอกชนในประเทศไทย ผู้ศึกษาสามารถแสดงผลการศึกษา เปรี ยบเทียบกับสมมติฐานในรู ปแบบตารางได้
ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 1.2 แสดงผลการศึกษาตามสมมติฐานที่ 1 เปรี ยบเทียบกับสมมุตฐิ าน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐาน
ผลการศึกษา
อัตราดอกเบี ้ยนโยบาย
ไม่สง่ ผล
ส่งผล
ปริ มาณเงินตามความหมายกว้ าง
ส่งผล
ส่งผล
หนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
ส่งผล
ส่งผล
วิกฤตซับไพรม์
ส่งผล
ส่งผล
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทยกับ
ดัชนีตราสารหนี ้ในสหรัฐอเมริ กา
ตารางที่ 2.1 ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) ระหว่างดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชน
ในประเทศไทย กับดัชนีตราสารหนี ้ในสหรัฐอเมริ กา
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Variable

Coefficient

Std. Error

T-Statistic

P-Value

130.4156

46.04794

2.832171

0.0061

ตราสารหนี ้เอกชนในสหรัฐอเมริกา

0.021293

0.004999

4.259125

0.0001

AR (1)

0.998602

0.012211

81.78188

0.0000

ε

5.869098

0.949329

6.182365

0.0000

C

R2 = 0.996547, Adjusted R2= 0.996395, Durbin-Watson stat = 1.518703, F = 6541.757

จากผลการประมาณค่าข้ างต้ นพบว่า สมการนี ้มีไม่ปัญหา autocorrelation เนื่องจากค่า Durbin-Watson
stat เท่ากับ 1.518703 ซึ่งมากกว่า dL เมื่อ Included observations เท่ากับ 72 จากการพิจารณาความสัมพันธ์ เชิง
ดุลยภาพระยะยาวระหว่างดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทยกับดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในสหรัฐอเมริ กา
พบว่าค่าจริ ง (P-Value) มีความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อ กันที่ระดับความสาคัญทางสถิติที่ระดับร้ อยละ 95
เมื่อพิจารณาจากค่า R2 ยังสามารถอธิบายได้ ว่าหนึ่งในตัวแปรในการศึกษานี ้ได้ สง่ ผลต่อตราสารหนี ้ภาคเอกชนใน
ประเทศไทยร้ อยละ 99 จึงสามารถสรุ ปได้ ว่าตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทยกับตราสารหนี ้ในสหรัฐอเมริ กามี
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว
ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชน
พบว่าทิศทางความสัมพันธ์ ของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม อันประกอบด้ วย อัตราดอกเบี ้ยนโยบาย (PR) ปริ มาณ
เงินตามความหมายกว้ าง (M2) หนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) และ วิกฤตซับไพรม์ (Subprime) ส่งผลต่อดัชนีตราสาร
หนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทย ในการทดสอบระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับร้ อยละ 95 โดยสามารถแสดงสมการเชิง
เส้ นได้ ดงั ต่อไปนี ้
𝑦 = 52.567 + 0.057(𝑃𝑅) + 0.008(𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑 𝑀2 ) + 0.00001934(𝑁𝑃𝐿) + 7.311(𝑆𝑢𝑏𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒) + 𝜀

ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดัชนีตราสารหนี ้
ภาคเอกชนในประเทศไทยกับดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในสหรัฐอเมริ กา พบว่าจากการพิจารณาความสัมพันธ์ เชิง
ดุลยภาพระยะยาวระหว่างตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทย กับตราสารหนี ้ภาคเอกชนในสหรัฐอเมริ กา สามารถ
สรุปได้ วา่ ดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทย กับดัชนีตราสารหนี ้ในสหรัฐอเมริ กามีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ
ระยะยาว โดยสามารถสร้ างสมการเชิงเส้ นได้ วา่
ดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนไทย 𝑡

= 130.4156 + 0.021293 (ดัชนีตราสารหนี ้เอกชนในสหรัฐอเมริ กา) + 0.998602(𝐴𝑅(1))
+ 5.869098(ε)

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษา พบว่าทิศทางความสัมพันธ์ ของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม อันได้ แก่อัตราดอกเบี ย้
นโยบาย (PR) ปริ มาณเงินตามความหมายกว้ าง (M2) หนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) และ วิกฤตซับไพรม์ (Subprime)
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทย ที่ระดับความเชื่ อมั่น ร้ อยละ 95 โดยมี
ความสอดคล้ องโดยตรงกับการศึกษาของ เรวัต ขันธพร (2561) ซึง่ ระบุว่าอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย ส่งผลต่อราคาตรา
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สารหนี ้จึงส่งผลต่อไปยังดัชนีตราสารหนี ้อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เนื่องจากตราสารหนี ้นันย่
้ อมต้ องมีอตั รผลตอบแทนที่สงู
กว่าอัตราดอกเบี ้ยนโยบายในประเทศ เพื่อดึงดูดนักลงทุนนาเงินมาลงทุนในตราสารหนี ้
ปริ มาณเงินตามความหมายกว้ าง (M2) ยังหมายถึงเงินในบัญชี ทังประเภทออมทรั
้
พย์ และประเภทฝาก
ประจา ซึ่งเมื่อมีปริ มาณเงินในบัญชีมาก แต่ เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากที่ได้ รับมีอตั ราที่สอดคล้ องตามอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนที่ได้ รับในรู ปแบบของดอกเบี ้ยนันต
้ ่ากว่า
ผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี ้ จึงส่งผลให้ มีการนาเงินไปลงทุนในตราสารหนี ้มากขึ ้น และปริ มาณเงินตาม
ความหมายกว้ างยังมีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงกับการลงทุนในตราสารหนี ้ซึง่ ในบางลักษณะตราสารหนี ้สามารถออกแทน
เงินรับฝากได้ อีกด้ วย
ส่วนของหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) นันได้
้ สร้ างสภาวะให้ สถาบันการเงินสารองเงินมากขึ ้น และต้ องลด
การใช้ จ่ายลง ซึ่งสถาบันการเงิน ที่มีหนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ บางแห่งจาเป็ นต้ องสารองเงินผ่านตราสารหนี ้บางชนิด
ผู้ออกตราสารจึงต้ องออกตราสารหนี ้เพื่อขายให้ บริ ษัทดังกล่าวมากขึ ้น จึงเห็นได้ วา่ เมื่อปริ มาณของหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิด
รายได้ มีมากขึ ้นจะส่งผลให้ มีปริ มาณตราสารหนี ้ออกขายในตลาดมากขึ ้นด้ วยเช่นกัน
วิกฤตซับไพรม์ (Subprime) ส่งผลให้ เศรษฐกิจโลกโดยรวมเข้ าสูภ่ าวะถดถอยอย่างรุนแรง ณัฐา ปิ ยะกาญจ์
และ อภิวรรต นิ่มละมัย (2552) ได้ แสดงถึงความเชื่อมโยงทางการค้ าและการเงิน และวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับสหรัฐผ่านช่องทางการค้ า และการเงิน โดยกลุ่มประเทศในเอเชีย ได้ รับผลกระทบทางอ้ อมจาก
การเร่ งขายทรั พย์ สินจานวนมากของนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของอุปมา ใจหงส์ (2560)
ที่ศึกษาถึงการแนวทางการพัฒนาพันธบัตรรัฐบาลเพื่อเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนต่างประเทศ ศึกษาการลงทุนของนัก
ลงทุน ต่า งประเทศเพื่ อศึก ษาถึ ง ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ การลงทุน ในตลาดตราสารหนี ร้ ั ฐ บาลในประเทศไทย โดยผล
การศึกษาระบุวา่ นักลงทุนจากต่างประเทศส่วนใหญ่มีการเคลือ่ นย้ ายเงินลงทุนได้ อย่างรวดเร็ ว และยังสามารถนาเงิน
กลับคืนได้ ทนั ทีเมื่อมีเหตุการณ์ที่สอ่ เค้ าถึงความไม่มนั่ คงของเศรษฐกิจ ที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน และ
การลงทุนของนักลงทุนในประเทศ จึงเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อดัชนีตราสารหนี ้
ในประเด็นของความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทยกับ
ดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในสหรัฐอเมริ กา ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทยกับ ดัชนี
ตราสารหนี ภ้ าคเอกชนในสหรั ฐ อเมริ ก ามี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง ดุลยภาพระยะยาวต่อ กัน ข้ อมูลจากกระทรวงการ
ต่างประเทศ (2561) ได้ ระบุถึง ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังการทู
้
ต การทหาร
และความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิ จ การค้ า การลงทุน ต่อกัน ประเทศสหรั ฐอเมริ กาถือเป็ นคู่ค้าอัน ดับสามของไทย
(รองจากจี น และญี่ ปุ่ น) มีมูลค่า การค้ าระหว่างกันในปี 2559 คิดเป็ น 36.5 พัน ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ทัง้ นี ป้ ระเทศ
สหรั ฐอเมริ ก ายัง เป็ นตลาดส่ง ออกที่ สาคัญ อัน ดับ หนึ่ง ของไทย และมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างภาคเอกชนต่อ กัน โดย
ภาคเอกชนของประเทศสหรั ฐ อเมริ กามีความเชื่ อมั่น ต่อเสถี ยรภาพและนโยบายทางด้ านเศรษฐกิ จของรั ฐ บาล
ประเทศสหรัฐอเมริ กาจึงต้ องการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในประเทศไทย ดังนันจึ
้ งสามารถเชื่อมโยงกับงานวิจยั ของณัฐา
ปิ ยะกาญจ์ และ อภิวรรต นิ่มละมัย (2552) ที่ชีใ้ ห้ เห็นถึงความเชื่อมโยงทางการค้ าและการเงิน ระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริ กากับประเทศต่าง ๆ ในโลก และเมื่อประเทศสหรัฐอเมริ กามีความเคลือ่ นไหวหรื อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ
จึงส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ จึงสามารถนามาเป็ นเหตุผลในการอธิบายความสัมพันธ์เชิงดุลย
ภาพระยาวของดัชนีตราสารหนี ้ของทังสองประเทศที
้
่มีลกั ษณะสอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกัน
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ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาการศึกษาเรื่ องปั จจัยทางเศรฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทย และ
การศึกษาความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนในประเทศไทยกับดัชนีตราสารหนี ้
ภาคเอกชนในสหรัฐอเมริ กา มีการกาหนดดัชนีตราสารหนี ้ในการศึกษาที่ตายตัวโดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดกรองดัชนี
ตราสารหนีภ้ าคเอกชนสาหรั บนามาคานวณดัชนีแต่ละอันดับเครดิตอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถชี เ้ ฉพาะ รวมถึงมี
ความสะดวกในการพิ จ ารณาและวิ เ คราะห์ ก็ ต าม แต่ยัง ไม่ค รอบคลุม ตราสารหนี ภ้ ายในประเทศไทยทัง้ หมด
การศึกษาในครัง้ นี ้จึงสามารถกล่าวได้ วา่ ยังไม่ครอบคลุมการศึกษาตราสารหนี ้ทุกประเภท และทุกหน่วยที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย
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ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศของบุคลากร สังกัดกรมกิจการสตรี และ
สถาบันครอบครัว (ส่ วนกลาง)
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Women’s Affairs and Family Development (Central Sector)
ภิญญพัชญ์ ชมภูนชุ 1และ ภิรดา ชัยรัตน์2
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ
หลักการยอร์ กยากาตา และพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ของบุคลากร สังกัดกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครั ว (ส่วนกลาง) 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ หลัก
การยอร์ กยากาตา และพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ของบุคลากร สังกัดกรมกิจการสตรี และ
สถาบันครอบครั ว (ส่วนกลาง) จาแนกตามปั จจัย ส่วนบุค คล กลุ่มตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาคื อ ข้ าราชการและ
เจ้ าหน้ าที่ สังกัดกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว (ส่วนกลาง) จานวน 145 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการ เก็บรวบรวมข้ อมูล สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่า ทีแ ละการวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดีย ว ผลการวิ จัย พบว่า บุคลากรสัง กัด กรมกิ จ การสตรี แ ละสถาบัน
ครอบครัว (ส่วนกลาง) มีความรู้ความเข้ าใจเรื่ องความหลากหลายทางเพศ โดยมีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ .77 เรื่ องหลักการยอร์ ก
ยากาตา โดยมีค่าเฉลีย่ อยู่ที่ .92 และพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยมีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ .71
โดยภาพรวมทังหมดมี
้
ความรู้ ความเข้ าใจอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรที่มีปัจจัยส่วน
บุคคล ได้ แก่ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอายุการทางาน ที่แตกต่างกัน มี ความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องความ
หลากหลายทางเพศแตกต่างกัน ในขณะที่บคุ ลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ระดับการศึกษา หน่วยงานที่สงั กัด และ
ตาแหน่งที่แตกต่างกัน มีความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องหลักการยอร์ กยากาตาแตกต่างกัน นอกจากนี ้บุคลากรที่มีปัจจัยส่วน
บุคคล ได้ แก่ ตาแหน่ง และอายุการทางานที่แตกต่างกัน มีความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 แตกต่างกัน อย่างมีคา่ นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ความรู้ ความเข้ าใจ ความหลากหลายทางเพศ หลักการยอร์ กยากาตา พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
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Abstract
The purposes of this study were: 1) to study the level of knowledge and understanding of Gender
Diversity, the Yogyakarta principles, and the Gender Equality Act, B.E. 2558 of personnel under the
Department of Women’s Affairs and Family Development (Central Sector), 2) to compare the knowledge
and understanding about the Gender Diversity, the Yogyakarta principles, and the Gender Equality Act,
B.E. 2558 of personnel under the Department of Women’s Affairs and Family Development (Central Sector)
classified by personal factors. The sample consisted of 145 government officers at the Department of
Women’s Affairs and Family Development (Central Sector). The research tools was a questionnaire.
Statistical tools used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, T-test, and One – Way
ANOVA. The results of the study were as follows: The knowledge and understanding of Gender Diversity
with mean of .77, the Yogyakarta principles with mean of .92 and the Gender Equality Act, B.E. 2558
with mean of .71 in all aspect were at a high level. Hypothesis testing revealed that the personnel who had
difference in the marital status, level of education, and year of experience did difference the knowledge
and understanding of Gender Diversity. While the personnel who had difference in the level of education,
divisions, and positions did difference in the knowledge and understanding of the Yogyakarta principles.
In addition the personnel who had difference in the positions, and year of experience did difference in the
knowledge and understanding of the Gender Equality Act, B.E. 2558 was statistically significant at the .05
level.
Keyword: knowledge and understanding, Gender Diversity, Yogyakarta principles, Gender Equality Act,
B.E. 2558

บทนา
สถานการณ์ของกลุม่ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในปั จจุบนั กาลังมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ ้น
โดยข้ อมู ล จาก LGBT Capital บริ ษั ท ด้ านการเงิ น ที่ ใ ห้ บริ ก ารกลุ่ ม LGBT เป็ นหลัก ระบุ จ านวนกลุ่ม LGBT
(เฉพาะที่เปิ ดเผย) มีอยูจ่ านวน 483 ล้ านคน โดยอยูใ่ นเอเชียมีจานวน 288 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 60 ของกลุม่ LGBT
ทังหมด
้
โดยประเทศไทยมีจานวน 4 ล้ านคน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 4 ของเอเชีย รองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจานวน 85
ล้ านคน อินเดียมีจานวน 80 ล้ านคน และญี่ปนมี
ุ่ จานวน 8 ล้ านคน (BLT Bangkok, 2019) ประเทศไทยถือเป็ นประเทศมี
การเปิ ดกว้ างและการยอมรับต่อกลุ่ม LGBT ประเทศเทศหนึ่ง แต่สถานการณ์การถูกเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม
ระหว่างเพศและการถูกละเมิดสิทธิตา่ ง ๆ ยังมีให้ เห็นทัว่ ไปในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็ นการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม
ระหว่างเพศในเรื่ องการจ้ างงาน การประกอบอาชีพ ในบางอาชีพยังไม่มีการยอมรับสาหรับกลุม่ LGBT เนื่องจากดูมี
ความไม่น่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ มี ก ารจ ากัด อาชี พ ให้ กับ กลุ่ม LGBT การศึ ก ษาที่ ยัง ไม่เ ปิ ดกว้ า ง หรื อ มี ก ารจ ากัด เพศ
การถูก ล่ว งละเมิ ด ต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็ นทางวาจา การถูก กระท าความรุ น แรง รวมไปถึ ง การล่ว งละเมิ ด ทางเพศ
(กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว, 2562)
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ด้ วยเหตุที่ภารกิ จหลักอันหนึ่งของกรมกิ จการสตรี และสถาบันครอบครั ว เป็ นภารกิจเกี่ ยวกับบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ ในเรื่ องการส่งเสริ มความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ มิให้ มีการเลือกปฏิบตั ิ
ด้ วยเหตุแห่งเพศ (กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว, 2559) และเนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานถือเป็ นกลไก
ส าคั ญ ในการขับ เคลื่ อ นภารกิ จ ของกรมฯ ให้ บรรลุเ ป้ าหมาย จึ ง จ าเป็ นต้ องมี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ
ความหลากหลายทางเพศ หลักการยอร์ กยากาตา ซึ่งถือเป็ นหลักการว่าด้ วยการใช้ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศในประเด็ น วิ ถี แ ละอัต ลัก ษณ์ ท างเพศ (สานัก งานคณะกรรมการสิท ธิ ม นุษ ยชนแห่ง ชาติ , 2552) และ
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ดังนัน้ ผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
ความหลากหลายทางเพศของบุคลากร สังกัดกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว (ส่วนกลาง) เพื่อเป็ นแนวทางใน
การแก้ ไข ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดในการขับเคลือ่ นภารกิจของกรมฯ ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้ าใจเรื่ องความหลากหลายทางเพศ หลักการยอร์ กยากาตา และพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ของบุคลากร สังกัดกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว (ส่วนกลาง)
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องความหลากหลายทางเพศของบุคลากร หลักการยอร์ กยากาตา
พระราชบัญ ญัต ิค วามเท่า เทีย มระหว่า งเพศ พ.ศ. 2558 และสัง กัด กรมกิจ การสตรี แ ละสถาบัน ครอบครัว
(ส่วนกลาง) จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ สังกัดกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
จานวน 233 คน (ข้ อมูล ณ วันที่ กุมภาพันธ์ ) กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 145 คน โดยใช้ วิธีคานวณขนาด
ตัวอย่างจากสูตรของเครซี่และมอร์ แกน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้ ส่วนที่ 1
เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา หน่วยงานที่สงั กัด ตาแหน่ง
และอายุการทางาน ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามวัดระดับความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องความหลากหลายทางเพศ โดยลักษณะ
คาถามเป็ นแบบการเลือกตอบใช่และไม่ใช่ ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามวัดระดับความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องหลักการยอร์ กยา
กาตา โดยลักษณะคาถามเป็ นแบบการเลือกตอบใช่และไม่ใช่ ส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามวัดระดับความรู้ ความเข้ าใจเรื่ อง
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยลักษณะคาถามเป็ นแบบการเลือกตอบใช่และไม่ใช่
วิเคราะห์ข้อมูลเป็ นการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปทางสถิติ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติไว้ ที่ระดับ .05
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ผลและวิจารณ์
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษาปรากฏผลดังต่อไปนี ้
1) ข้ อมูลส่วนบุคคล กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 111 คน คิดเป็ นร้ อยละ 76.6 กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จานวน 83 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.2 มีสถานภาพโสด จานวน 107 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.8
มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริ ญญาตรี จานวน 71 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.0 มีหน่วยงานที่สงั กัด อยู่ในสานักงาน
เลขานุการกรม และกองส่งเสริ มสถาบันครอบครัว จานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.7 กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ใน
ตาแหน่งข้ าราชการ โดยข้ าราชการส่วนใหญ่อยู่ในระดับชานาญการ จานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.7 มีอายุการ
ทางานอยูท่ ี่ 1 – 5 ปี จานวน 58 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.0
2) ความรู้ ความเข้ า ใจเรื่ อ งความหลากหลายทางเพศของบุคลากร สังกัดกรมกิ จการสตรี และสถาบัน
ครอบครัว (ส่วนกลาง) ภาพรวมมีระดับ ความรู้ ความเข้ าใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .77 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องความหลากหลายทางเพศมากที่สดุ คือเพศสรี ระ (Sex)
หมายถึง ลักษณะทางเพศที่ติดตัวมาตังแต่
้ กาเนิด แบ่งออกเป็ นเพศชาย เพศหญิง มีค่าเฉลีย่ อยูท่ ี่ .99 มีความเข้ าใจ
อยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากเรื่ องเพศสรี ระเป็ นเรื่ องเพศพื ้นฐาน ที่ไม่ลงลึกถึงความหลากหลายทางเพศ จึงทาให้
บุคลากรส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้ าใจอยูใ่ นระดับมาก ในขณะที่กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ ความรู้ความเข้ าใจเรื่อง
ความหลากหลายทางเพศน้ อยที่สุด คือ เควียร์ (Queer) หมายถึง คนที่มีลกั ษณะเพศทางชีววิทยาไม่ชัดเจน เช่น
คนที่มีอวัยวะเพศไม่ชดั เจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ .53 มีความรู้ ความเข้ าใจอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องมาจากประเด็นเรื่ อง
ความหลากหลายทางเพศหลักเกณฑ์ในการแบ่งเพศที่หลากหลาย หรื อซับซ้ อนจนทาให้ บุคลากร บางส่วนที่ไม่ได้
ปฏิบตั ิงานในเรื่ องความหลากหลายทางเพศโดยตรงอาจเกิดความสับสนได้
3) ความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องหลักการยอร์ ก ยากาตาของบุคลากร สังกัดกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
(ส่วนกลาง) ภาพรวมมีระดับความรู้ ความเข้ าใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ .92 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
กลุม่ ตัวอย่างมีค่าเฉลีย่ ความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องหลักการยอร์ กยากาตา มากที่สดุ คือ กรณีที่บคุ คลใดถูกจับกุม บุคคล
นันย่
้ อมมีสิทธิทราบสาเหตุการจับกุมตัว และข้ อกล่าวหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ .99 มีความรู้ ความเข้ าใจอยู่ในระดับมาก
เนื่องมาจากเป็ นหลักการยอร์ กยากาตา มีพื น้ ฐานมาจากหลักสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งหลักสิทธิมนุษยชนที่เป็ นเรื่ องที่
ประชาชนทุกคนควรรู้ เบื ้องต้ น จึงทาให้ มีระดับ ความรู้ ความเข้ าใจอยู่ในระดับมาก ในขณะที่กลุม่ ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
ความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องหลักการยอร์ กยากาตา น้ อยที่สดุ คือทุกคนมีสิทธิได้ รับการคุ้มครองจากการเอารัดเอาเปรี ยบ
ทางเพศเพียงอย่างเดียว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ .74 ถึงแม้ ว่าจะมีความรู้ ความเข้ าใจอยูใ่ นระดับมาก แต่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ
อาจเป็ นเพราะข้ อคาถามเกี่ยวกับหลักการยอร์ กยากาตา ซึ่ง หลักสิทธิ มนุษยชนประเด็นวิถีและอัตลักษณ์ ทางเพศ
ทาให้ บคุ ลากรบางส่วนเกิดความสับสนโดยมุง่ ประเด็นไปที่เรื่ องเพศเพียงอย่างเดียว
4) ความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ของบุคลากร สังกัดกรม
กิจการสตรี และสถาบันครอบครัว (ส่วนกลาง) ภาพรวมมีระดับความเข้ าใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ .71
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อเพื่อแสดงระดับ ความรู้ ความเข้ าใจของกลุม่ ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความรู้ ความ
เข้ าใจเรื่ องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 มากที่สดุ คือนโยบายของหน่วยงานที่จากัดสิทธิ
ประโยชน์ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ถือเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ โดยไม่เป็ นธรรมระหว่างเพศ มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่
.97 มีความรู้ ความเข้ าใจอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากกรมกิ จการสตรี และสถาบันครอบครั ว มีภารกิ จหลัก
เกี่ ยวกับความหลากหลายทางเพศ ซึ่งมีประเด็นเกี่ ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรมระหว่างเพศ รวมทัง้ มี
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การประชาสัมพันธ์เรื่ องการปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมระหว่างเพศภายในหน่วยงานทาให้ มีระดับความรู้ความเข้ าใจอยูใ่ น
ระดับมาก ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องพระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่า งเพศ
พ.ศ. 2558 น้ อยที่สดุ คือบทลงโทษหากผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่
เป็ นธรรมระหว่างเพศจะมีโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ มีคา่ เฉลีย่ อยู่ที่ .34
มีความรู้ ความเข้ าใจอยู่ในระดับน้ อย อาจเป็ นเพราะข้ อคาถามที่ลงลึกถึงบทลงโทษคาถามในเชิ งลึกซึ่งบุคลากร
บางส่วนเป็ นผู้ที่ปฏิบตั ิงานที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง โดยตรงอาจไม่ทราบ เกิดความสับสนและเข้ าใจผิดได้
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 บุคลากร สังกัดกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครั ว (ส่วนกลาง) ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้ าใจเรื่ องความหลากหลายทางเพศแตกต่างกัน
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
เป็ นไปตาม ไม่ เป็ นไปตาม
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐาน
สมมติฐาน
1.1 เพศ

1.2 อายุ

1.3 สถานภาพสมรส

1.4 ระดับการศึกษา

1.5 หน่วยงานที่สงั กัด

1.6 ตาแหน่ง

1.7 อายุการทางาน

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากร สังกัดกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครั ว
(ส่ว นกลาง) ที่ มี สถานภาพสมรส ระดับ การศึก ษา และอายุก ารท างานแตกต่า งกัน มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเรื่ อ ง
ความหลากหลายทางเพศแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้อาจ
เป็ นเพราะบุคลากรที่มีสถานภาพสมรสส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานที่ปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ
โดยตรง จึงทาให้ บคุ ลากรที่มีสถานภาพสมรส มีความรู้ความเข้ าใจเรื่ องความหลากหลายทางเพศมากกว่าบุคลากรที่
มีสถานภาพโสด และบุคลากรที่ทาการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี เป็ นผู้ที่
ปฏิบัติง านเรื่ อ งความหลากหลายทางเพศโดยตรง และผู้ที่มี ระดับการศึก ษาสูงกว่า ปริ ญ ญาตรี ส่วนใหญ่ อ ยู่ใ น
หน่วยงานที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิเนื ้องานเรื่ องความหลากหลายทางเพศโดยตรงซึ่งทาให้ มีระดับความรู้ ความเข้ าใจน้ อยกว่า
และบุคลากรที่มีอายุการทางานทางานน้ อยกว่า 1 ปี และ 1 – 5 ปี เป็ นบุคลากรที่เพิ่งเข้ ารับการบรรจุในกรมกิจการ
สตรี และสถาบันครอบครัวทาให้ ต้องมีการศึกษาข้ อมูล ภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงาน และบุคลากรที่มีอายุการ
ทางาน 11 – 15 ปี และมากกว่า 15 ปี มีประสบการณ์ทางานเรื่ องความหลากหลายทางเพศที่นานกว่าทาให้ มีความรู้
ความเข้ าใจเรื่ องความหลากหลายทางเพศมากกว่าบุคลากรที่มีอายุการทางาน 6 – 10 ปี
ในขณะที่บคุ ลากร สังกัดกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว (ส่วนกลาง) ที่มีเพศ อายุ หน่วยงานที่สงั กัด
และตาแหน่ง แตกต่างกัน มีค วามรู้ ความเข้ าใจเรื่ องความหลากหลายทางเพศไม่แ ตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากเรื่ องความหลากหลายทางเพศเป็ นประเด็นที่กาลังเป็ นที่สนใจในสถานการณ์
ปั จจุบนั และเป็ นเรื่ องความรู้ทวั่ ไป อีกทังบุ
้ คคลที่มีความหลากหลายทางเพศมีอยูใ่ นสังคมอย่างกว้ างขวาง จึงทาให้
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บุคลากรที่มีเพศ อายุ หน่วยงานที่สงั กัด และตาแหน่งแตกต่างกันมีความรู้ความเข้ าใจเรื่ องความหลากหลายทางเพศ
ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 บุคลากร สังกัดกรมกิ จการสตรี และสถาบันครอบครั ว (ส่วนกลาง) ที่มี ปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้ าใจเรื่ องหลักการยอร์ กยากาตาแตกต่างกัน
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
เป็ นไปตาม ไม่ เป็ นไปตาม
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐาน
สมมติฐาน
2.1 เพศ

2.2 อายุ

2.3 สถานภาพสมรส

2.4 ระดับการศึกษา

2.5 หน่วยงานที่สงั กัด

2.6 ตาแหน่ง

2.7 อายุการทางาน

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า บุคลากร สังกัดกรมกิ จการสตรี และสถาบันครอบครั ว
(ส่วนกลาง) ที่ มี ระดับการศึกษา หน่วยงานที่ สังกัด และต าแหน่งแตกต่างกัน มี ความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องหลักการ
ยอร์ กยากาตาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ
หลัก การยอร์ ก ยากาตา ถึ ง แม้ จ ะมี พื น้ ฐานมาจากหลัก สิ ท ธิ ม นุษ ยชนสากล แต่ ก็ อ าจมี บ างประเด็ น ที่ ผ้ ูต อบ
แบบสอบถามยังเกิดความสับสนในการตีความประเด็นวิ ถีอตั ลักษณ์ทางเพศจึงทาให้ บคุ ลากรที่มีการศึกษาระดับสูง
กว่าปริ ญญาตรี มีความรู้ ความเข้ าใจมากกว่าผู้ ที่มีระดับการศึกษาในระดับอื่น บางหน่วยงานไม่ได้ ปฏิบตั ิงานเรื่ อง
ความหลากหลายทางเพศโดยตรง และบุคลากรในตาแหน่งข้ าราชการระดับ ชานาญการพิเศษ และข้ าราชการระดับ
ชานาญการ มีการเข้ ารับการฝึ กอบรมและมีประสบการณ์ทางานในเรื่ องความหลากหลายทางเพศมากกว่าบุคลากร
ตาแหน่งอื่น
ในขณะที่บคุ ลากร สังกัดกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว (ส่วนกลาง) ที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส
และอายุการทางานแตกต่างกัน มีความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องหลักการยอร์ กยากาตาไม่ แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ อาจเนื่องมาจากหลักการยอร์ กยากาตา เป็ นหลักการที่มีหลักสิทธิ มนุษยชนสากลเป็ นพื ้นฐาน
ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ทกุ คนในสังคมมีความรู้พื ้นฐานอยูบ่ ้ างแล้ ว จึงทาให้ บคุ ลากรที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส และอายุการ
ทางานแตกต่างกันมีความรู้ความเข้ าใจเรื่ องหลักการยอร์ กยากาตาไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 บุคลากร สังกัดกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว (ส่วนกลาง) ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน
มีความรู้ความเข้ าใจเรื่ องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3
เป็ นไปตาม ไม่ เป็ นไปตาม
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐาน
สมมติฐาน
3.1 เพศ

3.2 อายุ

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H771

เป็ นไปตาม ไม่ เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
สมมติฐาน
3.3 สถานภาพสมรส

3.4. ระดับการศึกษา

3.5 หน่วยงานที่สงั กัด

3.6 ตาแหน่ง

3.7 อายุการทางาน

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากร สังกัดกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครั ว
(ส่วนกลาง) ที่มีตาแหน่ง และอายุการทางานแตกต่างกัน มีความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน ทังนี
้ ้อาจเป็ น
เพราะมีแค่บางหน่วยงาน ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยตรง และ
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ ใ นหน่ว ยงานที่ สัง กัด ดัง กล่า วเป็ นข้ า ราชการระดับ ปฏิ บัติ ง าน ข้ า ราชการระดับ
ปฏิบตั ิการ และข้ าราชการระดับชานาญงาน จึงทาให้ ข้าราชการระดับดังกล่าวมีความรู้ความเข้ าใจมากกว่าบุคลากร
ตาแหน่งอื่น อีกทังพระราชบั
้
ญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เป็ นพระราชบัญญัติที่เพิ่งประกาศใช้ ได้
ไม่นาน ทาให้ ข้าราชการบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้ าใจมากนัก เนื่องจากบุคลากรที่มีอายุการทางานน้ อยกว่า 1 ปี
และ 1 – 5 ปี เป็ นบุคลากรที่เพิ่งเข้ ารับการบรรจุในกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัวทาให้ ต้องมีการศึกษาข้ อมูล
ภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงาน จึงมีข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั มากกว่า อย่างไรก็ตามบุคลากรที่มีอายุการทางาน
มากกว่า 15 ปี มีประสบการณ์ทางานเรื่ องความหลากหลายทางเพศที่นานกว่า และอยูใ่ นระดับที่กาหนดนโยบายอาจ
ทาให้ มีความรู้ความเข้ าใจเรื่ องความพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 มากกว่าบุคลากรที่มีอายุ
การทางาน 6 – 10 ปี
สาหรับบุคลากร สังกัดกรมกิจการสตรี และสถาบัน ครอบครัว (ส่วนกลาง) ที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา และหน่วยงานที่สงั กัดแตกต่างกัน มีความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ พ.ศ. 2558 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ทัง้ นี ้อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เป็ นส่วนหนึ่งของภารกิจกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ซึ่งบุคลากรในสังกัดกรมฯ
ควรมีความรู้ ความเข้ าใจเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี ้ จึงทาให้ บุคลากรที่ มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา และหน่วยงานที่สงั กัดแตกต่างกันมีความรู้ความเข้ าใจเรื่ องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ พ.ศ. 2558 ไม่แตกต่างกัน
ตัวแปรอิสระ

สรุป
ระดับ ความรู้ ความเข้ า ใจเรื่ อ งความหลากหลายทางเพศของบุค ลากร หลัก การยอร์ ก ยากาตา และ
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ของบุคลากร สังกัดกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
(ส่วนกลาง) ในภาพรวมมีความรู้ความเข้ าใจอยูใ่ นระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรที่มีปัจจัยส่วน
บุค คล ได้ แ ก่ สถานภาพสมรส ระดับ การศึก ษา และอายุก ารท างาน ที่ แ ตกต่า งกัน มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเรื่ อ ง
ความหลากหลายทางเพศแตกต่างกัน ในขณะที่บคุ ลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ระดับการศึกษา หน่วยงานที่
สังกัด และตาแหน่งที่แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้ าใจเรื่ องหลักการยอร์ กยากาตาแตกต่างกัน นอกจากนี ้บุคลากรที่มี
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ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ตาแหน่ ง และอายุการท างานที่ แตกต่า งกัน มีค วามรู้ ความเข้ าใจเรื่ อ งพระราชบัญ ญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 แตกต่างกัน อย่างมีคา่ นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
1) ควรมีการอบรมให้ ความรู้ทงผู
ั ้ ้ ที่ปฏิบตั ิงานโดยตรงและไม่ได้ ปฏิบตั ิงานโดยตรง
2) ควรมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ ภายในองค์ กร เพื่อให้ บุคลากรในหน่วยงานสามารถ
ให้ บริ การกลุม่ เป้าหมายที่ต้องการรับบริ การในระดับเบื ้องต้ นก่อน
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาความเข้ าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศของบุคลากร สังกัดกรมกิจการสตรี และสถาบัน
ครอบครัวในส่วนภูมิภาค เพื่อที่จะได้ นาผลการวิจยั ที่ได้ มาปรับปรุ งและพัฒนาบุคลากร สังกัดกรมกิจการสตรี และ
สถาบันครอบครัว ให้ มีความรู้ความเข้ าใจ และสามารถให้ บริ การกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างถูกต้ องที่สดุ
2. ควรศึกษาเรื่ องความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับความหลากหลายทางเพศ ในหน่วยงานอื่น ไม่ว่าจะเป็ น
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยอาจเพิ่มเรื่ องความเท่าเทียมระหว่างเพศ การยอมรับความหลากหลายทางเพศ
เป็ นต้ น
3. การวิจัยครั ง้ นี ้เป็ นวิจัยเชิงปริ มาณเป็ นการเน้ นข้ อมูลที่เป็ นตัวเลขเป็ นหลัก ทาให้ ทราบเพียงแค่ระดับ
ความเข้ าใจ มาก ปานกลาง และน้ อย ซึง่ ทาให้ ไม่ทราบถึงสาเหตุของระดับความเข้ าใจอย่างแท้ จริ ง ดังนันการวิ
้
จยั ครัง้
ต่อไปควรเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อช่วยเสริ มความรู้ความเข้ าใจของกลุม่ ตัวอย่างให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
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การพัฒนาความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจและความพึงพอใจในการเรี ยน
โดยใช้ แนวทางการสอนอ่ านประกอบการแสดงบนเวทีของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5
Developing English reading for comprehension and satisfaction in learning by using Reader’s
Theatre of Prathomsuksa 5 students
ชุติมา ชูวงค์1 และ วรสิทธิ์ รัตนวราหะ2
Chutima Choowong1 and Worasit Rattanawaraha2

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจของ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ก่อนเรี ยนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยแนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบน
เวที 2) เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจโดยใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบ
การแสดงบนเวทีของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ่
การเรี ยนโดยใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนมาบป่ าแดง ศูนย์เครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 6 อาเภอลาทะเมน
ชัย สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2562 จานวน 14 คน ได้ มาจากการสุม่ แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
1) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ 2) แบบทดสอบวัด ความสามารถในการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจ และ
3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษโดยใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวที
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ (x̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และการทดสอบสถิติ
t - Test (t-test for dependent และ t-test for one sample) ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 หลังการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยแนวทางการสอนอ่าน
ประกอบการแสดงบนเวที สูงกว่าก่ อนเรี ยนอย่า งมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 2) ความสามารถในการอ่า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจโดยใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
5 หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจที่มีตอ่ การเรี ยนโดย
ใช้ แ นวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวที ข องนัก เรี ย นชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 อยู่ใ นระดับมากอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวที, ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ

ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to compare of English reading comprehension of
Prathomsuksa 5 students before and after using Reader’s Theatre 2) to compare of English reading
comprehension of by using Reader’s Theatre of Prathomsuksa 5 students with 70 percent, the standard
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criteria and 3) to study the satisfaction with learning by using Reader’s Theatre of Prathomsuksa 5 students.
The research samples were Prathomsuksa 5 students studying at Barnmabpadang School, School Network
Center 6, Lamthamainchai distric, under the office of Nakhon Ratchasima Primary Education Service Area
7 in the 2nd semester of 2019 academic year by using Cluster Random Sampling. The research instruments
include of 1) lesson plan 2) English reading comprehension achievement test and 3) a questionnaire
inquiring the student’s satisfaction about studying by using Reader’s Theatre. The statistical methods for
data analysis in the research were percentage, the statistical means of Mean (x̅), Standard Deviation (S.D.),
t-test for dependent and t – test for one sample. The results of the study were as follows : 1) English
reading comprehension of Prathomsuksa 5 students after learning by using Reader’s Theatre higher than
before learning with statistically significant difference at .05 level. 2) English reading comprehension of
Prathomsuksa 5 students after learning by using Reader’s Theatre was higher than 70 percent, the standard
criteria, with statistically significant difference at .05 level and 3) The satisfaction for learning by using
Reader’s Theatre of Prathomsuksa 5 students were at high agreement level with statistically significant
difference at .05 level.
Keywords: Reader’s Theatre, English reading for comprehension
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บทนา
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่มีความสาคัญในปั จจุบนั เนื่องจากข้ อมูลข่าวสาร ศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ และ
องค์ ความรู้ ต่าง ๆ หลากหลายแขนง ล้ ว นอยู่ใ นรู ปแบบของภาษาอังกฤษเป็ นส่วนใหญ่ คนที่มี ความรู้ ทางด้ า น
ภาษาอังกฤษย่อมได้ เปรี ยบเพราะสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารเหล่านันได้
้ โดยง่าย สามารถนาเอาประโยชน์ที่ได้ จาก
ข้ อมูลข่าวสารเหล่านันมาใช้
้
ได้ อย่างทันท่วงที ทาให้ สามารถก้ าวทันโลกที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ วและตลอดเวลา
ได้ เป็ นอย่างดี ดังนัน้ ภาษาอังกฤษจึงมีความสาคัญเป็ นอัน ดับต้ น ๆ สาหรับการดารงชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 นี ้ โดย
วิจารณ์ พานิช (2555 : 16 - 19) ได้ กล่าวไว้ ว่า ทักษะที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิตซึ่งมนุษย์ต้องมีในศตวรรษที่ 21 คือ
ทักษะด้ านภาษา มีทงทั
ั ้ กษะภาษาแม่และภาษาโลก ซึ่งทักษะด้ านภาษาแม่ ในที่นี ้คือ ทักษะภาษาไทย และทักษะ
ภาษาโลก ในที่นี ้คือ ภาษาอังกฤษ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นเครื่ องมือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และเป็ นตัวขับเคลื่อนสาคัญของ
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียน (ASEAN Economics Community - AEC) อีกด้ วย
การอ่านมีความสาคัญในการเข้ าถึงศาสตร์ ความรู้ และข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในปั จจุบนั นี ้ ศาสตร์ ความรู้
หลาย ๆ แขนง รวมทังข้
้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในปั จจุบนั นี ้ล้ วนอยู่ในลักษณะของเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น
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การบันทึกไว้ ในเว็บไซต์ตา่ ง ๆ ทางอินเตอร์ เน็ต การบันทึกไว้ ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรื อแม้ แต่การจัดพิมพ์ออกมา
เป็ นรูปเล่มหนังสือ เป็ นต้ น การเข้ าถึงศาสตร์ ความรู้และข้ อมูลข่าวสารเหล่านี ้ต้ องอาศัยการอ่านทังสิ
้ ้น คนที่อา่ นมาก
ย่อมรู้มาก และสามารถนาความรู้ ที่ได้ จากศาสตร์ ความรู้และข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่อา่ นไปใช้ ประโยชน์ได้ มากเช่นกัน
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาตนเองในด้ าน ต่าง ๆ ทังในด้
้ านการศึกษา อาชีพ และคุณภาพชีวิต ดังที่ ฉวีวรรณ
คูหาภินนท์ (2542 : 11) ได้ กล่าวไว้ ว่า การอ่านมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์ตงแต่
ั ้ เกิดจนโตและจนกระทัง่ ถึงวัยชรา
การอ่านทาให้ ร้ ูขา่ วสารข้ อมูล ต่าง ๆ ทัว่ โลก ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นโลกของข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทาให้ ผ้ อู า่ นมีความสุข มี
ความหวัง และมีความอยากรู้ อยากเห็น อันเป็ นความต้ องการของมนุษย์ทกุ คน การอ่านมีประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเอง คื อ พัฒ นาการศึก ษา พัฒ นาอาชี พ พัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ท าให้ เ ป็ นคนทัน สมัย ทัน ต่อ เหตุ ก ารณ์ และ
มี ค วามอยากรู้ อยากเห็ น การที่ จ ะพัฒ นาประเทศให้ เ จริ ญ รุ่ ง เรื อ งก้ า วหน้ า ได้ ต้ อ งอาศัย ประชาชนที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ซึ่งความรู้ ต่าง ๆ ก็ได้ มาจากการอ่าน ดังนัน้ การอ่านจึงมีความสาคัญในการดาเนินชีวิตในปั จจุบนั
เพราะการอ่านทาให้ สามารถเข้ าถึงศาสตร์ ความรู้ และข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ อันจะนาไปสู่การนาเอาองค์ความรู้ ที่ได้
จากการอ่านมาพัฒนาตนเอง
การอ่านจะไม่เกิดประโยชน์หากผู้อ่านไม่เข้ าใจเรื่ องที่ตนอ่าน ซึ่งกรองแก้ ว กรรณสูต (2546 : 19) กล่าวว่า
ในประเทศที่ไม่ได้ ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาประจาชาติ หรื อใช้ เป็ นภาษาที่สอง เช่ น ประเทศไทย ความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ เป็ นทักษะที่จาเป็ นต้ องสร้ างให้ เกิ ดขึน้ กับชนในชาติ จากการสารวจของ
สานักงานสถิ ติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561(สานักงานสถิ ติแห่งชาติ, 2561) พบว่า การอ่านหนังสือนอกเวลาเรี ยนของ
นักเรี ยนไทยในส่วนภูมิภาคมีอตั ราการอ่านต่ากว่าส่วนกลางและกรุ งเพมหานครต่า ส่วนใหญ่ ซึ่งส่งผลต่อการเรี ยน
ของนั ก เรี ย นไทย และเมื่ อ พิ จ ารณาจากผลการทดสอบ O-NET (สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(องค์การมหาชน), 2561) ประจาปี การศึกษา 2561 ที่ผา่ นมา จะเห็นได้ วา่ คะแนนเฉลีย่ วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ในศูนย์เครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 6 อาเภอลาทะเมนชัย ต่ากว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ ซึง่ หากดูผลการทดสอบ O-NET
วิชาภาษาอังกฤษย้ อนหลังไปอีก 5 ปี ก็จะเห็นได้ ว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนก็ต่ากว่าคะแนนระดับประเทศมาโดย
ตลอด ปั ญหาในการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนไทยส่วนใหญ่ คือ การที่นักเรี ยนไม่สามารถทาความเข้ าใจ
ข้ อความที่อ่านได้ อนั เนื่องมาจากการไม่ชอบอ่าน ไม่สนใจที่จะอ่าน และอ่านหนังสือไม่ออกหรื ออ่านไม่คล่องของ
นักเรี ยน
การสอนด้ วยแนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวที เป็ นแนวทางการสอนที่รวมเอาเทคนิคการเล่น
ละครเข้ ากับกิจกรรมการเรี ย นการสอน จากผลการวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า แนวทางการสอนนี ้มีประโยชน์ในการพัฒนา
ปั ญหาด้ านทักษะภาษา หนึง่ ในนันคื
้ อทักษะการอ่าน ผู้เชี่ยวชาญสรุปว่า แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบน
เวทีมีผลดีในด้ านการอ่านคล่อง ความเข้ าใจ แรงจูงใจและทัศนคติที่มีตอ่ การอ่านสาหรับนักเรี ยน (Rees, com 2005 ;
Graves, 2008 ; Visser, 2013) กลยุทธ์ ของแนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีนี ้ได้ รับ การพัฒนาบน
พื ้นฐานของการอ่านซ ้า (Egmon et.al. , 2013) ซึง่ แตกต่างจากการเล่นละครแบบดังเดิ
้ ม แนวทางการสอนนี ้เป็ น
การเล่นละครและฝึ กอ่านซ ้า ๆ กับเพื่อนฝูงโดยไม่มีเครื่ องแต่งกายหรื ออุปกรณ์ประกอบฉากในขณะที่ซ้อมและแสดง
ในที่สาธารณะ (Keehn, 2008) นักเรี ยนไม่จาเป็ นต้ องท่องจาบทของพวกเขาเพียงแค่อ่านสคริ ปต์หน้ าชันเรี
้ ยน ทาให้
เด็กนักเรี ยนมีความสนุกสนานในการอ่าน ไม่มีความกดดันในการท่องจาบท ทาให้ มีแรงจูงใจในการเรี ยนมากขึ ้น
เพลสคอตต์ (Prescott, 2003) ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่า แนวทางการสอนอ่า นประกอบการแสดงบนเวที ไม่เ พี ย งแต่พัฒ นา
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ความคล่องแคล่วในการอ่านของนักเรี ยน แต่ยงั เพิ่มความมั่นใจและเปลี่ยนผู้อ่านที่ไม่เต็มใจให้ เป็ นคนรักหนังสือ
ภายใต้ คาแนะนาของแนวทางการสอนอ่านนี ้ในชันเรี
้ ยน
จากการศึกษาผลการวิจยั เกี่ยวกับการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวที ทารา อี วิสเซอร์ (Tara E. Visser,
2013) ได้ วิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีที่มีต่อความเข้ าใจใน
การอ่าน ความคล่องแคล่วในการอ่าน และแรงจูงใจในการเรี ยนของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาที่เรี ยนภาษาอังกฤษ
พบว่า การใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีมีผลต่อความคล่องแคล่ว ความเข้ าใจ แรงจูงใจ และ
ความสาเร็ จในการอ่านของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาที่เรี ยนภาษาอังกฤษ ครู ที่สอนในระดับประถมศึกษาสามารถ
มัน่ ใจได้ ว่านักเรี ยนจะประสบความสาเร็ จในการอ่านเมื่อนาเอาแนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีไปใช้
ในห้ องเรี ยน แนวทางการสอนนี ้จะหยุดยังความน่
้
าเบื่อของการนัง่ เรี ยนอยูก่ บั โต๊ ะ การฝึ กซ้ อมและบทละครที่นามาใช้
ในการเรี ยนเป็ นสิง่ ใหม่และน่าตื่นเต้ นสาหรับเด็กนักเรี ยน ส่วน ปั ญญา เล็กวิไล (2559) ได้ ศึกษาผลการใช้ Reader’s
Theater (RT) เพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วในการอ่านของนักเรี ยนไทยที่เรี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ผลการศึกษาพบว่า ความคล่องแคล่วในการอ่านของนักศึกษาพัฒนาขึน้ ในช่วง 6 สัปดาห์ ของการใช้ Reader’s
Theater (RT) โดยเฉพาะในด้ านการเว้ น วรรคตอนในการอ่า น ผลการศึก ษายัง พบว่า นัก ศึกษามี ความเห็ น ว่า
Reader’s Theater (RT) เป็ นกิจกรรมที่สนุกสนานและสร้ างความมัน่ ใจในการอ่าน จากการศึกษาผลการวิจัยของ
นักวิจยั ข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ การใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีมีผลในการพัฒนาทักษะการอ่านใน
ด้ านต่าง ๆ ของเด็กนักเรี ยน อันนาไปสูค่ วามสาเร็ จในการอ่านที่จะติดตัวนักเรี ยนไปตลอดชีวิต
จากข้ อมูลดังที่กล่าวมาข้ างต้ นเห็นได้ ว่า ผลสัมฤทธิ์ ด้านการอ่านวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนในศูนย์
เครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 6 สังกัดสานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7ยังต่ากว่าเกณฑ์เมื่อเทียบจากผล
คะแนนการทดสอบระดับ ชาติ ซึ่งอาจจะกล่า วได้ ว่า นักเรี ย นยัง บกพร่ องในด้ านความเข้ า ใจในการอ่านในวิช า
ภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ในการพัฒนาความสามารถในด้ านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ ผู้วิจยั จึงสนใจนา
แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีม าใช้ ในการวิจยั เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจโดยใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
5 ศูนย์ เครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 6 สังกัดสานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 รวมทัง้ ศึกษาระดับ
ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่อ แนวทางการสอนอ่ า นประกอบการแสดงบนเวที ด้ ว ย เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ น
การพัฒนาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
5 ก่อนเรี ยนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยแนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวที
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจโดยใช้ แนวทางการสอนอ่าน
ประกอบการแสดงบนเวทีของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 หลังเรี ยน กับเกณฑ์ร้อยละ 70
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีของ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้ แก่ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ปี การศึกษา 2562 ศูนย์เครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 6 อาเภอลา
ทะเมนชัย สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ซึ่งมีทงหมด
ั้
22 โรงเรี ยน จานวน
นักเรี ยนทังหมด
้
354 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนมาบป่ าแดง ศูนย์ เครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 6
อาเภอลาทะเมนชัย สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 14 คน ได้ มาจากการสุม่ แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)
2.เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลองและเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล ประกอบด้ วย
2.1 เครื่ องมือที่ ใช้ ในการทดลอง เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอัง กฤษโดยใช้ แนวทางการสอนอ่า น
ประกอบการแสดงบนเวทีของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปี ที่ 5 จานวน 1 แผน ใช้ เวลารวม 8 ชั่วโมง โดยผู้วิจัย
ดาเนินการสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามขัน้ ตอนการสร้ าง จากการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ผลปรากฏว่า
แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวที มีคา่ ประเมินคุณภาพของเครื่ องมืออยูท่ ี่
4.71 ซึง่ แปลผลได้ วา่ เครื่ องมือมีคณ
ุ ภาพและความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
2.2 แบบทดสอบวัด ความสามารถในการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้ าใจก่ อ นและหลัง เรี ย น
(Pre Test - Post Test) โดยใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวที ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 เป็ น
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้ อ โดยใช้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้ าใจของ ชุติมา ชาเนตร (2556 : 119 - 135) ซึ่งเป็ นแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้ าใจ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 จานวน 30 ข้ อ ใช้ ในการวิจยั วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรละการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2556 โดยแบบทดสอบนี ้มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง (IOC)
อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.50 - 0.75 และค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.92
และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.83 ซึง่ สามารถแปลผลได้ วา่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้ าใจฉบับนี ้ผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพการประเมิน สามารถนาไปใช้ ทดลองได้
2.3 สร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษโดยใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบ
การแสดงบนเวทีข องนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ผู้วิจัย ได้ สร้ างขึน้ เองโดยเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) แบ่งระดับความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ ประกอบด้ วยข้ อ
คาถามจานวน 15 ข้ อ แบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ 1. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 2. ด้ านเนื ้อหา 3. ด้ านการวัด
และประเมินผล 4. ด้ านประโยชน์ที่ได้ รับจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ผ่านการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม
แล้ วได้ คา่ IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00
3. การดาเนินการทดลอง
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูลตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
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3.1 ชีแ้ จงให้ นกั เรี ยนเข้ าใจถึงจุดประสงค์ และบทบาทหน้ าที่ของนักเรี ยนในระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้โดยใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวที
3.2 ทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) โดยใช้ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ
ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 จานวน 30 ข้ อ ใช้ เวลาในการสอบ 1 ชัว่ โมง บันทึกผลการสอบของนักเรี ยนแต่ละ
คนไว้ เป็ นคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนสาหรับการวิเคราะห์ผล
3.3 ผู้วิจัย ดาเนิน การทดลองการจัดการเรี ย นรู้ การพัฒ นาความสามารถในการอ่า นภาษาอังกฤษเพื่ อ
ความเข้ าใจโดยใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ซึง่ ผู้วิจยั สร้ างขึ ้น
ทังหมด
้
1 แผน ซึง่ ใช้ เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 ชัว่ โมง รวมทังสิ
้ ้น 8 ชัว่ โมง
3.4 ทดสอบหลังเรี ยน โดยใช้ แบบทดสอบฉบับเดียวกับก่อนเรี ยน เมื่อทดสอบเรี ยบร้ อยแล้ ว นามาตรวจแล้ ว
นาผลที่ได้ มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ
3.5 ให้ นกั เรี ยนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ่ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวที
4. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
4.1 สถิติที่ใช้ วเิ คราะห์ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ มีดงั นี ้
4.1.1 ค่าร้ อยละ (Percentage)
4.1.2 ค่าเฉลีย่ (Mean : x̅)
4.1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
4.1.4 ค่า t - test
4.2 สถิติที่ใช้ วเิ คราะห์ความพึงพอใจที่มตี อ่ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีของนักเรี ยน มี
ดังนี ้
4.2.1 ค่าเฉลีย่ (Mean : x̅)
4.2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
4.3.3 ค่า t - test

ผลการวิจัย
1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจโดยใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบน
เวทีของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 จานวน 14 คน มีคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยน เท่ากับ 14.71 ค่า S.D. เท่ากับ 4.27
และคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนเท่ากับ 22.78 ค่า S.D. เท่ากับ 3.35 และค่าการทดสอบทางสถิติ (t – test) เท่ากับ 14.967*
2. หลังการเรี ยนโดยใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวที ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
นักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรี ยนเท่ากับ 22.78 ค่า S.D. เท่ากับ 3.35 และเมื่อนามาทดสอบทางสถิติกบั เกณฑ์ร้อยละ
70 จะได้ คา่ การทดสอบทางสถิติ (t – test) เท่ากับ 1.99*
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3. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวที ของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.32 ค่า S.D. เท่ากับ 1.04 ด้ านเนื ้อหา มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.88 ค่า S.D. เท่ากับ 1.40 ด้ านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ค่า S.D. เท่ากับ 1.11 และ
ด้ านประโยชน์ที่ได้ รับจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ค่า S.D. เท่ากับ 1.21 โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.24 ค่า S.D. เท่ากับ 1.19 และเมื่อนามาทดสอบทางสถิติกบั เกณฑ์ระดับมากที่ 3.51 ค่าการทดสอบ
ทางสถิติ (t – test) เท่ากับ 10.03*

บทสรุป
1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจโดยใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบน
เวทีของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจโดยใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบน
เวทีของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวที ของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 อยูใ่ นระดับมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ภาพสะท้ อนสั ง คมและวั ฒ นธรรมท้ องถิ่ นภาคเหนื อ ในนวนิ ย ายที่ ได้ รั บ รางวั ล ของ
มาลา คาจันทร์
The Reflection of Local Northern Society and Culture in Thai Award Winning Novels of
Mala Khamchan
พรศิริ ปิ นไชย1, นราวัลย์ พูลพิพฒ
ั น์2 และ สนิท สัตโยภาส3
Pornsiri Pinchai1, Narawan Poonpipat 2 and Sanit Satayopat 3

บทคัดย่ อ
การวิจัยเรื่ องนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพสะท้ อนสังคมและวัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคเหนือในนวนิยาย
ที่ได้ รับรางวัลของ มาลา คาจันทร์ จานวน 7 เรื่ อง ได้ แก่ เจ้ าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์ แขวน หุบเขากินคน
หมู่บ้านอาบจันทร์ เมืองลับแล หัวใจพระเจ้ า ลูกป่ า และเขีย้ วเสือไฟ โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบพรรณนา
ปรากฏผลการวิจยั ดังนี ้
ภาพสะท้ อ นสังคมจากวรรณกรรมมี 4 ด้ าน คื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ แสดงให้ เห็ น ถึ งปั ญ หาความยากจน
ในการดาเนินชีวิต การถูกเอารัดเอาเปรี ยบและความไม่เป็ นธรรมในสังคม ด้ านการศึกษา แสดงให้ เห็นถึงการขาด
โอกาสทางการศึกษาเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ ความสาคัญของการเชื่อฟั งคาสัง่ สอนของพ่อแม่และบรรพบุรุษ
ด้ านการปกครอง แสดงให้ เห็นถึงการปกครองแบบเจ้ าขุนมูลนาย และด้ านค่านิยม ให้ ความสาคัญในการสักตาม
ร่างกาย การมีสจั จะต่อการประกอบอาชีพ และระบบอุปถัมภ์
ลักษณะเด่นด้ านวัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคเหนือ พบว่าผู้เขียนได้ สะท้ อนวัฒนธรรม ด้ านการประกอบอาหาร
จากสมุนไพรพื ้นบ้ าน การประดิษฐ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ จากภูมิปัญญาท้ องถิ่นรวมทังวั
้ ฒนธรรมด้ านการแต่งกายของ
เจ้ านายฝ่ ายหญิ ง ที่จะเน้ นความสวยงาม ด้ านการเลือกคู่ครองให้ ความเคารพสามี ด้ านภาษามีการใช้ ภาษาถิ่ น
การใช้ สานวนสุภาษิ ตในการอบรมสัง่ สอนและมีการเรี ยกคานาหน้ าชื่อที่แฝงไปด้ วยความหมาย ด้ านการละเล่นดนตรี
มี ก ารขับ จ๊ อยและขับ โคลง ด้ านความเชื่ อ ให้ ความส าคั ญ ของการนั บ ถื อ ผี จารี ต ประเพณี แ ละสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ส่วนด้ านการอบรมสัง่ สอนให้ มีความรักความกตัญ ญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีความสามัคคีในหมู่คณะ และรักใน
เผ่าพันธุ์ของตนเอง
คาสาคัญ : ภาพสะท้ อนสังคม, วัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคเหนือ, นวนิยาย
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ABSTRACT
The objective of this research was to explore the social and cultural reflections of the northern
region in seven awarded novels by Mala Khamchan. The novels include Chaochan Phomhom, Nirat
Phathat In Khwaen, Hup Khao Kin Khon, Moo Ban Apchan, Muang Lap Lae, Huajai Phrachao, Luk Pa,
and Khiaw Sua Fai. A descriptive analysis was used to analyze the data and the research results are as
follows.
There are four aspects of social reflections from the novels. The economic aspect reflects the
problem of poverty, being taken advantage of, and social injustices. The educational aspect reflects a
lack of educational opportunities due to lack of financial resources, and the importance of obeying
parents and ancestors. The administrative aspect reflects the feudalistic administration. The value aspect
reflects the importance of body tattoo, career commitment, and the patronage system.
For the northern cultural aspects, it was found that the novelist reflected cooking from
medicinal herbs, invention of tools and utensils from local wisdom, and elaborate dress of female royal
members. For partner selection, wives should respect their husbands. In terms of language, the local
dialect is used, proverbs are exploited to teach desirable behaviors, and titles are addressed with
connotative meanings. For plays and music, verbal literature is illustrated with or without the
accompaniment of music. The belief system reflects the importance of animism, customs and
supernatural entities. For education, the focus is on love and gratitude toward those to whom one has
been indebted, group unity, and love of their ethnicity.
Keywords: The Reflection of Society, The Culture of Local Northern Society, Novels

บทนา
วรรณกรรมเป็ นสิ่งผูกพันกับสังคมและเป็ นสมบัติร่วมของคนในสังคมทุกยุคทุกสมัย การศึกษาวรรณกรรม
จึงต้ องควบคู่กบั สังคม วรรณกรรมมีความสัมพันธ์ กับสังคม วรรณกรรมสะท้ อนประสบการณ์ ชีวิตในยุคสมัย ไม่ว่า
นัก เขี ย นจะจงใจสะท้ อนสัง คมหรื อ ไม่ ก็ ต าม ดัง ที่ ตรี ศิ ล ป์ บุ ญ ขจร (2547 : 5 – 6) กล่ า วว่ า วรรณกรรมเป็ น
ภาพสะท้ อนของสังคมทังในด้
้ านรูปธรรมและนามธรรม ด้ านรูปธรรม หมายถึง เหตุการณ์ทวั่ ไปที่เกิดขึ ้นในสังคม ส่วน
ด้ านนามธรรมหมายถึงค่านิยมในชีวิตจิตใจของคนในสังคม ตลอดจนความรู้ สกึ นึกคิดของผู้เขียน ดังนันวรรณกรรม
้
จึงเป็ นการตอบสนองทังทางด้
้
านการกระทาและความคิดของมนุษย์ตอ่ สังคม นักเขียนบางคนจึงมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็ นอย่างมาก วรรณกรรมของเขาฉายให้ เห็นสิ่งที่เรี ยกว่าอุดมการณ์ ดังนันการพิ
้
จารณาวรรณกรรมในฐานะ
เป็ นภาพสะท้ อนของสังคมจึงควรให้ ความสาคัญกับตัว วรรณกรรมและกลวิธีในการเสนออุดมการณ์ที่อาจปรากฏใน
วรรณกรรมชิ ้นนัน้ ๆ ด้ วยวรรณกรรมกับชีวิต วรรณคดีกบั สังคม ซึ่งสอดคล้ องกับ วิทย์ ศิวะศริ ยานนท์ (2531 : 118)
ได้ กล่าวว่า วรรณกรรมเป็ นผลงานการสร้ างสรรค์ของมนุษย์ วรรณกรรมและมนุษย์ต่างเป็ นผลผลิตของสังคม เราจึง
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สามารถศึกษาสังคมได้ จากวรรณกรรม และวิทย์ ศิวะศริ ยานนท์ ยังให้ คากล่าวสนับสนุนอีกว่า “วรรณคดีเป็ นแสง
สะท้ อน หรื อฉายาของชีวิต ทุกแง่ทุกมุมของชี วิตจะต้ องไปปรากฏในวรรณคดีเสมอ” จึงถือได้ ว่างานเขียนนันเป็
้ น
กระจกเงาสะท้ อนสภาพสังคมไทยผ่านสายตาของนักเขียนที่จะบันทึกและถ่ายทอดเหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวของ
สังคมประสบการณ์ ตลอดจนความรู้สกึ นึกคิดของตนออกมาในรูปแบบของวรรณกรรมประเภทนวนิยาย
นวนิ ยายเป็ นรู ป แบบงานเขีย นแบบหนึ่งของวรรณกรรมประเภทบัน เทิ งคดี โดยที่ผ้ ูเขี ยนได้ น าสภาพ
เหตุการณ์ บ้ านเมื อ ง การด าเนิ น ชี วิ ต ค่า นิ ย มของผู้ค นในสังคมนัน้ ๆ มาเป็ นวัต ถุดิ บ สาหรั บ การเขี ย นนวนิ ย าย
นวนิยายจึงเป็ นเรื่ องแต่งที่มีความสมจริ ง ดังที่ กุหลาบ มัลลิกะมาส (2543 : 50) ได้ กล่าวถึงคุณค่าของนวนิยายไว้ ว่า
คือเหตุการณ์ตา่ ง ๆ หลายเหตุการณ์ที่ผ้ แู ต่งนามาแต่งเป็ นเรื่ องราวต่อเนื่องกันตังแต่
้ ต้นจนจบ เนื ้อหาที่นามาแต่งย่อม
กล่าวถึงเรื่ องชีวิตเสมอ ซึ่งทาให้ ผ้ อู ่านมองดูความเป็ นไปในโลกมนุษย์ (โลกทัศน์) ทาให้ เกิดความประจักษ์ โดยใช้
เนื ้อหาจากวรรณกรรมเป็ นเครื่ องมือสื่อสารจึงมีคุณ ค่าต่อผู้อ่านเป็ นอย่างยิ่ง นักเขียนที่ดีย่อมแสดงโลกทัศน์ หรื อ
ชีวทัศน์และคุณค่าของเรื่ องอย่างเด่นชัด จนผู้อ่านได้ ทราบว่าอะไรเป็ นความคิดสาคัญของวรรณกรรมเรื่ องนี ้ ดังนัน้
นวนิยายกับสังคมย่อมมีความผูกพันกันในฐานะกระจกเงาสะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพสังคมไว้ อย่างชัดเจน นอกจากนี ้
นวนิยายยังให้ ความรู้ความกระจ่างเกี่ยวกับอดีตในด้ านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ค่านิยม ตลอดจนวิถีการดารงชีวิต
ของคนทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั ถือเป็ นมุมมองที่สะท้ อนให้ เห็นถึงอารมณ์ ความรู้ สกึ ของผู้คนในยุ คสมัยหนึ่ง ผลงานที่
ถ่ า ยทอดชี วิ ต และสัง คมดังกล่าวย่ อ มขึ น้ อยู่กับ แนวคิ ด ของนัก ประพัน ธ์ ที่ มี ต่อ ชี วิต และสังคมในแต่ล ะยุค สมัย
ซึง่ ผลงานการประพันธ์ ของนักประพันธ์แต่ละคนนันย่
้ อมแตกต่างกันไปตามความรู้สกึ นึกคิดและการเข้ าใจความเป็ น
จริ งของสังคม
มาลา คาจันทร์ เป็ นนักเขียนที่มีผลงานโดดเด่นในการสะท้ อนภาพสังคมและวัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคเหนือ
เนื่องจาก มาลา คาจันทร์ เป็ นคนในท้ องถิ่นภาคเหนือ ดังนันย่
้ อมรู้ จกั และเข้ าใจความเป็ นท้ องถิ่นภาคเหนือได้ เป็ น
อย่างดีจากตัวตนที่เป็ นอยูแ่ ละสังคมแวดล้ อม ภาพสะท้ อนสังคมและวัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคเหนือผ่านทางวรรณกรรม
ประเภทนวนิยายนันจะสะท้
้
อนสังคมและวัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคเหนือได้ อย่างแจ่มชัดแค่ไหนย่อมขึ ้นอยู่กบั การเรี ยบ
เรี ยงและการเขียนที่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นความรู้ สกึ นึกคิดของผู้เขียน มาลา คาจันทร์ เป็ นนักเขียนนวนิยาย
ร่วมสมัยชาวล้ านนาผู้หนึ่งที่มีความสามารถมีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ู จกั กันดีในแวดวงวรรณกรรมและคนทัว่ ไป เพราะผลงาน
ของ มาลา คาจันทร์ นัน้ ไม่ได้ มุ่งนาเสนอด้ านความบันเทิงเท่านัน้ แต่ยังสะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพสังคมวัฒ นธรรม
ท้ องถิ่นภาคเหนือผ่านทางงานเขียนนวนิยายหลายเรื่ อง ดังที่ เสถียร จันธิมาธร (2538 : 12) ได้ กล่าวว่า ณ วันนี ้ภาพ
ของภาคเหนือได้ สะท้ อนผ่านงานของ มาลา คาจันทร์ อย่างพร้ อมมูล อีกอย่างหนึ่งก็คือ เขามิได้ เพียงรู้จกั แต่ปัจจุบนั
หากเพียงจะย้ อนไปยังอดีต มาลา คาจันทร์ ประจักษ์ ในสัจจะแห่งความเป็ นมนุษย์ได้ อย่างถ่องแท้ และไม่ลงั เลแม้ แต่
น้ อ ยที่ จะอาศัย ความเป็ นพื น้ ถิ่ นแห่งภาคเหนื อ เพื่ อ สะท้ อนความเป็ นมนุษ ย์ อัน เป็ นสากลออกมา นวนิ ยายของ
มาลา คาจันทร์ จึงมีความเป็ นตัวตนที่สะท้ อนภาพสังคมและวัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคเหนือซึง่ ถือเป็ นสิง่ ที่แปลกใหม่
มาลา คาจันทร์ ได้ ใช้ นวนิ ยายเป็ นเครื่ องมือในการนาเสนอภาพสะท้ อนสังคมและวัฒ นธรรมท้ องถิ่ น
ภาคเหนือให้ ผ้ คู นในสังคมได้ รับรู้ และเข้ าในวัฒนธรรมท้ องถิ่นในภาคเหนือ ซึง่ งานเขียนประเภทนวนิยายสามารถทา
ให้ ผ้ อู ่านได้ เรี ยนรู้ ชีวิตได้ ดีเพราะเป็ นเรื่ องราวที่จาลองมาจากชีวิตจริ งของคนภาคเหนือ ซึ่งถือ ได้ ว่าเป็ นคุณค่าของ
นวนิยายอย่างหนึ่ง ดังที่ รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์ (2542 : 29) ได้ กล่าวถึงนวนิยายไว้ วา่ นวนิยายจะมีเนื ้อหาสมจริ งเป็ นสิง่ ที่
ใกล้ ตวั เนื ้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับความรัก การเมือง สะท้ อนชีวิตและสังคม และอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของ
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สังคม ดังนันการมองเห็
้
นคุณค่าของนวนิยายนันขึ
้ ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อ่านที่สามารถเข้ าถึงนวนิยายเรื่ องนัน้ ๆ
ด้ วยวัย ประสบการณ์ ความรู้ที่ดี จะช่วยให้ เก็บเกี่ยวคุณค่าและประโยชน์จากนวนิยายได้ ดีที่สดุ
จากข้ อ มู ล ข้ างต้ นนัน้ แสดงให้ เห็ น ว่ า มาลา ค าจั น ทร์ เป็ นนัก เขี ย นที่ มี ค วามสามารถและประสบ
ความสาเร็ จ ในการเขีย นนวนิ ยายในเชิ งน าเสนอภาพสะท้ อ นสังคมและวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ภาคเหนื อในมุม มอง
ด้ านต่าง ๆ ทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั ผ่านทางนวนิยายมากมายหลายเรื่ อง ทังนี
้ ้ก็เพราะ มาลา คาจันทร์ ได้ พบเห็นและ
ได้ เรี ยนรู้ สิ่งต่าง ๆ หลากหลายแง่มุมในท้ องถิ่นภาคเหนือด้ วยตนเอง จึงถ่ายทอดสิ่งที่เรี ยนรู้ นนั ้ ผ่านทางงานเขียน
นวนิยายจนได้ งานเขียนที่มีคณ
ุ ค่า มาลา คาจันทร์ จึงเป็ นนักเขียนที่สะท้ อนชีวิตจริ งและสอดแทรกวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ภาคเหนือในวรรณกรรมได้ อย่างเด่นชัด จนได้ รับการยกย่องในระดับชาติ ดังที่ สมพร วรรธนะสาร (2546 : 20 – 21)
ได้ กล่าวถึงผลงานของ มาลา คาจันทร์ ไว้ ว่าในบรรดาวรรณกรรมไทยที่เป็ นวรรณกรรมสมัยเก่า และวรรณกรรม
สมัยใหม่ มีวรรณกรรมที่สะท้ อนถึงความคิดจิ ตใจ ประเพณี ความเชื่อ ภาษา และวัฒ นธรรมของผู้คนในท้ องถิ่ น
ภาคเหนือหรื อล้ านนาอยู่น้อยมาก โดยเฉพาะวรรณกรรมที่ได้ รับความสนใจและอ่านกันอย่างแพร่ หลาย หากภาค
อีสานมีคาพูน บุญทวี เป็ นกระจกเงาสะท้ อนภาพชีวิตของคนในท้ องถิ่นนัน้ ในปั จจุบนั มาลา คาจันทร์ เห็นจะเป็ น
ตัวแทนสะท้ อนภาพผู้คนในภาคเหนือได้ เป็ นอย่างดี การอ่านวรรณกรรมของ มาลา คาจันทร์ คือ การอ่านวิถีชีวิตและ
ความเชื่อทังมวลของคนในท้
้
องถิ่นภาคเหนือเท่าที่คน ๆ หนึ่งได้ ใช้ ชีวิตคลุกคลีเติบโต ซึมซับเอาเรื่ องเหล่านี ้มาตังแต่
้
เด็กจะพึงประมวลได้ ย่อมเป็ นเครื่ องยืนยันได้ ว่าวรรณกรรมของ มาลา คาจันทร์ สมควรที่จะนามาศึกษาวิเคราะห์
โลกทัศน์ ภาพสะท้ อนสังคมและวัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคเหนือที่ปรากฏในนวนิยาย
การศึกษาภาพสะท้ อนสังคมและวัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคเหนือ ของ มาลา คาจันทร์ จึงนับได้ ว่าเป็ นเรื่ องที่
น่าสนใจศึกษาค้ นคว้ าเพราะว่าวัฒนธรรมท้ องถิ่นในภาคเหนือนัน้ ถื อเป็ นวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่ มีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็ นของตนเอง และมีวิวฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลายาวนาน จึงเป็ นแรงบันดาลใจให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะนานวนิยายที่ได้ รับรางวัลของ มาลา คาจันทร์ มาศึกษาภาพสะท้ อนสังคมและวัฒนธรรมท้ องถิ่ น
ภาคเหนือ โดยวิเคราะห์จากเนื ้อหา ข้ อความ บทสนทนา และทรรศนะของผู้เขียน ในนวนิยายที่ได้ รับรางวัลทัง้ 7 เรื่ อง
คือ เจ้ าจันท์ผมหอม : นิราศพระธาตุอินทร์ แขวน หุบเขากินคน หมู่บ้านอาบจันทร์ เมืองลับแล หัวใจพระเจ้ า ลูกป่ า
และเขี ้ยวเสือไฟ เพื่อจะได้ ทราบว่า มาลา คาจันทร์ มุ่งสะท้ อนภาพสังคมและวัฒ นธรรมท้ องถิ่นภาคเหนือในเรื่ อง
อะไรบ้ าง อันจะเป็ นแนวทางให้ ผ้ อู ่านได้ เรี ยนรู้ และเข้ าใจภาพสะท้ อนสังคมและวัฒ นธรรมท้ องถิ่ นภาคเหนือจาก
นวนิยายของ มาลา คาจันทร์ ได้ เป็ นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาภาพสะท้ อนสังคมท้ องถิ่นภาคเหนือในนวนิยายที่ได้ รับรางวัลของ มาลา คาจันทร์
2. เพือ่ ศึกษาวัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคเหนือในนวนิยายที่ได้ รับรางวัลของ มาลา คาจันทร์

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาตารา หนังสือ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดภาพสะท้ อนสังคมและวัฒนธรรมท้ องถิ่น
2. สร้ างแบบบันทึกการวิเคราะห์ภาพสะท้ อนสังคมและวัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคเหนือ
3. น าแบบบัน ทึก ข้ อ มูลภาพสะท้ อ นสังคมและวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ภาคเหนื อ เสนอผู้เชี่ ย วชาญเพื่ อ
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ตรวจสอบความถูกต้ องและเหมาะสม โดยได้ คา่ คุณภาพเครื่ องมือคือ มีความสอดคล้ องเหมาะสมเท่ากับ 1
4. นาข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มาปรับปรุงแก้ ไข
5. นาแบบบันทึกข้ อมูลภาพสะท้ อนสังคมและวัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคเหนือ ไปใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์

ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาภาพสะท้ อ นสัง คมและวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ภาคเหนื อ ในนวนิ ย ายที่ ได้ รั บ รางวัล ของ
มาลา ค าจัน ทร์ ผู้วิ จัย พบว่า นวนิ ย ายที่ ได้ รั บ รางวัล ของ มาลา ค าจัน ทร์ ได้ สะท้ อนภาพสัง คมไว้ 4 ด้ าน คื อ
ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านการศึกษา ด้ านการปกครอง และด้ านค่านิยม ส่วนลักษณะเด่นของวัฒนธรรมในท้ องถิ่นภาคเหนือ
มี 5 ด้ าน คื อ ด้ านวัฒ นธรรมท้ องถิ่ น ภาคเหนื อ ด้ านภาษา ด้ านการละเล่ น และดนตรี ด้ านความเชื่ อ และ
ด้ านการอบรมสัง่ สอน

บทสรุป
การศึ ก ษาภาพสะท้ อนสั ง คมและวัฒ นธรรมท้ องถิ่ น ภาคเหนื อ ในนวนิ ย ายที่ ไ ด้ รั บ รางวัล ของ
มาลา คาจันทร์ สรุปผลได้ ดงั นี ้
1. จากการวิเคราะห์ภาพสะท้ อนสังคมท้ องถิ่ นภาคเหนือในนวนิยายที่ได้ รับรางวัล ของ มาลา คาจันทร์
พบว่า นวนิ ย ายดังกล่า วได้ ท าหน้ าที่ ส ะท้ อ นภาพสัง คมในแง่ มุม ต่ าง ๆ ทัง้ วิ ถี ชี วิต และความเป็ นอยู่ข องมนุษ ย์
สมดังแนวคิด ของ อิ งอร สุพันธุ์ วณิ ช (2548 : ค านา) ที่ กล่าวว่า วรรณกรรมกับ สังคมมีค วามเกี่ ยวข้ องกัน หลาย
ลักษณะ คือ วรรณกรรมจะสะท้ อนสังคมให้ เรารับรู้ เกิดสิ่งใด ๆ ขึ ้นในสังคมขณะนัน้ ในขณะที่สงั คมอาจมีอิทธิพลต่อ
วรรณกรรมได้ และวรรณกรรมก็อาจส่งอิทธิพลต่อสังคมได้ เช่นกัน จากการศึกษาภาพสะท้ อนสังคมท้ องถิ่นภาคเหนือ
ในนวนิยายที่ได้ รับรางวัล ของ มาลา คาจันทร์ พบว่ามีภาพสะท้ อนสังคมอยู่ 4 ด้ าน คือ
ภาพสะท้ อนด้ านเศรษฐกิจ ผู้เขียนได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาความยากจนในการดาเนินชีวิต ผู้ที่มีฐานะ
ยากจนต้ องเกรงใจคนที่มีฐานะดีกว่า ทาให้ เกิดการมีหนี ้สิน การถูกเอารัดเอาเปรี ยบ ดังตัวอย่างเรื่ อง เขี ้ยวเสือไฟ
ในตอนที่ ว่า “อย่ า นะแก้ ว เฮื อ น” “แม่ รู้แ ม่ ด่ า มึ ง บุญ ของพ่ อ เลี ้ ย งมัน ท่ ว มหัว เรา หนัก นิ ด เบาหน่ อ ยก็ ท นเอา”
“เอะอะอะไรก็ยอมลงให้พ่อเลีย้ งมันทุกอย่าง คาก็นา สองคาก็บญ
ุ คุณได้เหยี ่ยนได้ปลาได้กบได้ก้งุ อันได ถ้าพ่อเลี ้ยง
อยากได้แม่ก็รีบลนลานเอาไปให้ ของเกิ ดกับนาแม่ว่าครึ่ งหนึ่งย่อมเป็ นของเจ้านาเป็ นธรรมดา (มาลา คาจันทร์ 2549,
น.18)และยังพบว่ามีการตีค่าหรื อความเหลื่อมล ้าในการใช้ แรงงานเด็กที่ไม่เท่าผู้ใหญ่ทาให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมใน
สังคม ดังในตอนที่ว่า “สามพี ่นอ้ งเหน็บเคี ยวเข้าเอวไปลงแรงแลกมื ้อ สามคนตี ค่าเท่ากับแรงผูใ้ หญ่ เต็มตัวสองคน”
(มาลา คาจันทร์ 2549, น.89) ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ นิศารัตน์ ศิลปะเดช (2540 : 105) ได้ กล่าวถึงเศรษฐกิจไว้
ว่า เศรษฐกิจเป็ นเรื่ องของการจัดปั จจัยขันพื
้ ้นฐานที่จะทาให้ ชีวิตอยูร่ อดถึงแม้ จะต้ องแลกด้ วยแรงงานเพื่อให้ ชีวิตอยู่ดี
มีคณ
ุ ภาพสมกับความเป็ นมนุษย์ ภาพสะท้ อนทางด้ านเศรษฐกิจส่วนมากจึงเป็ นภาพที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
วิถีชีวิ ตความเป็ นอยู่ของแต่ละสังคมที่ ต้องอาศัยปั จจัยในด้ านต่าง ๆ เพื่ อเป็ นตัวช่วยให้ ชีวิ ตดารงอยู่ได้ ในสังคม
ปั จจุบนั
ภาพสะท้ อนด้ านการศึกษา ผู้เขียนได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงการขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็กชนบทที่อยู่
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บนพื ้นที่สงู ไม่มีโรงเรี ยน รวมถึงปั ญหาในด้ านการขาดแคลนทุนทรัพย์ เด็กในชนบทจึงต้ องเรี ยนรู้ประสบการณ์ ชีวิต
และให้ ความสาคัญของการเชื่อฟั งคาสัง่ สอนของพ่อแม่ และบรรพบุรุษ การศึกษาเล่าเรี ยนจึงไม่ใช่เป็ นสิง่ สาคัญที่สดุ
ดังตัวอย่างเรื่ อง เขีย้ วเสือไฟ ในตอนที่ว่า “อย่ าเอาแต่ เล่ นกับอ่ านหนังสื อชี วะ หัดช่ วยกันเสาะใส่ปากใส่ท้องบ้าง”
“เรี ยนหนังสื อเก่ งอย่ างเดี ยวไม่ พ อ ต้อ งหากิ นเก่ งท างานเก่ งมัน ถึ งจะเอาตัวรอด” (มาลา ค าจันทร์ 2549, น.13)
ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ กฤษณา เพชรอาไพและคณะ (2541 : 14) ที่ได้ กล่าวถึง “ สภาพการศึกษาในสังคมไทย
ส่วนใหญ่ จบการศึกษาเพี ยงชัน้ ประถม ไม่มีโอกาสเรี ยนต่อในชัน้ ที่ สูงขึน้ เนื่ องจากอยู่ในครอบครัวชาวไร่ ชาวนามี
งบประมาณรายจ่ายด้ านการศึกษาไม่เพียงพอนักเรี ยนไม่สามารถปรับตนเองตามสภาพที่ครูและผู้ปกครองต้ องการได้ ”
ภาพสะท้ อนด้ านการปกครอง ผู้เขียนได้ สะท้ อนการปกครองแบบเจ้ าขุนมูลนายถือเป็ นการปกครองที่ทาให้
คนในชุมชนเกรงกลัวต่อการทาผิดกฎหมายเนื่องจากมีบทลงโทษที่ชดั เจนและเน้ นการลงโทษตามข้ อบัญญัติจริ งหาก
คนทาผิด จึงทาให้ คนในสังคมหรื อชุมชนเกรงกลัวต่อการทาผิดกฎหมาย ดังตัวอย่างเรื่ อง เจ้ าจันท์ผมหอม: นิราศพระ
ธาตุอินแขวน ในตอนที่ว่า “ฆ่าคนแล้วบ่อมี โทษ อี ฟองคาจะฆ่ ามันตายเสียแต่ยามนี ้” (มาลา คาจันทร์ 2558, น.34)
รวมทังยั
้ งพบว่ามีการปกครองที่ใช้ ระบบผู้นาที่ได้ จากคนในชุมชนเลือกตังกั
้ นเอง บุคคลที่ได้ รับเลือกถือเป็ นบุคคลที่
ทุกคนในหมู่บ้านให้ ความเคารพนับถือในการปกครอง และการเป็ นผู้นาไม่ว่าจะเป็ นหญิงหรื อชายก็ตาม ดังตัวอย่าง
เรื่ อง เมืองลับแล ในตอนที่วา่ “เจ้าอุปราชเมื องเชี ยงใหม่ประกาศแต่งตัง้ พ่อแคว่นหรื อกานันประจาตาบลโดยถามจาก
ชาวบ้านว่าต้องการใครเป็ นพ่อแคว่นชาวบ้านก็ ตกลงพร้ อมใจกันเลื อกพ่อแคว่น ” (มาลา คาจันทร์ 2545, น.113)
ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ ทินพันธุ์ นาคะตะ (2553 : 33-41) ที่กล่าวถึงระบบการปกครองแบบเจ้ าขุนมูลนายของ
สังคมไทยว่ามีการแบ่งชันวรรณะ
้
กล่าวคือทุกคนต้ องรู้ จกั ที่ต่าที่สงู ไม่ควรตีเสมอผู้ใหญ่ ผู้น้อยจะต้ องเคารพเชื่อฟั ง
ยกย่องและให้ ความเคารพนับถือผู้ที่เป็ นผู้นาหรื อผู้ปกครอง
ภาพสะท้ อนด้ านค่านิยม ผู้เขียนได้ สะท้ อนค่านิยมการสักตามร่างกายแบบอย่างสังคมล้ านนาโดยผู้ชายจะ
สักหมึกดาเป็ นรู ปลายต่าง ๆ พร้ อมลงคาถาอาคมที่สง่ ผลต่อความเชื่อว่าจะแคล้ วคลาดปลอดภัยและมีความสง่างาม
สมศักดิ์ ศ รี ค วามเป็ นลูก ผู้ช ายเต็ ม ตัวจึงไม่เกรงกลัวต่อ สิ่งชั่วร้ ายใด ๆ ดังตัวอย่างเรื่ อ ง เมื องลับ แล ในตอนที่ว่า
“พรานวงมี ลายสักรู ปสิ งห์ รู ปมอมเต็มอกเยีย่ งผูช้ ายรอยสักคือใบประกาศความเป็ นลูกผูช้ าย ชายใดไม่มีรอยสักถือว่า
ขี ้ ข ลาด กลัว กระทั่ง ปลายเข็ ม ” (มาลา ค าจั น ทร์ 2545, น.16) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ สุร พล ด าริ ห์ กุ ล
(2542 : 110) ได้ กล่าวถึงความเชื่อในเรื่ องไสยศาสตร์ และเวทมนต์ คาถาอาคม การสักและความเชื่อในโชคลางซึ่ง
ความเชื่อต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ มีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อวิถีการดาเนินชีวิตของชาวล้ านนาเป็ นอย่างมาก และยังสะท้ อนให้
เห็นถึงค่านิยมในการมีสจั จะต่อการประกอบอาชีพ หยิ่งในศักดิ์ศรี ซึ่งแสดงออกมาในรู ปแบบของความหยิ่งทระนง
และความภาคภูมิใจในสายเลือด นอกจากนี ้ผู้เขียนยังได้ สะท้ อนค่านิยมด้ านระบบอุปถัมภ์ รู้สานึกในบุญคุณของผู้ที่
คอยช่วยเหลือหรื อผู้ที่มีฐานะดีกว่า
ผลการวิจยั ภาพสะท้ อนสังคมท้ องถิ่นภาคเหนือในนวนิยายที่ได้ รับรางวัล ของ มาลา คาจันทร์ เป็ นไปตาม
แนวคิดและหลักการที่กล่าวมาข้ างต้ น อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับงานวิจัย ของ พระนพบุรี มหาวรรณ์ (2549) ได้ ศึกษา
ภาพสะท้ อนโลกทัศน์ของชาวล้ านนาในนวนิยายของ มาลา คาจันทร์ ผลการศึกษาพบว่า โลกทัศน์เกี่ยวกับความเชื่อ
ทางศาสนา ชาวล้ านนาเชื่อในเรื่ อง บาป บุญ คุณ โทษ ภูตผีปีศาจ เรื่ องคาถาอาคม การสักหมึกดา ความเชื่อเรื่ อง
โชคลาง นรกสวรรค์ เชื่อในสิง่ เหนือธรรมชาติและชาวล้ านนาชอบเข้ าวัด ทาบุญ อันเป็ นจุดเด่นของสังคมล้ านนาที่ดี
2. จากการวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะเด่ น วั ฒ นธรรมท้ องถิ่ น ภาคเหนื อ ในนวนิ ย ายที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ของ
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มาลา คาจันทร์ พบว่าคนในท้ องถิ่ น ภาคเหนือมี วิถี ชีวิตที่ เรี ยบง่ายและประหยัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องอาหารการกิ น
การประกอบอาชีพ การสร้ างบ้ านที่อยู่อาศัย การแต่งกาย และการเลือกคู่ครอง นอกจากนี ้ยังพบว่าคนในท้ องถิ่ น
ภาคเหนือยังชอบการทาบุญ การสักการะพระธาตุประจาปี เกิด การเคารพผู้อาวุโส ซึ่งอาจเป็ นเพราะคนในท้ องถิ่น
ภาคเหนือมีวฒ
ั นธรรมประเพณีอนั ดีงามมาตังแต่
้ โบราณกาล ประเพณีวฒ
ั นธรรมบางอย่างยังคงปฏิบตั ิสืบทอดมา
จนถึ ง ทุ ก วัน นี ้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ สุร พล ด าริ ห์ กุ ล (2542 : 170) ได้ กล่ า วว่ า ล้ า นนาเป็ นดิ น แดนที่
อุดมสมบูรณ์ไปด้ วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งล้ วนแล้ วแต่มีความงามที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์เป็ น
ของตนเองเป็ นผู้คนที่อาศัยอยูใ่ นดินแดนแห่งนี ้มีวิถีชีวิตและแบบแผนทางวัฒนธรรมที่คล้ ายคลึงกัน สะท้ อนให้ เห็นถึง
วิถี การดาเนิ นชี วิต ความคิด ความเชื่ อของชาวล้ านนาไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องอาหารการกิ น การประกอบอาชี พ และ
การสร้ างบ้ านที่อยูอ่ าศัย รวมถึงการนุง่ ผ้ าและการแต่งกายของชาวล้ านนากับศิลปะการแสดงพื ้นเมืองล้ านนาอันเป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่มีแบบแผนและมีลกั ษณะเป็ นของตนเอง รายละเอียดของเรื่ องราวทางศิลปะและ
วัฒนธรรมเหล่านี ้จะช่วยทาให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจในสังคมและวัฒนธรรมในท้ องถิ่นภาคเหนือมากยิ่งขึ ้น
ด้ านภาษาพบว่า มาลา คาจันทร์ ใช้ ภาษาถิ่นในการสื่อสารทาให้ ผ้ อู า่ นสามารถจินตนาการถึงภูมิประเทศ
ถิ่นฐาน บรรยากาศกลิ่นอายของความเป็ นท้ องถิ่นภาคเหนือที่ใช้ ใ นการเล่าเรื่ องราว พรรณนา และใช้ ในบทสนทนา
ของตัวละครเพื่อนาเสนอภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคเหนือที่ผ้ เู ขียนมีความคุ้นชิน มากที่สดุ ทังนี
้ ้อาจเป็ น
เพราะว่าผู้เขียนเป็ นคนในท้ องถิ่นภาคเหนือจึงสามารถหยิบยกเรื่ องราวต่าง ๆ โดยใช้ ข้อมูลทางสังคมวัฒ นธรรม
ของท้ อ งถิ่ น ที่ ต นเป็ นส่ว นหนึ่งของเรื่ อ งราวเหล่า นัน้ จึ งท าให้ ผ้ ูอ่านเข้ าใจสภาพท้ อ งถิ่ น ภาคเหนื อ ได้ เป็ นอย่างดี
ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวคิด ของ นิต ยา มาศะวิสุทธิ์ (2534 : 39) คณะกรรมการซีไรต์ ก ล่าวไว้ ว่า “มีอ ะไรแปลกใหม่
เหมือนกับเป็ นการเขียนนวนิยายแนวใหม่ ซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนคือใช้ ขนบเก่า ๆ ของไทยมาเล่าเรื่ องคนรุ่นใหม่ ๆ และ
ขนบต่าง ๆ มาดัดแปลงพลิกผันได้ อย่างเหมาะสม และชอบมากคือ ตลอดเวลาการเดินทางในเรื่ องจะมีวรรณกรรม
เก่า ๆ ปนอยูซ่ งึ่ ทางเหนือเรี ยกว่าขับลื ้อจะมีคนขับลื ้อ ร้ องเพลงเป็ นเทคนิคแปลกใหม่ไม่มีนวนิยายเล่มไหนทามาก่อน”
ในด้ านการอบรมสัง่ สอน คนในท้ องถิ่นภาคเหนือเชื่อในคาสอนทางศาสนาของพระพุทธองค์และที่มาจาก
พระภิกษุสงฆ์ อีกทังค
้ าสอนของบรรพบุรุษ แสดงให้ เห็นว่าคนในท้ องถิ่นภาคเหนือให้ ความสาคัญต่อการอบรมสัง่ สอน
ตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้ าที่จะต้ องอบรมสัง่ สอนให้ คนในสัง คมประพฤติปฏิบตั ิตนในสิ่งที่เหมาะสม ซึง่ สอดคล้ องกับ
คากล่าวของ เรณู อรรถาเมศร์ (2548 : 231) ได้ กล่าวว่า การอบรมสัง่ สอนหมายถึงการสัง่ สอนให้ สมาชิกในสังคมได้
เรี ยนรู้ ระเบียบของสังคมล้ านนาเพื่อให้ เป็ นไปตามการพัฒนาพฤติกรรมอันเป็ นที่ยอมรับในสังคมล้ านนา โดยต้ อง
ปฏิบตั ิตามคาสัง่ สอนของครอบครัวและสังคม ได้ แก่ การเชื่อฟั งผู้อาวุโส ความกตัญญูต่อบุพการี การอบรมสัง่ สอน
เน้ นในด้ านการเห็นคุณค่าศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ผลการวิจยั ลักษณะเด่นวัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคเหนือในนวนิยายที่ได้ รับรางวัลของ มาลา คาจันทร์ เป็ นไป
ตามแนวคิดและหลักการที่กล่าวมาข้ างต้ น อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สันติวฒ
ั น์ จันทร์ ใด (2550) ได้ ศึกษา
การใช้ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นภาคเหนือในการสร้ างสรรค์นวนิยายของ มาลา คาจันทร์ ผลการศึกษาพบว่า มาลา คาจันทร์
สร้ างสรรค์นวนิยายโดยสอดผสานวัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคเหนือเข้ าไว้ ในเรื่ องได้ เป็ นอย่างดี มีการสร้ างตัวละครให้
สอดคล้ องกับเนื ้อเรื่ อง เริ่ มต้ นด้ วยการเรี ยกชื่อตัวละครด้ วยภาษาท้ องถิ่น จากนันก็
้ สร้ างบทบาทตัวละครให้ มีวิถีชีวิต
เช่นเดียวกับคนในท้ องถิ่น ด้ วยเหตุที่นวนิยายทังหมดเป็
้
นเรื่ องราวของคนในภาคเหนือจึ งสามารถนาเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับความเชื่อพื ้นฐานของคนภาคเหนือและแนวคิดที่เป็ นภาพสะท้ อนวิถีชีวิตในสังคมภาคเหนือ โดยผสมผสาน
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ระหว่างสถานที่จริ งและฉากที่สร้ างสรรค์ขึ ้นในเรื่ อง ตลอดจนได้ สอดแทรกวิถีชีวิตท้ องถิ่นเข้ าไว้ ได้ อย่างกลมกลืน
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ วา่ นวนิยายของ มาลา คาจันทร์ เป็ นเสมือนสื่อกลางในการนาเสนอวิถีชีวิต
ที่สะท้ อนภาพสังคมและวัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคเหนือได้ อย่างชัดเจน ทาให้ ผ้ คู นในสังคมได้ รับรู้ และเข้ าในวัฒนธรรม
ท้ องถิ่ นภาคเหนือ มีสานึก ร่ วมทางสังคม ทาให้ ผ้ ูอ่านได้ ม องย้ อนถึงท้ องถิ่ นของตนเองในฐานะที่เป็ นคนท้ องถิ่ น
ภาคเหนือ ได้ กลิ่นอายของความเป็ นล้ านนาได้ เป็ นอย่างดี ถือเป็ นภาพสะท้ อนอันทรงคุณค่าแก่การนาเอาไปปฏิบตั ิ
และดารงให้ คงอยูส่ บื ไป
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การสร้ างหนังสือสารคดีท่องเที่ยวตามเส้ นทางสายไหมทางทะเลจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
สู่ประเทศไทย
Creating the Tourism Documentary about the Maritime Silk Road From China to Thailand
Xiaofan Wang1, สนิท สัตโยภาส2 และ วรรณิดา ถึงแสง3
Xiaofan Wang1, Sanit Satayopat2 and Wanida Thungsaeng3

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ างหนังสือสารคดีท่องเที่ยว เรื่ อง “จีนสูไ่ ทยโดยผ่านเส้ นทางสายไหม
ทางทะเล” และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อหนังสือที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ โดยหลังจากได้ นาเสนอ
ผู้เ ชี่ ย วชาญ 5 คนตรวจสอบปรั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว น าไปทดลองใช้ กับ คนไทยที่ ก าลัง ศึก ษาและปฏิ บัติ ง านอยู่ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้ วยผู้ที่มีอายุอยู่ระหว่าง
20 - 29 ปี 30 - 39 ปี 40 - 49 ปี และอายุ 50 ปี ขึ ้นไป โดยแต่ละช่วงอายุใช้ จานวน 10 คน รวมจานวนทังสิ
้ ้น 40 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิ จัยครั ง้ นีป้ ระกอบด้ วย หนังสือสารคดีท่องเที่ย ว เรื่ อง “จี นสู่ไทยโดยผ่านเส้ นทางสายไหม
ทางทะเล” จานวน 1 เล่ม แบบประเมินคุณภาพของหนังสือ จานวน 1 ชุด และแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของ
ผู้อ่านหนังสือ จานวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ผลการวิจยั พบว่า หนังสือสารคดีท่องเที่ยว เรื่ อง “จีนสู่ไทยโดยผ่านเส้ นทางสายไหมทางทะเล” ที่ผ้ วู ิจัย
สร้ างขึ ้นมีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 โดยมีการสร้ าง
อย่างมีระบบ ทาให้ หนังสือมีคณ
ุ ภาพเหมาะสาหรับนาไปประกอบใช้ ในการศึกษาเส้ นทางท่องเที่ยวได้ เมื่อวิเคราะห์
ความพึ ง พอใจของผู้ อ่ า นหนัง สื อ พบว่ า ในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ พึ ง พอใจมาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.42 และ
ค่า ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่า กับ 0.60 เพราะมี เ นื อ้ หาน่า สนใจ ผู้อ่ า นได้ รั บ ทัง้ ความรู้ และความเพลิด เพลิ น
ซึง่ สามารถใช้ เป็ นแนวทางการทาวิจยั เกี่ยวกับการศึกษาเส้ นทางการท่องเที่ยวอื่นที่นา่ สนใจในแถบเอเชียใต้ อีกต่อไป
คาสาคัญ : เส้ นทางสายไหมทางทะเล, หนังสือสารคดีทอ่ งเที่ยว, จีนสูไ่ ทย

ABSTRACT
The objectives of this research were to create a tourism documentary book, entitled “From China
to Thailand through the Maritime Silk Road” and to examine the satisfaction levels of readers with the book.
After conducting revision recommendations from five experts, the book was tried with 40 students and
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย
Department of Thai language, Faculty of humanities and Social Sciences, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai 50300, Thailand
2 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย
Department of Thai language, Faculty of humanities and Social Sciences, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai 50300, Thailand
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Department of Chinese language, Faculty of humanities and Social Sciences, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai 50300, Thailand
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faculty members at Chiang Mai Rajabhat University from January to February, 2020. They included ten
representatives each from the age ranges of 20-29 years, 30-39 years, 40-49 years and 50 years and over.
The research instruments consisted of the book, the book quality assessment form, and the satisfaction
questionnaire. The data were statistically analyzed for arithmetic mean, and standard deviation.
The research findings revealed that the quality of the book was at a high level with the mean of
4.39 and the standard deviation of 0.51, since it was created systematically and was suitable for
investigating the travel route. For the satisfaction of the readers, it was found that it was generally at a high
level with the mean of 4.42 and the standard deviation of 0.60. This was because the contents were
interesting, providing readers with both knowledge and entertainment. It could also be used as a research
guideline for investigating other travel routes in South Asia.
Keyword: Maritime Silk Road, Tourism Documentary Book, China to Thailand

บทนา
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งประเทศไทยกับ ประเทศจี น มี ม ายาวนานตัง้ แต่สมัย โบราณ โดยประเทศไทย
เป็ นที่หมายแห่งหนึ่งของคนจีนโพ้ นทะเลอพยพครอบครัวเข้ ามาทามาหากินในประเทศไทยบริ เวณเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึง่ ปรากฏขึ ้นตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ถงั ของจีน โดยเฉพาะนับตังแต่
้ สมัยรัช กาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จกั รี หรื อช่วงสมัย
ราชวงศ์ชิงของจีน เมื่อชาวแมนจูชิงอานาจจากราชวงศ์ หมิงได้ สาเร็ จและขึ ้นปกครองแผ่นดินจีน บรรดาเชื ้อพระวงศ์
แห่งราชวงศ์หมิง ขุนนางและราษฎรที่จงรักภักดีจึงหนีออกจากประเทศบ้ านเกิดโพ้ นทะเลสูต่ ่างแดนเป็ นจานวนมา
(อูจ๋ ี ้เยียะ, 2553) จากนันครอบครั
้
วชาวจีนได้ ขยายครอบครัว มีลกู มีหลานสร้ างครอบครัวอีกมากมาย
การที่ชาวจีนโพ้ นทะเลเข้ ามาในประเทศไทยมีเส้ นทางหนึง่ ที่เป็ นที่ร้ ู จกั กันดีคือ เส้ นทางสายไหมทางทะเล
ซึ่ ง เป็ นเส้ น ทางที่ เ ชื่ อ มโยงประเทศจี น กั บ ประเทศอารยธรรมที่ ส าคั ญ ต่ า ง ๆ อัน ก่ อ ให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ย น
ในด้ านเศรษฐกิจ ด้ านการเมือง ด้ านศาสนา ด้ านประวัติศาสตร์ และด้ านประเพณีวฒ
ั นธรรม เป็ นต้ น
เหลี ย งเอ้ อผิ ง (2017) กล่ า วไว้ ว่ า แนวความคิ ด เรื่ อ งเส้ น ทางสายไหมทางทะเลมาจากหนัง สื อ
“Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux” โดยนักประวัติศาสตร์ ชาวฝรั่ งเศสเอ็ดเวิร์ด ชาวานส์ ซึ่ง มี
เนื ้อหาระบุไว้ ว่า “เส้ นทางสายไหมแยกเป็ น 2 เส้ นทาง คือ เส้ นทางทางบกกับเส้ นทางทางทะเล” ถือว่าเป็ นต้ นกาเนิด
ของแนวคิดเส้ นทางสายไหมทางทะเล นอกจากนีเ้ ส้ นทางนี ้ยังมีชื่อฉายาว่า “เส้ นทางสายเครื่ องปั น้ ดินเผา” และ
“เส้ นทาง สายเครื่ องเทศ” เนื่องจากการค้ าขายที่เจริ ญก้ าวหน้ าผ่านเส้ นทางนี ้ ประเทศจีนส่งออกสินค้ าที่ขึ ้นชื่อไป
ทัว่ โลก เช่น เครื่ องปั น้ ดินเผา ผ้ าไหม ใบชา ภาพวาด เป็ นต้ น และในขณะเดียวกันก็นาเข้ าสินค้ าจากนานาประเทศ
ด้ วย เช่น งาช้ าง เพชรพลอย เครื่ องเทศ เป็ นต้ น จึงทาให้ ประเทศจีนได้ กระชับความสัมพันธ์ กบั ต่างประเทศมากขึ ้น
รวมทังแลกเปลี
้
ย่ นวัฒนธรรมอย่างลึกซึ ้งจนส่งเสริ มวัฒนธรรมหลากหลายมากขึ ้น
ถาวหงเลี่ยง (2017) กล่าวถึงประวัติความเป็ นมาของเส้ นทางสายไหมทางทะเลว่า เส้ นทางสายไหม
ทางทะเลนันมี
้ มาตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ฉินฮั่น เนื่องจากประเทศจีนมีพื ้นที่กว้ างขวาง เส้ นฝั่ งทะเลยาวเหยียด ข้ ามทัง้
เขตอบอุน่ แถบภูมิภาคใกล้ โซนร้ อน และเขตร้ อน มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างอุดมสมบูรณ์ ทาให้ บรรพบุรุษ
สามารถแสวงหาวัสดุจากทะเลเพื่อการอยู่รอดและการใช้ ชีวิต จนกระทัง่ ส่งเสริ มฝี มือการสร้ างเรื อพร้ อมบุกเบิก
เส้ นทางสายไหมทางทะเลเพื่อดาเนินชีวิตให้ ดีขึ ้น เส้ นทางสายไหมทางทะเลเข้ าสู่สมัยเจริ ญรุ่ งเรื องในสมัยราชวงศ์ถงั
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และราชวงศ์ซ่ง เมืองที่อยู่แถบภาคตะวันออกเฉียงใต้ ของจีน เช่น เมืองกวางโจว เมืองเฉวียนโจว ได้ รับการพัฒนา
อย่างรวดเร็ วจนกลายเป็ นเมืองท่าที่สาคัญและขึ ้นชื่อในด้ านการค้ าขายระหว่างประเทศ เมื่อมาถึงสมัยราชวงศ์หยวน
เส้ น ทางสายไหมทางทะเลได้ พัฒ นาถึ ง ขัน้ เจริ ญ สูง สุด นัก เดิ น เรื อ ที่ โ ด่ ง ดัง ชื่ อ มาร์ โ ค โปโล (Marco Polo)
จากประเทศอิตาลี ชื่นชมกับสภาพการค้ าขายระหว่างประเทศผ่านทะเล และประทับใจกับความเจริ ญของเมืองท่า
เฉวียนโจว ต่อมาในสมัยราชวงศ์ หมิง เจิ ง้ เหอนากองเรื อคณะทูตเดินทางไปมหาสมุทรตะวันตกโดยผ่านเส้ นทาง
สายไหมทางทะเลเพื่อเจริ ญสัมพันธ์กบั นานาประเทศและพร้ อมกับเผยแพร่ความยิ่งใหญ่ด้วยประเพณีวฒ
ั นธรรมของ
ประเทศจีนรวมทังหมดมี
้
การเดินทางมากถึงจานวน 7 ครัง้ ในประวัติศาสตร์ และครัง้ ที่ 2 ของการเดินทางได้ ไปถึง
กรุ งศรี อยุธยเมื่อปี ค.ศ. 1407 แต่ในสมัยราชวงศ์ชิง เปิ ดเพียงเมืองท่ากวางโจวเป็ นด่านตรวจสอบเพื่อดาเนินธุรกิจ
การค้ าในเชิงทางการเท่านัน้ เนื่องจากราชสานักชิงประกาศนโยบายห้ ามออกทะเลโดยส่วนบุคคล ในขณะเดียวกัน
ชาวตะวันตกเข้ ามารุ กรานและสร้ างสงครามกับชาวจีน จึงทาให้ เกิดผลกระทบต่อธุรกิจการค้ าขายระหว่างประเทศ
และเส้ นทางสายไหมทางทะเลที่มีมานานนันล่
้ มสลายในที่สดุ
ใน พ.ศ. 2556 รัฐบาลจีนตระหนักถึงความสาคัญของเส้ นทางสายไหมทางทะเลนนี ้ จึงเริ่ มฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรม
ด้ วยการสร้ างเส้ นทางสายไหมทางทะเลแห่ ง ศตวรรษที่ 21 ในกรอบ “One Belt One Road” โดยการสร้ าง
ความเชื่ อมโยง และความร่ วมมือรอบด้ านกับนานาประเทศ (ปณต แสงเทียน, 2558) ภายใต้ แนวคิดการค้ าเสรี
อาจทาให้ เศรษฐกิจการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศในอนาคตเปลีย่ นโฉมใหม่ กลายเป็ น “การค้ าและการลงทุน
ไร้ พรมแดนที่มีการเชื่อมต่ออย่างแท้ จริ ง ” ซึ่งเห็นได้ ชัดจากการก่อสร้ างเส้ นทางคมนาคมทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่าง
โครงการระเบียงเศรษฐกิจอนุภมู ิลมุ่ แม่น ้าโขงและเส้ นทางสายไหมใหม่ที่จะเข้ าสูภ่ มู ิภาคอาเซียนว่า เส้ นทางสายไหม
ใหม่ตอนใต้ นี ้จะเชื่อมต่อระหว่างเมืองคุนหมิงลงมาที่สิบสองปั นนา มุง่ หน้ าเข้ าสูห่ ลวงน ้ามาที่ประเทศลาวตอนเหนือ
แล้ วเข้ าสู่เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก จนถึงกรุ งเทพฯ ของประเทศไทย และจะขยายไปสู่ประเทศมาเลเซียและ
สิง คโปร์ (ณัฐ พงศ์ สุว รรณอิ น ทร์ , 2560) เพราะฉะนัน้ ประเทศไทยที่ เ ป็ นสมาชิ ก หนึ่ ง และมี บ ทบาทส าคัญ ใน
กลุ่มอาเซียนย่อมได้ รับอิทธิพลจากนโยบายของเส้ นทางสายไหมใหม่ในรอบด้ าน เช่น อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
การลงทุน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็ นต้ น อาจจะท าให้ ความสัมพัน ธ์ ของทัง้ 2 ประเทศกระชับมากขึน้
การติดต่อค้ าขายและการเดินทางไปมาหาสูก่ นั จะสะดวกมากขึ ้นโดยทางถนน รถไฟ และทางทะเล (อูฮ๋ วาฉุน , 2558)
ดัง นัน้ ผู้ วิ จั ย จึ ง สื บ ค้ นข้ อมู ล จากเอกสารและต านานได้ แรงบัน ดาลใจจากการอ่ า น “มุ่ ง ไกลในรอยทราย”
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเกิดความสนใจที่จะนาสาระความรู้ และประสบการณ์ที่ได้
ออกเผยแพร่ สสู่ าธารณะในวงกว้ าง อีกทังไม่
้ ค่อยพบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเส้ นทางสายไหมทางทะเลนี ้ จึงทาให้
ผู้วิจยั สนใจจะศึกษาและแนะนาสถานที่เชิงท่องเที่ยวตามเส้ นทางสายไหมทางทะเลนี ้ เพื่อนาเรื่ องราวมาเขียนเป็ น
หนังสือสารคดีแนะนาสถานที่ตามเส้ นทางดังกล่าวให้ ผ้ อู ่านได้ รับรู้ ในวงกว้ าง รวมทังเป็
้ นแนวทางในการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างหนังสือสารคดีทอ่ งเที่ยวเรื่ อง “จีนสูไ่ ทยโดยผ่านเส้ นทางสายไหมทางทะเล”
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อหนังสือสารคดีท่องเที่ยว เรื่ อง “จีนสู่ไทยโดยผ่า น
เส้ นทางสายไหมทางทะเล” ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้ างหนังสือสารคดีท่องเที่ยวพร้ อมกับรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม
จากสถานที่จริ ง และศึกษาทฤษฎี วิธีการสร้ างแบบประเมินคุณภาพ แบบสารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจจาก
หนังสือเกี่ยวกับการวัดผลและการวิจยั เบื ้องต้ น
2. สร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั ได้ แก่หนังสือสารคดีทอ่ งเที่ยวเรื่ อง “จีนสูไ่ ทยโดยผ่านเส้ นทางสายไหม
ทางทะเล” แบบประเมิน คุณ ภาพของหนัง สือ สารคดี ท่อ งเที่ ยวตามเส้ น ทางสายไหมทางทะเลจากสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนสูป่ ระเทศไทย จานวน 20 ข้ อ และแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือสารคดีท่องเที่ยว
ตามเส้ นทางสายไหมทางทะเลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสูป่ ระเทศไทย จานวน 10 ข้ อ ดังตารางที่ 1 และ 2
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ทดลองใช้ หนังสือฉบับร่ างกับกลุ่มทดลอง 8 คนพร้ อมปรับปรุ งแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะของกลุ่มทดลอง แล้ วนาหนังสือฉบับสมบูรณ์ เสนอให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 5 คนประเมินคุณภาพของหนังสือ
จากนันจึ
้ งนาไปให้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 40 คนอ่านและประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอ่ หนังสือที่ผ้ วู ิจยั สร้ าง
4. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล วิ เ คราะห์ ห าระดับ คุณ ภาพของหนัง สือ สารคดี ท่อ งเที่ ย วด้ ว ยสถิ ติ ค่า เฉลี่ย
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนาข้ อมูลจากแบบประเมินคุณภาพของหนังสือ
และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างที่มีต่อหนังสือสารคดีท่องเที่ยวที่ผ้ วู ิจยั สร้ างด้ วยค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนาข้ อมูลจากแบบสอบถามระดับความพึงพอใจ
ตารางที่ 1 แบบประเมินคุณภาพของหนังสือสารคดีท่องเที่ยว
รายการประเมิน

ระดับ
ความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ลักษณะของรูปเล่ มหนังสือ
1 ความกว้ างและความยาวของรูปเล่มมีความเหมะสม
2 ความแข็งแรงทนทานของรูปเล่ม
3 ความสวยงามและความน่าสนใจของรูปเล่ม
ลักษณะของเนือ้ หา
4 โครงสร้ างของเนื ้อเรื่ องมีความชัดเจนถูกต้ อง
5 เนื ้อหาสาระมีความน่าสนใจ
6 เนื ้อเรื่ องช่วยเสริ มสร้ างความรู้ให้ แก่ผ้ อู า่ น
7 เนื ้อหาให้ ข้อเท็จจริ งอย่างถูกต้ องและมีแหล่งอ้ างอิงน่าเชื่อถือ
การใช้ ภาษา
8 ใช้ ภาษาได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
9 ใช้ ภาษาสือ่ ความหมายได้ อย่างชัดเจนและเข้ าใจง่าย
ภาพประกอบ
10 ภาพมีความคมชัด น่าสนใจ
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H795

11 ขนาดของภาพมีความเหมาะสม
12 ภาพกับเนื ้อหามีความสอดคล้ องกัน และส่งเสริ มให้ เนื ้อหาเด่นชัดยิง่ ขึ ้น
13 คาบรรยายภาพถูกต้ องชัดเจน และเหมาะสม
สีและตัวอักษร
14 ขนาดตัวอักษรมีขนาดเหมาะสม อ่านง่าย
15 รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ นาเสนอมีความเหมาะสม
16 การใช้ สขี องตัวอักษรมีความเหมาะสม
คุณค่ าและประโยชน์ ท่ ผี ้ อู ่ านได้ รับ
17 มีคณ
ุ ค่าด้ านความคิดสร้ างสรรค์
18 ได้ รับทังความรู
้
้ และความเพลิดเพลิน
19 สามารถนาไปประกอบใช้ ในการศึกษาเส้ นทางท่องเที่ยว
20 ให้ ข้อคิดแก่ผ้ อู า่ น
ตารางที่ 2 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือสารคดีท่องเที่ยว
ข้ อที่

รายการประเมิน

1

สารคดีทอ่ งเที่ยวเล่มนี ้มีขนาด รูปเล่ม เหมาะสม สวยงาม

2

สารคดีทอ่ งเที่ยวเล่มนี ้มีเนื ้อหาน่าสนใจ ชวนอ่าน

3

สารคดีทอ่ งเที่ยวเล่มนี ้มีเนื ้อหาให้ ข้อเท็จจริ งอย่างถูกต้ อง

4

สารคดีทอ่ งเที่ยวเล่มนี ้ให้ ทงความรู
ั้
้ และความเพลิดเพลิน

5

ภาพประกอบของสารคดีเล่มนี ้มีความคมชัดและขนาดที่เหมาะสม

6

เนื ้อหาของสารคดีทอ่ งเที่ยวเล่มนี ้สอดคล้ องกับภาพประกอบ

7

สารคดีทอ่ งเที่ยวเล่มนี ้ใช้ ภาษาได้ ถกู ต้ องและเหมาะสม

8

สารคดีท่องเที่ยวเล่มนี ้ใช้ ภาษาในการอธิบายสื่อความหมายชัดเจน
และเข้ าใจง่าย
ตั ว หนั ง สื อ ของสารคดี ท่ อ งเที่ ย วเล่ ม นี ม้ ี ข นาด สี และรู ป แบบ
เหมาะสม
สารคดีทอ่ งเที่ยวเล่มนี ้ให้ ข้อคิดแก่ทา่ นและสามารถนาไปประกอบใช้
ในการศึกษาเส้ นทางท่องเที่ยวได้

9
10
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ความพึงพอใจ
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ผลการวิจัย
1. ผลการสร้ างหนังสือ ได้ หนังสือสารคดีท่องเที่ยว เรื่ อง “จีนสูไ่ ทยโดยผ่านเส้ นทางสายไหมทางทะเล”
จานวน 1 เล่มที่มีความยาว 101 หน้ า เนื ้อหาประกอบด้ วยการให้ ความรู้ ในด้ านประวัติศ าสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี
คติความเชื่ อ และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของผู้คนในท้ องถิ่นตามเส้ นทางที่เดินทางผ่าน มีภาพถ่ายจากสถานที่จริ ง
ประกอบที่สอดคล้ องกับเนื ้อหา โดยมีตวั อย่างหนังสือดังนี ้

2. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพของหนังสือสารคดีท่องเที่ยวเรื่ อง “จีนสู่ไทย
โดยผ่ า นเส้ น ทางสายไหมทางทะเล” อยู่ใ นระดับ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.39 และค่ า ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.51
3. ผู้อ่านหนังสือสารคดีท่องเที่ยวเรื่ อง “จีนสูไ่ ทยโดยผ่านเส้ นทางสายไหมทางทะเล” มีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.42 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60

บทสรุป
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพของหนังสือสารคดีท่องเที่ยวเรื่ อง “จีนสูไ่ ทยโดยผ่านเส้ นทางสายไหม
ทางทะเล” พบว่า โดยภาพรวมมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.39 ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากหนังสือดังกล่าวได้
ผ่านกระบวนการสร้ างหนังสือสารคดีท่องเที่ยวอย่างมีระบบ และวิธีที่เหมาะสม โดยเริ่ มต้ นจากการศึกษาเอกสาร
ต าราที่ เ กี่ ย วกับ การสร้ างหนัง สือ สารคดี ท่ อ งเที่ ย ว ศึ ก ษาหลัก การ วิ ธี ก ารน าเสนอและการเขี ย น เพื่ อ ด าเนิ น
การคัดเลือกข้ อมูลที่เก็ บรวบรวมจากการลงพืน้ ที่จริ งแล้ วกาหนดโครงสร้ างเนื ้อหาให้ เหมาะสมกับหนังสือสารคดี
ท่องเที่ยว โดยกาหนดเนื ้อเรื่ องเป็ นเรื่ องที่ให้ ทงสาระความรู
ั้
้ แง่คิดแก่ผ้ อู ่าน และความเพลิดเพลินอีกด้ วย ใช้ สานวน
ภาษาที่ชัดเจน เข้ าใจง่าย คัดเลือกภาพประกอบที่มีความสอดคล้ องเหมาะสมกับเนือ้ เรื่ อง มีความคมชัด สีสัน
สวยงาม ขนาดของภาพประกอบและตัวอักษรมีความเหมาะสม ขนาดของรูปเล่มหนังสือมีความเหมาะสมและพกพา
ได้ อย่างสะดวก พร้ อมกับได้ ผ่านการทดลองใช้ หนังสือสารคดีท่องเที่ยวฉบับร่ างกับกลุม่ ทดลองจานวน 8 คน และ
การพิจารณาคุณภาพและกลัน่ กรองจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คนเป็ นอย่างดี
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า เนื ้อหาสาระมีความน่าสนใจ อยู่ในระดับดีมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.80
ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะภาพประกอบส่ง เสริ ม เนื อ้ หาให้ มี ค วามน่ า อ่ า นมากยิ่ ง ขึ น้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
ถวัลย์ มาศจรัส (2545) ที่เสนอไว้ ว่า ภาพประกอบจะช่วยเสริ มให้ เนื ้อหาของสารคดีที่เขียนนันมี
้ ความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ ้น เป็ นการดึงดูดความสนใจในการอ่าน และเน้ นข้ อความของเนื ้อหาให้ มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้
หนังสือมีคณ
ุ ค่าด้ านความคิดสร้ างสรรค์ อยูใ่ นระดับดีมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.80 อาจเป็ นเพราะสารคดีทอ่ งเที่ยวที่มี
เนื อ้ หาเกี่ ย วกับเส้ น ทางสายไหมทางทะเลนี เ้ ป็ นความรู้ ใหม่ได้ สร้ างความประหลาดใจให้ กับผู้อ่า นชาวไทย ซึ่ง
สอดคล้ องกับแนวคิดของ ธัญญา สังขพันธานนท์ (2553) ที่อธิ บายไว้ ว่า คุณลักษณะของสารคดีท่องเที่ยวที่ดีควร
ประกอบด้ วยลักษณะมีความสดและใหม่ คือ เป็ นเรื่ องที่เขียนด้ วยมุมมองแปลกใหม่ เป็ นเรื่ องที่ไม่เคยมีใครเขียนถึง
มาก่ อ น หรื อ มี เ นื อ้ หาที่ ไ ม่ ค่ อ ยปรากฏในหนัง สื อ น าเที่ ย วทั่ว ไป ทัง้ ยัง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ จาง หยวน
(Zhang Yuan, 2559) ที่ทาวิจัยเรื่ อง “การสร้ างหนังสือเสริ มประสบดารณ์ ภาษาไทย เรื่ องเทศกาลสาคัญของจีน ”
พบว่า การสร้ างหนังสือ เสริ มประสบการณ์ ภาษาไทย เรื่ อง เทศกาลสาคัญของจี น มี คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.56 เหมาะสาหรับการนาไปใช้ ในวงกว้ างเช่นกัน
2. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ พบว่า ผู้อ่านมีความพึงพอใจต่อหนังสือสารคดีท่องเที่ยวเล่มนี ้
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า สารคดีท่องเที่ยวเล่มนีใ้ ห้ ทงั ้
ความรู้ และความเพลิด เพลิน มี ค่า เฉลี่ย เท่ากับ 4.63 อาจเนื่ อ งจากในเนื อ้ หามี ก ารสอดแทรกเกร็ ด ความรู้ และ
ประสบการณ์ที่สนุกสนาน ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ ธัญญา สังขพันธานนท์ (2553) ที่กล่าวไว้ วา่ สารคดีทอ่ งเที่ยว
ที่ดีจะต้ องสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผู้อ่านกับผู้เขียน ให้ ความบันเทิงและให้ ความรู้ ต่อผู้อ่าน ทาให้ ผ้ ูอ่านมี
ความสุข และเนื ้อหาของสารคดีทอ่ งเที่ยวเล่มนี ้สอดคล้ องกับภาพประกอบ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.53 ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ
ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการลงพื ้นที่จริ งเพื่อเดินทางไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และนาประสบการณ์จริ งมาเขียน
เป็ นเนือ้ เรื่ อง ซึ่งสอดคล้ อ งกับแนวคิดของ ถวัลย์ มาศจรั ส (2545) ที่กล่าวไว้ ว่า ภาพถ่ายประกอบสารคดีควรมี
ลักษณะเป็ นภาพถ่ายจากแหล่งข้ อมูลโดยตรง หรื อสาเนามาจากภาพถ่ายในอดีตที่เกี่ยวกับเนื ้อหาที่มีการเขียนถึง
และภาพกับเนือ้ หาเป็ นเรื่ องเดียวกัน ทังยั
้ งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ณัฐชาดา สุภามูล (2559) ทางานวิจัยเรื่ อง
“การสร้ างหนัง สื อ เสริ ม ประสบการณ์ สาหรั บ ชาวต่ า งประเทศ ชุด เที่ ย วเมื อ งเหนื อ ” พบว่า การสร้ างหนัง สื อ
เสริ มประสบการณ์สาหรับชาวต่างประเทศ ชุด เที่ยวเมืองเหนือ โดยผู้อ่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.32
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวัจนลีลาและการประกอบสร้ างของบทเพลงที่แสดงความอาลัยรัก
ต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจัย
ได้ แก่ บทเพลงที่แสดงความอาลัยรักต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ที่เผยแพร่ ท างอินเตอร์ เน็ตในช่วงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559 จานวน 57 บทเพลง โดยใช้
เครื่ องมือในงานวิจยั คือ แบบบันทึกการวิเคราะห์วจั นลีลาและแบบบันทึกการวิเคราะห์การประกอบสร้ าง
ผลการวิจัยพบว่า วัจนลีลาในบทเพลงที่แสดงความอาลัยรักต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีการใช้ ภาษาระดับกึ่งทางการในการแต่งบทเพลง การใช้ คา พบว่า
มีการใช้ คาภาษาถิ่น คาราชาศัพท์ คาซ้ อน คาซ ้า คาที่ทาให้ เห็นภาพ ด้ านการใช้ สานวน พบว่ามีการใช้ สานวนและ
ค าที่ มี ค วามหมายโดยนัย ด้ า นการใช้ โวหารภาพพจน์ พบว่ า มี ก ารใช้ ภาพพจน์ อุ ป มา อุป ลัก ษณ์ อติ พ จน์
บุคลาธิษฐาน ส่วนด้ านการประกอบสร้ างของบทเพลง พบว่า ในด้ านของโครงสร้ างของบทเพลง มีการเริ่ มเรื่ องโดย
การใช้ คาถาม บรรยายความต่าง ๆ ความรู้สกึ ของผู้ประพันธ์ การกระทาของผู้ประพันธ์ การดาเนินเรื่ อง มีการดาเนิน
เรื่ องตามลาดับเวลา และการจบเรื่ อง มีการจบเรื่ องแบบธรรมดา คือ จบแบบให้ ผ้ ฟู ั งสามารถรู้ ถึงเหตุการณ์ จาก
เรื่ องราวที่ดาเนินมาตังแต่
้ ต้น ประกอบด้ วย การให้ คาสัญญา และการให้ ข้อคิด ส่วนในด้ านกลวิธีการประกอบสร้ าง
ของคาที่แสดงถึงความอาลัยรักต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
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ABSTRACT
The objective of this research was to investigate speech styles and formation of the songs that
express love toward Phra Bat Somdet Phraboromchanakathibej Maha Bhumibol Adulyadej Maharaj
Borommanat Bobitra. The data consisted of 57 songs publicized in the internet from October 13-31, 2016.
The research instruments were composed of the speech style and song formation analysis forms.
The research results revealed that, for the speech styles, the language use was semi-formal in
addition to dialect words, royal lexicons, repetitive words, elaborative words, and figurative words. It was
also found to use expressions and words with connotative meanings. For poetic expressions, simile,
metaphor, hyperbole and personification were utilized. For the formation of the songs, it was found that it
started with questions, descriptions, feelings and actions of the composers. The theme progression was
temporally linear and the ending was ordinary with listeners realizing the events from the beginning to the
end, which consisted of promises and lessons. For the word-formation strategy that expressed love toward
the late king, it consisted of single words, phrases, and sentences.
Keyword : Style, Formation, Lamented love, Songs

บทนา
ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ประชาชนชาวไทย ต่างซาบซึ ้งในพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ ของพระองค์ และมีความรู้ สกึ ร่ วมกัน
คือ “เรารั กพระเจ้ า อยู่หัว ” มีเหตุผลมากมายที่ คนไทยจะให้ ค าตอบแก่ตนเองถึงความรั ก ที่มีต่อพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แต่หนึ่งในเหตุผลสาคัญคือ พระองค์เป็ นศูนย์
รวมใจและเป็ นหลักของชาติ สมเกียรติ รักษ์ มณี (2549 : 18) ได้ กล่าวว่า นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพล
อดุลยเดชฯ ได้ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ทรงบาเพ็ญเพื่อปวงพสกนิกรชาวไทยล้ วนแล้ ว
แต่มีคณ
ุ ค่าอเนกประการ และยังประโยชน์น้อยใหญ่ให้ เกิดขึ ้นในบ้ านเมืองสืบมาช้ านาน อีกทังยั
้ งมีโครงการตามแนว
พระราชดาริ ในด้ านต่าง ๆ ของพระองค์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื ้นที่ห่างไกล
และทุรกันดาร ไม่เพียงแต่จะยังความปลื ้มปี ติในหมู่พสกนิกรชาวไทยเท่านัน้ แม้ แต่ องค์การระหว่างประเทศและ
สถาบันการศึกษาทัว่ โลก ต่างก็ตระหนักถึงพระอัจฉริ ยภาพของพระองค์เช่นกัน
เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต
ด้ วยความรักของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และมี ความปรารถนาที่จ ะสื่อสารให้ คนในสัง คมรั บทราบเรื่ องราว ข้ อมูล ความรู้ สึกที่มี ต่อพระองค์ ท่า น จึ งเกิ ด
ปรากฏการณ์ ด้ านการสื่ อ สารรู ป แบบหนึ่ ง ในสัง คมไทย คื อ การสื่ อ สารเพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ แ ละอาลัย รั ก ต่ อ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านเสียงเพลง โดยผู้ประพันธ์
เพลงทาหน้ าที่สร้ างชุดความหมายที่เกี่ยวข้ องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
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บรมนาถบพิตร ส่งเป็ นเนื ้อเพลง ผสมผสาน กับท่วงทานองดนตรี และการขับร้ องของศิลปิ น เพื่อสือ่ ความคิด อารมณ์
และความรู้สกึ ไปยังคนไทยในประเทศและต่างประเทศ
บทเพลงมีบทบาทสาคัญมานาน ตังแต่
้ สมัยประวัติศาสตร์ บทเพลงเป็ นเครื่ องมือแสดงถึงสติปัญญาและ
คุณธรรมของประเทศชาติ บทเพลงเป็ นสื่อกลางในการติดต่อ และสร้ างความเข้ าใจกันได้ ดี และบทเพลงเป็ นเครื่ อง
พัฒนาอารมณ์ ให้ เบิกบาน แจ่มใส เสียงและทานองของเพลง เป็ นการแสดงออกถึงความชื่ นชมยินดี หรื อ ความ
เศร้ าโศกเสียใจ การร้ องเพลงเป็ นการให้ ความสุขและความพึงพอใจทังผู
้ ้ ร้องและผู้ฟัง บทเพลงเป็ นสือ่ ปรุงแต่งอารมณ์
ความรู้ สึกของมนุษย์ตงั ้ แต่แรกเกิดบทเพลงที่มีคุณค่าย่อมสามารถช่วยปรุ งแต่งนิสยั ของมนุษย์ และพามนุษย์ให้
ดาเนินไปตามครรลองที่ถกู ต้ อง
สุรินทร์ ภาคศิริ (2549 : 19) ได้ กล่าวถึงเรื่ องนี ้ว่า การแต่งเพลงจะเน้ นจินตนาการมากกว่าความจริ ง เช่น
เศร้ า เสียใจ ผิดหวัง ขมขื่น ส่วนใหญ่จะเป็ นการสร้ างอารมณ์ในการเขียนบทเพลง เพื่อให้ เกิดความนิยมชมชอบ จนไม่
คานึงถึงความเป็ นจริ ง ใส่สสี นั ความรัก ความฝั น ความหวัง หรื อตลกเบาสมอง เพื่อสนองอารมณ์ของผู้ฟัง
นอกจากนี ้ เพลงสากลสมัยนิยม จะเน้ นเนื ้อหาเกี่ยวกับชีวิตของคน คนที่ฟังเพลงประเภทนี ้ก็จะมีอารมณ์
ร่ วมเฉพาะที่ตรงกับชี วิตประจาวัน โดยธรรมชาติของมนุษย์ จะคิดว่าตนเป็ นตัวเอกเป็ นเหมือนเนือ้ เพลงที่ว่านัน้
หากเพลงเศร้ าก็ พลอยเศร้ าไปด้ วย ทาให้ ยิ่งทุกข์ มากยิ่งขึ ้น บางเพลงตรงกับชีวิตในอดีตที่เคยขื่นขม เมื่อฟั งเพลง
ประเภทนี ้ก็กลับเป็ นว่าเอาอดีตนันมาท
้
าให้ ปัจจุบนั เป็ นทุกข์ ไม่ยอมไม่อยากลืม บทเพลงจะเน้ นไปในทางลบมากกว่า
ทางบวก เป็ นการต่อว่าตนเอง ท้ อถอย หมดหวัง ส่วนมากเพลงที่จะให้ กาลังใจนันจะมี
้
น้อยมาก ในชีวิตประจาวัน
เพลงมีผลต่ออารมณ์ เพลงจึงมีความสาคัญมาก
ดังนัน้ บทเพลงจะมีคณ
ุ ค่าเป็ นทวีคณ
ู ถ้ ารู้จกั ใช้ เพลงให้ เหมาะสมกับงาน เช่น การใช้ เพลง ในการถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้ าใจ การใช้ เพลงเพื่อการบันเทิง การใช้ เพลงเพื่อการรณรงค์ เป็ นต้ น บทเพลงนันเป็
้ นสื่อที่ใช้ ได้ ทุก
สถานการณ์ ขึ ้นอยูก่ บั ผู้เลือกใช้ จะใช้ กบั ใคร เพื่ออะไร เมื่อไร และใช้ อย่างไร เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต จึงมีบทเพลงเทิดพระเกียรติและแสดงความอาลัยได้
ประพันธ์ ขึ ้นเพื่อเผยแพร่ สสู่ งั คม สร้ างกระแสแห่งความจงรักภักดี เป็ นจุดเริ่ มต้ นเป็ นแรงบันดาลใจให้ หลาย ๆ คนทา
ความดีเพื่อน้ อมเกล้ าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นสร้ างความเศร้ าโศกเสียใจแก่พสกนิกรชาวไทยทังแผ่
้ นดิน เพราะเป็ นทีท่ ราบกันดีวา่
เมื่อครัง้ พระองค์ยงั ดารงพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงมีพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ อย่างล้ นพ้ นแก่บรรดาไพร่ ฟ้าประชาราษฎร์
ดังจะเห็นได้ จากพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ตลอดจนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ กว่า 4,000 โครงการ ซึง่ แสดง
ให้ เห็นถึงพระปรี ชาสามารถของพระองค์ นอกจากนี ้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ยังทรงเป็ นพระมหากษั ตริ ย์ที่เปี่ ยมล้ นด้ วยพระอัจฉริ ยภาพทุกด้ าน พระองค์ จึงทรงเป็ น
แบบอย่างที่ดีของประชาชนชาวไทยตลอดการครองราชสมบัติ 70 ปี ทาให้ ประชาชนชาวไทยรู้ สึกสานึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ เสมอมา และหนึง่ ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของคนไทยที่มีตอ่ พระองค์คือการถ่ายทอดความรัก
ผ่านเพลงเพื่อพ่อ บทเพลงที่แทนความรู้สกึ จากใจคนไทยทังชาติ
้
ที่อยูภ่ ายใต้ แผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็ นผู้ให้ อย่างแท้ จริ ง เมื่อเวลาผ่านไปบทเพลงที่
เกี่ยวข้ องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะเป็ นส่วนช่วย
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บันทึกเหตุการณ์ ความคิด ความรู้สกึ ของประชาชนชาวไทยไว้ ด้วย
ผู้วิจัยจึงสนใจเพลงที่แสดงความอาลัยรัก ในฐานะที่เป็ นสื่อสะท้ อนความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้ รวบรวมบทเพลงเพื่อนามาศึกษาวัจนลีลา
ของบทเพลง การใช้ ภาษา ใช้ คา ใช้ สานวน ใช้ ภาพพจน์โวหาร และการแสดงความรู้สึกนึกคิด สือ่ ความหมายเกี่ยวกับ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านบทเพลง ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึง
ความรู้ สึกนึกคิดของประชาชนคนไทยว่าประชาชนคนไทยนันรั
้ กพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อพระองค์ เสด็จสวรรคต ประชาชนคนไทยเป็ นอย่างไร โดยการศึกษาครัง้ นี ้
จะช่วยบันทึกสภาพสังคมและความจงรักภักดีของประชาชนคนไทยที่มีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริ ย์ได้ อย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาวัจ นลีลาของบทเพลงที่ แสดงความอาลัย รั ก ต่อพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิ เบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. เพื่อศึกษาการประกอบสร้ างบทเพลงที่แสดงความอาลัยรักต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับวัจนลีลาของบทเพลงและศึกษาวิธีการสร้ างแบบบันทึกข้ อมูล
2. สร้ างแบบบันทึกข้ อมูล เพื่อใช้ วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
3. น าแบบบัน ทึก ข้ อ มูล เสนอผู้เ ชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ า น ตรวจสอบความถูก ต้ อ งเหมาะสมแล้ ว ได้
ค่าคุณภาพของแบบบันทึกข้ อมูลเท่ากับ 1
4. นาข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ ไขแบบบันทึกข้ อมูล
5. นาแบบบันทึกข้ อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
6. รายงานผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์

ผลการวิจัย
1. การศึกษาวัจนลีลาในบทเพลง การใช้ ภาษาและการใช้ คา มีการใช้ ภาษาระดับกึ่งทางการ เช่น “เหนื่อย
มากแล้ ว พ่อท่านเหนื่อยมากแล้ วและไม่แคล้ ว ถึงคราพักใจกาย” การใช้ คา พบว่า มีการใช้ คาภาษาถิ่น ได้ แก่ ภาษา
อีสาน เช่น “นัง่ เบิ่งเทียนชัย ที่จุดไว้ หน้ ารู ปในหลวง” คาราชาศัพท์ เช่น “ยอมทุ่มเทพระวรกายแลกกับครองแผ่นดิน
โดยธรรม” คาซ้ อน เช่น “ชาวโลกเศร้ าโศกเสีย ใจ พ่อของเผ่าไทยไม่หวนคืนมา” คาซา้ เช่น “ส่งพ่อหลวงเสด็จสู่
สวรรคาลัย ชาตินี ้ ชาติหน้ า ชาติไหน คือพ่อของไทยในใจตลอดกาล” และคาที่ทาให้ เห็นภาพ เช่น “13 ตุลา ที่ผนั ผ่าน
หัวใจฉันแตกสลาย ตะวันที่เคยส่องแสง ดับมืดมิดลงทันใด พ่อของแผ่นดินไทย จากไปแล้ ว” ส่วนการใช้ สานวน พบว่า
มี ก ารใช้ ส านวน และค าที่ มี ค วามหมายโดยนัย แฝงอยู่ การศึ ก ษาบทเพลงท าให้ เห็ น คุ ณ ค่ า ด้ า นวรรณศิ ล ป์
โดยผู้ประพันธ์ได้ เลือกภาษา คา และสานวน นามาใช้ ได้ เหมาะสมในการสร้ างสรรค์บทเพลง สามารถนาคามาตกแต่ง
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ร้ อยเรี ยงให้ ไพเราะ สละสลวย และมีความหมายดี ลึกซึ ้งกินใจผู้ฟัง ซึง่ จะเป็ นลักษณะเฉพาะของผู้ประพันธ์แต่ละท่าน
ทาให้ ผ้ ฟู ั งรู้สกึ สะเทือนอารมณ์ เข้ าถึงบทเพลงนัน้ ๆ ได้ ง่าย
ด้ านการใช้ โวหารภาพพจน์พบว่ามีการใช้ ภาพพจน์อุปมา เช่น “ดัง่ แสงตะวัน ดุจแสงสว่าง นาทางชีวิต
ของตน” อุปลักษณ์ เช่น “พระภูมิพลราชาคือพ่อผู้ให้ อนั ยิ่งใหญ่ ” อติพจน์ เช่น “ไม่มีสงิ่ ใดจะทดแทนได้ ให้ กบั ลูกไทย
ทัว่ หล้ า เหมือนดังฟ้ าฟาด ใจแทบขาดหนอชาวประชา” และบุคลาธิ ษฐาน เช่น “ความหม่นหมองครอบครองอยู่
ทัว่ ไทย แม้ แต่ฟ้าก็ยงั ร้ องไห้ เหมือนรู้ ใจคนไทยอาลัยอาวรณ์ ” ทาให้ บทเพลงนัน้ ๆ ง่ายต่อการจดจา ในบทเพลงของ
ผู้ประพันธ์ แต่ละท่านนัน้ พบการใช้ โวหารภาพพจน์แตกต่างกัน โดยการประพันธ์ ขึ ้น มีเจตนาเพื่อระบายความในใจ
หรื อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึ เศร้ าโศกเสียใจ อาลัยรัก ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
ที่มใี นขณะนันผ่
้ านบทเพลง โดยการนาภาพพจน์มาใช้ เพื่อทาให้ บทเพลงน่าสนใจ และผู้ประพันธ์ ยังสามารถถ่ายทอด
ความรู้สกึ ได้ ลกึ ซึ ้ง สร้ างจินตนาการให้ แก่ผ้ ฟู ั งได้ อย่างชัดเจน
2. การประกอบสร้ างของบทเพลง พบว่า ในด้ านของโครงสร้ างของบทเพลง มีการเริ่ มเรื่ องโดยการใช้
คาถาม บรรยายความต่าง ๆ ความรู้ สกึ ของผู้ประพันธ์ การกระทาของผู้ประพันธ์ การดาเนินเรื่ อง มีการดาเนินเรื่ อง
ตามลาดับเวลา และการจบเรื่ อง มีการจบเรื่ องแบบธรรมดา คือ จบแบบให้ ผ้ ฟู ั งสามารถรู้ ถึงเหตุการณ์จากเรื่ องราว
ที่ดาเนินมาตังแต่
้ ต้น ประกอบด้ วย การให้ คาสัญญา และการให้ ข้อคิด และในด้ านกลวิธีการประกอบสร้ างของคา
ที่แสดงถึงความอาลัยรัก มีการประกอบสร้ างคาด้ วยคาและกลุ่มคา เช่น “ร้ องไห้ ” “เสียใจ” “อาลัย” โดยคาที่แสดง
ถึงความอาลัยรัก ที่พบมากที่สดุ คือคากริ ยา และการประกอบสร้ างด้ วยประโยค เช่น “ผมรักพระเจ้ าอยู่หวั ” “น ้าตา
ไหลริ น” “น ้าตาลูกไหล” เป็ นต้ น

บทสรุป
1. ผลการวิจยั พบว่า ด้ านการใช้ ภาษา ผู้ประพันธ์ได้ ใช้ ภาษาระดับกึ่งทางการในการแต่งคาประพันธ์ ทังนี
้ ้
อาจเป็ นเพราะผู้แต่งต้ องการให้ ผ้ ฟู ั งเข้ าใจได้ ง่าย ด้ านการใช้ คาผู้ประพันธ์ได้ ใช้ คาภาษาถิ่น เป็ นภาษาที่ใช้ พดู จากัน
ในท้ องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อความหมาย ความเข้ าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้ องถิ่น
นัน้ ๆ และเป็ นเอกลักษณ์ ของท้ องถิ่น นอกจากนี ้ ยังมีการใช้ คาราชาศัพท์ในการประพันธ์ ซึ่งคาราชาศัพท์นนเป็
ั้ น
คาศัพท์ หลวง ศัพท์ ราชการ และหมายรวมถึง คาสุภาพซึ่ง นามาใช้ ใ ห้ ถูก ต้ อ งตามชัน้ หรื อฐานะของบุคคล ทัง้ นี ้
อาจเป็ นเพราะบทเพลงเป็ นบทเพลงที่ประพันธ์ขึ ้นเพื่อพระมหากษัตริ ย์จึงต้ องใช้ คาราชาศัพท์เพื่อให้ ถกู ต้ องเหมาะสม
กับบุคคล มีการใช้ คาซ้ อน ประกอบด้ วย คาซ้ อนเพื่อเสียง คาซ้ อนเพื่อความหมายเพื่อให้ บทเพลงมีความไพเราะและ
มีความหมาย มีการใช้ คาซ ้าเป็ นการเล่นคาเพื่อให้ บทเพลงเกิดความไพเราะน่ าฟั ง และมีการใช้ คาที่ทาให้ เห็นภาพ
โดยการแต่งคาประพันธ์ ที่ทาให้ เห็นภาพทาให้ ผ้ ฟู ั งเกิดความคิดจิ นตนาการ เข้ าใจถึงบทเพลงที่ผ้ ปู ระพันธ์ ต้องการ
ถ่ายทอด การศึกษาบทเพลงทาให้ เห็นคุณค่าด้ านวรรณศิลป์ ที่ผ้ ูประพันธ์ สามารถเลือกใช้ ภาษาและคา ได้ อย่าง
เหมาะสม สามารถทาให้ ผ้ ฟู ั ง เกิดอารมณ์ความรู้ สึกสะเทือนใจ ซาบซึ ้งใจ คล้ อยตามไปกับบทเพลงที่มีความหมาย
ลึก ซึง้ กิ น ใจ บทเพลงที่ แ สดงถึ ง ความจงรั ก ภัก ดี ความอาลัย รั ก ของประชาชนชาวไทยที่ มี ต่อ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ถือเป็ นกลวิธีในการประพันธ์บทเพลงที่ทาให้ เกิดความสะเทือนอารมณ์แก่ผ้ ฟู ั งบทเพลง
จากผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่าบทเพลงแต่ละเพลง ผู้ประพันธ์จาเป็ นต้ องมี การศึกษาการใช้ ภาษา การใช้
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ถ้ อ ยค า การใช้ ป ระโยค และใช้ เ ป็ นแบบแผนในการประพัน ธ์ เ พื่ อ ให้ ผลงานออกมาเป็ นที่ ย อมรั บ และมี คุณ ค่า
สอดคล้ องกับ แนวคิ ดของ ธิ ด า โมสิก รั ตน์ (2533 : 431-432) กล่า วถึ งคุณสมบัติ การใช้ ถ้ อยคาในการประพันธ์
สรุ ป ได้ ว่า คุณ สมบัติ การใช้ ถ้อ ยค าในการประพัน ธ์ มี 2 ประการ คื อ รสคาและรสความ รสคาคือ การน าค ามา
เรี ยบเรี ยงอย่างเชี่ยวชาญอย่างจงใจ เกิดเสียงเสนาะที่มีความหมายโดยวิธีการเล่นคา การเล่นคา สามารถทาได้ โดย
การซ ้าคา ซ ้าความ และซ ้าอักษร เช่นการเล่นคาโดยใช้ คาเดียวกันให้ มีความหมายหลายอย่าง รสความคือ การใช้
ถ้ อยคาที่มีความหมายซาบซึ ้งโดยใช้ ถ้อยคาน้ อยแต่กินความมากและมีความสอดคล้ องกับเนื ้อความและลักษณะของ
ร้ อยกรองแต่ละชนิด
การใช้ สานวน พบว่า มีการใช้ สานวน และคาที่มีความหมายโดยนัยแฝงอยู่ ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะผู้แต่งเห็น
ว่าสานวนนัน้ มีความหมายตรงกับสิ่งที่ผ้ แู ต่งต้ อ งการสื่อสาร ซึ่งการแต่งบทประพันธ์ สามารถใช้ สานวนในการสื่อ
ความหมายของบทเพลงให้ บทเพลงมีความหมายที่ลึกซึง้ กินใจ สานวนเป็ นถ้ อยคาที่กะทัดรั ด คมคายกิ นใจผู้ฟัง
ไพเราะสละสลวย สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ ขนิ ษ ฐา จิ ต ชิ น ะกุล (2545 : 62) ได้ ก ล่า วถึ ง สานวน สุภาษิ ต และ
คาพังเพยไว้ ว่า สานวน สุภาษิ ตและคาพังเพยเป็ นคากล่าวที่ไพเราะ คมคาย มีการใช้ ถ้อยคาที่สนั ้ กะทัดรัด แต่ให้
ความหมายที่ลกึ ซึ ้ง ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นคติสอนใจ รวมทังอาจเป็
้
นถ้ อยคาที่กล่าวประชดประชันเปรี ยบเทียบ
การใช้ โวหารภาพพจน์ พบว่า มีการใช้ ภาพพจน์ อุปมา อุปลักษณ์ อติ พจน์ บุคลาธิ ษ ฐานผู้ประพัน ธ์
ต้ องการจะสือ่ ความหมายผ่านบทเพลงให้ ผ้ ฟู ั งโดยการใช้ ภาพพจน์ในการประพันธ์เพลงภาพพจน์ คือ คา หรื อ กลุม่ คา
ที่สร้ างขึ ้นจากกลวิธีในการใช้ คา เพื่อให้ ปรากฏภาพที่เด่นชัดและลึกซึ ้งขึ ้นในใจทาให้ ผ้ อู ่านและผู้ฟังเกิดจินตภาพ
คล้ อยตาม การสร้ างภาพพจน์เป็ นศิลปทางภาษาขันสู
้ งของการแต่งคาประพันธ์ โดยผู้แต่งใช้ กลวิธีการเปรี ยบเทียบ
ที่คมคายในลักษณะต่าง ๆ สอดคล้ องกับแนวคิดของ วิเชียร เกษประทุม (2557: 312-314) กล่าวถึงภาพพจน์ที่กวี
นิยมใช้ นอกจาก อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน สาธก เปรี ยบวิเคราะห์แล้ วยัง มีอติพจน์คือ การกล่าวเกินความจริ ง
เพื่อเน้ นข้ อความให้ มีน ้าหนักยิ่งขึ ้นและทาให้ มีความรู้สกึ เพิ่มขึ ้น
2. ผลการวิจยั ด้ านการประกอบสร้ างบทเพลง พบว่า ด้ านโครงสร้ างของบทเพลง ประกอบไปด้ วย การเริ่ ม
เรื่ อง การดาเนินเรื่ อง และการจบเรื่ อง โดยเพลงเป็ นการจัดกระทาต่อเสี ยงให้ อยู่ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง อาจมี
เนื ้อร้ องหรื อไม่มีก็ได้ โดยมีผลต่อผู้ที่ได้ รับฟั งในรู ปแบบต่าง ๆ กันไปตามประเภทและรู ปแบบของเพลง โดยเพลง
สามารถสร้ างสรรค์จากดนตรี และการขับร้ อง มีเนื ้อหาที่สามารถสื่อถึงผู้ฟังได้ หลากหลายอารมณ์ และหลากหลาย
ความหมาย สอดคล้ องกับแนวคิดของสุกญ
ั ญา สุจฉายา (2557) กล่าวถึง องค์ประกอบในการเล่าเรื่ องมักจะดาเนิน
เรื่ องตามลาดับปฏิทิน คือเหตุการณ์ ต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่องกันไป มีขนตอนคื
ั้
อ การเปิ ดเรื่ องถือเป็ นการ
เริ่ มต้ น ในวรรณคดีมกั มี 2 แบบ คือเปิ ดเรื่ องโดยมีผ้ นู าเริ่ มจากการบูชาสิ่งที่ตนเคารพสูงสุด แบบที่สองเปิ ดเรื่ องโดย
นาเข้ าสูเ่ นื ้อหาหรื อเนื ้อเรื่ องทันที การเดินเรื่ อง มักใช้ กลวิธีการพรรณนาเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น และการจบเรื่ อง
หรื อปิ ดเรื่ อง มี 2 แบบ คือ จบแบบมีบทส่งท้ ายคือบอกจุดประสงค์ในการแต่งและความรู้ สึกของผู้แต่ง และจบแบบ
ประชุมชาดกคือกล่าวว่าตัวละครใดไปเกิดเป็ นใครในสมัยพุทธกาล
ด้ านกลวิธีในการประกอบสร้ าง พบว่า มีการประกอบสร้ างคาด้ วยคาและกลุ่มคา ประกอบสร้ างด้ วย
ประโยค เป็ นการสร้ างคาที่แสดงถึงความอาลัยรักที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทาให้ ผ้ ฟู ั งเกิดความรู้ สกึ เศร้ าโศกเสียใจต่อการสวรรคต ซึ่งผู้ประพันธ์ ต้องแต่งบทประพันธ์
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โดยคัดเลือกคา กลุม่ คา เพื่อร้ อยเรี ยง ออกมาเป็ นบทเพลงที่แสดงถึงความอาลัยรักต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
รัชกาลที่ 9 สอดคล้ องกับแนวคิดของ วรวรรธน์ ศรี ยาภัย (2557: 2-20) กล่าวถึงคาและกลุม่ คา สรุปได้ วา่ คาประกอบ
ขึ ้นด้ วยเสียงหรื ออักษรในภาษาไทย ได้ แก่ เสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ โดยคาจะต้ องมีความหมาย
ด้ วย เนื่องจากคากับความหมายมีความสัมพันธ์ กันอย่างแยกไม่ออก เมื่อเสียงหรื อรู ปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
มาประกอบกันเป็ นพยางค์ แล้ วมีความหมายก็จะกลายเป็ นคาในการสื่อสารด้ วยภาษาไทย การพูดหรื อการเขียน
เป็ นคา ๆ คาแต่ละคาต้ องมีความหมายด้ วยจึงจะสือ่ ความกันได้ เข้ าใจ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาจินตภาพในกวีนิพนธ์ “เขียนแผ่นดิน” ของเนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์
จานวน 292 เรื่ อง โดยใช้ เครื่ องมือในงานวิจัย คือ แบบบันทึกการวิเคราะห์ การประกอบสร้ างกวีนิพนธ์ และแบบ
บันทึกการวิเคราะห์จินตภาพในกวีนิพนธ์
ผลการวิจยั พบว่า จินตภาพในกวีนิพนธ์ “เขียนแผ่นดิน” ของเนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ มีโครงสร้ างกวีนิพนธ์
แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ การเปิ ดเรื่ อง พบว่า การเปิ ดเรื่ องโดยการพรรณนามากที่ สดุ ได้ แก่ พรรณนาสถานที่ บรรยากาศ
และความคิดความรู้ สึกและอารมณ์ รองลงมาคือ การเปิ ดเรื่ องโดยการบรรยาย ได้ แก่ บรรยายลักษณะทัว่ ไป และ
ขันตอนการท
้
า ส่วนการดาเนินเรื่ อง นิยมใช้ การดาเนินเรื่ องตามลาดับเวลามากที่สดุ และรองลงมาคือ การดาเนินเรื่อง
ตามสถานที่ และการปิ ดเรื่ อง พบว่า ปิ ดเรื่ องแบบสุขนาฏกรรมมากที่สดุ รองลงมาคือแบบโศกนาฏกรรม และแบบ
ทิ ้งท้ ายให้ คิดตามลาดับ ในส่วนกลวิธีการประกอบสร้ างกวีนิพนธ์ พบว่านิยมใช้ คา 2 ชนิด คือ คากริ ยา คาวิเศษณ์
และกลุม่ คาที่นิยมนามาใช้ คือ กลุม่ คานาม กลุม่ คากริ ยา และกลุม่ คาวิเศษณ์ ส่ว นจินตภาพในกวีนิพนธ์ แบ่งเป็ น 2
ประเด็ น จิ น ตภาพโดยการใช้ ค า คื อ การใช้ ค าซ้ อ นเพื่ อ แสดงอาการ เพื่ อ แสดงสภาพ เพื่ อ อารมณ์ ค วามรู้ สึก
การเล่นคา เพื่อให้ มีสีสนั แห่งท่วงทานองแต่ง ได้ แก่ การซ ้าคา การเล่นเสียง การเล่นคาสัมผัส การใช้ คาบอกแสง สี
การใช้ คาภาษาถิ่ น การใช้ คาที่มีความตรงข้ ามกัน และจิ นตภาพโดยใช้ โวหารภาพพจน์ ได้ แก่ อุปมา อุปลักษณ์
บุคลาธิ ษ ฐาน อติ พจน์ และสัทพจน์ พบว่ามีจินตภาพในกวีนิพนธ์ คือ ความรั กและความภูมิใจในถิ่ น ความเชื่ อ
เกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คาสาคัญ : จินตภาพ, การประกอบสร้ าง, กวีนิพนธ์

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย
Department of Thai language, Faculty of humanities and Social Sciences, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai 50300, Thailand
2 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย
Department of Thai language, Faculty of humanities and Social Sciences, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai 50300, Thailand
3 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย
Department of Thai language, Faculty of humanities and Social Sciences, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai 50300, Thailand
1

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H807

ABSTRACT
The objective of this research was to investigate the Imaginiation in 292 poems in the “Khian
Phaen Din” poetry of Naowarat Phongphaiboon. The research tools consisted of a poem formation
analysis record and a poem imagination analysis record. The structures of the poetry are composed of
three parts: the opening, the progression, and the closing. For the opening, it is found that description is
mostly used to describe place, atmosphere, thoughts, feelings, emotions, general aspects, and
procedures. For the progression, chronological order is mostly used and followed by the progression of
place. For the closing, it is revealed that happiness is mostly used and followed by tragedy and
questioning respectively. Regarding the formation methods, it is found that verbs and adjectives are used
at the lexical level, while, at the phrasal level, noun clauses, verb clauses and adjective clauses are used.
The imagery in the poetry is divided into two types. For the imagination by using words, semantic
compounds are used to indicate actions, states, emotions, and feelings. Pun is also used to make poetic
rhythms more colorful, consisted of repetition of words and phones, consonantal and vocalic rhyming,
color words, local words, and antonyms. The figurative styles in imagination are consisted of simile,
metaphor, personification, hyperbole, and onomatopoeia. It is found that the Imaginiation in the poetry
consists of love and pride in locality, religious beliefs and rituals, and international relationship.
Keywords: Imaginiation, Formation, Poetry

บทนา
กวีนิพนธ์ เป็ นส่วนหนึ่งของวรรณกรรม และเป็ นมรดกทางปั ญญาที่มีคณ
ุ ค่าต่อสังคม การแสดงเอกลักษณ์
ทางวัฒ นธรรม การใช้ ภาษาของคนในชาติ โดยกวีใช้ ภาษาวรรณศิลป์มาถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้ สึกนึกคิด และ
ความรู้ ส่ผู ้ อู ่านกวีนิพนธ์ ในแต่ละยุคสมัย และกวีแต่ละท่านย่อมมีลกั ษณะเฉพาะของตน จึงทาให้ กวีนิพนธ์ มีหลาย
รูปแบบ มีพฒ
ั นาการอยูต่ ลอดเวลา และเป็ นงานวรรณศิลป์ที่ทรงคุณค่า
กวีนิพนธ์ ในรู ปแบบทางศิลปะที่มนุษย์ใช้ ภาษาเพื่อคุณประโยชน์ด้านสุนทรี ยะ อันเพิ่มเติมจากเนื ้อหาทาง
ความหมาย และนับว่าเป็ นส่วนหนึ่งของวรรณกรรม โดยเป็ นคาประพันธ์ ที่กวีแต่งเป็ นงานเขียนที่มีวรรณศิลป์เร้ าให้
สะเทือนอารมณ์ ได้ ซึ่งคาที่มีความหมายทานองเดียวกัน คือ ร้ อยกรอง หมายถึ ง ถ้ อยคาที่เรี ยบเรี ยงให้ เป็ นระเบียบ
ตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ คาประพันธ์ ที่แต่งขึ ้นและแต่งได้ ดีพร้ อม ไม่ว่าจะมีการจารึ กไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
หรื อ ไม่มี การจารึ กไว้ ก็ ตาม ภาษาและลีลาของการแต่งอาจจะเป็ นร้ อยกรอง ร้ อยแก้ ว หรื อลีลาใหม่ ๆ ก็ ได้ จึงมี
ขอบข่ายกว้ างขวางคลุมงานประพันธ์ทกุ รูปแบบ แต่โดยทัว่ ๆ ไปที่ปรากฏมักจะเป็ นร้ อยกรอง
เมื่ อ ผู้อ่า นบทกวีนิ พ นธ์ แ ล้ ว จะมี ค วามรู้ สึก นึก คิ ด เหมื อนกัน กับ ผู้ป ระพัน ธ์ เลยที เดี ย วไม่ได้ แต่อ าจมี
ความรู้ สึก นึก ละม้ ายคล้ ายคลึงมากที่ สุด โดยคิ ด ถึ งภาพตามที่ ผ้ ูป ระพัน ธ์ มุ่งสร้ างสรรค์ ด้ ว ยจิ น ตนาการ ฉะนัน้
ผู้ประพันธ์ มีความรู้ สกึ อย่างใดแล้ วต้ องสร้ างเป็ นภาพด้ วยจินตนาการของตนเสียก่อน แล้ วจึงสร้ างผลงานนันออกมา
้
เป็ นถ้ อยคาอันเป็ นกระจกเงาฉายภาพนัน้ เข้ าไปในจิตใจของผู้อ่าน และเมื่อผู้อ่านเข้ าใจความหมายที่ผ้ ูประพันธ์
ต้ องการสือ่ เพราะ “วรรณกรรมหาใช่เป็ นเพียงการแสดงความคิด ความเห็น ความรู้สกึ ของผู้แต่งออกมาตามอาเภอใจไม่
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หากเป็ นการแสดงความรู้ สึกของตนให้ สบอารมณ์ ผ้ อู ื่นหรื ออย่างน้ อยให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ” (วิทย์ ศิวะศริ ยานนท์ . 2531: 98)
ดังนัน้ การสร้ างงานประพันธ์ ที่ดีผ้ ปู ระพันธ์ จึงต้ องพิถีพิถันในการเลือกใช้ กลวิธีที่เหมาะสมในการนาเสนอ เพื่อให้
ผู้อา่ นเข้ าใจสารนัน้ ๆ ได้ มากขึ ้น
จินตภาพมีความสาคัญ ทัง้ กับผู้สร้ างและผู้อ่าน กล่าวคือในฐานะผู้สร้ างได้ ใช้ จินตภาพให้ เกิ ดผลตาม
เจตจานงของการสื่อสารด้ วยภาพและความ โดยเบือ้ งต้ นของการใช้ จินตภาพเป็ นไปเพื่อสื่อความทัง้ ความที่เป็ น
สาระสาคัญของเรื่ อง ความคิดหรื อทัศนคติของกวีและเพื่อสร้ างความหมายที่ลกึ ซึ ้ง อีกทังเป็
้ นเครื่ องมือแสดงออกซึ่ง
เป็ นนามธรรมหรื ออารมณ์ที่ซบั ซ้ อนให้ เห็นเป็ นรูปธรรม โดยเป็ นการสือ่ ความเข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น ในฐานะผู้อา่ นจินตภาพ
ช่วยให้ ใช้ จินตนาการมองเห็นภาพและเข้ าใจเรื่ องราวที่ผ้ เู ขียนต้ องการนาเสนอ และจินตภาพยังเป็ นพลังที่ทาให้ ผ้ อู า่ น
เกิดอารมณ์ความรู้สกึ อันจะนาไปสูก่ ารรับรู้และเข้ าถึงแนวคิดหรื อสาระของเรื่ องได้ มากขึ ้น ตลอดจนกระตุ้นให้ ผ้ อู า่ น
เข้ าถึงอารมณ์ และความคิดของสารในกวีนิพนธ์ นอกจากนีก้ ารสร้ างจินตภาพของกวีนิพนธ์ เป็ นไปเพื่อสร้ างความ
งดงามแก่บทประพันธ์ และแสดงถึงความสามารถของผู้สร้ าง ผู้ประพันธ์ จะสามารถสื่อจินตภาพจากถ้ อยคาที่มีพลัง
กระตุ้นให้ เกิดจินตภาพ เร้ าอารมณ์ผ้ อู า่ นได้ อย่างประณีตพิถีพิถนั ในการสร้ างผลงานได้ อย่างมีคณ
ุ ค่า
เนาวรั ต น์ พงษ์ ไพบูลย์ ได้ รับ การประกาศยกย่อ งเชิ ด ชูเกี ย รติ เป็ นศิ ลปิ นแห่ งชาติ สาขาวรรณศิ ล ป์
ประจาปี พุทธศักราช 2536 จากกรมส่งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (มปป.: ออนไลน์) บ่งบอกถึงความเป็ น
ปราชญ์ ทางภาษาและการสร้ างสรรค์สนุ ทรี ยารมณ์ อนั งดงาม บทกวีที่ประพันธ์ ขึ ้นจึงล้ วนแต่มีคณ
ุ ภาพ ใช้ ถ้อยคาที่
ง่ายต่อการเข้ าใจแต่ทรงพลัง มีความหมายลึกซึ ้งต่อผู้อา่ น เรี ยกได้ ว่าเป็ นบทกวีที่บรรจงในการสรรคาและเรี ยงร้ อยได้
อย่างวิเศษยิ่ง จนทาให้ ผ้ อู ่านชื่นชอบ ชื่นชม สามารถเกิดจินตภาพจากถ้ อยคาที่มีพลังกระตุ้น เร้ าอารมณ์ ผ้ อู ่านได้
อย่างประณีตพิถีพิถนั ในการสร้ างผลงานได้ อย่างมีคณ
ุ ค่า
ด้ วยเหตุนี ้ จึงเป็ นที่นา่ สนใจว่าจินตภาพของบทกวีนิพนธ์จะมีลกั ษณะอย่างไร และผู้เขียนมีวิธีการ แนวคิด
ในการสร้ างจินตภาพอย่างไร เมื่อผู้อา่ นเข้ าใจวิธีการและความคิดเกี่ยวกับจินตภาพของผู้แต่งกวีนิพนธ์แล้ ว ก็จะทาให้
เข้ าใจเรื่ องราวหรื อสาระสาคัญ ของเรื่ อง ตลอดจนเข้ าใจแนวคิด และโลกทัศน์ ของผู้แต่งกวีนิพนธ์ ด้วย ซึ่งผลงาน
กวีนิพนธ์ เฉลิมพระเกียรติในรู ปแบบใหม่ของเนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ ได้ รวบรวมบทกวีเกี่ยวกับธรรมชาติในแต่ละ
จังหวัด ของประเทศไทย โดยประมวลความงาม ความสาคัญ ของแผ่นดิ น ไว้ มากที่สุด ด้ วยศิลปะเชิ งวรรณศิลป์
ให้ ผ้ อู ่านได้ ชื่นชมความงามอย่างมีสุนทรี ยรส ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาจิ นตภาพในกวีนิพ นธ์ ว่ามีการใช้ คา
โวหารภาพพจน์ และการประกอบสร้ างกวีนิพนธ์อย่างไร

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการประกอบสร้ างกวีนิพนธ์ “เขียนแผ่นดิน” ของเนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์
2. เพื่อศึกษาจินตภาพในกวีนิพนธ์ “เขียนแผ่นดิน" ของเนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึ ก ษาข้ อ มูลจากหนัง สือ กวีนิ พ นธ์ ไทย “เขี ย นแผ่น ดิ น ” ของเนาวรั ต น์ พงษ์ ไพบูลย์ พิ ม พ์ ค รั ง้ ที่ 3
สานักพิมพ์ เกี ้ยว-เกล้ า พิมพการ ซึง่ มีจานวนทังหมด
้
292 เรื่ อง
2. ศึกษาตารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างเครื่ องมือ แบบบันทึกจินตภาพในกวีนิพนธ์
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H809

และแบบบันทึกกลวิธีการประกอบสร้ างกวีนิพนธ์
3. น าแบบบัน ทึ ก จิ น ตภาพและแบบบัน ทึก กลวิธี ก ารประกอบสร้ างเสนอผู้เชี่ ย วชาญทัง้ 3 ท่า น เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้ องและเหมาะสม โดยได้ ประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่ องมือ ได้ คา่ คุณภาพ คือ มีความ
เหมาะสมสอดคล้ องเท่ากับ 1
4. นาข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มาปรับปรุงแก้ ไข
5. นาแบบบันทึกจินตภาพและแบบบันทึกกลวิธีการประกอบสร้ างกวีนิพนธ์ มาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ด้วยการเขียนนาเสนอแบบบรรยายพร้ อมยกตัวอย่างประกอบ

ผลการวิจัย
1. การประกอบสร้ างกวีนิพนธ์ “เขียนแผ่นดิน” ของเนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ มีโครงสร้ างกวีนิพนธ์ 3 ส่วน
คือ การเปิ ดเรื่ อง พบว่า มีการเปิ ดเรื่ องโดยการพรรณนามากที่สดุ ได้ แก่ พรรณนาสถานที่ พรรณนาบรรยากาศ และ
พรรณนาความคิด ความรู้ สึกและอารมณ์ รองลงมาคือ การเปิ ดเรื่ องโดยการบรรยาย ได้ แก่ บรรยายลักษณะทัว่ ไป
บรรยายขันตอนการท
้
า ส่วนการดาเนินเรื่ องนัน้ พบว่า ผู้แต่งนิยมใช้ การดาเนินเรื่ องตามลาดับเวลา และรองลงมาคือ
การดาเนินเรื่ องตามสถานที่ และในส่วนการปิ ดเรื่ องของกวีนิพนธ์ นี ้ พบว่า ใช้ การปิ ดเรื่ องแบบสุขนาฏกรรมมากที่สดุ
รองลงมาคือแบบโศกนาฏกรรม และแบบทิ ้งท้ ายให้ คิดตามลาดับ ในส่วนกลวิธีการประกอบสร้ างกวีนิพนธ์ พบกลวิธี
การประกอบสร้ างกวี นิ พ นธ์ โดยการใช้ ค าที่ นิ ย มน ามาใช้ ได้ แ ก่ ค ากริ ย า ค าวิเศษณ์ และการใช้ ก ลุ่ม ค า ได้ แ ก่
กลุม่ คานาม กลุม่ กริ ยา และกลุม่ คาวิเศษณ์
2. จินตภาพในกวีนิพนธ์ “เขียนแผ่นดิน” ของเนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ ผลการศึกษาเกี่ยวกับการจินตภาพใน
กวีนิพนธ์ พบว่า มีจินตภาพโดยการใช้ คา ได้ แก่ 1) การใช้ คาซ้ อน โดยมีการใช้ คาซ้ อนเพื่อแสดงอาการ เช่น สาเริ ง
สาราญ แย้ มยังยิ ม้ อิ่ มเอ่อ การใช้ คาซ้ อนเพื่ อแสดงสภาพ เช่น หยดหยาด เว้ าแหว่ง การใช้ คาซ้ อ นเพื่ ออารมณ์
ความรู้ สึก เช่น ดีอกดีใจ กรุ้ มกริ่ ม เป็ นต้ น 2) การเล่นคา เพื่อให้ กวีนิพนธ์ มีสีสนั แห่งท่วงทานองแต่ง ได้ แก่ การใช้
ซ ้าคา เช่น ริ ว้ ริ ว้ เลื่อมเลื่อมเลื่อนเลื่อน การใช้ คาเล่นเสียง เช่น ผะผ่าว คะครึ ม้ คะคลับ การเล่นคาสัมผัสพยัญชนะ
เช่น ฟุ้ งฟางฟาย เต้ น ไต้ ส่ว นสัม ผัสสระ เช่ น สาดหาดทราย เป็ นต้ น 3) การใช้ ค าบอกแสง สี เพื่ อ ที่ ช่ วยขยาย
รายละเอียดของแสง เช่น ระยิบระยับ วะวาว มลังเมลือง สว่างพราย และบอกสีเพื่อช่วยให้ เห็นผู้อา่ นเห็นรายละเอียด
ของสีมากขึ ้น ให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้นและให้ ผ้ อู า่ นมองเห็นภาพ เช่น มัวมนม่านมืด ครึ ม้ คล ้า ครามเขียว สีครั่ง เป็ นต้ น 4) การใช้
คาภาษาถิ่นเพื่อต้ องการความสมจริ ง และให้ ความรู้สกึ ใกล้ ชิดกับสภาพความเป็ นจริ งตามสถานการณ์ในเรื่ องมากขึ ้น
เช่น คิดฮอด ฮัก เด้ อ และ 5) การใช้ คาที่มีความตรงข้ ามกัน เป็ นการใช้ คาที่มีความหมายตรงข้ ามกันมาเปรี ยบเทียบกัน
เพื่อให้ เกิดความหมายชัดเจน เช่น ความเงียบกึกก้ อง สูงสุดต่าสุด ฟ้ าดิน เป็ นต้ น
ในส่วนจินตภาพในการใช้ โวหารภาพพจน์ ได้ แก่ อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิ ษฐาน อติพจน์ และสัทพจน์
ที่สะท้ อนให้ ผ้ อู ่านเกิดจิ นตภาพในกวีนิพนธ์ พบว่าเกิ ดจิ นตภาพ ได้ แก่ ความรักและความภูมิใจในถิ่ น ความเชื่ อ
เกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ความรักและความภูมิใจในถิ่น จากการศึกษาพบว่า การต่อสู้กบั ภัยธรรมชาติอย่างไม่ย่อท้ อ ความหวง
แหนถิ่นกาเนิด คนในชุมชนมีความภูมิใจของตัวเองและพัฒ นาให้ มีคุณค่าจนเกิ ดเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว สานึกรัก
บ้ านเกิด มองถึงประโยชน์สว่ นรวมของชุมชน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ สบื ทอดไปยังรุ่นหลัง และการอนุรักษ์
ป่ าธรรมชาติ
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ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรม จากการศึกษาพบว่า มีความเชื่อเรื่ องการขอพรพระพรหม เทพยดา
วิถีชีวิตของคนอีสานที่ก่อนทานาจะมีพิธีขอฝน พิธีไหว้ ครูก่อนการแสดง ความศรัทธาทางศาสนาอันกล้ าแกร่ง การทา
ความดี มีจิตใจที่บริ สทุ ธิ์ ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เพื่อแสวงหาความสุขทางจิตใจ การกราบไหว้ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และความเชื่อเรื่ องเทวดาเป็ นสิง่ ที่อยูบ่ นสวรรค์อาศัยอยูใ่ นธรรมชาติสถานที่ตา่ ง ๆ ค่อยปกป้องรักษาภัยอันตราย
ความสัม พัน ธ์ ระหว่างประเทศ จากการศึ ก ษาพบว่า เป็ นความสัม พัน ธ์ ระหว่า งไทย กับ สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมี ยนมา และประเทศมาเลเซีย ให้
ความใกล้ ชิดมีการเคารพซึ่งกันและกัน มีผลประโยชน์ ร่วมกันโดยมีปัจจัยเกือ้ กูล ได้ แก่ ความใกล้ ชิดทางเชือ้ ชาติ
ศาสนา ภาษา อาชีพ ภูมิประเทศ และวัฒนธรรม เป็ นพันธมิตรที่ให้ การสนับสนุนไทยในระหว่างประเทศต่าง ๆ ด้ วยดี

บทสรุป
การศึกษากวีนิพนธ์ “เขียนแผ่นดิน ” ของเนาวรั ตน์ พงษ์ ไพบูลย์ ผู้วิจัย สามารถสรุ ปได้ 2 ประเด็น คื อ
การประกอบสร้ างกวีนิพนธ์ และจินตภาพในกวีนิพนธ์ ดังนี ้
การประกอบสร้ างกวีนิพนธ์ พบโครงสร้ างกวีนิพนธ์ ได้ แก่ การเปิ ดเรื่ อง การดาเนินเรื่ อง และการปิ ดเรื่ อง
สาหรับการเปิ ดเรื่ อง พบว่า มีการเริ่ มเรื่ องโดยการพรรณนามากที่สดุ ได้ แก่ พรรณนาสถานที่ พรรณนาบรรยากาศ
และพรรณนาความคิด ความรู้สกึ และอารมณ์ รองลงมาคือ การเริ่ มเรื่ องโดยการบรรยาย ได้ แก่ บรรยายลักษณะทัว่ ไป
บรรยายขันตอนการท
้
า ส่วนการดาเนินเรื่ องนัน้ พบว่า ผู้แต่งนิยมใช้ การดาเนินเรื่ องตามลาดับเวลา และรองลงมาคือ
การดาเนินเรื่ องตามสถานที่ และในส่วนการปิ ดเรื่ องของกวีนิพนธ์ นี ้ พบว่า การปิ ดเรื่ องแบบสุขนาฏกรรมมากที่สดุ
รองลงมาคื อแบบโศกนาฏกรรม และแบบทิ ง้ ท้ ายให้ คิด ตามลาดับ สอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของสุกัญ ญา สุจฉายา
(2557 : 183-209) ทีก่ ล่าวถึงองค์ประกอบทางโครงสร้ าง สรุปได้ วา่ องค์ประกอบทางโครงสร้ างเป็ นไปตามขันตอนคื
้
อ
การเริ่ มเรื่ อง เป็ นการเปิ ดเรื่ องโดยนาเข้ าสูเ่ นื ้อหาหรื อเนื ้อเรื่ อง จากนันมี
้ การดาเนินเรื่ องหรื อการเดินเรื่ อง ที่จะใช้ กลวิธี
การพรรณนาเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้น และดาเนินเรื่ องจนถึงจุดสุดยอดแล้ วคลีค่ ลายลงในที่สดุ เข้ าสูก่ ารปิ ดเรื่ อง
ในส่วนกลวิธีการประกอบสร้ างกวีนิพนธ์ พบกลวิธีการประกอบสร้ างกวีนิพนธ์โดยการใช้ คา ได้ แก่ คากริ ยา
คาวิเศษณ์ และการใช้ กลุ่มคา ได้ แก่ กลุ่มคานาม กลุ่มกริ ยา และกลุ่มคาวิเศษณ์ พบว่าสอดคล้ องกับแนวคิดของ
นักวิชาการ 3 ท่าน คือ เรื องเดช ปั นเขื่อนขัติย์ (2541 : 239-240) วรวรรธน์ ศรี ยาภัย (2557: 2-20) และ วันเพ็ญ
เทพโสภา (2546 : 61-71) กล่าวโดยสรุ ป ว่า การประกอบสร้ างท าให้ สามารถสื่อ สาร เข้ าใจ และนึกเห็น ภาพได้
เกิดจากคาประกอบขึ ้นด้ วยเสียงหรื ออักษร แต่ละคาต้ องมีความหมายสื่อความเข้ าใจได้ โดยคาในภาษาไทยแบ่ง
ออกเป็ น 7 ชนิด ได้ แก่ คานาม คาสรรพนาม คากริ ยา คาวิเศษณ์ คาบุพบท คาสันธาน และคาอุทาน และผลงาน
งานวิจัยพบว่าสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ ปฏิ พัน ธ์ อุทยานุกุล (2559) ศึกษาคาสาปแช่งในวรรณคดีไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การประกอบสร้ างคาสาปแช่งในวรรณคดีไทยพบว่ามีการใช้ คา 3 ชนิด คือ คากริ ยา คาช่วย
กริ ยา และคาวิเศษณ์ โดยคาที่ใช้ ประกอบคาสาปแช่งมีหน้ าที่สาคัญ 2 ประการ คือ เป็ นคาที่ช่วยแสดงความหมาย
ของกริ ยาหรื อประโยคนันให้
้ ชดั เจนขึ ้น และทาหน้ าที่สื่อความหมายว่าตัวละครมีการกระทา มีอาการหรื ออยูใ่ นสภาพ
เช่นไร ขณะเดียวกัน พบว่าสอดคล้ องกับ อริ ยานุวตั น์ สมาธยากุล (2559) ทีศ่ กึ ษากลวิธีประกอบสร้ างสานวนไทยเชิง
อานาจ เพื่อวิเคราะห์ที่มาของสานวนไทยเชิงอานาจ ศึกษาการประกอบสร้ างคาสานวนไทยเชิงอานาจ และศึกษา
ภาพลักษณ์ เชิงซ้ อนสานวนไทยเชิงอานาจ สรุ ปได้ ว่าโครงสร้ างสานวนไทยเชิงอานาจ ได้ แก่ หน่วยคาที่ทาหน้ าเป็ น
บทกริ ยา และบทช่วยกริ ยา ประโยค ได้ แก่ ประโยคสามัญ ประโยคซับซ้ อน และประโยคผสม ส่วนหน่วยวลี ได้ แก่
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กริ ยาวลี สถานวลี และสานวนไทยเชิงอานาจที่มีโครงสร้ างรูปธรรมและนามธรรม
ส่วนผลการวิจยั จินตภาพในกวีนิพนธ์ พบจินตภาพโดยการใช้ คา คือ การใช้ คาซ้ อนเพื่อแสดงอาการ เพื่อ
แสดงสภาพ เพื่ออารมณ์ความรู้ สกึ การเล่นคา เพื่อให้ มีสสี นั แห่งท่วงทานองแต่ง ประกอบด้ วย ซ ้าคา เล่นเสียง เล่นคา
สัมผัส การใช้ คาบอกแสง สี การใช้ คาภาษาถิ่ น การใช้ คาที่ มีค วามตรงข้ ามกัน พบว่าสอดคล้ องกับแนวคิดของ
ศิวกานท์ ปทุมสูติ (2548: 45) สรุ ปได้ ว่า การใช้ คาต้ องใช้ ภาษาที่ให้ ความหมาย สื่อสารในผลงานให้ ได้ การเลือกใช้
คาเชิงสร้ างสรรค์ที่ดีจะสามารถตรงใจผู้อ่านให้ มีความสุขและความเพลิดเพลิน เช่นเดียวกับวันเนาว์ ยูเด็น (2532:
89-105) อธิ บายหลักการใช้ คา กล่าวโดยสรุ ป ว่า การใช้ คาจากเสีย งของค า ทาให้ เกิ ดภาพ สร้ างความรู้ สึกและ
อารมณ์ โดยจากการใช้ คาซ ้า การวางจังหวะเสียงของคา มีลีลาการใช้ คา เลือกใช้ คาเหมาะสมกับงานเขียน มีการ
สร้ างคาใหม่ การแผลงคาให้ ความรู้ สึก เช่นการเล่นคาในลักษณะพ้ องรู ป พ้ องเสียง หรื อสัมผัสอักษร และมีความ
ประณี ตในการใช้ คา และยังสอดคล้ องกับ ผลงานวิจัยของดลฤทัย ขาวดีเดช (2540) ที่ศึกษาลักษณะของภาษา
จิ น ตภาพในเรื่ องสัน้ ของ อัศ ศิ ริ ธรรมโชติ ชี ใ้ ห้ เห็ น การสร้ างภาษาจิ น ตภาพ พบว่า ภาษาในเรื่ องสัน้ ของอัศ ศิ ริ
ธรรมโชติ มีลกั ษณะต่าง ๆ ทีท่ าให้ ผ้ อู ่านเกิดจินตภาพที่ชดั เจนลึกซึ ้ง โดยผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ ได้ แก่ การเล่น
เสียงสัมผัสคล้ องจองและจังหวะ การใช้ คาซ้ อน การใช้ คาบอกแสง สี การใช้ คาทาเนียบกวี การใช้ คาที่มีความหมาย
ตรงกันข้ าม การซ ้าคา การใช้ ประโยคซ ้าความ การใช้ ประโยคคาถาม การใช้ ประโยคยาว การสร้ างความสมดุลทาง
โครงสร้ างประโยค การใช้ ภาพพจน์และสัญลักษณ์ ลักษณะการใช้ ภาษาทังหมดนี
้
้ มุ่งสร้ างจิน ตภาพที่สอดคล้ องกับ
สารสาคัญของเรื่ อง มีสมั พันธภาพและเป็ นเอกภาพเพื่อเชื่อมโยงไปสูก่ ารตีความ และเข้ าใจสาระสาคัญของเรื่ องอย่าง
ลึกซึ ้งชัดเจน
ส าหรั บ จิ น ตภาพที่ เกิ ด จากการใช้ โวหารภาพพจน์ พบโวหารภาพพจน์ ได้ แก่ อุ ป มา อุ ป ลัก ษณ์
บุคลาธิษฐาน อติพจน์ และสัทพจน์ ที่สะท้ อนให้ ผ้ อู า่ นเกิดจินตภาพในกวีนิพนธ์ ได้ แก่ ความรักและความภูมิใจในถิ่น
ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สอดคล้ องกับแนวคิดของ ชุมสาย สุวรรณชมภู
(2540 : 44-48) กล่าวถึงโวหารภาพพจน์วา่ หมายถึง ถ้ อยคาที่ทาให้ เกิดภาพในใจ โดยใช้ กลวิธีหรื อชันเชิ
้ งในการเรี ยบ
เรี ยงถ้ อยคาให้ มีพลังที่จะสัมผัสอารมณ์ ของผู้อ่าน จนเกิดความประทับใจ เกิดความเข้ าใจลึกซึ ้ง และเกิดอารมณ์
สะเทือนใจมากกว่าถ้ อยคาที่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา โดยมีภาพพจน์ ได้ แก่ อุปมา อุปลักษณ์ สัญลักษณ์ นามนัย อติ
พจน์ บุคลาธิ ษฐาน ปฏิทรรศน์ ปฏิพจน์ คาถามวาทศิลป์ การเลียนเสียงธรรมชาติ สัมพจนัย และการกล่าวอ้ างถึง
และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของนิตยา แก้ วคัลณา (2551) ศึกษาการสืบสรรค์จินตภาพในกวีนิพนธ์ ไทย เพื่อชี ้ให้ เห็น
ความสาคัญของการสร้ างจินตภาพ และวิธีคิดของกวีที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ โดยศึกษาจินตภาพที่ปรากฏในตัวบท คือ
สมัยกวีนิพนธ์ ไทยตังแต่
้ สมัยสุโขทัยถึงปั จจุบัน สรุ ปได้ ว่า การสร้ างจินตภาพในกวีนิพนธ์ ไทยเป็ นการสืบทอดและ
การสร้ างใหม่โดยมีรากฐานเก่าเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็ นการบ่งชี ถ้ ึงพลังของจิ นตภาพว่าสามารถนามาสร้ างใหม่ได้
หลากหลายมิติ กวีใช้ การสืบสรรค์ จินตภาพเพื่อสร้ างบรรยายการและให้ เห็นภาพชัดเจนขึ ้น แสดงถึงความสัมพันธ์
โยงใยระหว่างตัวบทและความสัมพันธ์กบั บริ บททางสังคมและวัฒนธรรมแต่ละยุคสมัย
ดังนันจึ
้ งกล่าวได้ ว่า กวีนิพนธ์ “เขียนแผ่นดิน” ของเนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ ให้ คณ
ุ ค่าทังทางด้
้
านจิตใจและ
ทางสังคม ทางด้ านจิตใจทาให้ ผ้ ทู ี่อ่านเกิดความสนุกเพลินเพลิดเสมือนได้ ท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติ และสถานที่
สาคัญต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย โดยเกิดจากการใช้ คา โวหารภาพพจน์อย่างมีวรรณศิลป์ ส่วนทางด้ าน
สังคมสะท้ อนให้ เห็นวิถีชีวิต สภาพสังคม และภูมิประเทศในแต่ละยุคสมัยจากประสบการณ์ของผู้เขียน
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บทคัดย่ อ
บทคัดย่ อ
สารนิพ นธ์ เรื่ อ งนีม้ ีวัต ถุประสงค์ เพื่อ เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนัก เรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ย นโดยใช้ เ ทคนิค การเรี ย นรู้ แบบ SQ4R กลุ่มตัวอย่า ง คื อ นัก เรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้ านหูทานบ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั คือ แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติ
ที่ใช้ ใ นการวิจัย คือ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และค่า ที ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ แบบ SQ4R มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
9.03 คะแนน และค่าเฉลีย่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน 20.12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน พบว่า ค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
คาสาคัญ เทคนิคการสอนแบบ SQ4R, การสอนอ่านจับใจความ

ABSTRACT
The objectives of this individual study were to compare comprehension reading ability of
Prathomsuksa 5 Students’ pretest scores and posttest scores in the use of SQ4R learning technique. The
sample was Prathomsuksa 5 Students at Baanhootamnob School under Buriram Primary School Office
Area 3. Statistics consisted of frequency, mean, standard deviation, and t-test. The finding were as follows:
Mathayomsuksa 5 students who received learning management by using SQ4R learning technique had
the learning achievement before learning 9.03 points and the learning achievement average after 20.12
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points out of 30 points. Found that the average learning achievement academic after learning was
significantly higher than before learning at .05.
Keywords : SQ4R teaching technique, reading comprehension

บทนา
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาไทย ผู้เรี ยนต้ องมีความสามารถในการใช้ ภาษาในการสือ่ สารได้ เป็ น
อย่างดี สามารถอ่าน เขียน ฟั ง ดู และพูด ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้ างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล และคิด
อย่างเป็ นระบบ มีนิสยั รักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้ ใช้ ภาษาในการพัฒนาตน และสร้ างสรรค์งานอาชีพ
ตลอดจนตระหนักในวัฒนธรรม การใช้ ภาษาและความเป็ นไทย มีความภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรม
ซึ่งเป็ นภูมิปัญญาของคนไทย สามารถนาทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริ งได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และ
ถูกต้ องตามสภาพการณ์และบุคคล อีกทังเป็
้ นผู้มีมนุษย์สมั พันธ์ ที่ดี และสร้ างความสามัคคี ภูมิใจในความเป็ นไทยมี
คุณธรรม จริ ยธรรม วิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล และลึกซึ ้ง ดังนัน้ การจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทยจาเป็ นต้ องมุง่ เน้ นให้
ผู้เรี ยนมีทักษะทัง้ 4 ด้ าน คือ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างสัมพันธ์ กัน เรี ยนรู้ เรื่ องต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ สามารถอ่านออกเสียง และอ่านในใจเรื่ องราวต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เน้ นการอ่านได้ รวดเร็ ว
ตามเวลาที่กาหนด อธิบายซักถามรายละเอียด ความคิดเห็นตลอดจนใจความสาคัญและนัยของข้ อความและเรื่ องที่
อ่าน เพื่อให้ มีความรู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการอ่าน มีทกั ษะในการอ่านในใจ และอ่านออกเสียงได้ ถกู ต้ องคล่องแคล่ว
รวดเร็ ว สามารถถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้ สึกจากเรื่ องราวที่อ่านได้ สามารถจับใจความสาคัญ คิดเชิงวิจารณ์
และวิเคราะห์ใจความ ปฏิบตั ิตนจนเป็ นนิสยั ที่ดีในการอ่านหนังสือและรักการอ่าน
การอ่านจับใจความ เป็ นทักษะที่ สาคัญที่สดุ ในการแสวงหาความรู้ การฝึ กฝนการอ่านจับใจความทาให้
ผู้อ่าน อ่านหนังสือเป็ น นอกจากนีก้ ารอ่านจับใจความยังเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้ ผ้ ทู ี่มีความรู้ สามารถปรับตัวและ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมปั จจุบนั ได้ อย่างมีความสุข (สมถวิล วิเศษสมบัติ. 2555 : 73) ซึ่งนักวิชาการหลายๆ ท่านได้
กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านจับใจความไว้ เช่น สมบัติ มหารศ (2553 : 43) กล่าวว่า การอ่านจับใจความ ทาให้
คนเรามีความฉลาด รอบรู้ และเป็ นนักปราชญ์ ได้ ในอนาคต ดังนัน้ ต้ องให้ นกั เรี ยนเห็นความสาคัญของการอ่านจับ
ใจความว่า การอ่านจับใจความเป็ นเครื่ องมื อในการพัฒนาความพร้ อมและพัฒนานิสยั การอ่านจับใจความบ่อย ๆ
ย่อมทาให้ เข้ าใจความหมายของคา จาได้ ดีและอ่านได้ เร็ วขึ ้น ตลอดจนเป็ นการเพิ่มความสนใจในการอ่านหนังสือ
ประเภทต่าง ๆ วาวแวว โรงสะอาด (2550 : 38) กล่าวว่า ความสาเร็ จในการเรี ยนของนักเรี ยนขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถ
ในการอ่านจับใจความ นักเรี ยนที่อ่านไม่เข้ าใจและจับใจความสาคัญไม่ได้ จะเบื่อหน่ายต่อการเรี ยน มีเจตคติไม่ดีต่อ
การเรี ยน รวมไปถึงไม่เกิดนิสยั รักการอ่านและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไม่ดีเท่าที่ควร ถนอมวงศ์ ล ้ายอดมรรคผล
(2549 : 55) กล่าวว่า การอ่านจับใจความนับเป็ นหัวใจของการอ่าน เพราะถ้ าอ่านแล้ วจับใจความสาคัญไม่ได้ ย่อม
ไม่เข้ าใจเรื่ องที่อ่าน หากต้ องใช้ ประโยชน์จากการอ่านนัน้ ก็ ต้องกลับมาอ่านใหม่ทาให้ เสียเวลา หากอ่านแล้ วจับ
ใจความได้ จาไว้ หรื อบันทึกไว้ ได้ ก็จะใช้ ประโยชน์ได้ ทนั ที และ แววมยุรา เหมือนนิล (2551 : 15) ที่กล่าวว่า การอ่าน
จับใจความเป็ นพื ้นฐานสาคัญมากสาหรับการอ่านระดับสูงต่อไป เช่น ถ้ านักเรี ยนจับใจความเรื่ องที่อา่ นไม่ได้ คือ ไม่ร้ ู
เรื่ องก็คงไม่สามารถอ่านเพื่อวิจารณ์วา่ เรื่ องนันดี
้ หรื อไม่ดีได้ เลย
จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารตาราที่เกี่ยวข้ องกับการสอนอ่านเพื่อจับใจความ พบว่า การเรี ยนการ
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สอนโดยใช้ วิธีสอนอ่านแบบ SQ4R (Survey, Question, Read, Record, Recite, and Reflect) ของ Robinson F.P.
(1970) ช่วยพัฒนาความเข้ าใจในการ อ่าน ช่วยสร้ างนิสยั การอ่านที่ดีแ ละมีประสิทธิภาพ ทาให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ที่จะจับ
ใจความของเรื่ องอย่างรวดเร็ ว เข้ าใจเนื ้อหาที่มีความยากได้ ง่ายขึ ้น ผู้เรี ยนจดจาเรื่ องที่อ่านได้ นาน ช่วยให้ ร้ ู จักการ
คาดเดาคาถามที่จะพบในแบบทดสอบ นอกจากนี ้ยังช่วยอ่านได้ เร็ วขึ ้น ในขณะเดียวกันการสอนโดยใช้ SQ4R ยัง
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนใช้ ทฤษฎีโครงสร้ าง ความรู้ เพราะโครงสร้ างความรู้ มีหน้ าที่ช่วยให้ ผ้ อู ่านค้ นหา และเลือกข้ อมูลที่
ต้ องการตอบคาถามและยังช่วยตีความเรื่ องราวที่อา่ นอีกด้ วย หากมีข้อมูลบางส่วนหายไป การใช้ โครงสร้ างความรู้ จะ
ช่วยทบทวนข้ อมูลจากความทรงจาของตนเองเพื่อทาให้ เรื่ องราวที่ขาดหายไปสมบูรณ์ขึ ้น (จิราพร หนูลาย, 2551: 41)
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ SQ4R จะมีขนั ้ ตอนเริ่ มจากการให้ นักเรี ยนได้ อ่านอย่างคร่ าวๆ (Survey) เพื่อสารวจหา
ใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่าน จากนันจะเป็
้
นการตังค
้ าถาม (Question) โดยเปลี่ยนจากใจความสาคัญของเรื่ องเป็ น
คาถาม จากนันให้
้ นกั เรี ยนได้ อา่ นบทอ่านเพื่อหาคาตอบโดยละเอียด (Read) แล้ วให้ นกั เรี ยน ได้ จดบันทึกข้ อมูลต่าง ๆ
(Record) ต่อจากนันให้
้ นกั เรี ยนได้ มีโอกาสเล่าเรื่ องจากข้ อมูลที่ได้ บนั ทึกไว้ (Recite) และขันตอนสุ
้
ดท้ ายให้ นกั เรี ยน
ได้ แสดงความคิดเห็นจากบทอ่านที่นกั เรี ยนได้ อา่ น (Reflect) (สุนทร อุตมหาราช, 2557 : 3)
ดังนัน้ จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวข้ างต้ น จึงสามารถสรุปได้ วา่ การอ่านจับใจความ เป็ นทักษะทาง
ปั ญญาที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะความสามารถในการจับใจความของเรื่ องที่อา่ น หรื อเรื่ องราวที่ได้ รับการส่งสาร
มาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จะทาให้ การสื่อสารเต็มไปด้ วยคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลให้ เกิดความสาเร็ จอย่าง
แท้ จริ งในการสือ่ สารนันๆ
้ โดยความสามารถหรื อศักยภาพในการอ่านจับใจความสาคัญของเรื่ องราวต่างๆ ที่ได้ รับเข้ า
มา สามารถพัฒนาให้ เป็ นไปอย่างเต็มศักยภาพได้ ด้วยรู ปแบบการสอนอ่านเพื่อจับใจความ ซึง่ มีหลากหลายเทคนิค
โดยที่การเรี ยนการสอนโดยใช้ เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ก็เป็ นอีกเทคนิคการสอนหนึ่งที่สามารถช่วยในการ
พัฒนาทักษะในการอ่านจับใจความของผู้เรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้ จริ ง

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โดยใช้ เทคนิคการ
เรี ยนรู้แบบ SQ4R ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

สมมติฐานของการวิจัย
ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ แบบ
SQ4R หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน

วิธีการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้เป็ นการวิจัย กึ่งทดลอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้แบบ SQ4R
1. กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรี ยนบ้ า นหูทานบ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จานวน 34 คน
2. เครื่ องมือในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลองทดลอง ได้ แก่ แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ภาษาไทย เรื่ อง การอ่านจับใจความด้ วยเทคนิคการเรี ยนรู้แบบ SQ4R ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 มีจานวน 4 แผน
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รวมทังสิ
้ ้น 8 ชัว่ โมง และเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถด้ านการอ่านจับ
ใจความ จานวน 30 ข้ อ มีคา่ ความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.43 - 0.77 ค่าอานาจจาแนก เท่ากับ 0.52 - 0.83 และมีความ
ความเชื่อมัน่ ของข้ อสอบทังฉบั
้ บ (KR-20) 0.82
3. ดาเนินการเก็บข้ อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
4. การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การเปรี ยบเทียบความสามารถทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย ของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนและหลังเรี ยนใช้ สถิติ t-test dependent ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ทดสอบความเป็ นปกติของข้ อมูล พบว่า
ข้ อมูลมีการกระจายเป็ นปกติ

ผลการวิจัย
1. การวัดความสามารถทางการเรี ยนการอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โดยใช้ เทคนิค
การเรี ยนรู้ แบบ SQ4R ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่าก่อนเรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.03 คะแนน หลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 20.12 คะแนน ตามลาดับ และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรี ยน พบว่า คะแนนสอบหลัง
เรี ยนของนักเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสามารถทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนการอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้แบบ SQ4R

คะแนน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

จานวน
(คน)
34
34

คะแนน
เต็ม
30
30

Χ

S.D.

t

Sig.

9.03
20.12

4.10
4.34

45.465*

0.000

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ องการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โดยใช้
เทคนิคการเรี ยนรู้ SQ4R สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
จากผลการวิจยั พบว่า ความสามารถทางการเรี ยนการอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ แบบ SQ4R มีความสามารถทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้แบบ SQ4R เป็ นการจัดการ
เรี ยนรู้ อย่างเป็ นระบบ เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจแนวคิดของเรื่ องได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพในแต่ละขั น้ ตอนนันจะช่
้
วย
พัฒนาทักษะของผู้เรี ยนได้ เป็ นอย่างดีโดยหลังจากการเรี ยนรู้ โดยเทคนิคการเรี ยนรู้ แบบ SQ4R แสดงว่าวิธีการ
เทคนิคการเรี ยนรู้ แบบ SQ4R สามารถทาให้ ผ้ เู รี ยนมีการพัฒนาในด้ านการอ่านจับใจความสาคัญได้ เป็ นอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ บาเพ็ญ มาตราช (2554 : บทคัดย่อ) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการอ่านจับใจความ
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โดยใช้ วิธีสอนแบบ SQ4R กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่ได้ เรี ยนการอ่านจับใจความโดยใช้ วิธีสอนแบบ SQ4R หลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้ องกับ ผลการศึกษาของ เมขลา ลือดสภา (2555) ที่ศึกษา
เรื่ อง การพัฒนาการอ่านจับใจความ ด้ วยวิธีการสอนแบบ SQ4R พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความหลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ผลการใช้ บทเรี ยนมัลติมีเดีย โดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน วิชาเทคโนโลยี
วิ ท ยาการค านวณ เรื่ อง การน าเสนอข้ อมู ล แผ่ นพั บ ด้ ว ยโปรแกรมไมโครซอฟต์ เ วิ ร์ ด
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4
Results of Using Multimedia Lesson Based on Project Based Learning Concepts in
Technology Computational Science in The Presentation of Brochure with Microsoft Word for
Prathomsuksa 4
คงฤทธิ์ ชูฟัก1
Kongrit choofak1

บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นแบบกึ่ ง ทดลองโดยมี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ 1) พัฒ นาบทเรี ย นมัลติ มี เ ดี ย โดยใช้ แ นวคิ ด
การเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน วิชาเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ เรื่ องการนาเสนอข้ อมูลแผ่นพับ ด้ วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ด ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ระหว่างการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนมัลติมีเดีย กับการเรี ยนปกติ และ 3) ความสามารถในการสร้ างชิน้ งาน การนาเสนอ
ข้ อมูล กลุ่มที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนมัลติมีเดีย กับกลุ่มที่เรี ย นแบบปกติ กลุ่มตัวอย่า งในการวิจัยครั ง้ นี ้ เป็ นนักเรี ย น
โรงเรี ยนวัดสระแก้ ว นครราชสีมา โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพ 39 คน กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง
40 คน และกลุ่มควบคุมจานวน 38 คน สาหรับเครื่ องมือทดลอง ได้ แก่ บทเรี ยนมัลติมีเดีย แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
แบบประเมินความสามารถในการสร้ างชิ น้ งาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที (t-test for independent group) ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรี ยนมัลติมีเดีย ฯ มีประสิทธิ ภาพตาม
เกณฑ์ คือ 74.07/75.78 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนมัลติมีเดีย ฯ สูงกว่ากลุม่ ที่เรี ยน
แบบปกติ อ ย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 และ 3) เปรี ย บเที ย บความสามารถในการสร้ างชิ น้ งาน และ
นาเสนอข้ อมูล ของนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนมัลติมีเดียฯ สูงกว่ากลุ่มที่เรี ยนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : บทเรี ยนมัลติมีเดีย การเรี ยนรู้แบบโครงงาน โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

Abstract
This purposes of this experimtal were 1) to develop multimedia lessons based on project-based
learning concepts in Technology Computational Science the Presentation of Brochure with Microsoft Word
for Prathomsuksa 4 ; 2) to compare students’ learning achievement in Technology Computational Science
subject use multimedia lessons based on project-based learning in Preparation of Brochure with Microsoft
word via traditional methods; and 3) to conpar the ability to create a workpiece, and present information
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 ประเทศไทย
Educational Technology and Communications, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand.
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between groups studied with multimedia lessons based on project-based learning concept and traditional
method. Samples use were students of Watsakaew School, Nakhon Ratchasima Province. The samples
gwere divide groups; One for efficiency testing (39 cases) and the other two groups; experimental groups
(40 cases). and control group (38 cases). Mean, standard deviations, and t-test for independent group
were used for data analysis. The findings were as follows : 1) The efficiency of the Multimedia lesson based
on project-based learning concepts in technology computationall Science Subiect in The Presentation of
Brochure with Microsoft Word for Prathomsukas 4 was 74.07/75.78 within the specified criterion 75/75 ; 2)
The students’ learning achievement in multimedia lessons based on project-bast learning concepts were
significantly higher than those who leamed by traditional methods at the .05 level; 3) The Students' abilityy
to create workpieces and presenting information multimedia lessons based project-bast learning concepts
were significantly higher than those who lessons learmed by traditional methods at the .05 level.
Keyword: Multimedia Lesson, Project Based Learning, Program Microsoft Word

บทนา
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีดิจิทลั ส่งผลต่อระบบโครงสร้ างการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปั จจุบนั สู่
นวัต กรรมใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาทัก ษะพื น้ ฐานและความสามารถการใช้ เทคโนโลยี ตามหลัก สูต ร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2560) ในวิชาพื ้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิทยาการคานวณ สอดคล้ องกับความมุง่ หมายในการพัฒนานักเรี ยนมีทกั ษะการคิดเชิงคานวณ สามารถคิดวิเคราะห์
แก้ ปัญหาอย่างเป็ นขันตอนและประยุ
้
กต์ใช้ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร 2561,
น.15) การส่งเสริ มความสามารถในการสร้ างองค์ร้ ู ด้ วยตนเอง โดยการสร้ างนวัตกรรม หรื อมีโครงงานอย่างน้ อย 1
ผลงานตามความสนใจของนักเรี ยน ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มีความตระหนักในความรู้
และการดารงชีวิตของนักเรี ยน ด้ วยกระบวนการทางเทคโนโลยีให้ เกิดประสิทธิผลของการทางานร่ วมกันโดยการใช้
โปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด เพื่อพัฒนาไปสู่การลงมือปฏิบตั ิจริ งและใช้ ประกอบการเรี ยนรู้ ในกลุ่มสาระวิชาอื่น ๆ
(โรงเรี ยนวัดสระแก้ ว, 2562, น. 9)
ปั ญหาของนักเรี ยนส่วนใหญ่ยงั ขาดทักษะพื ้นฐานและความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการนาเสนอ
ข้ อมูล ด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ซึง่ มีความจาเป็ นที่กาหนดไว้ ตามหลักสูตร แต่มีข้อจากัดของการฝึ กปฏิบตั ิและ
เวลาค่อนข้ างน้ อย ทาให้ นักเรี ยนยังขาดการฝึ กทักษะการใช้ งานคอมพิวเตอร์ ขาดแรงจูงใจในการเรี ยน ทาให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ต่าลง (สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, 2553, น. 13-14) ส่งผลต่อเนื่องในการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยนในเชิงคุณภาพ ขาดการฝึ กทักษะที่แปลงความรู้สทู่ กั ษะการปฏิบตั ิที่เพียงพอ นอกจากนี ย้ งั พบว่านักเรี ยน
ยังมีความบกพร่องเรื่ องความรู้ความเข้ าใจในสาระและยังขาดทักษะกระบวนการและการนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ได้
เพียงบางส่วน จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลีย่ ทาให้ ผลในการจัด
การศึกษาไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2558, น. 1)
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จากข้ อจากัดของเวลาในการแก้ ปัญหาในด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเข้ ามาบูรณา
การแก้ ปัญหาและพัฒนาทักษะพื ้นฐานให้ นกั เรี ยนที่มีความแตกต่างกันในการเรี ยนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนให้ สูงขึน้ โดยใช้ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ฯ สามารถดึงความสนใจทาให้ เห็นภาพประกอบได้ เข้ าใจง่ายขึ ้น และ
ประหยัดทรัพยากรได้ อย่างคุ้มค่า และเป็ นประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้ และใช้ ฝึกทักษะเพิ่มประสบการณ์ให้ เรี ยนรู้ได้ อย่าง
อิสระตามต้ องการ (ณัฐกร สงคราม, 2554, น. 12 ; ทวีป อภิสทิ ธิ์, 2556, น. 157 ; พิสณุ ฟองศรี , 2558, น. 77)
การเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นการสนับสนุนนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ตามความสนใจ ความถนัด และจัดกิจกรรมตาม
เนื ้อหาสาระจากเนื ้อหาในชันเรี
้ ยนนามาเป็ นแนวทางเพื่อการกาหนดหัวข้ อโครงงานในการปฏิบตั ิจริ งจากประสบการณ์
สอดคล้ องกับการส่งเสริ มการกิจกรรมลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษา โดยการใช้ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เป็ น
เครื่ องมือค้ นคว้ าหาความรู้ ในการออกแบบการผลิตเชิ งนวัตกรรมโดยมีพืน้ ฐานสาคัญการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21
นักเรี ยนสามารถลงมือปฏิบตั ิจริ งส่งผลให้ นกั เรี ยนเกิดประสบการณ์จากการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ น้ ได้ อย่างรวดเร็ วที่สร้ างด้ วย
ตนเองและมีทกั ษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนรู้ อย่างมีประสิทธิ ภาพสูงสุด (รสริ น พิมลบรรยงก์ , 2559,
น. 184 ; สานักนโยบายและแผนการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2559, น. 9)
การพัฒนาเทคโนโลยีมลั ติมีเดียฯ เป็ นอีกแนวคิดของนักการศึกษาที่นามาใช้ ร่วมกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงานเป็ นฐาน โดยเน้ นการนาเสนอเนื ้อหาความรู้ควบคูไ่ ปสูก่ ารปฏิบตั ิ ตามความถนัดและการเรี ยนแบบรายบุคคล
และสร้ างแรงจูงใจให้ แก่นกั เรี ยน ได้ เรี ยนรู้ มีการโต้ ตอบปฏิสมั พันธ์ กบั บทเรี ยน ได้ เรี ยนรู้ ด้วยตนเองอย่างอิสระ ทาให้
ทราบความก้ าวหน้ าและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเพิ่มขึ ้น ช่วยกระตุ้นและสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ อย่าง
ต่อเนื่อง และดึงดูดความสนใจได้ ตลอดเวลา โดยการใช้ เทคนิคการนาเสนอด้ วยกราฟิ ก สี เสียง ภาพเคลื่อนไหวได้
และยังทบทวนบทเรี ยนได้ ซ ้าหลายครัง้ ตามที่ต้องการ เป็ นเรี ยนรู้ กบั สื่ออันทันสมัยเป็ นสิ่งใหม่ และมีความเร้ าใจให้
อยากเรี ยนรู้ ทาให้ มีผลการเรี ยนเพิ่มขึ ้น (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2557, น. 189 ; ณัฐกร สงคราม, 2557, น. 6)
การจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ และส่งเสริ มทักษะ
การทางานร่วมกันให้ บรรลุเป้าหมาย พร้ อมด้ วยสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์
เวิร์ด ซึ่งเป็ นโปรแกรมประยุกต์ใช้ ที่มีคุณสมบัติ พิมพ์ข้อความสร้ างเอกสาร รวมถึงการประยุกต์ใช้ ในการนาเสนอ
ข้ อมูลในรู ปแบบแผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์ จึงจาเป็ นอย่างยิ่ งที่นักเรี ยนต้ องได้ รับการฝึ กทักษะความสามารถใน
การสร้ างชิ ้นงาน การวางแผนการปฏิบตั ิลงมือทา และการนาเสนอข้ อมูลจากการศึกษาค้ นคว้ าได้ ด้วยตนเองสามารถ
สรุ ปองค์ ความรู้ ข้ อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ลงในแผ่นพับ ที่น่าสนใจเกิ ดความเข้ าใจในเนือ้ หาวิชา ผู้วิจัยได้ พัฒนา
บทเรี ยนมัลติมีเดียโดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน วิชาเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ เรื่ องการนาเสนอ
ข้ อมูลแผ่นพับ ด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 ให้ นกั เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจและมีทกั ษะ
ความสามารถในการสร้ างชิ ้นงาน และการนาเสนอข้ อมูล แผ่นพับประชาสัมพันธ์ได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบทเรี ยนมัลติมีเดียโดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน วิชาเทคโนโลยี วิทยา
การคานวณ เรื่ องการนาเสนอข้ อมูลแผ่นพับ ด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ให้ มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ระหว่างนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ บทเรี ยนมัลติมีเดีย กับนักเรี ยนที่
เรี ยนด้ วยวิธีปกติ
3. เพื่ อเปรี ย บเทียบความสามารถในการสร้ างชิ น้ งาน การน าเสนอข้ อมูล ระหว่า งนักเรี ยนที่เรี ยนด้ ว ย
บทเรี ยนมัลติมีเดียฯ กับนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยวิธีปกติ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
บทเรี ยนมัลติมีเดียโดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน วิชาเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ เรื่ อง
การนาเสนอข้ อมูลแผ่นพับ ด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ เป็ นแนวทางการเรี ยนการสอนที่สามารถ
ตอบสนองต่ อ การเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย นที่ แ ตกต่ า งกัน โดยมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ระหว่ า งบทเรี ย นรวมถึ ง การประยุก ต์ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือที่ สาคัญในการทาโครงงานร่ วมกับกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ อย่างมีเป้าหมายจากกระบวน
การทางาน และการสร้ างชิ น้ งานในรู ปแบบแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ที่ ต้องใช้ ค วามสามารถ ซึ่ง เป็ นการฝึ กทักษะ
การปฏิ บัติใ ห้ มีค วามช านาญมากยิ่ งขึน้ และเป็ นแรงจูง ใจภายใน เพื่ อ ยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรู้ ให้ มี
ความสามารถในการสร้ างชิ ้นงาน การนาเสนอข้ อมูล และผลงานของนักเรี ยนให้ สงู กว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยวิธีปกติ
สรุปกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ ดงั ภาพ
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ

วิธีเรี ยน 2 รูปแบบ
1. การเรี ยนรู้ด้วยบทเรี ยนมัลติมีเดียโดยใช้ แนวคิด
การเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ความสามารถในการสร้ าง
ชิ ้นงาน

2. การเรี ยนด้ วยวิธีปกติ
ภาพกรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั แบบกึง่ ทดลอง โดยมีการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. ประชากร คือ นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 มีจานวนทังสิ
้ ้น 380 คน ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรี ยนวัดสระแก้ วจังหวัดนครราชสีมา จานวน 8 ห้ องเรี ยน
2. กลุม่ ตัวอย่าง นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 จานวน 3 ห้ องเรี ยน ห้ องละ 40 คน ได้ มาโดยสุม่ แบบกลุม่
คละความสามารถ โดยจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่มหาประสิทธิ ภาพ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ได้ เป็ น 3 กลุ่ม ซึ่ง
ประกอบด้ วย
2.1 กลุม่ ตัวอย่างในการใช้ หาประสิทธิภาพของบทเรี ยนมัลติมีเดียฯ คือนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4/2
จานวน 39 คน 1 ห้ อง
2.2 กลุ่มทดลองเป็ นนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนมัลติมีเดีย ฯ ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4/6 จานวน 40 คน
1 ห้ อง
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2.3 กลุม่ ควบคุมนักเรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยวิธีปกติ คือนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4/5 จานวน 38 คน 1 ห้ อง
3. ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ 1) ตัวแปรอิสระ คือ วิธีเรี ยน 2 รู ปแบบ ได้ แก่ การเรี ยนด้ วยบทเรี ยน
มัลติมีเดียฯ และการเรี ยนด้ วยวิธีปกติ 2 ตัวแปรตาม คือ ผลการใช้ บทเรี ยนมัลติมีเดียฯ ได้ แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ องการนาเสนอข้ อมูลแผ่นพับ ด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ความสามารถในการสร้ างชิ ้นงาน การนาเสนอข้ อมูล
4. ระยะเวลาทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 5 ครัง้ ๆ ละ 1 ชัว่ โมง
5. เนื อ้ หาที่ ใ ช้ ในการศึก ษา ใช้ เ นื อ้ หาเป็ นบทเรี ย นมัลติ มี เ ดี ย ฯ สาระที่ 3 เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสือ่ สาร รหัสวิชา ง.14101 หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 6 รวบรวมข้ อมูลและนาเสนอข้ อมูลโดยใช้ ซอฟต์แวร์ เพื่อแก้ ปัญหา
ในชีวิตประจาวัน ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนวัดสระแก้ ว กลุม่ สาระการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับชัน้
ประถมศึก ษาปี ที่ 4 มี ดัง นี ้ 5.1) การปฏิบัติก ารสร้ างแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ 1 ชั่วโมง, 5.2) หลักการสร้ างและ
การออกแบบแผ่นพับ 1 ชัว่ โมง, 5.3) การใช้ เครื่ องมือโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2 ชัว่ โมง, 5.4) การนาเสนอผลงาน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 1 ชัว่ โมง
6. เครื่ องมือวิจยั ได้ แก่
6.1 บทเรี ยนมัลติมีเดียโดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน วิชาเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ
เรื่ อ งการน าเสนอข้ อมู ล แผ่ น พับ ด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ เ วิ ร์ ด ชั น้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ
E1/E2 = 74.67/75.75
การพัฒนาบทเรี ยนมัลติมีเดียโดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 มี
ขันตอนการสร้
้
างและดาเนินงานอย่างเป็ นระบบด้ วย ADDIE Model (ADDIE Model, 2015) ดังนี ้
6.1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
าง ๆ ดังนี ้ 1) วิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิชาเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ และมาตรฐานการเรี ยนรู้ ที่
เกี่ยวข้ อง วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 2) วิเคราะห์และกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้
คาอธิ บาย โครงสร้ างรายวิชา และหน่วยการเรี ยนรู้ ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานและตัวชี ว้ ัดที่กาหนดในหลักสูต ร
3) วิเคราะห์เนื ้อหาในหน่วยการเรี ยนรู้ และวางโครงเรื่ อง สร้ างโครงร่ างผังการทางาน (Flow Chart) จัดทาสตอรี่ บอร์ ด
(Storyboard) ร่ างแบบลักษณะ (Template) โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ ด้ านเนื ้อหาตรวจสอบความสอดคล้ องกับกิจกรรม
และเนื ้อหาในบทเรี ยน
6.1.2 การออกแบบ (Design) ดาเนินการออกแบบตามโครงร่ างผังการทางานต่าง ๆ ตามเนื ้อหา
ในบทเรี ยนที่ได้ กาหนดไว้
6.1.3 การพัฒนา (Development) มีการดาเนินการดังนี ้ 1) ดาเนินการสร้ างบทเรี ยนมัลติมีเดีย
โดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐานตามโครงร่ างและเนื ้อหาที่กาหนดไว้ และให้ สอดคล้ องกับกิจกรรม
การทาโครงงานตามขัน้ ตอน นาเสนอต่ออาจารย์ ที่ปรึ กษา 2) นาบทเรี ยนมัลติมีเดีย ที่พัฒนาขึน้ ให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบ ในประเด็นหลัก ด้ านส่วนนาของบทเรี ยน ด้ านมัลติมีเดีย ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ ด้ านการออก ซึ่งบทเรี ยน
มัลติมีเ ดีย ฯ ที่ พัฒนาขึน้ อยู่ใ นเกณฑ์ ดี และนามาปรั บปรุ งภาพ เสีย ง ให้ เหมาะสมกับ การเรี ยนรู้ โดยแก้ ไขตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปทดลองหาประสิทธิภาพ
6.1.4 การนาไปใช้ (Implementation) นาบทเรี ยนมัลติมีเดียฯ ที่สร้ างเรี ยบร้ อยแล้ วนาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคาแนะนาและปรับปรุงแก้ ไขก่อนนาไปใช้
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สาหรั บการหาประสิทธิ ภาพบทเรี ยนมัลติมีเดียโดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน
ดาเนินการดังต่อไปนี ้ 1) นาบทเรี ยนมัลติมีเดียโดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐานที่สร้ างเรี ยบร้ อยแล้ ว
เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอคาแนะนา จากนันน
้ าไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ ตรวจสอบในด้ านบทเรี ยนมัลติมีเดียและด้ าน
เนื ้อหาได้ ตรวจสอบความถูกต้ องและความสอดคล้ องในเนื ้อหาและกระบวนการเรี ยนรู้ และทาการผลิตสื่อบทเรี ยน
มัลติมีเดีย 2) นาข้ อบกพร่ องบทเรี ยนมัลติมีเดียโดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐานมาปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว
นาเสนอผู้เชี่ยวชาญและทาการปรับปรุงแก้ ไขโดยผ่านการตรวจสอบก่อนนาไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลอง
เพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรี ยน ที่ไม่เคยเรี ยนมาก่อน
สาหรับขันตอนการด
้
าเนินการทดลอง มีดงั นี ้ 1) ขันทดลองรายบุ
้
คคล โดยนาบทเรี ยนมัลติมีเดีย
ที่พฒ
ั นาขึ ้นไปทาการทดลองกับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่ไม่เคยเรี ยนมาก่อนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนใน
ระดับเก่ง ปานกลาง อ่อน รวมทัง้ สิ ้น 3 คน จากการสังเกตข้ อบกพร่ องของบทเรี ยนมัลติมีเดียจากผู้เรี ยน พบว่า
ความสนใจของผู้เรี ยนในการอ่านตัวหนังสือ สีรูปภาพประกอบ การเชื่ อมโยงเนือ้ หา และเสียงบรรยาย เป็ นต้ น
ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของขันตอนการทดสอบรายบุ
้
คคล ได้ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 75.33/75.56
และพบว่า สีข องพื น้ หลัง ค่อ นข้ า งอ่ อ น ตัว อัก ษรเล็ก ไม่เ ด่ น ชัด และมี ข้ อ ความมากเกิ น ไปท าให้ อ่า นยาก และ
เสียงบรรยายที่เบามาก ผลที่เกิดขึ ้นผู้วิจัยได้ นาไปปรับปรุ งแก้ ไข ในส่วนของการปรับเปลี่ยนพื ้นหลัง และขนาดของ
ตัวอักษรให้ ใหญ่ขึ ้น และปรับเพิ่มเสียงบรรยายให้ ชดั มากขึ ้น แล้ วนาไปทดลองกลุ่มเล็ก 2) ขันทดสอบกลุ
้
ม่ เล็ก นา
บทเรี ยนมัลติมีเดีย ที่ปรับแก้ ไขแล้ วไปทาการทดลองกับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ไม่เคยเรี ยนมาก่อนและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในระดับเก่ง ปานกลาง อ่อน ระดับละ 2 คน รวมทังสิ
้ ้น 6 คน เมื่อทดลองเรี ยบร้ อยแล้ ว นา
ผลที่ได้ จากการทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน มาตรวจสอบหาประสิทธิ ภาพของบทเรี ยนมัลติมีเดีย ฯ จากผล
การวิเคราะห์ ได้ ค่าประสิทธิ ภาพ E1/E2 เท่ากับ 74.67/76.67 พบว่า การเชื่อมโยงเนื ้อหาเมนูหลัง ภาพเคลื่อนไหว
วีดิโอใช้ เวลามาก ทาให้ ยังไม่กระตุ้นความสนใจของผู้เรี ยน จึงได้ ปรับปรุ งข้ อความและปรับภาพเคลื่อนไหว และ
ปรับวีดิโอให้ สนลง
ั ้ ก่อนนาไปทดลองภาคสนาม 3) ขันทดสอบภาคสนาม
้
โดยนาบทเรี ยนมัลติมีเดีย ที่ปรับปรุ งแก้ ไข
ใหม่แ ล้ วน าไปท าการทดลองกับ นักเรี ย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 4 ที่ไม่เคยเรี ยน จานวน 30 คน เพื่ อใช้ ในการหา
ประสิทธิ ภาพของบทเรี ยนมัลติมีเดีย ได้ ประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ 75/75 โดยผลการวิเคราะห์ ได้ ค่า
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 74.07/75.78 ซึง่ พบว่า อยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ผู้วิจยั จึงนาไปทดลองจริ ง
6.1.5 การวัด และประเมิ น ผล (Evaluation) น าบทเรี ย นมัล ติ มี เ ดี ย ที่ ผ่ า นกระบวนการหา
ประสิทธิ ภาพ ไปทดลองกับกลุ่มทดลอง เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน กลุ่มที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยน
มัลติมีเดีย ที่พฒ
ั นาขึ ้นว่าเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
6.2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยการใช้ บทเรี ยนมัลติมีเดียฯ และแผนการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยวิธีปกติ มี
ขันตอนการด
้
าเนินงาน ดังนี ้
6.2.1 การวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบด้ วย การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ทงั ้ 2 รูปแบบ ได้ แก่
แผนการจัดการเรี ยนรู้ สาหรับการเรี ยนโดยใช้ บทเรี ยนมัลติมีเดียโดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน และ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยวิธีปกติ จานวน 4 แผน รวม 5 ชัว่ โมง มีดงั นี ้ 1.1) ศึกษาและวิเคราะห์นกั เรี ยน โครงสร้ าง
หลักสูตรสถานศึกษา กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ฯ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง 1.2) กาหนดวิเคราะห์มาตรฐาน
การเรี ยนรู้ ตัวชี ้วัด จุดประสงค์ คาอธิบายรายวิชา ศึกษาโครงสร้ างรายวิชาเทคโนโลยี ฯ หน่วยการเรี ยนรู้ สาระสาคัญ
เพื่อศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ 1.3) วิเคราะห์ศกึ ษาเนื ้อหา กาหนดเป้าหมาย หน่วยการเรี ยนรู้ ฯ
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6.2.2 การออกแบบ (Design) ประกอบด้ วยขันตอน
้
1) ออกแบบและ จัดทาแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ด้ วยวิธีการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนมัลติมีเดียโดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน และด้ วยวิธีการเรี ยน
แบบปกติ 2) ดาเนินออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามที่กาหนดไว้
6.2.3 การพัฒนา (Development) ประกอบด้ วยขันตอน
้
ดังนี ้ 1) ดาเนินการพัฒนาแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ บทเรี ยนมัลติมีเดีย โดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน และด้ วยวิธีการเรี ยนแบบปกติ
ตามลาดับเนื ้อหา 2) นาแผนการจัดการเรี ยนรู้บทเรี ยนมัลติมีเดีย โดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน และ
ด้ วยวิธีการเรี ยนแบบปกติ ที่พฒ
ั นาขันมาให้
้
ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบ ในด้ านเนื ้อหา ด้ านสือ่ และแหล่งเรี ยนรู้ ซึง่ แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่พฒ
ั นาขึ ้นอยูใ่ นเกณฑ์ดี ทาการปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนาไปใช้ ทดลองเพื่อ
หาประสิทธิภาพ
สาหรั บการหาประสิทธิ ภาพแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทัง้ 2 รู ปแบบ มีขนตอนการหาคุ
ั้
ณภาพของ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่สร้ างเรี ยบร้ อยแล้ วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนา
6.2.4 การนาไปใช้ (Implementation) ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
าง ๆ ดังนี ้ 1) นาแผนที่ปรับปรุงแก้ ไข
ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ ด้ านแผนการจัดการเรี ยนรู้และด้ านเนื ้อหา จานวน 3 ท่าน ได้ ตรวจสอบความถูกต้ องสอดคล้ องของ
เนื ้อหา และกิจกรรมการเรี ยนรู้ และมาตรฐาน ตัวชี ้วัดกับ การวัดและประเมิน และทาการปรับปรุ งแก้ ไขก่อนนาไปใช้
ทดลอง 2) นาข้ อบกพร่ องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทาการปรับปรุ งแก้ ไขก่อนนาไปใช้ กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการ
ทดลองอีกครัง้
6.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 15 ข้ อ มี
ขันตอนการด
้
าเนินงาน ดังนี ้
6.3.1 การวิ เ คราะห์ (Analysis) ศึ ก ษาเนื อ้ หา วิ เ คราะห์ ม าตรฐานการเรี ย นรู้ ตัว ชี ว้ ัด และ
วัตถุประสงค์ ที่ได้ กาหนดไว้ ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ของเนื ้อหาวิชา และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
6.3.2 การออกแบบ (Design) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแบบปรนัย
6.3.3 การพัฒนา (Development) ดาเนินการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจาก
เนื ้อหาวิชาเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ เรื่ องการนาเสนอข้ อมูลแผ่นพับด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด โดยพิจารณา
ถึงความสอดคล้ องกับเนื ้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้ เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
15 ข้ อ ซึง่ แต่ละข้ อจะมีเพียงคาตอบที่ถกู ต้ อง 1 ข้ อได้ 1 คะแนน ในข้ อที่ตอบถูกต้ อง ส่วนข้ อที่ตอบผิดจะไม่มีคะแนน
และแบบอัตนัย 1 ข้ อ
6.3.4 การหาคุณภาพของแบบทดสอบด าเนิน การตามลาดับ ดัง นี ้ 1) น าแบบทดสอบวัด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สร้ างเสร็ จแล้ วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาก่อนที่จะนาส่งให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
ได้ ตรวจสอบและพิจารณาความสอดคล้ องของเนื ้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้ พิจารณาให้ ความเห็นและให้ คะแนน
ดังนี ้ (ค่า IOC) +1 เมื่อแน่ใจว่าข้ อคาถามนันวั
้ ดได้ ตรงตามจุดประสงค์ , 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามนันวั
้ ดได้ ตรงตาม
จุด ประสงค์ , -1 เมื่ อ แน่ใ จว่า ข้ อ ค าถามนัน้ วัด ไม่ ต รงตามจุด ประสงค์ จากนัน้ น าคะแนนที่ ได้ ค านวณหาดัช นี
ความสอดคล้ องระหว่างข้ อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) ของคะแนนรายข้ อ แล้ วคัดเลือกข้ อคาถามที่มีค่าตังแต่
้ 0.50
ขึ ้นไป นาแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ ไข จากนันน
้ าแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรี ยนที่ผา่ นการเรี ยนเนื ้อหานี ้มาแล้ ว
แล้ วทาการตรวจคะแนนกาหนดให้ ข้อที่นักเรี ยนตอบคาถามได้ ถูกต้ องได้ 1 คะแนน และข้ อที่นกั เรี ยนตอบผิดได้
0 คะแนน วิเคราะห์คา่ ความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบเป็ นรายข้ อ ซึ่งค่าความยากง่าย
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(p) ให้ ได้ ค่าอยูใ่ นระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอานาจจาแนก (r) 0.20 ขึ ้นไป จานวน 26 ข้ อ ได้ ค่าความยากง่าย (p)
อยูร่ ะหว่าง 0.22 – 0.44 และค่าอานาจจาแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.56 – 0.78 และหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
โดยใช้ สตู ร KR-20 ของ Kuder Richardson ได้ ค่าความเชื่อมัน่ KR-20 = 0.66 และดาเนินการจัดพิมพ์ก่อนนาไปใช้
ทดลอง
6.4 แบบประเมินความสามารถในการสร้ างชิ น้ งาน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเป็ นแบบอัตนัย 1 ข้ อ มี
ขันตอนการด
้
าเนินงาน ดังนี ้
6.4.1 การวิ เ คราะห์ (Analysis) ประกอบด้ ว ย 1) ศึ ก ษาหลัก การ ทฤษฎี และแนวคิ ด และ
วิธีการประเมินผลโครงงาน การประเมินแบบรู บริ ค จากหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับวัดและประเมิน
ทักษะการปฏิบตั ิ การสร้ างแบบทดสอบ 2) วิเคราะห์ศกึ ษาเนื ้อหา จากหนังสือคูม่ ือและแนวทางการปฏิบตั ิการจัดการ
เรี ยนรู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
6.4.2 การพัฒนา (Development) ขันตอนด
้
าเนินการดังนี ้1) สร้ างแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการสร้ างชิ ้นงาน ให้ สอดคล้ องกับนิยามศัพท์เฉพาะ ซึง่ เป็ นแบบอัตนัย 1 ข้ อ 2) นาแบบทดสอบเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาหาข้ อบกพร่ อ งและท าการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
3) นาแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้ วไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อวัดความตรงตามเนื ้อหา ด้ วยการหาดัชนี
ความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับจุดประสงค์ 4) ทาการคัดเลือกข้ อสอบที่ผา่ นการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทีม่ คี า่
IOC ตังแต่
้ 0.50 ขึ ้นไป ส่วนข้ อสอบที่ต่ากว่า 0.50 ทาการปรับปรุ งแก้ ไขใหม่ 5) นาแบบทดสอบมาปรับปรุ งแก้ ไข
จากนันน
้ าแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรี ยนที่ผ่านการเรี ยนเนื ้อหานี ้มาแล้ ว แล้ วทาการตรวจหาข้ อบกพร่ องและ
ปรับปรับแก้ ไขใหม่ 6) การตรวจให้ คะแนนพิจารณาจากความสามารถในการสร้ างชิ ้นงานโดยการประเมิน กาหนด
รายการประเมินผลงาน มี 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) การสร้ างและรู ปแบบ , 2) การจัดวางข้ อความ , 3) ความสมบูรณ์ ของ
เนื ้อหา , 4) การจัดองค์ประกอบ 7) กาหนดเกณฑ์ในการให้ คะแนนของชิน้ งานและกาหนดระดับคะแนน ลดหลัง่
ระดับตังแต่
้ 3, 2, และ 1 มีดงั ต่อไปนี ้ 1) เกณฑ์การประเมิน มีดงั นี ้ ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี , ระดับคุณภาพ 2
หมายถึง พอใช้ , ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง และเกณฑ์การให้ คะแนน มีดงั นี ้ ระดับเกณฑ์การให้ คะแนน
9-12 หมายถึง ดี , คะแนน 5-8 หมายถึง พอใช้ , คะแนน 1-4 หมายถึง ปรับปรุง
6.4.3 การนาไปใช้ (Implementation) นาไปทดสอบกับนักเรี ยนแล้ วตรวจหาความถูกต้ องและ
ดาเนินการจัดพิมพ์แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้ างชิ ้นงาน ก่อนใช้ เป็ นแบบประเมินชิ ้นงานในการให้ คะแนน
สอบปฏิบตั ิ
7. การเก็ บรวบรวมข้ อมูล ในการหาประสิท ธิ ภาพของเครื่ อ งมื อมี 3 ขัน้ ตอน คือ 1) ขัน้ ตอนรายบุคคล
2) ขัน้ ตอนกลุ่ม เล็ก 3) ขัน้ ตอนภาคสนาม และการเก็ บข้ อ มูล โดยกลุ่ม ตัวอย่า งในการทดลอง เป็ นนัก เรี ย นชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดสระแก้ วจังหวัดนครราชสีมา ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562
8. การวิเคราะห์ ข้อมูล ในการหาประสิทธิ ภาพของบทเรี ยนมัลติมีเดียฯ โดยการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ระหว่างการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนมัลติมีเดียฯ กับการเรี ยนด้ วยวิธีปกติ และเปรี ยบเทียบความสามารถใน
การสร้ างชิ น้ งานของนัก เรี ย นที่ เรี ย นด้ วยบทเรี ย นมัลติมี เดี ยฯ กับ นักเรี ย นที่ เรี ย นด้ วยวิ ธีป กติ สถิ ติที่ ผ้ ูวิจัยใช้ ใ น
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test for independent
group) โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป
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สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนมัลติมีเดียฯ การทดสอบรายบุคคล ทดสอบกลุม่ เล็ก ทดสอบภาคสนาม
การทดลอง
จานวนนักเรียน
ค่ าประสิทธิภาพ E1
ค่ าประสิทธิภาพ E2
ทดสอบรายบุคคล
3
75.33
75.56
ทดสอบกลุม่ เล็ก
6
74.67
76.67
ทดสอบภาคสนาม
30
74.07
75.78
จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิท ธิ ภาพของบทเรี ย นมัลติ มี เดี ย ได้ ค่า ประสิทธิ ภาพ E1/E2 ในขัน้ ทดสอบ
รายบุคคล พบว่า ได้ คา่ ประสิทธิภาพเท่ากับ 75.33/75.56 อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ส่วนขันทดสอบกลุ
้
ม่ เล็ก พบว่า ได้
ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 74.67/76.67 อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ส่วนขันทดสอบภาคสนาม
้
พบว่า ได้ ค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 74.07/75.78 ซึง่ เห็นได้ วา่ อยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 75/75
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการเรี ยนก่อนเรี ยน ระหว่าง กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
กลุ่ม
จานวน
ค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่ า t
ค่ า p
ตัวอย่ าง
นักเรียน
กลุม่ ทดลอง
40
9.85
3.07
6.10*
.095
กลุม่ ควบคุม
38
6.16
2.18
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรี ยน ระหว่างกลุ่ม ทดลองที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนมัลติมีเดียฯ และ
กลุม่ ควบคุมที่เรี ยนปกติ พบว่า กลุม่ ทดลอง มีค่าเฉลีย่ ก่อนเรี ยน X = 9.85 กลุม่ ควบคุม มีคา่ เฉลี่ย ก่อนเรี ยน X = 6.16
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนของนักเรี ยนทังสองกลุ
้
ม่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการเรี ยนหลังเรี ยน ระหว่าง กลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
กลุ่ม
จานวน
ค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่ า t
ค่ า p
ตัวอย่ าง
นักเรียน
กลุม่ ทดลอง
40
11.48
2.55
1.154*
0.01
กลุม่ ควบคุม
38
10.95
1.23
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการทดสอบหลังเรี ยน ระหว่าง กลุม่ ทดลองที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนมัลติมีเดียฯ และ
กลุ่ม ควบคุม ที่ เรี ย นปกติ พบว่า กลุ่ม ทดลอง มีค่าเฉลี่ย หลัง เรี ย น X = 11.48 กลุ่ม ควบคุม มีค่า เฉลี่ย หลังเรี ย น
X = 10.95 พบว่า กลุ่มที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนมัลติมีเดียฯ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน สูงกว่ากลุ่มที่เรี ยนปกติ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบคะแนนผลการทดสอบความสามารถในการสร้ างชิ ้นงาน การนาเสนอข้ อมูล กลุม่ ที่เรี ยน
ด้ วยบทเรี ยนมัลติมีเดีย กับกลุม่ ที่เรี ยนปกติ
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กลุ่ม
จานวน
ค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่ า t
ค่ า p
ตัวอย่ าง
นักเรียน
กลุม่ ทดลอง
40
7.55
1.60
2.71*
.008
กลุม่ ควบคุม
38
6.66
1.28
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการทดสอบความสามารถในการสร้ างชิ ้นงาน ก่อนเรี ยน ระหว่างกลุม่ ที่เรี ยนด้ วย
บทเรี ยนมัลติมีเดียฯ และกลุม่ ที่เรี ยนปกติ พบว่า กลุ่มที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนมัลติมีเดียฯ มีค่าเฉลี่ย ก่อนเรี ยน X = 7.55
กลุม่ ที่เรี ยนปกติ มีคา่ เฉลีย่ ก่อนเรี ยน X = 6.66 พบว่า ความสามารถในการสร้ างชิ ้นงาน ก่อนเรี ยนของนักเรี ยนทังสอง
้
กลุม่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบคะแนนผลการทดสอบความสามารถในการสร้ างชิ ้นงาน การนาเสนอข้ อมูล หลังเรี ยน
ระหว่าง กลุม่ ที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนมัลติมีเดีย กับกลุม่ ที่เรี ยนปกติ
กลุ่ม
จานวน
ค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่ า t
ค่ า p
ตัวอย่ าง
นักเรียน
กลุม่ ทดลอง
40
15.05
2.49
2.79*
.007
กลุม่ ควบคุม
38
13.61
2.04
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการทดสอบความสามารถในการสร้ างชิ ้นงาน และการนาเสนอข้ อมูลหลังเรี ยน
ระหว่างกลุ่มที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนมัลติมีเดียฯ และกลุ่มที่เรี ยนปกติ พบว่า กลุ่มที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนมัลติมีเดียฯ มี
ค่า เฉลี่ย หลัง เรี ยน X = 15.05 กลุ่มที่ เรี ยนปกติ มีค่าเฉลี่ย หลัง เรี ยน X = 13.61 พบว่า กลุ่ม ที่เ รี ย นด้ วยบทเรี ย น
มัลติมีเดียฯ มีความสามารถในการสร้ างชิน้ งาน และการนาเสนอข้ อมูล หลังเรี ยนสูงกว่า กลุ่มที่เรี ยนปกติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. ประสิทธิ ภาพของบทเรี ยนมัลติมีเดียโดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน วิชาเทคโนโลยี
วิทยาการคานวณ เรื่ องการนาเสนอข้ อมูลแผ่นพับ ด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 มีคา่ E1/E2
เท่ากับ 74.07/75.78 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 75/75 เนื่องจากบทเรี ยนที่นาเสนอเนื ้อหาผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ โดย
การออกแบบโครงสร้ างอย่างเป็ นขัน้ ตอน เน้ นการฝึ กทักษะประสบการณ์ และสามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเองตาม
ต้ องการ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ราตรี เกลี่อนเมือง (2554) ศิริกัลยา อุดมรั ตน์ (2555) ได้ วิจัยการพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์รายวิชาคอมพิวเตอร์ และสุนนั ทา สร้ อยสวัสดิ์ (2556) ได้ ศกึ ษาการสร้ างการพัฒนาและผลการใช้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเพื่อการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองโดยมีการออกแบบบทเรี ยนที่มีลกั ษณะเดียวกันส่งผลให้
บทเรี ยนมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเป็ นไปตามที่กาหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน กลุ่มที่เรี ยนโดยใช้ บทเรี ยนมัลติมีเดียฯ สูงกว่ากลุ่มที่เรี ยนด้ วยวิธีปกติ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นเพราะบทเรี ยนมัลติมีเดียฯ มีความแปลกใหม่ และช่วยเสริ มความรู้ นกั เรี ยนที่
เรี ยนอ่อนและเรี ยนช้ าได้ ซึ่งมีความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้มีผลการเรี ยนที่เพิ่มขึ ้น สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อรุ ณ ศรี สทิ ธิ
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ชูชาติ (2557) ได้ ศกึ ษาการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ณัฐกฤดา ดุลวิทย์ (2554) ได้
ศึกษาการศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้ ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ด้วยความสนใจในบทเรี ยนมัลติมีเดียโดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานเป็ นฐาน สามารถทาให้ นกั เรี ยนกลุม่ ที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูง
กว่ากลุม่ ที่เรี ยนด้ วยวิธีปกติ
3. ความสามารถในการสร้ างชิ ้นงาน การนาเสนอผลงานของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนมัลติมีเดีย โดยใช้
แนวคิดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน มีความสามารถสูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยวิธีปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เนื่องจากนักเรี ยนนาความรู้ และความสามารถในการสร้ างชิ ้นงานโดยการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนรู้
นักเรี ยนเข้ าถึงเนื ้อหาได้ ดี สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ชุติมนั ต์ บารุงศิลป์ (2557) การศึกษาผลการเรี ยนรู้พบว่า มีระดับ
คุณ ภาพของชิ น้ งานในระดับ ดี มี ค วามก้ า วหน้ า และมี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ ห ลัง เรี ย นสูง ขึน้ รั ช นี ชุ่ม กิ่ ง ( 2557)
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ แบบโครงงานหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนและนักเรี ยนมีทกั ษะกระบวนการหลังการจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงานสูงขึ ้น จึงสามารถสรุปได้ ว่า หลังจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยบทเรี ยนมัลติมีเดียฯ สามารถ
ทาให้ นกั เรี ยนกลุม่ ที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนมัลติมเี ดียฯ มีความสามารถในการสร้ างชื ้นงานได้ สงู กว่ากลุม่ ที่เรี ยนด้ วยวิธีปกติ

ข้ อเสนอแนะ
การปรับเปลีย่ นหลักสูตรใหม่ฯ ทาให้ การผลิตบทเรี ยนมัลติมีเดียฯ มีข้อจากัด ดังนันควรมี
้
การวางแผนงานที่
ชัดเจนเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ และเชื่อมโยงกับความสนใจในสาระสาคัญฯ ของบทเรี ยนฯ โดยแบ่งเนื ้อหาย่อยเป็ น
ส่วน ๆ ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ ควบคู่กับ การจัดกิ จกรรมโครงงานฯ อย่างเป็ นขัน้ ตอน โดยส่งเสริ มพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการสร้ างชิ ้นงานให้ บรรลุผลสาเร็ จ

ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
การพัฒนาบทเรี ยนมัลติมีเดียฯ ควรเพิ่มรู ปแบบการแก้ ปัญหาหรื อในสถานการณ์ ที่นกั เรี ยนให้ ความสนใจ
เรี ยนรู้ ฯ ในขณะปั จจุบนั ให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะสูก่ ารพัฒนานักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 และสิ่งใหม่ที่
เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวัน (New normal) ในการเรี ยนรู้ แบบโครงงานฯ ที่มีความท้ าทาย สูก่ ารคิดและลงมือปฏิบตั ิเพื่อ
แก้ ปัญหาได้ ด้วยตนเองโดยมีองค์ความรู้ และมีความสามารถในการสร้ างนวัตกรรม เป็ นแบบอย่างให้ กับกลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้ อื่น ๆ นอกจากนี ้สามารถพัฒนาบทเรี ยนมัลติมีเดียฯ สาหรับการเรี ยนในระบบออนไลน์ และใช้ อินเทอร์ เน็ต
เพื่อการศึกษาและค้ นคว้ าแสวงหาความรู้ได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา ซึง่ เป็ นโอกาสทางการศึกษาได้ อย่างหลากหลายมากขึ ้น
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การพัฒนาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน กรณีศึกษา โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัว
ราษฎร์ บารุง)
Development of Student’ s Time Attendance System A Case Study of Watbanluang School
(Buaratbumrung)
ฐิ ติกาญจน์ พันธ์การุ่ง1
Thitikan Phankarung

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน กรณีศกึ ษา
โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุ ง) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน
กรณีศึกษา โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุ ง) ผู้วิจยั นาหลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC (System Development Life
Cycle) มาใช้ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นครูประจาชัน้ จานวน 16 คน นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3/2 ปี
การศึกษา 2562 จานวน 28 คน โดยผู้วิ จัยใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ประกอบด้ วย 1) ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุง) 2) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของระบบ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน สาหรับครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.26 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน สาหรับนักเรี ยน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69
คาสาคัญ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ, การลงเวลาเรี ยน, เทคโนโลยีบาร์ โค้ ด
Abstract
The objectives of this research were to 1) Study and develop Student’s Time Attendance System A Case
Study of Watbanluang School (Buaratbumrung). 2) Study the satisfaction with Student’s Time Attendance System
A Case Study of Watbanluang School (Buaratbumrung). The researchers used the System Development Life Cycle
(SDLC) to design and develop systems. The sample group was 16 class teachers and 28 students of Prathomsuksa
3/2 in academic year 2019. The researchers selected as the sample of this research by using purposive sampling.
Tools used in this research consist of 1) Student’s Time Attendance System A Case Study of Watbanluang School

สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย
Educational Informatics, Graduate School, Silpakorn University, Nakhonpathom 73000, Thailand.
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(Buaratbumrung) and 2) satisfaction questionnaire. The statistics that bring to analyze the data; there are the
average and standard deviation.
The findings showed that 1) Overall class teachers satisfaction were at a high level with average was 4.26
and standard deviation was 0.68. 2) Overall students satisfaction were at a high level with average was 4.18 and
standard deviation was 0.69.
Keywords: Development System, Time Attendance, Barcode Technology

บทนา
โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุง) ได้ จดั การเรี ยนการสอนตังแต่
้ ระดับชันอนุ
้ บาลศึกษาปี ที่ 2 จนถึงระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้ ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนให้
สอดคล้ องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 26 ให้ สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรี ยนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไ่ ปในกระบวนการเรี ยนการสอนตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2553) การทาสถิติการมาเรี ยนของ
นักเรี ยนถือเป็ นระเบียบข้ อบังคับ และเป็ นภารกิจที่สาคัญอันดับต้ น ๆ ของโรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุง) ปั ญหาที่พบ
ส่วนใหญ่ คือ 1. ครูเวรประจาวันต้ องรอข้ อมูลจากครูประจาชันให้
้ ครบทุกห้ องก่อนทาการบันทึก แต่บอ่ ยครัง้ ปราก ว่าครูประจา
ชันบางคนแจ้
้
งจานวนเด็กล่าช้ า ส่งผลให้ การบันทึกล่าช้ า 2. การคานวณจานวนนักเรียน เกิดความผิดพลาดเสมอ ๆ ทาให้
เสียเวลาในการหาสาเหตุของการผิดพลาด 3. การบันทึกจานวนนักเรี ยนในแต่ละวันถ้ าล่าช้ า หรื อผิดพลาดจะส่งผลกับการ
จัดเตรี ยมอาหารกลางวันสาหรับนักเรี ยน
นอกจากนี ้ครูประจาชันทุ
้ กคนต้ องทาแบบบันทึกการมาเรี ยนของนักเรี ยน เพื่อใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ในการตัดสินผลการ
เรี ยน ซึง่ เป็ นการทางานซ ้าซ้ อน และบางครัง้ เกิดการบันทึกผิดพลาด ต้ องเสียเวลาในการแก้ ไขข้ อมูล ส่วนสถิติที่บนั ทึกการลากิจ
ลาป่ วย หรื อการขาดเรียนจะนามาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกรณีผ้ เู รี ยนมีเวลาเรี ยนน้ อยกว่าร้ อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทังหมด
้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
ทางโรงเรียนจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องจัดสอนซ่อมเสริ มเพื่อให้ ตรงตามหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมีความสนใจเทคโนโลยีบาร์ โค้ ด ที่จะพัฒนาระบบเพื่อ
แก้ ปัญหาดังกล่าวข้ างต้ น จึงทาวิจยั ชื่อว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรียนของนักเรี ยน กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนวัด
บ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุง) เพือ่ แก้ ปัญหาการบันทึกเวลาเรี ยนของครูเวรประจาวัน ครูประจาชัน้ และนักเรี ยน ให้ เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อย และเพิ่มประสิทธิภาพในการนาข้ อมูลไปใช้ ได้ ทนั เวลาอย่างเป็ นระบบ โดยใช้ เทคโนโลยีบาร์ โค้ ด

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุง)
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน กรณีศึกษา โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง
(บัวราษฎร์ บารุง)
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศการลงเวลาเรี ยนของนักเรียน กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุง) ผู้วิจยั
ได้ นาหลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC มาเป็ นแนวทางในการพัฒนา (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555) ดังนี ้
1.การวางแผนโครงการ (Project Planning) การกาหนดปั ญหา จากการที่ศกึ ษาระบบงานเดิม พบปั ญหาดังนี ้ 1. ครู
เวรประจาวันต้ องรอข้ อมูลจากครูประจาชันจนครบทุ
้
กห้ องก่อนทาการบันทึก แต่บอ่ ยครัง้ ปราก ว่า ครูประจาชันบางคนแจ้
้
ง
จานวนเด็กล่าช้ า ส่งผลให้ การบันทึกล่าช้ า 2. การคานวณจานวนนักเรี ยน เกิดความผิดพลาดเสมอ ๆ ทาให้ เสียเวลาในการหา
สาเหตุของการผิดพลาด 3. การบันทึกจานวนนักเรี ยนในแต่ละวันถ้ าล่าช้ า หรื อผิดพลาดจะส่งผลกับการจัดเตรียมอาหาร
กลางวันสาหรับนักเรียน
2. การวิเคราะห์ (Analysis) ทาการศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม โดยศึกษาระบบงานเดิมว่ามีขนตอนการท
ั้
างาน
อย่างไร จากการสัมภาษณ์ผ้ อู านวยการโรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุง) พบว่า ระบบเดิม ครูเวรประจาวันต้ องรอข้ อมูล
นักเรี ยนทังหมดของโรงเรี
้
ยนจากแอปพลิเคชันไลน์ผา่ นทางกลุม่ ของโรงเรี ยน บ่อยครัง้ เกิดความล่าช้ าของข้ อมูล ทาให้ ไม่
สามารถรู้ข้อมูลนักเรี ยนทังหมดได้
้
ส่งผลให้ การจัดอาหารกลางวันสาหรับนักเรี ยนโรงเรียนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุง) ล่าช้ า
และผิดพลาด นอกจากนันงานอื
้
น่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับจานวนการมาเรี ยนของนักเรี ยนก็จะผิดพลาดไปด้ วย
การพัฒนาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุ ง)
หลังจากได้ วิเคราะห์ระบบโดยรวม เป็ นแบบ context Diagram เป็ นดังนี ้

รูปที่ 1 context diagram ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรียนของนักเรี ยน
กรณีศกึ ษา โรงเรี ยน วัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุง)
3. การออกแบบ (Design) ผู้ใช้ ได้ เลือกใช้ โปรแกรม Xampp จาลอง Server โปรแกรม Notepad เพื่อใช้ เขียนภาษา
PHP และ HTML โปรแกรมฐานข้ อมูล MySQL เพื่อจัดการฐานข้ อมูลของระบบ และโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ google chrome
เพื่อแสดงผลระบบที่ได้ ทาขึ ้น การออกแบบฐานข้ อมูล (ER-Diagram) และพจนานุกรมข้ อมูล (Data Dictionary)
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หลังจากทีเ่ ราออกแบบระบบเรี ยบร้ อยแล้ ว ทาให้ ผ้ วู ิจยั ทราบว่ามีกระบวนการทางานดังต่อไปนี ้
1. ผู้ดแู ลระบบ มีหน้ าที่ เข้ าสูร่ ะบบ และสร้ าง ลบ แก้ ไขข้ อมูลครู และนักเรี ยนได้ ในโรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์
บารุง)
2. ครู มีหน้ าที่ เข้ าสูร่ ะบบ สามารถดูเวลาการมาเรียนของนักเรี ยน บันทึก แก้ ไข ลบข้ อมูลการมาเรี ยนของนักเรี ยน
สืบค้ นข้ อมูลการมาเรียนของนักเรี ยน ค้ นหาข้ อมูลประวัติของนักเรี ยน จัดพิมพ์สถิตกิ ารมาเรียนของนักเรียน และจัดพิมพ์
รายงานการมาเรี ยนของนักเรียนตามแบบ โดยจะเลือกรายงานเป็ นวัน เดือน หรื อปี การศึกษาก็ได้
3. นักเรี ยน มีหน้ าที่ สแกนบาร์ โค้ ดบัตรนักเรี ยนตอนเช้ าก่อนเข้ าห้ องเรี ยน
สถาปั ตยกรรมการพัฒนาระบบบาร์ โค้ ด ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรียนของนักเรี ยน กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง
(บัวราษฎร์ บารุง)

รูปที่ 2 สถาปั ตยกรรมการพัฒนาระบบบาร์ โค้ ด ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน
กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุง)
คาอธิบาย ผู้วิจยั ได้ ทาการสร้ างเว็บแอพลิเคชันสาหรับครู และผู้ดแู ลระบบเขียนโปรแกรมภาษา PHP รับ ส่งข้ อมูลไป
ยัง Web Server โดยมี ผู้ดแู ลระบบมีหน้ าที่จดั การข้ อมูลครู และนักเรี ยน เก็บไว้ ฐานข้ อมูล PHP MyAdmin ครูมีหน้ าที่จดั การ
ข้ อมูลเด็กนักเรี ยนและการเข้ าออกนักเรี ยนผ่านระบบบาร์ โค้ ด โดยเก็บไว้ ฐานข้ อมูล PHP MyAdmin และนักเรี ยนทาการนาบัตร
นักเรี ยนสแกนบาร์ โค้ ดเข้ าและออกโรงเรี ยน ระบบจะส่งไปยัง Web Server เพื่อบันทึกข้ อมูลการเข้ าและออกโรงเรี ยนวัดบ้ าน
หลวง (บัวราษฎร์ บารุง)
4. การนาไปใช้ (Implementation) เมื่อผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจกับกลุม่ ตัวอย่าง
เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั ทาการแก้ ไขระบบให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ กล่าว และกลุม่ ตัวอย่างได้ กล่าวข้ างต้ น
จากนันผู
้ ้ วจิ ยั จัดทาคูม่ ือการใช้ งานระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัว
ราษฎร์ บารุง) โดยเป็ นระบบบาร์ โค้ ด ในการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน
5. การบารุงรักษา (Maintenance) เมื่อนาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนวัด
บ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุง) ทาการติดตังระบบ
้
และนาไปใช้ งานจริ ง หากมีปัญหาผู้วิจยั ทาการแก้ ไขระบบให้ มีความถูกต้ อง
มากขึ ้น ตามระยะเวลาของงานวิจยั ที่กาหนดมา เพื่อลดความผิดพลาดของระบบ และตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งาน
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ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน กรณีศึกษา โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์
บารุง) ดังนี ้
1.1 แสดงหน้ าจอการเข้ าสูร่ ะบบ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงหน้ าจอการเข้ าสูร่ ะบบ
1.2 แสดงหน้ าจอหลัก

ภาพที่ 4 แสดงหน้ าจอหลัก
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนวัด
บ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุง)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรียนของนักเรี ยน กรณีศกึ ษา
โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุง) สาหรับครู
รายการประเมินความพึงพอใจ
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
x
1. ด้ านคุณภาพเนื ้อหา (Content)
4.22
0.68
มาก
2. ด้ านการออกแบบติดต่อกับผู้ใช้ (Design)
4.41
0.67
มาก
3. ด้ านแสดงผลที่ถกู ต้ อง (Correctness)
4.15
0.69
มาก
ความพึงพอใจในภาพรวมทัง้ 3 ด้ าน
4.26
0.68
มาก
จากตารางที่ 1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรียนของนักเรี ยน กรณีศกึ ษา
โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุง) สาหรับครู พบว่า ด้ านการออกแบบติดต่อกับผู้ใช้ ด้ านคุณภาพเนื ้อหา และด้ านแสดงผล
ที่ถกู ต้ อง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.41 S.D.=0.67) ( x =4.22 S.D.=0.68) และ ( x =4.15 S.D.=0.69)
ตามลาดับ ในภาพรวมทัง้ 3 ด้ านมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.26 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.68
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรียนของนักเรี ยน กรณีศกึ ษา
โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุง) สาหรับนักเรี ยน
รายการประเมินความพึงพอใจ
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
x
1. ด้ านคุณภาพเนื ้อหา (Content)
4.20
0.71
มาก
2. ด้ านการออกแบบติดต่อกับผู้ใช้ (Design)
4.25
0.67
มาก
3. ด้ านแสดงผลที่ถกู ต้ อง (Correctness)
4.08
0.69
มาก
ความพึงพอใจในภาพรวมทัง้ 3 ด้ าน
4.18
0.69
มาก
จากตารางที่ 12 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรียนของนักเรี ยน กรณีศกึ ษา
โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุง) สาหรับนักเรี ยน พบว่า ด้ านการออกแบบติดต่อกับผู้ใช้ ด้ านคุณภาพเนื ้อหา และด้ าน
แสดงผลที่ถกู ต้ อง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.25 S.D.=0.67) ( x =4.20 S.D.=0.71) และ ( x =4.08 S.D.=0.69)
ตามลาดับ ในภาพรวมทัง้ 3 ด้ านมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.18 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.69

สรุป
การพัฒนาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน: กรณีศึกษา โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุ ง)
สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. ได้ ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน กรณีศกึ ษา : โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุง) ซึง่ ทาให้
ครู ประจาชันได้
้ รับความสะดวกในการจัดทาข้ อมูลบันทึกเวลาเรี ยน โดยเอกสารออกมาในรูปแบบรายงาน นอกจากนี ้ยังนาผล
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จากการประมวลข้ อมูลการเข้ าเรี ยนเพื่อให้ ครูผ้ ใู ช้ ระบบสามารถตรวจสอบเวลาเรี ยนของนักเรี ยน และสามารถติดตามนักเรี ยน
ได้ ถ้านักเรี ยนขาดติดต่อกันเป็ นเวลานาน โดยใช้ งบประมาณต่าเหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยนขนาดเล็ก
2. ในส่วนความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรียน: กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนวัด บ้ านหลวง (บัว
ราษฎร์ บารุง) พบว่าผู้ใช้ มคี วามพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสาหรับครู ในภาพรวมทัง้ 3 ด้ านมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.26 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ผู้ใช้ มีความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสาหรับนักเรี ยนใน
ภาพรวมทัง้ 3 ด้ านมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.18 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69
เนื่องจากขันตอนของระบบง่
้
ายต่อการใช้ งาน และเป็ นประโยชน์ตอ่ การนามาใช้ ในระบบสารสนเทศของโรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง
(บัวราษฎร์ บารุง)

อภิปรายผลการวิจัย
1. ศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์
บารุ ง) ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการออกแบบระบบและพัฒนาระบบแบบ SDLC ตามแนวคิดของโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (โอภาส เอี่ยมสิริ
วงศ์, 2555) มาใช้ ในการพัฒนาระบบ จึงทาให้ ระบบมีประสิทธิ ภาพมากขึน้ ทัง้ นีจ้ ะต้ องมีระบบ WIFI ทังโรงเรี
้
ยน เพื่อให้
สามารถใช้ งานอินเทอร์ เน็ตได้ และมีการใช้ เทคโนโลยีบาร์ โค้ ดในโรงเรี ยน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ดาวรถา วีระพันธ์
(2561), วีรชน นามโคตร (2553), อดุลย์ จันทร์ เจริ ญ, โอภาส แก้ วหล้ า , นัทธร ศรี บญ
ุ เรื อง, คมสัน คาบันลือ และสมคิด สุข
สวัสดิ์ (2558), T. Sriram, K. Vishwanatha Rao, S. Biswas and B. Ahmed (1996) และ Greenfield, Elizabeth (1992) ใน
การทดสอบระบบ ระบบได้ ผา่ นประเมินการทดสอบระบบจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ความต้ องการของผู้เชี่ยวชาญรวมมีข้อคาถาม
วัดได้ ตรงตามวัตถุประสงค์สามารถใช้ งานได้ ดี เนื่องจากผู้วิจยั ได้ ใช้ สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลของ Siriwat Chanakhu (2017) มา
ใช้ งาน และวิธีการออกแบบระบบและพัฒนาระบบแบบ SDLC ตามแนวคิดของโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2555)
2. ประเมินความพึงพอใจในระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัว
ราษฎร์ บารุง) ที่พฒ
ั นาขึ ้น ระบบได้ ผา่ นการประเมินความพึงพอใจจากกลุม่ ตัวอย่างของครู โดยภาพรวมพบว่าอยูใ่ นระดับมาก
พิจ ารณารายละเอี ย ดเป็ น 3 ด้ า นดัง นี ้ ด้ า นการออกแบบติ ด ต่อกับ ผู้ใ ช้ (Design) อยู่ใ นระดับ มาก ด้ า นคุณ ภาพเนื อ้ หา
(Content) อยู่ในระดับมาก และด้ านแสดงผลที่ถกู ต้ อง (Correctness) อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของนักเรี ยนในการใช้
ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนวัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุ ง) ในภาพรวมพบว่า ในทัง้
3 ด้ านอยูใ่ นระดับมาก พิจารณารายละเอียดเป็ น 3 ด้ าน ดังนี ้ ด้ านการออกแบบติดต่อกับผู้ใช้ (Design) อยูใ่ นระดับมาก ด้ าน
คุณภาพเนื ้อหา (Content) อยู่ในระดับมาก และด้ านแสดงผลที่ถกู ต้ อง (Correctness) อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้วิจยั ได้ ใช้
สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลของ Siriwat Chanakhu (2017) มาใช้ งาน และวิธีการออกแบบระบบและพัฒนาระบบแบบ SDLC
ตามแนวคิดของโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2555) มาใช้ งานจึงทาให้ ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยพัฒนาระบบสารสนเทศการลง
เวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้ เทคโนโลยีบาร์ โค้ ด ในการบันทึกข้ อมูลการมาเรี ยนของนักเรี ยน ได้ อย่างสะดวก และรวดเร็ ว
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ดาวรถา วีระพันธ์ (2561), วีรชน นามโคตร (2553), อดุลย์ จันทร์ เจริ ญ, โอภาส แก้ วหล้ า, นัทธร
ศรี บุญ เรื อง, คมสัน คาบันลือ และสมคิด สุข สวัสดิ์ (2558), T. Sriram, K. Vishwanatha Rao, S. Biswas and B. Ahmed
(1996) และ Greenfield, Elizabeth (1992) และพฤติกรรมการเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วิชวาวัณ
ชมภูนชุ และพรหมเมศ วีระพันธ์ (2560) อยูใ่ นระดับมาก
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H840

ดังนัน้ สามารถสรุ ปผลการประเมินการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้ าเรี ยนของนักเรี ยน กรณีศกึ ษา โรงเรี ยน
วัดบ้ านหลวง (บัวราษฎร์ บารุง) ได้ วา่ ระบบนี ้มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก และสามารถนาระบบที่พฒ
ั นาแล้ วไปใช้ ได้ จริ ง

ข้ อเสนอแนะ
1. ผู้ใช้ งานควรศึกษาระบบ และควรอ่านคูม่ ือก่อนการใช้ งาน
2. ควรติดตังระบบ
้
WIFI ให้ ครอบคลุมทังโรงเรี
้
ยน
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การใช้ บริ การในหอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัวภูมิ
พลอดุยลเดช
Use of services in The National Archives in Honor of His Majesty King Bhumibol Adulyadaj
ณัฐพร หลีเส็ง1
Nattaporn Leeseng

บทคัดย่ อ
งานวิ จั ย นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ บริ ก ารของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช กลุม่ ตัวอย่างเป็ นแบบฟอร์ มใช้ ในห้ องบริ การ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 2562 รวมจ านวนผู้เข้ าใช้ บ ริ ก ารจ านวน 72 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการรวบรวมข้ อ มูลคื อ แบบบัน ทึก ข้ อ มูล ผล
การศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ใช้ บริ ก ารส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อาชี พ ที่ เ ข้ ามาใช้ บริ ก ารมากที่ สุ ด คื อ ข้ าราชการ
ด้ านวัตถุประสงค์ของการใช้ บริ การที่ผ้ ใู ช้ บริ การระบุ คือ เพื่อนาไปประกอบการจัดทาหนังสือและสิง่ พิมพ์ เอกสารที่
ติดต่อขอทาสาเนามากที่สดุ คือเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์ภาพ
คาสาคัญ หอจดหมายเหตุ การศึกษาผู้ใช้ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุยลเดช

Abstract
The objective of this research was to study the use of services in the National Archives in honor
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. Sample group was the 72 archival service forms from 2017
through 2019. The research tool was data collecting sheet. The result of this study found that majority of
user was female. They were government officer. The most requested files are files of the royal event of
His Majesty the King Bhumibol Adulyadej The Great, with the objective of creating an exhibition of videos,
calendars and other publications.
Key Words: Archives, User study, The National Archives in honor of His Majesty King
Bhumibol Adulyadej.

1

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ต.คลองห้ า อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
The National Archives in honor of His Majesty King Bhumibol Khlong Luang Pathum Thani 12120 Thailand
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บทนา
การจัดบริ การเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะทังนี
้ ้เพื่อให้ มีการใช้ เอกสาร
จดหมายเหตุให้ เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกันต้ องคานึงถึงการสงวนรักษาเพื่อให้ เอกสารจดหมายเหตุเหล่านันอยู
้ ใ่ น
สภาพเดิมนานที่สดุ สถาบันจดหมายเหตุจึงจาเป็ นต้ องจัดให้ มีการบริ การและเผยแพร่ เอกสารจดหมายเหตุ ลักษณะ
การจัด บริ ก ารและเผยแพร่ เอกสารจดหมายเหตุข องแต่ ล ะสถาบัน จดหมายเหตุอ าจมี ค วามแตกต่ า งกัน ตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการให้ ใช้ เอกสารจดหมายเหตุ ปริ มาณและลักษณะงานจดหมายเหตุ และตามความพร้ อม
ทางทรัพยากรของสถาบันจดหมายเหตุแต่ละแห่ง (สมสรวง พฤติกลุ : 2539)
ในการจัด บริ ก ารเอกสารจดหมายเหตุ นัน้ ประกอบไปด้ ว ยองค์ ป ระกอบส าคัญ 3 ประการ กล่า วคื อ
1) นักจดหมายเหตุ ที่ทาหน้ าที่ดาเนินงานเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุตามหลักวิชาการ 2) เอกสารจดหมายเหตุที่
พร้ อมออกให้ บริ การและ 3) ผู้ค้นคว้ า ตัวบุคคลที่มีต้องการเข้ าค้ นคว้ าวิจยั เอกสารจดหมายเหตุ (สานักหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร: 2559)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช เป็ นหน่วยงาน
ภายใต้ สานักหอจดหมายแห่งชาติ กรมศิลปากร มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการรวบรวม ประเมินคุณ ค่าจัด
หมวดหมู่ทาเครื่ องมือช่วยค้ น และอนุรักษ์ เอกสารที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช
บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศ์ บันทึก เรี ยบเรี ยง จัดพิมพ์ เผยแพร่เหตุการณ์พระราชพิธี ให้ บริ การนาชมนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ และให้ บริ การค้ นคว้ าเอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดชเป็ นกลุ่มงานที่แยกออกมาจากสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการบริ หารงาน
รวบรวม จัดเก็บ และบริ การเอกสารจดหมายเหตุโดยเฉพาะ และมีอาคารที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นตาบลคลองห้ า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
เอกสารจดหมายเหตุที่ให้ บริ การค้ นคว้ าภายในห้ องบริ การ ได้ แก่ เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ ประมวล
ข่าวในพระราชสานักจากหนังสือพิ ม พ์ และเอกสารข่าวกรมประชาสัม พั น ธ์ เอกสารโสตทัศ นจดหมายเหตุ เช่ น
ภาพถ่าย แถบบันทึกเสียง แถบวีดิทศั น์ แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ปฏิทิน โปสเตอร์ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังมีหนังสือ
และวารสาร ที่ให้ บริ การในห้ องสมุด เอกสารจดหมายเหตุดังกล่าว เป็ นเอกสารที่สาคัญของชาติเกี่ยวกับพระราช
ประวัติและพระราชกรณี ยกิจในด้ านต่างๆ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
พระบรมวงศ์ เพื่อให้ หน่วยงานราชการ องค์ การเอกชน นักเรี ยน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้ เข้ าศึกษา ค้ นคว้ า
การให้ บริ การค้ นคว้ าเอกสารจดหมายเหตุภายในหอจดจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี ้ ใช้ แบบฟอร์ ม
รูปแบบเดียวกันตามที่สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกาหนด สาหรับเป็ นข้ อมูลผู้ใช้ บริ การ สถิติการเข้ าใช้ การบริ การ
และการทาสาเนาเอกสารจดหมายเหตุ
จากการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศพบว่า ผลกระทบจากพัฒนาการทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งผลให้ การศึกษาผู้ใช้ (user studies) ของหอจดหมายเหตุมีประเด็นที่หลากหลายมากขึ ้น
Prom (2004) ศึ ก ษาปฏิ สัม พัน ธ์ ข องผู้ใช้ ที่ มี ต่ อ เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยค้ น เอกสารจดหมายเหตุแ บบออนไลน์
(on-line archival finding aids) วิธีการศึกษาเป็ นแบบผสมผสานทังเชิ
้ งประมาณและเชิงคุณภาพ วิธีการที่ใช้ คือการ
สารวจด้ วยแบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ์ โดยให้ กลุม่ ตัวอย่างที่หลากหลายแต่เป็ นผู้ใช้ หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ทงสิ
ั ้ ้น (University of Illinois Archives) ประกอบด้ วย นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
และบุคคลภายนอกจานวนหนึ่ง ตอบแบบสอบถามสันเกี
้ ่ยวกับข้ อมูลส่วนตัวและประสบการณ์ การใช้ คอมพิวเตอร์
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และการใช้ บริ การหอจดหมายเหตุของตนเอง และต้ องสืบค้ นสารสนเทศที่ผ้ วู ิจยั มอบหมายจากเว็บไซต์ แล้ วเข้ ารับ
การสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้วิจัย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้ ที่มีประสบการณ์ การใช้ งานเอกสารจดหมายเหตุจะใช้ วิธี
การสืบค้ นที่แตกต่างกับผู้ใช้ ที่ประสบการณ์ น้อยกว่า ผลวิจยั ที่ค้นพบจะช่วยให้ นกั จดหมายเหตุเข้ าใจพฤติกรรมผู้ใช้
และสามารถนาความเข้ าใจนันไปออกแบบส่
้
วนต่อประสานที่เอื ้อต่อการสืบค้ นของผู้ใช้ ได้ ดียิ่งขึ ้น
Chassanoff (2013) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ เอกสารชัน้ ต้ นของนักวิชาการประวัติศาสตร์ ในยุค ดิจิทลั โดย
ศึกษาจากนักวิชาการประวัติศาสตร์ ในอเมริ กา โดยมีคาถามการวิจยั ดังนี ้ 1) นักประวัติศาสตร์ สืบค้ นเอกสารอย่างไร
2) เอกสารปฐมภูมิชนิดใดที่ต้องการใช้ มากที่สดุ 3) มีวิธีการเข้ าถึงเอกสารดังกล่าวอย่างไร และ 4) มีวิธีการประเมิน
เอกสารดิจิทลั ที่แปลงมาจากต้ นฉบับเอกสารปฐมภูมิอย่างไรบ้ าง เครื่ องมือการวิจยั คือแบบสอบถามออนไลน์ ผลวิจยั
วิเคราะห์จากอีเมล์ที่ตอบแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 86 ชุด ผลวิจยั พบว่า นักประวัติศาสตร์ ไม่อาจระบุได้ วา่ วิธี
สืบค้ นแบบใดมีประโยชน์ที่สดุ แต่แนวทางที่ใช้ คือการผสมผสานวิธีต่ างๆ ทังแบบเดิ
้
มและแบบออนไลน์เพื่อเข้ าถึง
เอกสารที่ตนสนใจ อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามยังเห็นว่าเครื่ องมือสืบค้ นออนไลน์ เช่น Google Search ยังเป็ น
เครื่ องมือที่สาคัญในการสืบค้ น นอกจากนัน้ ประเภทของเอกสารปฐมภูมิที่ต้องการยังส่งผลถึงวิธีการเข้ าถึงด้ วย เช่น
หากเป็ นเอกสารประวัติศาสตร์ บอกเล่า (oral histories) การบันทึกเสียง ภาพถ่าย เอกสารเหล่านี ้เลือกที่จะสืบค้ น
ออนไลน์มากกว่าและ
Rhee (2015) ได้ สรุปแนวโน้ มของงานวิจยั ด้ านการศึกษาผู้ใช้ ของหอจดหมายเหตุ (archival user studies)
โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ การศึกษาความต้ องการของผู้ใช้ (information needs) การแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้
(information seeking)และการใช้ สารสนเทศ (information use)
ในส่วนของงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใช้ บริ การหอจดหมายเหตุในประเทศไทยนัน้ บุศยารัตน์ คู่เทียม
(2548) ได้ ทาการประเมินคุณภาพบริ การสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และศึกษาเปรี ยบเทียบระดับความคาดหวัง
กับระดับบริ การที่ได้ รับจริ งของคุณ ภาพบริ การ 5 ระดับ คือด้ านผู้ให้ บริ การ ด้ านความน่าเชื่ อถื อของบริ การ ด้ าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้ านเข้ าถึงทรัพยากรสารนิ เทศ ด้ านสถานที่ และสิ่งแวดล้ อม โดยใช้ แนวคิดของเครื่ องมื อ
SERVQUAL และ LibQUAL มาประยุก ต์ ใช้ โดยมี กลุ่ม ตัวอย่างเป็ นนักศึก ษา อาจารย์ นัก วิจัย และนักวิ ชาการ
ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านประวัติศาสตร์ ผลวิจัยพบว่า ในส่วนแรก เกี่ ยวกับความคาดหวังของผู้ใช้ ทงั ้ 3 กลุ่ม ในคุณ ภาพ
บริ การทัง้ 5 ด้ านในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้ แก่ ด้ านเข้ าถึงทรัพยากรสารนิเทศ เมื่อจาแนกตามกลุ่มผู้ใช้
ความคาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็ นของนักศึกษา และนักวิชาการผู้ปฏิบตั ิงานด้ านประวัติศาสตร์ ได้ แก่การเข้ าถึง
ทรัพยากรสารนิเทศ ส่วนของอาจารย์ / นักวิจยั มีความคาดหวัง 2 ระดับ คือระดับมาก จานวน 4 ด้ าน และระดับปาน
กลางจานวน 1 ด้ าน ได้ แก่ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนที่สอง สาหรับบริ การที่ได้ รับจริ ง พบว่าผู้ใช้ ได้ รับบริ การใน
ระดับมาก 4 ด้ าน โดยมีด้านสถานที่และสิ่งแวดล้ อมมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด และด้ านลักษณะทางกายภาพ อยูใ่ นระดับปาน
กลาง และในส่วนของผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ านความหวังของผู้ใช้ ทงั ้ 3 กลุม่ พบว่า ไม่แตกต่าง
กันทัง้ 5 ด้ าน การบริ การที่ได้ รับจริ ง ไม่ต่างกัน 3 ด้ าน แตกต่างกัน 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านลักษณะทางกายภาพ และ
การเข้ าถึงทรัพยากรสารนิเทศ
ต่อ มา ธนิ น ทร พูน ศรี ส วัส ดิ์ (2549) ศึก ษาเรื่ อ งการใช้ บ ริ การและผู้ใช้ บ ริ ก ารในสานัก หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ช่วงพ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2548 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ บริ การและการใช้ บริ การในสานักหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติผลการวิจยั พบว่า ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่เป็ นคนไทย เป็ นผู้หญิ ง และเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโทจาก
สถาบันต่างๆ เพื่ อ มาค้ น คว้ า ท าวิท ยานิ พ นธ์ หัวเรื่ องหรื อ ชื่ อ เรื่ องที่ มี การค้ นคว้ ามากที่สุด คื อ ความเป็ นมาของ
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หน่วยงาน องค์กร สถานที่ สิ่งก่อสร้ าง อาคารและสิ่งของ ใช้ ระยะเวลาในการค้ นคว้ า 1 – 2 วัน ผู้ใช้ บริ การยืมและ
ทาสาเนาเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์ มากกว่าไมโครฟิ ล์ม เอกสารลายลักษณ์ชุดที่ถกู ขอทาสาเนามาก
ที่สดุ คือ เอกสารกรมราชเลขาธิ การ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล (ร.5 น) ปั ญหาที่พบในแบบฟอร์ มการให้ บริ การ
ผู้ใช้ บริ การคือ ผู้ใช้ บริ การไม่ระบุข้อมูลสาคัญ โดยเฉพาะเรื่ อง วัตถุประสงค์ในการวิจัย และหัวเรื่ องหรื อชื่อเรื่ องที่
ต้ องการค้ นคว้ า ทาให้ สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติไม่มีข้อ มูลที่ถูกต้ องในการปรับปรุ งการให้ บริ การให้ ตรงตาม
ความต้ องการของผู้ใช้ บริ การกลาง
ภาพิ ศุท ธ์ สายจาปา (2549) ที่ ได้ ศึก ษาภาพลัก ษณ์ ข องสานักหอจดหมายเหตุแ ห่งชาติ ในทัศ นะของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ 4 ด้ านของสานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติคือ ภาพลักษณ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ ด้านการบริ การ ภาพลักษณ์ ด้านเอกสารจดหมายเหตุ
และภาพลักษณ์ ด้านอาคารสถานที่ พบว่า นักศึ กษาบัณ ฑิตศึกษาที่มาใช้ บริ การสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
มากกว่าร้ อยละ 60 เป็ นเพศหญิ ง ส่วนใหญ่ เป็ นนักศึก ษาในวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษ ยศาสตร์ รู้ จักสานัก หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติได้ จากการแนะนาของอาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษามีความถี่ในการเข้ าใช้ บริ การ 1 – 3 ครัง้
ต่อปี และวัตถุประสงค์ในการมาใช้ บริ การคือ ทารายงาน ทาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับภารกิ จและความรับ ผิดชอบของสานัก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในด้ านการประชาสัม พัน ธ์
การบริ การ ด้ านเอกสารจดหมายเหตุ และด้ านอาคารสถานที่สภาพแวดล้ อม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
สุชาดา สุรางคกุล และลาปาง แม่นมาตย์ (2553) ศึก ษาแนวทางการจัด การเอกสารจดหมายเหตุใน
สถาบันอุด มศึก ษา กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้ านนโยบายเกี่ ยวกับ การจัดหา ประเภท วิธีการได้ ม า
รูปแบบการจัดการ และโครงสร้ าง การบริ หารจัดการเอกสารจดหมายเหตุ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ช้
และผู้ปฏิบตั ิงานด้ านจดหมายเหตุ ผู้ให้ ข้อมูล คือ ผู้ใช้ บริ การกลุม่ ผู้บริ หารมหาวิทยาลัย นักศึกษาปริ ญญาเอกและ
โทร อาจารย์และบุคลากร สัมภาษณ์จากผู้มีสถิติการเข้ าไปใช้ เอกสารจดหมายเหตุ จานวนวน 27 คน ผลการศึกษา
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้ บริ การพบว่ากลุ่มผู้ใช้ ที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ใช้ อื่นๆ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับความหมายของ
เอกสารจดหมายเหตุ การใช้ เอกสารจดหมายเหตุของผู้บริ หารมี วตั ถุป ระสงค์ เพื่ อใช้ ในการบริ หารงานประกอบ
การเขียนประวัติความเป็ นมาของมหาวิทยาลัย เป็ นพยาน หลักฐานทางกฎหมาย รวมทังในเพื
้
่อการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย ใช้ เพื่อการติดต่อสื่อสารกับศิษย์ เก่า เพื่อขอให้ สนับสนุนมหาวิทยาลัยและบริ จาคเงินเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ผู้ใช้ กลุม่ อื่นๆ มีวตั ถุประสงค์การใช้ งานเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
ประกอบการปฏิบตั ิงานเป็ นพยานหลักฐานข้ อมูลในการอ้ างอิงเอกสารต่างๆ รวมทังใช้
้ เพื่อจัดทาวารสาร รายงาน
ประจาปี จัดทาวีดีทัศน์ และการจัดนิทรรศการ ปั ญ หาที่ผ้ ูใช้ พบ คือ เอกสารที่จัดเก็ บนัน้ ไม่ครบถ้ วนมีส่วนที่ขาด
หายไป ข้ อมูลขาดตอน เนื่องจากการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เป็ นระบบ
การให้ บริ ก ารเอกสารจดหมายเหตุ จึ ง เป็ นการสรุ ป รวมผลการปฏิ บั ติ ง านตั ง้ แต่ ต้ นจนสุ ด ท้ ายว่ า
ผลการปฏิ บัติ งานจะสัมฤทธิ์ ผ ลดี ห รื อ ไม่ การให้ บ ริ ก ารความพึงพอใจ การได้ รับ ประโยชน์ จากการเรี ย กใช้ เป็ น
เครื่ องมือวัดผลงานที่ถกู ต้ องแน่นอนที่สดุ การนาเอกสารออกบริ การ การขอใช้ เอกสาร เนื ้อหาของเอกสาร เครื่ องมือที่
ใช้ ในการเรี ยกหาเอกสาร สิ่งเหล่านีจ้ ะสะท้ อนถึงปั ญ หาและวิธีการดาเนินงาน ซึ่งเป็ นข้ อมูลสาคัญ เพื่ อน าไปหา
แนวทางปรับปรุงแบบปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับทฤษฎีและหลักวิชาการ (สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร:
2559) ผู้วิจยั เห็นว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ยังไม่เคย
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มีการศึกษาวิจยั มาก่อน ประโยชน์จากการศึกษาวิจยั ทาให้ ทราบข้ อมูลอันจะนาไปสูก่ ารปรับปรุ งแก้ ไขการให้ บริ การ
ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ หรื อเป็ นข้ อเสนอแนะในการพัฒนางานในด้ านการบริ การให้ ดียิ่งขึ ้น

วัตถุประสงค์ งานวิจัย
เพื่อศึกษาการใช้ บริ การในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพล
อดุลยเดช

วิธีการวิจัย
งานวิจัย ระยะแรกนี เ้ ป็ นงานวิจัยเชิ ง สารวจ (survey research) โดยมีกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คื อ
แบบฟอร์ มที่ใช้ ในห้ องบริ การ ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562 จากผู้ใช้ บริ การ 72 คน ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบบันทึกข้ อมูล
เพื่อบันทึกข้ อมูลการใช้ บริ การและเก็ บรวบรวมการใช้ บริ การด้ วยตนเอง ข้ อมูลการใช้ บริ การประกอบด้ วยข้ อมูล
ผู้ใช้ บริ การและการใช้ บริ การ เช่น เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานที่ทางาน วัตถุประสงค์การใช้ บริ การ หัวเรื่ องที่
ต้ องการค้ นคว้ า ประเภทเอกสารที่ขอทาสาเนา เป็ นต้ น
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็ นการหาค่าสถิติ ร้ อยละ โดยการวิเคราะห์ ตามแบบันทึกข้ อมูลทีละส่วน ข้ อมูลผู้ใช้
เพศ อาชีพ สถานที่ทางาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา และข้ อมูลการใช้ บริ การ วัตถุประสงค์การใช้ บริ การ หัวเรื่ องที่
ต้ องการค้ นคว้ า ประเภทเอกสารที่ขอทาสาเนา ปริ มาณของเอกสารที่ขอทาสาเนา

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.ได้ ทราบข้ อมูลการใช้ บริ การในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิ
พลอดุลยเดช ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562
2.นาผลการวิจยั ไปใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการศึกษาเชิงลึกในกลุม่ ผู้ใช้ บริ การ และนาไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพ
บริ การให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ ได้ ตอ่ ไป

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาผู้ใช้ บริ การในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอ
ดุลยเดช ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562 พบว่าผู้ใช้ บริ การมีเพียงชาวไทย ไม่มีชาวต่างชาติ โดยรวมทัง้ 3 ปี ผู้ใช้ บริ การ
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 59.72) และผู้ใช้ บริ การเพศชาย (ร้ อยละ 40.29) อาชีพที่เข้ ามาใช้ บริ การมากที่สดุ
คือ ข้ าราชการ ร้ อยละ 34.70 สถานที่ทางานหรื อสถาบันการศึกษาของผู้มาใช้ บริ การ เป็ นหน่วยงานราชการ มีจานวน
มากที่สดุ (ร้ อยละ 33.33) ระดับการศึกษาของผู้ใช้ สว่ นใหญ่อยูร่ ะดับปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 41.66) โดยผู้เข้ าใช้ บริ การ
ส่วนใหญ่ไม่ระบุสาชาวิชา (ร้ อยละ 56.94)
ผลการศึกษาข้ อมูลการใช้ บริ การยังพบว่า รวมทัง้ 3 ปี ด้ านวัตถุประสงค์ของการใช้ บริ การที่ผ้ ใู ช้ บริ การระบุ
คือ เพื่อนาไปประกอบการจัดทาหนังสือและสิ่งพิมพ์ (ร้ อยละ 23.52) เอกสารที่ติดต่อขอทาสาเนามากที่สดุ คือ
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์ภาพ (ร้ อยละ 93.50)
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แนวทางการจัดการการท่ องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษา ชุมชนวัดตาล ตาบลบางเสด็จ อาเภอ
ป่ าโมก จังหวัดอ่ างทอง
Community-based Tourism Management : Case study of Wat Tarn Community Bangsadej
Sub-district Pa-Mok district, Ang-Thong Province
เจตนา พัฒนจันทร์ 1
Jetana Patanachan

บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องการท่องเที่ยวโดยชุมชนชน ของชุมชนวัดตาล ตาบลบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง มีจุดมุ่งหมาย
หลักเพื่อทาความเข้ าใจบริ บทของการท่องเที่ยวที่เกิดขึ ้นของชุมชนตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั และสร้ างองค์ความรู้ให้ แก่
กลุม่ เป้าหมาย จนนาไปสูก่ ารร่ วมกันสร้ างแนวทางการพัฒนาโดยใช้ ทรัพยากรวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในชุมชน
เป็ นต้ นทุนในการพัฒนา โดยผู้วิจยั ได้ ประยุกต์ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีสว่ นร่วม (Participation Action
Research) ผลการวิจยั พบว่าการท่องเที่ยวของชุมชนวัดตาล ไม่ได้ กระจายการท่องเที่ยวออกไปทังต
้ าบลหรื อทัว่ ทัง้
หมูบ่ ้ านคงอยู่ในรูปศูนย์การเรี ยนรู้ การที่ชมุ ชนมีความเข้ าใจว่าชุมชนของตนเองเป็ นชุมชนท่องเที่ยวเนื่องมาจาก การ
เกิ ดขึ ้นของที่พักโฮมสเตย์ ที่ดาเนินการมาเป็ นระยะเวลายาวนาน โดยได้ รับการรับ รองจากภาครัฐ รวมไปถึงการ
สนับสนุนปั จจัยต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ องค์กรอิสระ เป็ นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นป้ายบอกสถานที่
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ของตุ๊กตาชาววัง ปั ญหาที่ สาคัญประการหนึ่งของงานพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ
ชุมชนไม่สามารถจัดการตนเองได้ บทความชิ ้นนี ้จึง ได้ นาเสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ ชมุ ชนได้
เรี ยนรู้ ตนเองจนนาไปสู่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยกระบวนการมีสว่ นร่ วม โดยอาศัยแนวทางการพัฒนา 5
ด้ าน จากเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของประเทศไทย ประกอบไปด้ วย 1) ด้ านการบริ หารการจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) ด้ านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 3) ด้ านการอนุรักษ์ และส่งเสริ ม
มรดกทางวัฒนธรรมชุมชน 4) ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรื อสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นระบบและยัง่ ยืน 5) ด้ าน
คุณภาพการบริ การการท่องเที่ยวโดยชุมชน
คาสาคั ญ : วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม , การท่องเที่ยวโดยชุมชน , ทรัพยากรทางวัฒ นธรรมและการ
ท่องเที่ยว

Abstract
This research studies on tourism of the local community, Wat Tan located in Bangadej, Ang
Thong - aims to understand the context of tourism in the community from the past to the present and
create knowledge for target group leading to the joint development of the concept of utilizing cultural and
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tourism resources for development. The research applies participation action research which it was found
that the tourism in the Wat Tan community is not fully covered throughout the district or the village. The
people in the community still have an understanding that the increasing tourism rate is due to the growth
of homestays that have been operating for a long time by being supported from the public sector, as well
as several various factors from the public, private or independent sectors - such as location signs and
packaging design of palace dolls. One of the main problems of the tourism development in the
community is that the people cannot manage themselves, hence, this article presents the concepts of
tourism management to enable the community to learn and lead the tourism management by applying the
5 development approaches from the criteria of the community tourism development in Thailand; 1)
community tourism management, 2) economics, society, and life quality 3) conservation and promotion of
community’s cultural heritage, 4) systematic and sustainable natural and environmental resource
management,and 5)tourism service quality within the community.

Keywords: participation action research, community based tourism, cultural and tourism resources
บทนา
ปั จจุบนั การท่องเที่ยวแบบมวลชน (mass tourism) ถูกนามาใช้ ในนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและรายได้ มหาศาลเข้ าสู่ประเทศซึ่งถูกผลักดันให้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องเติบโตและขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่ อ งกว่า 4 ทศวรรษ ที่ ป ระเทศไทยหัน มาพัฒ นาอุต สาหกรรมการท่อ งเที่ ย ว หลังจากโครงการส่งเสริ ม การ
ท่องเที่ยว “Visit Thailand Year” ใน ปี พ.ศ. 2530 และ “Amazing Thailand” ใน ปี พ.ศ. 2547 ทาให้ ประเทศไทยเป็ น
ที่ร้ ู จกั และกลายเป็ นมหาอานาจประเทศหนึ่งด้ า นการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชีย เทิดชาย ช่วยบารุง (2551) แม้ การ
ท่องเที่ยวจะสร้ างรายได้ ให้ แก่ประเทศอย่างมหาศาล แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ ว่า พื ้นที่ใดก็ตาม หากได้ รับการพัฒนา
หรื อมีการท่องเที่ยวเกิดขึ ้นแล้ ว ย่อมที่จะมีการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรในพื ้นที่นนั ้ ๆ มากขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นทรัพยากร
ทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม อัญญารัตน์ ธนาวรรณ และ มณีวรรณ ผิวนิ่ม (2557) ได้ ชี ้ให้ เห็นถึงผลกระทบ
ทางสังคมและวัฒ นธรรม จากการท่องเที่ยวของ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่เดิมมีการเปลี่ยนแปลงสังคมและ
วัฒนธรรมไปอย่างช้ า ๆ แต่การเพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ ว จากรู ปแบบการท่องเที่ยวแบบมวลชน (mass
tourism) ทาให้ เชียงคานเริ่ มมีปัญหาขึ ้นหลายประการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจากการท่องเที่ยวถือว่าเป็ นปั ญหา
เร่งด่วนที่ต้องรี บหาทางแก้ ไข ผลกระทบจากการท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวทาให้ เกิดการทบทวนเรื่ องการท่องเที่ยว
ในมิติต่าง ๆ และหนึ่งในนันก็
้ คือ ทาให้ เกิดการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม/เฉพาะทาง (Niche Tourism) โดยเฉพาะการ
ท่อ งเที่ ย วโดยชุม ชน (Community-Based Tourism) โดยมี ห น่ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนให้ ก ารสนับ สนุน ชุม ชน
หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาการชุมชนตนเองเพื่อรองรับการท่องเที่ยว จะเห็นได้ จาก บริ ษัทเอกชนที่ก่อตังขึ
้ ้นมาเพื่อประกอบ
ธุรกิจการท่องเที่ยวทางเลือกหรื อการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ ้น แม้ การส่งเสริ มการท่องเที่ยวด้ านนี ้จะมีสงู ขึ ้นมาก ใน
อีกด้ านหนึ่งชุมชนที่เป็ นเป้าหมายของโครงการเหล่านี ้ก็มีทงที
ั ้ ่ประสบความสาเร็ จและล้ มเหลวเช่นกัน ปั จจัยหนึง่ ของ
การล้ มเหลวนันคื
้ อ ชุมชนไม่ได้ เตรี ยมพร้ อมสาหรับการพัฒนาที่มีอย่างรวดเร็ ว ซึ่งจะเห็นได้ จากข่าวสารตามหน้ า
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หนังสือพิมพ์หรื อเว็บไซต์ตา่ ง ๆ เช่นสานักงานข่าวไทยพีบีเอสเสนอ บทสัมภาษณ์ นายเมืองมนต์ สุขพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่บ้านกุดตาใกล้ พฒ
ั นา บอกว่า “ตังแต่
้ เปิ ดโครงการมายังไม่มีนกั ท่องเที่ยวเข้ ามาที่หมู่บ้าน ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะที่นี่
ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่กลับนางบประมาณมาสนับสนุนด้ านนี ้ เช่นทาโฮมสเตย์ ทังที
้ ่ชาวบ้ านต้ องการให้ สง่ เสริ มและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างเช่นผ้ าย้ อมคราม และผ้ าทอลายขิดให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงกว้ างมากขึ ้น มีตลาดรองรับ
สิ่งที่เกิ ดขึน้ จึงไม่ตอบโจทย์ ความต้ องการของชาวบ้ านได้ ” ไทยพี บีเอส (2563: ระบบออนไลน์ ) ซึ่งชุมชนวัดตาล
ตาบลบางเสด็จ อาเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง ก็เป็ นชุมชนหนึง่ ที่มีหน่วยงานจากภายนอกต้ องการเข้ าไปสนับสนุนใน
ด้ านการท่องเที่ยวเช่น การจัด ตัง้ กลุ่มในการดาเนิ นการท่องเที่ยวของชุมชน เมื่ อ ปี พ.ศ.2561 ซึ่งในปั จจุบัน กลุ่ม
ดังกล่าวไม่ได้ ถกู ขับเคลือ่ นและมีบทบาทในการจัดการการท่องเที่ยวของตาบล และชุมชนแต่อย่างใด
ชุมชนวัดตาลเป็ นพื ้นที่ที่มีความสาคัญเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เป็ นที่ร้ ูจกั และมีชื่อเสียงในด้ านของ
การเป็ นแหล่งทาหัตถกรรมตุ๊กตาชาววัง โดยในปี พ.ศ.2519 สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ทรงมีพระราชดาริ ให้ ชาวบ้ านประดิษฐ์ เป็ นอาชีพเสริ ม นอกจากตุ๊กตาชาววังแล้ วบางเสด็จเป็ นพื ้นที่ ที่มีความเป็ นมา
อย่างยาวนานนับตังแต่
้ สมัยกรุ งศรี อยุธยาจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ จนถึง ปั จจุบัน นอกจากนี ้ยั งมีทรัพยากรและ
มรดกทางวัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นจานวนมาก เช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วดั ท่าสุทธาวาส ความเชื่อเรื่ อง
เส้ นทางข้ ามทัพของพระนเรศวรมหาราช ประเพณีการก่อพระเจดีย์ทรายน ้าไหล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การทาไม้
ก้ านธูปซึง่ เป็ นอาชีพดังเดิ
้ มของคนในชุมชน อาหารท้ องถิ่นที่ใช้ วตั ถุดบิ ในท้ องที่เช่นปลาแม่น ้าพืชผักในชุมชน และการ
ทาสวนเกษตรอินทรี ย์ ชุมชนแห่งนี ้ยังเป็ นเป้าหมายของโครงการในการพัฒนาการท่องเที่ยวและอีกหลายด้ านของ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระอีกมากมาย หลายโครงการ ดังนัน้ การวิจยั เรื่ องการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ชุมชนวัดตาล ตาบลบางเสด็จ อาเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง จึงเป็ นประโยชน์ในการนาเสนอแนวทางการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ ชุมชนได้ เรี ยนรู้ ตนเองจนนาไปสูก่ ารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อให้ ชมุ ชนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และบริ บทของชุมชนตนเองในด้ านของการท่องเที่ยวได้
2. เพื่อสร้ างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้ แก่ชมุ ชน
3. นาผลวิเคราะห์ และองค์ ความรู้ มาส่งเสริ มการทางานร่ วมกัน การแก้ ปัญ หา และสร้ างแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั เรื่ องแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษา ชุมชนวัดตาล ตาบลบางเสด็จ อาเภอ
ป่ าโมก จั ง หวัด อ่ า งทอง ผู้ วิ จั ย ประยุ ก ต์ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation Action
Research)
ขันตอนที
้
่ 1 การศึกษาเอกสาร (Documentary Study)
ข้ อมูลในส่วนนีเ้ ป็ นข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับการศึกษาวิจัยโดยมีประเด็นที่ ทาการศึกษาได้ แก่ ลักษณะทาง
กายภาพ วัฒนธรรม ข้ อมูลด้ านประวัติศาสตร์ และข้ อมูลด้ านความสาคัญของพื ้นที่ อีกทังข้
้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยรวบรมข้ อมูลทังจากเอกสารชั
้
นต้
้ น (Primary Sources)
และเอกสารชันรอง
้
(Secondary Sources) เพื่อให้ ทราบถึงข้ อมูลที่เป็ นทางการของแต่ละในหัวข้ อที่ศึกษาและนาไป
วิเคราะห์สงั เคราะห์ต่อไป จากตารา บทความวิชาการ รายงานการวิจยั เอกสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และฐานข้ อมูล
ในอินเตอร์ เน็ต
ขันตอนที
้
่ 2 ข้ อมูลจากการลงพื ้นที่สารวจ
ข้ อมูลส่วนนี ้ผู้วิจยั จะให้ ความสาคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับสภาพการณ์สถานภาพของชุมชนที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวตังแต่
้ อดีตจนถึงในปั จจุบันในเขตพื ้นที่ที่ทาการศึกษา ซึ่งเป็ นเนื ้อหาเกี่ยวกับ เรื่ องทัว่ ไปเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว ระบบการบริ หารจัดการในด้ านต่าง ๆ โดยใช้ เกณฑ์ พฒ
ั นาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยเพื่อ
ประเมินศักยภาพของพื ้นที่ที่ทาการศึกษาในลงสารวจ เบื ้องต้ น โดยประกอบไปด้ วย 5 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านการบริ หาร
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) ด้ านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 3) ด้ านการอนุรักษ์ และ
ส่งเสริ มมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน 4) ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรื อสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นระบบและยัง่ ยืน
5) ด้ านคุณภาพการบริ การการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เลือกกลุม่ ตัวอย่าง
แบบเจาะจง โดยสัมภาษณ์ บคุ คลสาคัญ (Key person) ที่เป็ นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของชุมชน
จานวน 3 คน โดยมีบทบาทในชุมชนคือ ผู้นาแบบทางการ ผู้นาแบบไม่ทางการ และผู้ที่ได้ รับการยอมรับเคารพนับถือ
ขันตอน
้
ที่ 3 สร้ างกระบวนการมีสว่ นร่วม หลังจากผู้วิจยั ได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลและประเมิณศักยภาพ
เบื ้องต้ นแล้ วจะทาการนาเสนอข้ อมูลทังหมดเพื
้
่อสร้ างกระบวนการมีสว่ นร่ วมในการพัฒนาต่อไป โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1.การให้ องค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแก่ชมุ ชน การนาเสนอข้ อดีข้อเสีย และกรณีศกึ ษา
2.การสร้ างความเข้ า ใจตนเองโดยให้ ชุม ชนมี ส่ว นร่ ว มในการส ารวจทรั พ ยากรทางการท่อ งเที่ ย วและ
วัฒนธรรมของตนเอง ประเมินศักยภาพตนเองด้ วยเกณฑ์พฒ
ั นาการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย รวมไปถึงการ
วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรคของชุมชน (SWOT Analysis)
3. การสร้ างเส้ นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ได้ มาจาก
กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน และเป้าหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนร่วมกัน
4.ร่ วมกันจัดทาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ ชุมชนวัดตาล ตาบลบางเสด็ จ อาเภอป่ า
โมก จังหวัดอ่างทอง

ผลการวิจัย
ชุมชนวัดตาล ตาบลบางเสด็จ อาเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง มีความสาคัญในมิติประวัติศาสตร์ เนื่องจาก
ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา ชุมชนเป็ นหนึ่งในเส้ นทางการเคลื่อนทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็ นเมืองบริ วาร
ด้ านเสบียง ด้ านการเกษตร และปศุสตั ว์ ที่สาคัญของพระนครศรี อยุธยาในสมัยนัน้ ขณะที่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เป็ น
เส้ นทางการเสด็จประพาสมณฑลนครสวรรค์ และมณฑลกรุ งเก่า (พระนครศรี อยุธยา) โดยทางชลมารค (จังหวัด
อ่างทอง, 2554) อีกทังพระบรมวงศานุ
้
วงศ์ทกุ พระองค์ล้วนแล้ วแต่เคยเสด็จมาที่ ตาบลบางเสด็จทุกพระองค์ และทรง
มีพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิตประชนที่ชุมชนแห่งนี ้จานวนมาก เช่น อาชีพพระราชทานการปั น้ ตุ๊กตา
ชาววัง โรงสีพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม (2559)
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ด้ านสภาพสังคมในอดีตเป็ นชุมชนเกษตรกรรมและปศุสตั ว์ ปั จจุบนั เป็ นชุมชนเกษตรกรรมกึ่งเมือง และมี
สภาพสังคมเป็ นสังคมผู้สงู อายุ เนื่องมาจากหนุม่ สาววัยทางานออกไปทางานนอกชุมชน เช่นโรงงานที่จงั หวัดอ่างทอง
หรื อ นิคมโรงงานในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นต้ น
ชุมชุมชนวัดตาล ตาบลบางเสด็จ อาเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง นับถือศาสนาพุทธเป็ นหลัก มีวดั สาคัญ
ชุมชน คือวัดท่าสุทธาวาส หรื อชาวบ้ านจะเรี ยกติดปากว่า “วัดท่า” สันนิษฐานว่าสร้ างขึ ้นในสมัยกรุ งศรี อยุธยา ไม่
ปรากฏประวัติการสร้ าง นอกจากหลักฐานทางโบราณคดี และโบราณวัตถุในวัดอาทิเช่นศิลปะกรรมของพระประธาน
ภายในพระอุโบสถซึง่ สร้ างจากหินทรายแดง ใบเสมาทาด้ วยหินทรายแดง เป็ นต้ น หนังสือประวัติวดั ทัว่ ราชอาณาจักร
ของกรมการศาสนาระบุว่า “วัด แห่ง นี ส้ ร้ างมานานแล้ ว สัน นิ ษ ฐานว่า ประมาณ พ.ศ.2175 ได้ รั บ พระราชทาน
วิสงุ คามสีมา ประมาณ พ.ศ. 2200” ด้ วยลักษณะสภาพเป็ นวัดมายาวนาน จากสมัยอยุธยาถึงปั จจุบนั คงได้ รับการ
บูรณปฏิสงั ขรตามควรแก่เวลาและความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง สิ่งก่อสร้ างและศิลปวัตถุจึงมีทงั ้ ศิลปกรรมสมัย
อยุธยาและรัตนโกสินทร์ จึงนับว่าเป็ นวัดที่มีความสาคัญในประวัติศาสตร์ ชาติไทยมาตังแต่
้ อดีตตราบจนถึงทุกวันนี ”้
กระทรวงวัฒนธรรม (2559)
ด้ านการท่องเที่ยว ชุมชนมีความตังใจที
้ ่จะดาเนินการเรื่ องการท่องเที่ยวเนื่องจากต้ นทุนของชุมชนในด้ าน
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวดังที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น โดยมีภาครัฐให้ การสนับสนุนในการจัดตังกลุ
้ ม่ เช่น การจัดตังกลุ
้ ม่
ในการดาเนินการท่องเที่ยวของชุมชน เมื่อปี พ.ศ.2561 (คาสัง่ อาเภอป่ าโมกที่ 77/2561 เรื่ องแต่งตังคณะกรรมการ
้
และคณะทางานขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว ตาบลบางเสด็จ) ปั จจุบนั กลุม่ ดังกล่าวไม่ได้ ถกู ขับเคลื่อนและมี
บทบาทในการจัดการการท่องเที่ยวของตาบล และชุมชนแต่อย่างใด ผู้จดั การการท่องเที่ยวที่เกิดขึ ้นคือกลุม่ คนและ
คณะกรรมการจากศูนย์ต๊ กุ ตาชาววัง ซึ่งไม่ได้ มีภารกิจหลักในการพัฒนา วางแผน ดูแล อนาคตของการท่องเที่ยวที่
เกิดขึ ้นในชุมชน
ด้ วยเหตุผลดังกล่าว จึงทาให้ ชมุ ชนเป็ นเป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐจานวนมากในการนาโครงการต่าง ๆ
ลงมาในพื ้นที่ชุมชน แต่สงิ่ ที่น่าสนใจคือ ชุม ชนขาดเป้ามายหรื อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ชดั เจน เช่น ป้าย
สือ่ ความหมาย หรื อป้ายอธิบายแหล่งท่องเที่ยว ซ ้าซ้ อน มาจากหลายหน่วยงาน จะเห็นได้ วา่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ตรงตามความต้ องการ ชุมชนหรื อกลุ่มจาเป็ นต้ องรับผลผลิตไว้ จากปั ญหาและความสาคัญดังกล่าว บทความ
เรื่ องนี ้จึงประยุกต์ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม (Participation Action Research) โดยเชื่อว่าความรู้
คืออานาจ โดยมุ่งสร้ างความรู้ ความเข้ าใจต่อชุมชนว่า “ตนเองเป็ นใคร” “มาจากไหน” “เราต้ องการจะก้ าวไปไหน”
และ “เราจะไปถึงจุดหมายได้ อย่างไรเพื่อให้ เกิดสิง่ ที่ดีกว่าปั จจุบนั Smith (1997) ซึง่ นามาสูผ่ ลลัพธ์สรุปได้ ดงั นี ้
1.ช่วงแรกก่อนเริ่ มกระบวนการให้ องค์ความรู้ ด้านการท่องเที่ยว ชุมชนไม่สามารถนิยามตนเองได้ ว่าสิ่งที่
ตนเองทาอยู่คือการท่องเที่ยวหรื อไม่และอย่างไร การจัดการการท่องเที่ยวในมุมของชุมชนถูกขับเคลื่อนโดยคนนอก
มาโดยตลอด ดังเห็นจาก บทสัมภาษณ์ในงานวิจยั เช่น “รู้จกั การท่องที่ยว หรื อการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรื อไม่ แล้ วรู้
หรื อไม่วา่ การท่องเที่ยวของชุมชนเราเป็ นลักษณะใด ดาเนินการอย่างไร” ทังนี
้ ้หลักจากจัดกระบวนการให้ องค์ความรู้
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแก่ชุมชน การนาเสนอข้ อดีข้อเสีย และกรณีศกึ ษาแล้ วชุมชนสามารถตอบบทสัมภาษณ์ ได้ ไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยสรุ ป ว่า การท่องเที่ยวของเราจัดอยู่ในประเภทการท่องเที่ยวกระแสหลัก (mass tourism) ใน
รูปแบบของศูนย์เรี ยนรู้ต๊ กุ ตาชาววังเพียงแห่งเดียว ปั จจุบนั นักท่องเที่ยวหลักเป็ นผู้ศกึ ษาดูงานและจัดงานอีเว้ นท์ เช่น
งานวิ่ง งานแรลลี่ เป็ นส่วนใหญ่ ชุมชนสามารถวิเคราะห์ศกั ยภาพตนเองได้ ว่า เป็ นชุมชนที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่
แข็งแรง เช่นศูนย์ ตุ๊กตาชาววัง วัดท่าสุทธาวาส อาหารพื ้นบ้ าน และมีหน่วยงานเป็ นจานวนมากเข้ ามาสนับสนุนใน
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ด้ านเศรษฐกิจ รายได้ แต่ในขณะเดียวกันในบางครัง้ การพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ อาจจะไม่ตรงตามความต้ องการ
ของชุมชน และมีจุดด้ อยของชุมชนคือสภาพสังคมเป็ นสังคมผู้สงู อายุซึ่งเป็ นปั ญหาในการดาเนินการพัฒนาบางเรื่ อง
เช่น เทคโนโลยี หรื อ การใช้ ภาษาต่างประเทศ การจัดกิจกรรมให้ องค์ความรู้ดงั กล่าวเป็ นการให้ การศึกษาแก่บคุ คลใน
ชุมชนเป็ นกลุ่มที่ มีจานวนไม่ม ากนัก มีค วามสนใจร่ วมกัน มี ลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน มีการทากิ จกรรมร่ วมกัน ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับงานศึกษาของ สนธยา พลศรี (2547) กล่าวว่า การพัฒ นาชุมชนมี วิธีการสาคัญ 3 วิธี คือการให้
การศึกษาแก่ชมุ ชน การจัดระเบียบชุมชน และการดาเนินงานในลักษณะของกระบวนการ
2. เมื่อชุมชนทราบถึงสถานะของตนเองแล้ วรวมถึงรับทราบหลักการของแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(Community – Based tourism หรื อ CBT) ชุมชนมีความต้ องการให้ ตนเองมีการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็ น
ระบบ โดยเห็นว่ามีทรัพยากรอีกหลายอย่างของชุมชนที่สามารถนามาพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนได้ ซึง่ สอดคล้ อง
กับประโยชน์ ที่ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (2561: ระบบออนไลน์) ให้ ไว้ ว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” มีส่วน
สนับสนุนการฟื ้น ฟูวัฒ นธรรมท้ องถิ่ น “วิถีชีวิต และวัฒ นธรรม เป็ นสิ่งที่บ อกถึงอัตลัก ษณ์ ความเป็ นชุมชน ความ
เข้ มแข็งของชุมชนจะทาให้ ชุมชนสามารถปรับตัวให้ อยู่ในสังคม โดยที่ยงั คงอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมและปรับประยุกต์ให้
สอดคล้ องกับยุคสมัย มีการสืบทอดสู่คนรุ่ นหลังได้ อย่ างต่อเนื่อง” CBT เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างความภาคภูมิใจ
ให้ กับ ชาวบ้ า นในการน าเสนอ “ของดี ” ชุม ชนให้ ค นภายนอกได้ รั บ รู้ ท าให้ เกิ ด การสื บ ค้ น ถ่ า ยทอด และฟื ้น ฟู
วัฒนธรรมจากรุ่ นสูร่ ุ่ น ชุมชนมีการบริ หารจัดการและร่ วมกันกาหนดว่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอะไรบ้ างที่ชมุ ชนพร้ อม
ในการนาเสนอและสร้ างการเรี ยนรู้ แก่ผ้ ูม าเยือน” ด้ วยแนวคิ ดนีจ้ ึงได้ เกิ ดกระบวนการในการสืบค้ นหรื อนาเสนอ
ทรัพยาการทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่อยูใ่ นชุมชน รวมไปถึงการสร้ างแผนที่ชมุ ชนหรื อแผนที่เดินดินจากความ
ทรงจา เมื่อเสร็ จสิ ้นกระบวนการชุมชนจึงตระหนักได้ ว่ามีทรัพยากรทางวัฒนธรรมอีกเป็ นจานวนมากที่มีศกั ยภาพ
พอที่จะนามาพัฒนาเป็ นกิจกรรมทางการท่องเที่ยว นอกเหนือศูนย์ต๊ กุ ตาชาววังที่ชมุ ชนควรหยิบขึ ้นมานาเสนอ และ
เห็นภาพกว้ างของพื ้นที่ชมุ ชนตนเองจากแผนที่ชมุ ชนที่ร่วมกันสร้ าง
3. ผู้ศกึ ษาได้ นาเสนอผลการศึกษาในประเด็นต่างๆ โดยประกอบไปด้ วย 1) ผลการวิเคราะห์ปัจจัย ภายใน
และภายนอกของชุมชน (SWOT Analysis) 2) ผลการประเมินตนเองโดยใช้ เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ของ ประเทศไทย เพื่อร่ วมกันพิจารณาและสังเคราะห์ออกมาเป็ นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ตนเองโดยเริ่ มจากการหากลไก หรื อกลุ่มคนที่มีความสนใขในเรื่ องเดียวกันในที่นี ้คือ กลุม่ คนที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการศึกษาในครัง้ นี ้ตามกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกัน สอดคล้ องกับ พจนา สวนศรี
(2546) ได้ สร้ างกระบวนการท างานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน (The Process of Facilitating the
Development of CBT) ซึ่งมีการจัดทาวิสยั ทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวโดยชุน ชน เป็ นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนา โดยมีผลการทากระบวนการคือ กลุ่มเป้าหมายมีการลงมติร่วมกันเพื่อก่อตังกลุ
้ ม่ หรื อหน่วยงานที่ทาหน้ าที่
ดาเนินการขับเคลื่อนการท่องเที่ ยวโดยชุมชนต่อไปในอนาคต และกาหนดโครงสร้ างพร้ อมคัดเลือกบุคลากรเพื่อทา
หน้ าที่พฒ
ั นาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยให้ ใช้ ชื่อว่า “ชมรมส่งเสริ มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ านบางเสด็จ ” มีจานวน
สมาชิ ก ทัง้ หมด 20 คน ประกอบไปด้ ว ย ประธาน 1 คน รองประธาน 2 คน เลขานุก าร 1 คน เหรั ญ ญิ ก 2 คน
ประชาสัมพันธ์ 2 คน และกรรมการ 12 คน โดยมีวิสยั ทัศน์ และเป้าหมายในการทางานที่ ร่วมกันคิด ดังนี ้ “ชมรม
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ านบางเสด็จ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อม พัฒนาศักยภาพบุคลากร ฟื น้ ฟู
เศรษฐกิจ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเพื่อคนทังมวล
้
เพื่อความสุขและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนสูส่ ากลอย่างยัง่ ยืน ”
ชมรมส่งเสริ มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ านบางเสด็จ” มีเป้าหมายในการทางาน ดังนี ้
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1.มีการบริ หารจัดการการท่องเทีย่ วที่เป็ นระบบ
2.การท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ ดียงิ่ ขึ ้น
3.เผยแพร่วฒ
ั นธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ท้ องถิ่น
4.ยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนสูส่ ากล
หลังจากนันชุ
้ มชนได้ ร่วมกันคัดเลือกทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมาร้ อยเรี ยงเป็ นเส้ นทาง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ในช่วงเช้ าจะเป็ นการสัมผัสงานศิลปะและงานฝี มือ ของชุมชนเช่นการชมจิตรกรรมฝาผนังที่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส่งมีรับสัง่ ให้ วาดขึ ้นพร้ อมทังลงฝี
้ พระหัตถ์เอง ทดลอง
ปั น้ ตุ๊กตาชาววังซึ่งเป็ นอาชี พพระราชทาน โดยครู ผ้ สู อนเป็ นสมาชิกของชุมชน จากนันชมและฟั
้
งบรรยายถึงอาชีพ
ดังเดิ
้ มของคนบางเสด็จคือการทาไม้ ก้านธูป รับประทานอาหารกลางวันโดยมีรายการอาหารพื ้นบ้ านที่ชมุ ชนคัดเลือก
จากฐานทรัพยาที่หาได้ ในชุมชนเป็ นหลักสามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพภูมิศาสตร์ ของชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์
เช่นปลาดุกสะเดาน ้าปลาหวาน เนื่องจากในชุมชนมีต้นสะเดาทังสะเดามั
้
น สะเดาขม ปลาเห็ด (ทอดมัน) ที่ได้ ปลา
กรายจากแหล่งน ้าธรรมชาติในชุมชนเอง แกงคัว่ ผักบุ้ง ที่ใช้ วตั ถุดิบตามบ้ านสมาชิก หมี่กรอบทรงเสวย เป็ นรายการ
อาหารที่ทาถวายพระบรมวงศานุวงษ์ ขณะลงพื ้นที่ปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจที่ชุมชนแห่งนี ้ พร้ อมชมการแสดงราโทน
ซึ่งเป็ นศิลปการร้ องราทาเพลงพืน้ บ้ านระหว่างรับประทานอาหาร ช่วงบ่าย ตรวจสุ ขภาพกับหมอชาวบ้ านซึ่งเป็ น
ปราชญ์ ชุมชนด้ านการรักษากระดูกและไขข้ อเพียงท่านเดียวของหมู่บ้านในปั จจุบนั ชาวบ้ านยังเดินทางมาให้ หมอ
ชาวบ้ านท่านนี ้ช่วยเหลืออยู่ จากนันเข้
้ าสวนเกษตรอินทรี ทดลองทากิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน
ข้ าวเกรี ยบปลาทับทิบ และเลือกซื ้อผักปลอดสารพิษได้ ในสวนเกษตรแห่งนี ้ จึงเดินทางเดินทางมาสรุปกิจกรรมที่ศนู ย์
ตุ๊กตาชาววัง พร้ อมรับตุ๊กตาที่ปัน้ และลงสีกลับไปเป็ นของที่ระลึก โดยใช้ ระยะเวลาอยู่ในชุมชนหนึ่งวัน เส้ นทางนี ้เป็ น
เส้ นทางทดลองการใช้ ทรัพยากรของชุมชนตนเอง ซึง่ ผลผลิตแรก ของ “ชมรมส่งเสริ มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ านบาง
เสด็จ”
กระบวนการที่กล่าวมาทังหมดนี
้
้ผู้วิจยั มุ่งหวังให้ ชุมชนมีภมู ิค้ มุ กันตนเองจากการพัฒนาจากภายนอก และ
ตระหนักรู้วา่ ว่า “ตนเองเป็ นใคร” “มาจากไหน” “เราต้ องการจะก้ าวไปไหน” และ “เราจะไปถึงจุดหมายได้ อย่างไร และ
สามารถนาทรัพ ยากรทางวัฒ นธรรมและการท่องเที่ยวมาใช้ ป ระโยชน์ ได้ ซึ่งการดาเนินกิ จกรรมต่างที่กล่าวมานี ้
สามารถตอบวัตถุประสงค์ของในงานวิจยั นี ้ได้ ครบถ้ วน ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ไม่ได้ มงุ่ หวังว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ของ ชุมชนวัดตาล ตาบลบางเสด็จ อาเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง จะประสบความสาเร็ จเป็ นชุมชนท่องเที่ยวที่มี
คุณ ภาพและสมบูรณ์ แบบ ทัง้ นี ้ต้ องอาศัยความต่อเนื่องของชุมชนเอง และการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ภายใต้ แนวทางการพัฒนาที่ ” ชมรมส่งเสริ มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ านบางเสด็จ ” ได้ ร่วมกันดาเนินการไว้ การดูแล
เอาใจใส่จากองค์กรพี่เลี ้ยงอย่างใกล้ ชิด เช่นการติดตามประเมินผลภายหลังที่ดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวเมื่อ
ดาเนินการครบหนึง่ ปี

สรุป
กระบวนการหรื อผลลัพธ์ ต่าง ๆ ที่ได้ จากวิจัยเรื่ องแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณี ศึกษา
ชุมชนวัดตาล ตาบลบางเสด็จ อาเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง ผู้วิจยั ประยุกต์ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ น
ร่ วม (Participation Action Research) โดยมองว่าความรู้ คืออานาจ และมุ่งหวังว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็ น
เครื่ องมือในการสร้ างประโยชน์ ให้ แก่ชุมชนตามแนวคิดของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยชุมชนสามารถวิเคราะห์
ตนเองได้ ด้วยกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และใช้ กระบวนการมีสว่ นร่ วมระดมความคิดเห็นจากคนในชุมชนเอง
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โดยมีผ้ วู ิจัยเป็ นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) และครู ผ้ สู อน (Teacher) โดยการใช้ เครื่ องมือในการวิเคราะห์
ตนเองเช่น SWOT Analysis เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประเทศไทย และเครื่ องมือในการสารวจชุมชน
อย่างง่ายเช่นการทาแผนที่เดินดินหรื อแผนที่ชุมชน โดยร่ วมกันสร้ างหน่วยงานเล็กๆซึ่งเป็ นองค์กรระดับชุมชนที่มี
หน้ าที่บริ หารจัดการและกาหนดแนวทางการพัฒ นาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชุมชนตนเองขึ ้นมาอย่ างไม่เป็ น
ทางการในขณะนี ้ มีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วม โดยผู้ศึกษาได้ นาแนวทางการ
พัฒนาที่ผา่ นกระบวนการมีสว่ นร่วมชิ ้นนี ้มอบให้ แก่หน่วยงานที่มภี ารกิจและหน้ าที่โดยตรงในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
และการพัฒนาชุมชน คือ สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจั งหวัดอ่างทอง และพัฒนาชุมชนอาเภอป่ าโมก เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาจากชุมชนโดยมีรากฐานจากเครื่ องมือของรัฐเองคือการเกณฑ์ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ประเทศไทย และความต้ องการของชุมชน
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การสื่อสารความรู้ ผ่านนวัตกรรม QR code : กรณีศึกษาแหล่ งโบราณคดีเพิงผาบ้ านไร่ อาเภอปาง
มะผ้ า จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
Innovation QR code to Encourage Knowledge: a case study of Ban Rai Rockshelter Archaeology
Site Pang Mapha, Mae Hong Son province
ศุภร ชูทรงเดช1
Suporn Shoosongdej

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ประยุกต์การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) เพื่อค้ นหาคาตอบในการ
สือ่ สารความรู้จากผลงานวิจยั ทางโบราณคดี “แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้ านไร่ ” ผ่านนวัตกรรม QR code เพื่อแก้ ปัญหาการ
เข้ าถึงความรู้ของคนในพื ้นที่ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อรวบรวมความรู้จากผลงานวิจยั มาจัดการอย่างเป็ นระบบ แล้ วนาเสนอ
เป็ นความรู้ พร้ อมใช้ (knowledge delivery) ให้ สอดคล้ อ งกับ ความต้ องการของชุม ชน และ 2) ออกแบบและพัฒ นา
นวัต กรรม QR code ด้ วยแนวคิ ดการคืน ข้ อ มูลและกระบวนการคิ ดเชิ ง ออกแบบ (Design Thinking Process) ผู้วิจัย
สังเคราะห์และถอดองค์ความรู้ในการคืนข้ อมูลแก่ชมุ ชน โดยคานึงถึงกลุม่ เป้าหมายหลัก คือ เยาวชนโรงเรี ยนศูนย์ปางมะ
ผ้ าในโครงการตามพระราชดาริ และกลุม่ เป้าหมายรองคือ กลุม่ ท่องเที่ยวและกลุม่ โฮมสเตย์ชมุ ชนบ้ านไร่ ส่วนการออกแบบ
เนื ้อหาแบ่งเป็ น 3 ชุดความรู้ คือ วัฒนธรรมโลงไม้ แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้ านไร่ และเส้ นทางเวลาจากเพิงผาสูบ่ ้ านไร่
นาเสนอด้ วยอินโฟกราฟิ ก สร้ างแบบร่างทดสอบนวัตกรรม ผ่านการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการร่วมกับกลุม่ เป้าหมาย
หลัก และทดลองฝึ กปฏิบตั ิการทดสอบนวัตกรรมบนเส้ นทางท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ร่ วมกับกลุ่มเป้าหมายรอง
สรุปผลศึกษาพบว่า การสร้ างนวัตกรรมสือ่ สารความรู้จากผลงานวิจยั เพื่อการใช้ ประโยชน์ของชุมชน ควรต้ องถอดความรู้
ผลงานวิจยั และจัดการผ่านกระบวนการมีสว่ นร่ วมในทางานออกแบบเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งาน นวัตกรรม
QR code มีศกั ยภาพในการเข้ าถึงความรู้ ที่สะดวกรวดเร็ ว เกิดประโยชน์ทงด้
ั ้ านการศึกษาสาหรับนักเรี ยนในท้ องถิ่น และ
ส่งเสริ มประสบการณ์ใหม่สาหรับท่องเที่ยวชุมชน การนาไปสูก่ ารใช้ ประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม ด้ านการศึกษาต้ องพัฒนา
ทังโครงข่
้
ายสัญญานอินเตอร์ เน็ตในพื ้นที่ให้ มีประสิทธิ ภาพ และนักสื่อสารชุมชนใช้ นวัตกรรมให้ เกิดประโยชน์ด้านการ
ท่องเที่ยวชุมชน
คาสาคัญ : คิวอาร์ โค้ ด, แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้ านไร่, บ้ านไร่, กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

Abstract
This project is a qualitative research. Applied Action research attempts to find answers in
disseminating information of archaeological research on “Ban Rai Rockshelter archaeological sites." by the
applying an innovative QR code to solve the problem of the knowledge accessibility of local communities. The
objectives aim 1) to collect knowledge from research outcomes in order to be organized and performed as
knowledge delivery, by the needs of the local community and 2) to design and develop QR code innovation
using Research Utilization and Design Thinking Process theoretical concepts. The researcher synthesized the
knowledge utilization to the community with focus on the primary target group, the youth at Soon Pang Mapha
นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Nai Krongkarn tam Prarachadumri Secondary school. Correspondingly, the practice of QR code innovation
testing on the OTOP community tourism route, as a secondary target, Ban Rai community tourism and homestay
groups. The knowledge designed is divided into 3 sets of contents, including a meaning of the Log Coffin
Culture, Ban Rai Rockshelter archaeological sites, and the timeline from Rockshelter to Banrai village, are
presented in the infographic design. The innovation draft was examined through the organized workshop with
the primary target group and the trial practice of innovation testing on the OTOP community tourism route. The
findings are as follows: Innovative communication of knowledge from research dissemination was utilized by
the local community. The knowledge should be transcribed based on research and then complete this process
by involving community participation before in the design thinking process in order to meet the user’s needs.
The QR code innovation has an efficacy solution to access knowledge, convenience and fast. It benefits both
local educational practice and encourages a new experience for a community tourism. However, the innovative
utilization will be useful in education require develop the internet network in the area to be effective. Also, the
community guides use the QR code innovation to benefit community tourism.
Keyword : QR Code, Ban Rai Rockshelter Archaeological Site, Ban Rai village

บทนา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจาวันของคนในสังคมยุคดิจิทลั มากขึ ้น ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงหลาย
มิติ เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้วยบาร์ โคดสองมิติ วนอุทยานภูเขากระโดงไฟ
(เปรม อิงคเวชชากุล และจิรวดี โยยรัมย์ ,2556) การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ ด เพื่อส่งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนรู้
สาหรับศูนย์รวมสายพันธุ์กล้ วยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาแพงเพชร (ขวัญจุฑา คาบันลือ วิวฒ
ั น์ มีสวุ รรณ์ และพิชญาภา
ยวงสร้ อย, 2560) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็น เทคโนโลยีดิจิทลั กาลังจะกลายเป็ นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคน
ชนบท เช่น การศึกษา e-learning หรื อสือ่ ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ YouTube และ QR code ของหมูบ่ ้ านต่าง ๆ ในโครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็ นต้ น รวมถึงหมูบ่ ้ านบ้ านไร่ ตาบลสบป่ อง อาเภอปางมะผ้ า จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้ รับ
ผลกระทบจากโครงการดังกล่าว
หมูบ่ ้ านบ้ านไร่ ตังอยู
้ ท่ ี่ราบลุม่ ระหว่างหุบเขาบ้ านไร่ มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ประกอบด้ วย ไทใหญ่ ปกา
เกอะญอ ม้ ง ลีซู ลาหู่ และคนเมือง คนไทยจากภาคต่าง ๆ ทาให้ มีความโดดเด่นในด้ านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เช่น ภูมิ
ปั ญญาอาหารที่หลากหลาย ไก่ทอดสมุนไพรสูตรม้ ง ไก่อ๊ ปุ ปกาเกอะญอ ถั่วลายเสือลีซู เป็ นต้ น ประกอบกับมีที่ตงอยู
ั้ ่
ปลายสายแม่นา้ ลางจึงมีความอุดมสมบูรณ์ สร้ างผลิตผลทางการเกษตรได้ ดลอดปี ลึกลงไปในหุบเขาบ้ านไร่ มีแหล่ง
โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ในวัฒนธรรมโลงไม้ที่สาคัญ คือ “แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้ านไร่ ” เป็ นทรัพยากรวัฒนธรรมที่มี
คุณค่าทางโบราณคดี ประวัติ ศาสตร์ มานุษยวิทยา ที่ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ขึ ้นมากมายทางวิชาการ ผลการวิจัยจากการ
สารวจและขุดค้ นทางโบราณคดีนาโดย รัศมี ชูทรงเดช ปี พ.ศ. 2541-2549 รวมถึงการร่ วมมือกับชุมชนจัดตัง้ “พิพิธภัณฑ์
บ้ านไร่ ” (รัศมี ชูทรงเดช,2551 : 62-63) และการจัดการแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้ านไร่ สู่โครงการเผยแพร่ ความรู้ จาก
ผลงานวิจยั ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2557 ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ และคุณปู การในพื ้นที่ ด้ านกิจกรรมกับเยาวชน และการจัดทา
หลักสูตรท้ องถิ่นร่วมกับคณะครูจากโรงเรี ยนศูนย์ปางมะผ้ าในโครงการตามพระราชดาริ และโรงเรี ยนบ้ านถ ้าลอด กับคณะ
นักวิชาการด้ านการศึกษา (รัศมี ชูทรงเดช,2551 : 35-36)
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การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในชุมชน 2 เช่น การยุบ-ย้ ายพิพิธภัณฑ์บ้านไร่ การดูแลรักษาป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
สือ่ สารความรู้ ในแหล่งโบราณคดี ทีเ่ สื่อมโทรมจากวัสดุและภัยธรรมชาติ นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงนโยบายหมู่บ้านทีห่ นั ไป
สนับสนุนด้ านการเกษตรที่ให้ ผลเชิงเศรษฐกิจมากขึ ้น ขาดพื ้นที่ของการสื่อสารความรู้ ทาให้ เกิดอุปสรรคในการเข้ าถึง
ความรู้ ขาดความต่อเนื่องต่อการส่งต่อความรู้แก่เยาวชนและคนในชุมชน ต่อมาปี พ.ศ 2561 หมูบ่ ้ านบ้ านไร่ได้ รับเลือกเข้ า
ร่วม “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย การสร้ างกระบวนการและ
ขันตอนผ่
้
านการอบรมเชิงปฏิบตั ิการร่วม กระตุ้นให้ ชมุ ชนได้ กลับมาสารวจตัวตน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และองค์ความรู้ใน
ชุมชน โดยเฉพาะองค์ความรู้ ของแหล่งโบราณคดี ซึ่งเป็ นแหล่งความรู้ ที่จะนาไปสูก่ ารใช้ ประโยชน์กบั การท่องเที่ยวชุมชน
แต่ไม่สามารถเข้ าถึงความรู้ ได้ เป็ นผลจากการเปลีย่ นแปลงที่ผา่ นมา
การสือ่ สารความรู้ผา่ นนวัตกรรม QR code : กรณีศกึ ษาแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้ านไร่ อาเภอปางมะผ้ า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ มีลกั ษณะเชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) ด้ วยกระบวนการวิจยั เพื่อค้ นหาคาตอบ
ในการสร้ างพื ้นที่ใหม่ด้วยการสื่อสารความรู้ จากผลงานวิจัยทางโบราณคดีผ่านนวัตกรรม QR code เพื่อนาไปสูก่ ารใช้
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ จากผลงานวิจยั ทางโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้ านไร่ นามา
จัดการอย่างเป็ นระบบ เพื่อส่งต่อเป็ นความรู้ ทสี่ อดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน
2. เพื่อออกแบบและพัฒนารู ปแบบนวัตกรรม QR code เชื่อมต่อการเข้ าถึงความรู้ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับแหล่ง
โบราณคดีเพิง ผาบ้ านไร่ ให้ เกิ ดประโยชน์ ด้ านการศึกษาสาหรั บนักเรี ยนในท้ องถิ่ น ท่องเที่ ยว การอนุรัก ษ์
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เชิงวัฒนธรรม เพื่อการนาสูก่ ารใช้ ประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม

การดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอนหลั
้
ก คือ ขัน้ ตอนที ่ 1 แบ่งการศึกษาออกเป็ นสองแนวทาง คือ แนวทาง
(1) ศึกษาแนวคิดการคืนข้ อมูลวิจยั ให้ ชุมชน และแนวคิดสื่อสารงานวิจยั เพื่อการใช้ ประโยชน์ให้ แก่ชุมชนพื ้นที่วิจยั พร้ อม
ทังด
้ าเนินการเก็บข้ อมูลภาคสนามศึกษาบริ บทพื ้นที่วิจยั สารวจแหล่งโบราณคดี ด้ วยเครื่ องมือวิจยั เชิงคุณภาพ ด้ วยการ

ภาพที่ 1 ผังวิธีดาเนินงานวิจยั

สัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจงกลุม่ (focus group) และชาวบ้ านในชุมชน การสังเกตการณ์ทงแบบมี
ั้
สว่ นร่ วมและไม่มีสว่ น

2

สิวราช แก่นแก้ว,ผู้ใหญ่บา้ นหมู่บา้ นบ้านไร่, สัมภาษณ์, เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561.
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ร่วม แบบประเมิน สูก่ ารทาความเข้ าใจชุมชนโดยออกแบบกิจกรรมร่วมกับชุมชน แนวทาง(2) สารวจเอกสารและทบทวน
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ถอดความรู้ ด้ วยการจัดจาแนกเนื ้อหา ที่สอดคล้ องกับความต้ องการเรี ยนรู้ ของชุมชน โดยนาผล
การศึกษาบริ บทชุมชนมากาหนดกลุม่ เป้าหมาย ขัน้ ตอนที ่ 2 ใช้ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process)
เป็ นกระบวนการแปรรู ปความรู้สกู่ ารออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหาผู้ใช้ งาน การออกแบบเนื ้อหา ระดมความคิดออกแบบ
ค้ นหาวิธีการนาเสนอ ทาแบบร่ างเพื่อการทดสอบ ทดลองแบบร่ างด้ วยการออกแบบกิจกรรมกับกลุม่ เป้าหมายหลักและ
ทดสอบนวัตกรรมร่วมกับกลุม่ เป้าหมายรอง ประเมินผลจากการทดสอบใช้ จริ งในเส้ นทางท่องเที่ยว วิเคราะห์และอภิปราย
ผลเพื่อการแก้ ไขเป็ นต้ นแบบสมบูรณ์

ผลการวิจัย
ขัน้ ตอนแรก ใช้ แนวคิดการคืนข้ อมูลวิจยั ให้ ชมุ ชน เป็ นการทาความเข้ าใจกับเอกสารและทบทวนผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้ านไร่ อาเภอปางมะผ้ า จังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างปี พ.ศ. 2530-2557 สรุปได้ ดงั นี ้
การทางานโบราณคดีในช่วงแรก ระหว่างพ.ศ. 2529-2530 กรมศิลปากร (2530)ได้ สารวจถ ้าต่าง ๆ ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนจานวน 7 ถ ้า หุบเขาบ้ านไร่ (เพิงผาบ้ านไร่) ถ ้าที่พบมีการเขียนผังและภาพประกอบโดยละเอียด ต่อมา พ.ศ.
2530 สุรศักดิ์ อนันต์เวทยานนท์ ได้ ค้นคว้ า มีสารนิพนธ์ เรื่ อง “การศึกษารู ปแบบเรื อขุด ที่พบบริ เวณวนอุทยานถ ้าน ้าลอด
ตาบลสบป่ อง อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน”
ระหว่างปี พ.ศ.2541-2543 โครงการสารวจและการจัดทาระบบฐานข้ อมูลเกี่ยวกับถ ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สิทธิ
พงษ์ ดิลกวณิชและคณะ, 2543) ได้ บกุ เบิกการศึกษาวัฒนธรรมโลงไม้ อย่างเป็ นระบบและหลายมิติ พบถ ้าทางโบราณคดี
ทังสิ
้ ้น 37 แหล่ง 8 ภาพเขียนสี 3 และแหล่งที่อยู่อาศัย พบโลงไม้ ภายในถ ้าหรื อเพิงผาสูง และหลักฐานทางโบราณคดี เช่น
เครื่ องมือเครื่ องใช้ ภาชนะดินเผา กระดูกมนุษย์ กระดูกสัตว์ เพิงผาบ้ านไร่ ถกู บันทึกในชื่อ แหล่งโบราณคดีหมายเลข 20
(กึ๊ดน ้าลาง) มีการบันทึกรายละเอียดและพิกดั ที่ตงอย่
ั ้ างเป็ นระบบ
ปี พ.ศ.2544-2549 โครงการโบราณคดีบนพื ้นที่สงู ในอาเภอปางมะผ้ า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1-2 โดย รัศมี
ชูทรงเดช (2550) เป็ นงานวิจัยแบบสหวิทยาการด้ านโบราณคดี มานุษยวิทยากายภาพ วงปี ไม้ และสิ่งแวดล้ อมโบราณ
ชาติพนั ธุ์วรรณนาทางโบราณคดี ได้ สารวจ ขุดค้ น และวิเคราะห์แหล่งโบราณคดี 2 แหล่ง คือ แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้ าน
ไร่ และแหล่งโบราณคดีเพิงผาถา้ ลอด ได้ นิยามว่า“วัฒนธรรมโลงไม้ ” ตรงกับยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยเหล็กและสร้ าง
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโลงไม้
ปี พ.ศ. 2550-2551 โครงการจัดการแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้ านไร่และเพิงผาถ ้าลอดในอาเภอปางมะผ้ า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (รัศมี ชูทรงเดช, 2551) ได้ จดั การแหล่งโบราณคดีทงสองแก่
ั้
ท้องถิ่น และสร้ างกระบวนการมีสว่ นร่วมกับชุมชน
ผ่านกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เชิงท่องเที่ยวและการศึกษา เช่น กิจกรรมฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ กบั เยาวชน พัฒนา
หลักสูตรท้ องถิ่น การจัดนิทรรศการทางศิลปะการจัดวาง “มาจาก(คนละ)ฟากฟ้ าของเพิงผา สูก่ ารทลายเส้ นแบ่งของวิธี
วิทยาทางโบราณคดี วลีในมานุษยวิทยา และมายาในศิลปกรรม” (สายัณห์ แดงกลม 2550)ในหมูบ่ ้ านในพื ้นที่วิจยั 2 แห่ง
คือ หมูบ่ ้ านบ้ านไร่และหมูบ่ ้ านถ ้าลอด
ปี พ.ศ. 2550 - 2556 โครงการสืบค้ นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืนในอาเภอปาย–ปางมะผ้ า –
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1–3 (รัศมี ชูทรงเดชและคณะ, 2550, 2552,2556) เป็ นโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้
และการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน นาองค์ความรู้จากฐานงานวิจยั ทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา จากผลการวิจยั
ที่แสดงถึงพัฒนาการทางวัฒนธรรมต่อเนื่องจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ มาสูก่ ารสืบค้ นทางประวัติศาสตร์ การตังชุ
้ มชน และ
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ความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ในปั จจุบนั และจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีสว่ นร่วม โดยมีการวางแบบแผนข้ อเสนอ
เชิงนโยบายแนวทาง อนุรักษ์ ตลอดจนกิจกรรมการเผยแพร่ การใช้ ประโยชน์สาธารณะ
จากการรวบรวมความรู้จากงานวิจยั ต้ นฉบับ รวมถึงเนื ้อหาสาระที่นาเสนอสูส่ าธารณะผ่านกิจกรรมการเผยแพร่
ด้ วยแนวคิ ด การน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ประโยชน์ (Research Utilization) การเผยแพร่ ผลงานวิ จั ย (Research
Dissemination) ด้ วยเครื่ องมือสื่อสาร (Communication Tools) ทาความเข้ าใจลักษณะเนื ้อหาของงานวิจยั ถอดความรู้
จาแนกเนื ้อหาออกเป็ น 10 หัวข้ อการเรี ยนรู้ คือ 1) วัฒนธรรมโลงไม้ 2) มนุษย์โบราณ 3) สิ่งแวดล้ อมโบราณ 4) แหล่ง
โบราณคดีเพิงผาบ้ านไร่ 5) ภาพเขียนสี 6) การทาโลงไม้ 7) หลักฐานทางโบราณคดีจากการขุดค้ น 8) ความเชื่ อเกี่ยวกับผี
แมน 9) ชาติพนั ธุ์พรรณวรรณนา 10) การทางานของนักโบราณคดี ร่ วมกับเก็บข้ อมูลภาคสนามพื ้นที่วิจยั 2 ครัง้ ทาความ
เข้ าใจกับสถานการณ์คืนข้ อมูลชุมชน ทาความเข้ าใจชุมชนผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนานักสือ่ สารความหมาย
ชุมชน เรื่ อง “การเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการเป็ นเจ้ าบ้ านชวนเที่ยวบ้ านไร่ ” สนับสนุนการอบรมโดยนายศิวราช แก่นแก้ ว
ผู้ใหญ่ บ้านบ้ านไร่ ร่ วมกับโครงการมนุษย์ ก่อนประวัติศาสตร์ และพลวัตทางวัฒนธรรมบนพื ้นที่สงู ในอาเภอปางมะผ้ า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทาความความเข้ าใจกลุม่ เป้าหมายหลัก (primary target group) คือ กลุม่ นักเรี ยนในโรงเรี ยนศูนย์
ปางมะผ้ าในโครงการตามพระราชดาริ และกลุ่มเป้าหมายรอง (secondary target group) พร้ อมการลงภาคสนาม
จานวน 3 ครัง้ เพื่อการพัฒนาโจทย์ ในพื ้นที่ สารวจสัญญานโทรศัพท์ ตรวจสอบความต้ องการความรู้ กับชุมชนบ้ านไร่
ตรวจสอบเนื ้อหาด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ครู ผู้ใหญ่บ้าน นักเรี ยน ชาวบ้ านบ้ านไร่ เจ้ าของโฮมสเตย์ คนนาทาง และผู้เคย
ร่วมกิจกรรมอบรมร่วมกับนักโบราณคดีในอดีต
ชัน้ ตอนที่สอง ใช้ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ดาเนินการ (Emphasize) เข้ าใจ
ผู้ใช้ งาน (Define) วิเคราะห์เนื ้อหาให้ ตอบสนองความต้ องการกับกลุ่มเป้าหมาย (Ideate) การออกแบบเนื ้อหา ระดม
ความคิด และออกแบบผลงาน (Prototype) ทาแบบร่างเพื่อการทดสอบ (Test) ทดสอบแบบร่ าง ประเมินผล จากทดลอง
ใช้ จริ ง โดยดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
เข้าใจผูใ้ ช้ (Empathize) เป็ นการทาความเข้ าใจต่อกลุม่ เป้าหมายเพื่อสร้ างความชัดเจนก่อนการลงมือออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรม ผ่านการลงพื ้นที่ภาคสนามด้ วยการสังเกตการณ์ (Observe) และการพาตนเองเข้ าไปอยู่ร่วมใน
สถานการณ์ (Immerse) โดยขึ ้นอยูก่ บั ช่วงเวลาและโอกาส เพื่อสร้ างความรู้สกึ ร่วมกับกลุม่ เป้าหมาย
วิ เคราะห์ (Define) จากการดาเนินงานในขัน้ ตอนแรกพบว่า เนือ้ หาที่ตอบสนองความต้ องการ สรุ ปจากผล
ประเมิ นครั ง้ ที่ 1และครั ง้ ที่ 2 โดยกาหนดให้ ผ้ ูร่ว มตอบแบบสอบถามตัว เลือ กอิสระใน 10 หัว ข้ อความรู้ ไม่จัด ลาดับ
ความสาคัญ ได้ ผลรวมเป็ นร้ อยละจากหัวข้ อที่ ถูก เลือกทัง้ หมด 186 ครั ง้ พบว่า หั ว ข้ อ มนุษ ย์ โบราณร้ อยละ 21.82
วัฒนธรรมโลงไม้ ร้อยละ 20.90 การทาโลงไม้ ร้อยละ 18.68 สิง่ แวดล้ อมโบราณร้ อยละ 14.61 แหล่งโบราณคดีโลงไม้ ร้อย
ละ 10.98 ภาพเขียนสีร้อยละ 9.13 เป็ นเนื ้อหาทีต่ อบสนองความต้ องการของกลุม่ เป้าหมาย
ค้นหาคาตอบ (Ideate) นาผลการวิเคราะห์มาประเมินเนื ้อหาและรูปแบบการคืนข้ อมูลชุมชน ระดมความคิดและ
แนวทางในการแก้ ปัญหาด้ วยการคัดเลือกและจัดระบบข้ อมูล โดยใช้ ปัจจัยเนื ้อหาที่จะช่วยกระตุ้นให้ ชุมชนได้ เกิดการขบ
คิด/ทบทวนต่อประเด็นงานวิจยั (กาญจนา แก้ วเทพ, 2560 : 62) จากผลการลงพื ้นที่ภาคสนาม ผนวกกับผลการประเมิน
สะท้ อนความเข้ าใจต่อเนื ้อหาที่สาคัญ มีความเชื่อมโยงกันของเพิงผาบ้ านไร่และถ ้าผีแมนที่พบกระจายอยูใ่ นท้ องถิ่นอาเภอ
ปางมะผ้ า คือ ความเข้ าใจเกี่ย ววัฒนธรรมโลงไม้ และเนื ้อหาความสาคัญต่อแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้ านไร่ ในประเด็น
ต่าง ๆ การส่งต่อความรู้ พร้ อมใช้ งาน (knowledge delivery) ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่ง่ายและกระชับ ผู้วิจัยจึงจัด
เนื ้อหา (contents) ออกเป็ น 3 ชุดความรู้ ที่มีลกั ษณะความสัมพันธ์กนั ดังนี ้
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ชุดความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมโลงไม้ นิยามความของวัฒนธรรมโลงไม้ ลักษณะและองค์ประกอบ คือ โลงไม้ เสา
ทาเลที่ตงั ้ การปลงศพ การแกะสลักหัวโลง และของอุทิศ และคลิปวีดีทศั น์ความยาว 2 นาที รัศมี ชูทรงเดช
ชุดความรู้ แหล่ งโบราณคดีเพิงผาบ้ านไร่ ประกอบด้ วย 2 เนื ้อหาหลักคือ การใช้ พื ้นที่ของคนโบราณ และแสดง
ลักษณะเด่นของแหล่งโบราณคดีคือ การเป็ นสุสานเปิ ดที่ใหญ่ที่สดุ เท่าที่พบ ภาพเขียนสี โครงกระดูกมนุษย์โบราณ และใช้
ข้ อมูลอธิบายรายละเอียดสาคัญในแต่ละด้ านต่าง ๆ รวมถึงวีดีทศั น์ เพื่อสร้ างประสบการณ์ในการข้ ามพรมแดนสูอ่ ดีต ชม
เหตุการณ์ในที่ช่วงขุดพบมนุษย์โบราณ
ชุดความรู้ เส้ นทางเวลาจากเพิงผาสู่หมู่บ้านไร่ รวบรวมข้ อมูลจากงานวิจยั นามาเรี ยบเรี ยงเพื่อสร้ างเส้ นทางเวลา
จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้ านไร่เพื่อประกอบสร้ างให้ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่และชุมชนโดยนาเสนอที่เน้ น ตัวเลข
ของเวลาและเนื ้อหาที่กระชับจดจาง่าย
สร้างต้นแบบ (Prototype) กิจกรรมทดสอบสถานภาพความรู้ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3 โรงเรี ยนศูนย์ปาง
มะผ้ าในโครงการตามพระราชดาริ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 สารวจจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับครู อย่างไม่เป็ น
ทางการ พบว่าปั ญหาและอุปสรรคในแต่ละช่วงของปี การศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรอยู่เสมอ ส่งผลกระทบกับ
เนื ้อหาและวิธีการสอนที่ปรับเปลีย่ นตามทรัพยากรบุคคล ผู้วิจยั ทาการทดสอบการเรี ยนรู้แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้ านไร่กบั
นักเรี ยนมัธยมปี ที่ 1-3 จานวน 33 คน และครู 3 คน โดยมี การดาเนินการแบ่งเป็ น ก่อนการทดสอบ-ทดสอบ-หลังการ
ทดสอบ การทดสอบความรู้ พื ้นฐานความรู้ เกี่ยวกับโลงไม้ ที่นกั เรี ยนรู้ จัก และการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กับนักวิจัย
โบราณคดี จากนัน้ จึงดาเนินการทดลองใช้ งานผ่านแบบจาลอง QR Code ผลประเมินในส่วนของการทดลองใช้ งาน
นวัตกรรม QR Code ตอบสนองความต้ องการของการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัยได้ ดี เข้ าถึงได้ ง่ายสาหรับสาระการเรี ยนรู้ท้องถิ่น
ลดภาระครู ในการค้ นคว้ า สืบค้ นสาระความรู้ สรุ ปผลงานโบราณคดีเพิงผาบ้ านไร่ ทาให้ การถ่ายทอดความรู้ เป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดยไม่ได้ รับผลกระทบจากการลด-เพิ่มบุคลากรในอนาคต
ทดสอบ (Test) การทดลองฝึ กปฏิบตั ิการทดสอบ QRCode: เส้ นทางท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านไร่ เมื่อ
วันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ.2563 ผู้วิจยั กลุม่ ท่องเที่ยวและกลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนบ้ านไร่ ประชุมร่ วมวางแผนงานกาหนด
โปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยว เตรี ยมกิจกรรมล่วงหน้ า 1 เดือน เลือกเส้ นทางท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี มีลกั ษณะ
เป็ นวงกลม คือ ชมบ้ านไร่ -ชมวิถีชีวิตชาวลีซูและทะเลหมอก-บ้ านน ้าบ่อสะเป่ - ชมแหล่งโบราณคดีเพิงบ้ านไร่ -ถ ้าพุทโธหมูบ่ ้ านไร่ ดาเนินการเตรี ยมงาน แบ่งการออกเป็ น 2 ส่วน คือการแก้ ไข ปรับปรุ งนวัตกรรม QR code 3 ชุดความรู้ สาหรับ
การทดสอบเพื่อการท่องเที่ยว ทาคลิปประชาสัมพันธ์ ทางกลุม่ ชุมชนเตรี ยมความพร้ อมเส้ นทาง โปรแกรมการท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว ที่พกั ทังโฮมสเตย์
้
น ้าบ่อสะเป่ และโฮมสเตย์บ้านไร่ โดยติดต่อสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย มีการเสนอ
การสร้ างสะพานข้ ามน ้าลางและสถานที่พกั ผ่อนรับประทานอาหารกลางวัน
ผู้ร่วมกิ จกรรมการท่องเที่ยวรวม 8 คนสนใจการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศ และวัฒนธรรม นักวิจัยนักวิชาการด้ าน
วัฒนธรรม นักโบราณคดี และครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวสวีเดน 5 คน อายุเฉลีย่ เกิน 50 ปี ขึ ้นไป 5 คน เด็กอายุไม่เกิน 13
ปี 2 คน และนักวิจยั อายุ 30 ปี
สารวจเส้นทาง เตรี ยมงานล่วงหน้ า 3 วัน ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 คณะสารวจประกอบด้ วย คนนาทาง
ชาวไต เยาวชนผ่านการอบรมเจ้ าบ้ านชวนเที่ยว เยาวชนผู้สนใจอาชีพนาทาง ผู้ วิจยั และหัวหน้ ากลุม่ โฮมสเตย์ รวม 5 คน
เดินเท้ ารวมระยะทาง 7-8 กิโลเมตร ใช้ เวลา 14 ชัว่ โมง สูก่ ารปรับแผนการท่องเที่ยวโดยคานึงถึ งเรื่ องเวลาและศักยภาพ
ของนักท่องเที่ยวเป็ นหลัก ตัดการนาชมถ ้าพุธโธที่ระยะเดินเท้ าไกลไม่มีการปรับปรุงด้ านความปลอดภัย
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การทดลองฝึ กปฏิ บ ัติ การทดสอบการใช้ง าน QR code กับกลุ่ม เป้าหมายรอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อ ง
ปรั บ ปรุ งให้ สอดคล้ อ งกับการใช้ งานทัง้ เนือ้ หาสาระ ประสิท ธิ ภาพ และทางานร่ วมกับ เป้ าหมายในการสร้ างทัก ษะ
ประสบการณ์ เรี ย นรู้ อุป สรรคร่ ว มกัน ชุ ม ชนกับ เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน OTOP นวัต วิ ถี และถอดบทเรี ย นร่ ว มกับ
นักท่องเที่ยวเพื่อทราบสภาพปั ญหา
ผลการทดสอบนวัตกรรมได้ ข้อค้ นพบ 2 ประเด็น คือ 1) ส่วนการใช้ งานจริ ง การฝึ กใช้ งานร่ วมกับนักสื่อสาร
ความหมายชุมชน ในการอธิบายขยายความรู้ จากนวัตกรรม QR code ซึ่งจะเป็ นการทาให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการใช้
งานการท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวต้ องการเนื ้อหาเพิ่มเติม 2) พื ้นที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้ านไร่ เป็ นพื ้นที่อบั สัญญาน
โทรศัพท์ ไม่สามารถใช้ งานอินเตอร์ เน็ตได้ การใช้ งาน QR code นักท่องเที่ยวต้ องดาวโหลดเนื ้อหาในแต่ละชุดความรู้ เก็บ
ลงในโทรศัพท์มือถือใช้ ดปู ระกอบการบรรยายเนื ้อหา แบบออฟไลน์สามารถเก็บภาพ จะทาหน้ าที่ได้ ดีในการสือ่ สารจากสื่อ
ภาพในอดีต และวีดีทศั น์ที่สามารถค้ นหาเพิม่ ได้ เมื่อมีสญ
ั ญาณอินเตอร์ เน็ต อีกทังภาพในโทรศั
้
พท์สามารถนาไปสืบค้ นต่อ
ความรู้เพิ่มเติมได้ ในภายหลัง

ภาพที่ 2 นวัตกรรม QR code 3 ชุดความรู้

สรุปผลการวิจัย
กระบวนการจัดการองค์ความรู้ จากงานวิจยั เพื่อการใช้ ประโยชน์ ผ่านแนวคิดการคืนข้ อมูล วิจัยสูช่ ุมชนต้ องทา
ความเข้ าใจกับองค์ความรู้ ทาการย่อยข้ อมูล ออกแบบเนื ้อหา พร้ อมกับทาความเข้ าใจกลุม่ เป้าหมาย การศึกษาบริ บท
พื ้นที่และแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้ านไร่ ด้ วยเครื่ องมือวิจยั การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมและไม่มี
ส่วนร่ วม รวบรวมและตีความนาไปสู่เนื ้อหาที่สอดคล้ องกับความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย สร้ างเนื ้อหา 3 ชุดความรู้
กาหนดรู ปแบบการนาเสนอที่ร่วมสมัย ด้ วยนวัตกรรมการสื่อสาร QR code การออกแบบกิจกรรมสร้ างการมีส่วนร่ วมใน
การพั ฒ นาเนื อ้ หาและตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพ 3 ชุ ด ความรู้ เป็ นรู ป แบบการสื่ อ สารแบบสองทาง (two-way
communication) กระตุ้นชุมชนให้ เกิดการทบทวนความรู้ ในการนาสูก่ ารใช้ ประโยชน์ในอนาคต
องค์ความรู้ที่มีประโยชน์สาหรับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมในท้ องถิ่น จะไม่มีความสาคัญสาหรับชุมชน
หากความรู้ นนไม่
ั ้ สื่อสารตอบสนองต่อความต้ องการในกระบวนการเรี ยนรู้ของชุมชน หรื อชุมชนขาดประสิทธิภาพต่อการ
เข้ าถึงความรู้นนจากข้
ั้
อจากัดของเครื่ องมือสื่อสารในอดีต นวัตกรรม QR code มีศกั ยภาพเป็ นเครื่ องมือสื่อสารเชื่อมโยง
ความรู้ผลงานวิจยั ของแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้ านไร่ นาความรู้แปรรูปสูก่ ารใช้ ประโยชน์ ทังด้
้ านการศึกษาต่อโรงเรี ยนและ
ต่ อ ชุ ม ชนบ้ านไร่ แนวคิ ด การคื น ข้ อมู ล แก่ ชุ ม ชน (Research Utilization) และการสื่ อ สารผลงานวิ จั ย (Research
Dissemination) เรี ยนรู้ ทาความเข้ าใจทังผลงานวิ
้
จัยและเนื ้อหาที่นาคืนกลับสู่ชุมชน ด้ วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
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(Design Thinking Process)ในการสร้ างความเข้ าใจและเรี ยนรู้ ความต้ องการของกลุม่ เป้าหมายผ่านการทางานในแต่ละ
ขันตอน
้
ตรวจสอบผ่านการออกแบบกิจกรรม 2 ครัง้ และทดสอบประสิทธิภาพผ่านการทดลอง ใช้ งานภายใต้ สถานการณ์
และเงื่อนไขจริ งจากการจัดการท่องเที่ยว ผลการทดลองพบว่านวัตกรรม QR code หากนา ไปสูก่ ารใช้ ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพต้ องมีการปรับปรุ งสัญญาณโทรศัพท์ให้ ครอบคลุม ในทุกพื ้นที่ และพัฒนา การใช้ งานนวัตกรรม QR code
ร่วมกับนักสือ่ สารชุมชนในการขยายความรู้เนื ้อหาที่นวัตกรรมบรรจุแบบกระชับข้ อมูล
การสร้ างนวัตกรรมสื่อสารความรู้ จากผลงานวิจัยเพื่อการใช้ ประโยชน์ของชุมชน เป็ นงานต้ นแบบที่ประสบ
ความสาเร็ จ ที่แสดงให้ เห็นว่าควรถอดความรู้ ผลงานวิจยั อย่างเข้ าใจ แล้ วจึงจัดการผ่านกระบวนการมีสว่ นร่ วมในการ
ทางานออกแบบเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งาน นวัตกรรม QR code เป็ นการทาให้ องค์ความรู้ แปรเป็ นสารให้
สอดคล้ องกระบวนการสร้ างการเรี ยนรู้ ชุมชนต้ องอาศัยการจัดการออกแบบเนื ้อหา การนาเสนอ การทดลองและทดสอบ
สร้ างเครื่ องมือให้ เกิดช่องทางการเข้ าถึงที่ง่าย สะดวก ลดอุปสรรคทังสถานที
้
่และเวลา ตอบสนองความต้ องการผู้เรี ยนรู้
นาไปสูก่ ารจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
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ศกุนตโลปขยาน: ภาพสะท้ อนความสาคัญของภรรยาในศาสนาฮินดู
Śakuntalopākhyāna: Reflections on the Importance of Wives in Hinduism
สุปรี ชญา จับใจ1
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บทคัดย่ อ
บทความนี ม้ ุ่ ง น าเสนอสาระส าคัญ ของศกุ น ตโลปาขยานที่ ป รากฏในวรรณคดี ม หาภารตะ ซึ่ ง ถื อ เป็ น
วรรณคดี อิ ติ ห าสะที่ ยิ่ ง ใหญ่ แ ละส าคัญ ของชาวอิ น เดี ย ที่ มี เ รื่ อ งสัน้ แทรกอยู่ห ลายเรื่ อ ง ศกุ น ตโลปาขยานเป็ น
วรรณคดีสนั สกฤตที่มีชื่อเสียงและได้ รับความนิยมมากที่สดุ เรื่ องหนึ่งของโลก เนื ้อหาของศกุนตโลปขยานเป็ นเรื่ องราว
ความรักที่ต้องฝ่ าฟั นอุปสรรคของศกุนตลาและกษัตริ ย์ทษุ ยันต์ ยิ่งไปกว่านัน้ ในศกุนตโลปาขยานยังปรากฏภาพสะท้ อน
ทางสังคมอินเดียในหลายแง่มุม เช่น ปรัชญา กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสาคัญของผู้หญิ งในฐานะภรรยาของศกุนตลาซึ่งเป็ นบทบาทสาคัญหลักในเรื่ อง ความสาคัญของภรรยาใน
ศกุ น ตโลปาขยานปรากฏในหลายรู ป แบบ ได้ แ ก่ ภรรยาเป็ นผู้เ สี ย สละ ภรรยาเป็ นผู้ใ ห้ ก าเนิ ด ภรรยาเป็ นผู้ดูแ ล
ปรนนิ บัติ ส ามี ภรรยาคื อ ปุรุ ษ ารถะ 4 ประการ ภรรยาคื อ ส่ว นส าคัญ ในพิ ธี ก รรม ภรรยาเป็ นทรั พ ย์ อัน ประเสริ ฐ
(ความสุขและความสบายใจ) ภรรยามีความผูกพันทางจิตวิญญาณในโลกหน้ า และภรรยาคือ พลังอานาจของสตรี ที่เป็ น
ครึ่ งหนึ่ง ของบุรุษ ศกุนตโลปาขยานจึง ถื อเป็ นวรรณคดีที่สะท้ อนลักษณะทางสัง คมครอบครั วระหว่างเพศหญิ งและ
เพศชายในศาสนาฮินดู
คาสาคัญ : ศกุนตลา, ศาสนาฮินดู, มหาภารตะ, อินเดีย, สังคม, วรรณคดีสนั สกฤต

Abstract
This article aims to present the essence of Śakuntalopākhyāna in the Mahābhārata literature.
Mahābhārata is considered a great and important literature of the Indian people with many short stories
inserted. Śakuntalopākhyāna is one of the most famous and popular sanskrit literature in the world. The
content of Śakuntalopākhyāna is a love story that has to overcome the obstacles of Śakuntalā and King
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Duṣayanta. Moreover, there are still many reflections on Indian society in the story such as Philosophy, laws,
customs and traditions. Especially the importance of women as wives of Śakuntalā which is the main
character in the story. The importance of wives in Śakuntalopākhyāna appears in many forms: the wife is
person who sacrifices oneself, wives gave birth, wives is the attendant of the husband, the wife is the 4 object
of human pursuit (Puruṣārtha), the wife is an important part of religious ceremonies, wife is a precious
treasure (happiness and peace of mind), wives have spiritual attachment in the next world, and wives are the
power of women who are half of men. Śakuntalopākhyāna, therefore be considered a literature that reflects
the social, family characteristics between females and males in Hinduism.
Keywords: Sakuntala, Hinduism, Mahabharata, India, Society, Sanskrit Literature

บทนา
มหาภารตะเป็ นวรรณคดีสนั สกฤตที่สาคัญยิ่งของชาวอินเดีย โดยเฉพาะชาวอินเดียที่นบั ถือศาสนาฮินดู จัดเป็ น
วรรณคดี ป ระเภท “อิ ติ ห าสะ” หรื อ วรรณคดี ม หากาพย์ มี เ นื อ้ หาเกี่ ย วข้ อ งกับ ประวัติ ศ าสตร์ ที่ เ ชื่ อ ว่ า เกิ ด ขึ น้ จริ ง
เป็ นวรรณคดียอพระเกียรติของกษัตริ ย์หรื อการอวตารของเทพเจ้ าองค์สาคัญในยุคปุราณะ มีความยาวประมาณ 200,000
โศลก เนื ้อหาของเรื่ องไม่ได้ เป็ นเพียงการพรรณนาถึงสงครามระหว่างพี่น้องสองตระกูลเท่านัน้ แต่ยงั มีเรื่ องสันต่
้ างๆ แทรก
อยูม่ ากมาย เช่น นิยายโบราณเกี่ยวกับเทพ กษัตริ ย์ และฤๅษี ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้ างจักรวาลและเทววิทยา การบรรยาย
ปรัชญาหลายสาขารวมทังภควั
้ ทคีตา กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และหน้ าที่ของคนในวรรณะกษัตริ ย์ พร้ อมทัง้
อุปาขยานหรื อเรื่ องแทรกหลายเรื่ องที่มีชื่อเสียง เช่น ศกุนตโลปาขยาน
ศกุนตโลปาขยาน คือ อุปาขยานเรื่ องศกุนตลา อยู่ในอาทิบรรพของมหาภารตะ ประกอบด้ วยคาประพันธ์ 325
โศลก2 เนื ้อหาของศกุนตโลปขยานเกริ่ นนาด้ วยการกล่าวถึงท้ าวชนเมชยะที่ขอให้ ฤๅษี ไวศัมปายนะเล่าความเป็ นมาของ
กษัตริ ย์ฝ่ายปุรุ ซึง่ เป็ นบรรพบุรุษของตน ฤๅษี จึงได้ เล่าเรื่ องกษัตริ ย์ทษุ ยันต์พบรักกับศกุนตลา และเรื่ องราวความรักที่ต้อง
ฝ่ าฟั นอุปสรรคของทังคู
้ ่ จนกระทัง่ ประสูติพระโอรสนามว่า “ภรต” อันเป็ นกษัตริ ย์ต้นวงศ์ภารตะ3
ศกุ น ตโลปาขยานเป็ นหนึ่ ง ในอุ ป าขยานที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากที่ สุด นอกเหนื อ จากเรื่ อ งราวความรั ก ระหว่ า ง
กษัตริ ย์ทษุ ยันต์และศกุนตลาแล้ ว ในศกุนตโลปาขยานยังมีเรื่ องราวย่อยๆ เกี่ยวกับลักษณะการแต่งงานที่พึงกระทาของ
วรรณะทัง้ 4 เรื่ องของนางอัปสรเมนกา และความสาคัญของฤๅษี วิศวามิตร รวมถึงที่มาของชื่อ “ภารตะ” อันมีที่มาจาก
พระภรต ลูก ชายของศกุน ตลา ความยิ่ ง ใหญ่ ข องพระภรตและวงศ์ ภารตะจึ ง กลายเป็ นชื่ อ เรี ย กของประชาชนและ
ประเทศอินเดียด้ วย

2
3

Dutt, M.N. trans., Mahābhārata Sanskrit text and English translation, (Delhi: Anand Parbat, 2013), 205-228.
ธวัชชัย ดุลยสุจริ ต. “การศึกษาวิเคราะห์บทละครสันสกฤต อภิชฺญานศากุนฺตลมฺ องก์ที่ 1-2.” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษา
สันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 18.
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ศกุนตโลปาขยานได้ ถกู ดัดแปลงจากต้ นฉบับเพื่อใช้ เป็ นบทละคร ชื่อว่า อภิชฺญานศากุนฺตลมฺ โดย กาลิทาส ที่
แปลครัง้ แรกโดย Sir William Jones ในปี ค.ศ. 1789 ถือเป็ นบทละครสันสกฤตเรื่ องแรกที่แปลเป็ นภาษาตะวันตก
จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1889 บทละครได้ รับการแปลและบรรยายเป็ นภาษาต่างๆ อีกหลายภาษา4 เรื่ องราวของศกุนตลาจึง
เป็ นที่ค้ นุ เคยของผู้อา่ นวรรณคดีสนั สกฤตเป็ นอย่างดี

วัตถุประสงค์
เพื่อปริ วรรตและแปลศกุนตโลปาขยานจากภาษาสันสกฤตเป็ นภาษาไทย และเพื่อศึกษาความสาคัญของภรรยา
ที่ปรากฏใน “ศกุนตโลปาขยาน”

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิเคราะห์ศกุนตโลปาขยานในมหาภารตะ จากหนังสือวรรณคดีสนั สกฤตเรื่ องมหาภารตะ ฉบับของ
M.N. DUTT, Mahābhārata Sanskrit text and English translation (Delhi: Anand Parbat, 2013). ผู้ศึกษาใช้ วิธี
การศึกษาโดยการสารวจเอกสาร การปริ วรรต การแปล และการวิเคราะห์ ศึกษาวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร
นาเสนอผลงานด้ วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ เพื่ออธิ บายและบรรยายองค์ความรู้ ที่ได้ จากการแปลศกุนตโลปาขยานใน
มหาภารตะ

ผลการวิจัย
จากการปริ วรรตและแปลศกุนตโลปขยานในมหาภารตะ ผู้ศกึ ษาพบว่าศกุนตโลปาขยานเป็ นวรรณคดีที่แสดงถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับความเชื่อในศาสนาฮินดูได้ อย่างชัดเจนเรื่ องหนึง่ ศาสนาฮินดูเป็ นศาสนาที่มีระบบวรรณะทัง้ 4 ได้ แก่
พราหมณ์ กษั ต ริ ย์ แพศย์ และศูท ร แต่ละวรรณะมี ข้ อ ก าหนดในหน้ า ที่ ข องตนอย่า งชัด เจน คนในสัง คมจะด าเนิ น
ชีวิตประจาวันด้ วยคาสอนของพระผู้เป็ นเจ้ าที่ปรากฏในคัมภีร์ทางศาสนาต่างๆ เช่น คัมภีร์สมฤติ คัมภีร์ธรรมศาสตร์ เป็ น
ต้ น หากไม่ทาตามข้ อควรปฏิบตั ิตามทีพ่ ระเป็ นเจ้ าได้ กาหนดไว้ ก็จะมีความอัปมงคลเกิดขึ ้นแก่คนและวงศ์ตระกูลนัน้
ศาสนาฮินดูมีพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวเนื่องกับทุกช่วงของชีวิตตังแต่
้ เกิดจนตาย ส่งผลให้ เกิดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ขึ ้นเพื่อไม่ให้ คนในสังคมมีการผสมผสานวรรณะกัน ในทรรศนะของชาวฮินดู ผู้หญิงเป็ นตัวแปรสาคัญและมักถูกคาดหวัง
จากสังคมว่าจะต้ องเป็ นผู้ประพฤติถกู ต้ องตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด บทบาทและความสาคัญของผู้หญิงในมหาภารตะ
มีความขัดแย้ งกับสภาพสังคมปิ ตาธิปไตยเข้ มข้ นอย่างอินเดียในปั จจุบนั อยูบ่ างประการ ภาพของผู้หญิงในอินเดียปั จจุบนั
มักแสดงให้ เห็นถึงความลาบากแร้ นแค้ นทางสิทธิเสรี ภาพและถูกกดขี่ทางสังคม แต่ในมหาภารตะพบว่าบาทบาทของสตรี
มีพลังอานาจและมีความสาคัญต่อบุรุษในหลายๆแง่มมุ และมีความสาคัญไม่แพ้ กนั เช่น ในอุปขยานเรื่ องสาวิตรี พระนาง
สาวิตรี เป็ นผู้มีความฉลาดเฉลียวมากจนสามารถช่วยเหลือสามีคนรอบตัวของพระนางไว้ ได้ นางทมยันตีที่มีความรักอัน

4

Vikram Dhillon, 8 Facts About Abhigyan Shakuntalam, A Sanskrit Play By Kalidas. Accessed 20 October 2562. Available from http://topyaps.com/nfacts-about-abhigyan-shakuntalama-sanskrit-play-by-kalidas
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แน่วแน่และซื่อสัตย์ต่อพระนลจนสามารถเลือกพระนลตัวจริ งมาเป็ นสามีได้ หรื อพระนางเทราปที ผู้เป็ นตัวละครหลักใน
มหาภารตะ ก็มีอานาจสาปผู้ที่เหยียดหยามพระนางต่อหน้ าธารกานัลอย่างพี่น้องตระกูลเการพให้ ตายโดยฝี มือของสามีทงั ้
5 ของพระนาง อันเป็ นชนวนเหตุของมหาสงครามที่ทงุ่ กุรุเกษตร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศกุนตโลปาขยานเอง ศกุนตลา
ก็เป็ นผู้มีความกล้ าหาญ มีความรอบรู้ และสามารถโต้ เถียงกับกษัตริ ย์ทุษยันต์เพื่อยืนหยัดในความถูกต้ อง และเพื่อ
อธิบายคุณสมบัติอนั มีคา่ ของภรรยาที่มีตอ่ สามีของเธอเอาไว้ อย่างครบถ้ วน ดังนัน้ บทบาทหน้ าที่ของสตรี ที่ปรากฏในมหา
ภารตะจึงมีความสามารถและมีคณ
ุ ค่าต่อบุรุษเป็ นอย่างมาก
จากการวิเคราะห์ภาพสะท้ อนทางสังคม วัฒนธรรม และประเพณี ของศกุนโลปาขยานในมหาภารตะ ผู้ศึกษา
พบประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น หนึ่งในนันคื
้ อ การอธิบายถึงความสาคัญของผู้หญิงในฐานะภรรยาที่มีรายละเอียด
อย่างพิสดารอยูห่ ลายโศลก โดยความสาคัญของผู้หญิงในฐานะภรรยาปรากฏในระหว่างที่ศกุนตลาได้ โต้ เถียงและอธิบาย
ความสาคัญของตัวนางเองแก่กษัตริ ย์ทษุ ยันต์ ที่แสร้ งทาเป็ นลืมว่าพระองค์ได้ เป็ นสามีของนาง ดังตัวอย่าง
1.ภรรยาคือผู้เสียสละ
ตามจารี ตประเพณีแต่โบราณกาหนดให้ สตรี มีบทบาทสาคัญ 2 ประการเท่านัน้ กล่าวคือ “บุตรี ” และ “ภรรยา”
ช่วงชีวิตของสตรี ใกล้ เคียงกับอุดมคติความคาดหวังทางสังคม ซึง่ กาหนดไว้ ในวรรณคดีตา่ งๆ มากกว่าบุรุษที่มีหลักอาศรม
45 เป็ นหลักปฏิบตั ิ6 จากโศลกหนึง่ ที่พบในศกุนตโลปขยาน ฤๅษี กณ
ั วะกล่าวไว้ วา่ เมื่อสตรี แต่งงานแล้ วก็ควรจะต้ องไปอยู่
ในบ้ านของสามี
นารี ณา จิรวาโส หิ พานฺธเวษุ น โรจเต ฯ
กีรฺติจาริ ตฺรธรฺมฆฺนสฺตสฺมานฺนยต มา จิรมฺ ๚๚7 (อาทิบรรพ, สัมภวบรรพ, บทที่74, โศลกที่12)
มันไม่เหมาะสาหรับผูห้ ญิ งทีจ่ ะมี ชีวิตอยู่ตลอดไปในบ้านของพ่อหรื อแม่ มันทาลายชื ่อที ่ดีงาม ความประพฤติ ดี
งาม และคุณธรรม ดังนัน้ จงพาเธอไปทีบ่ า้ นสามี ของเธออย่าได้ช้า
2. ภรรยาเป็ นผู้ให้ กาเนิด
นางอธิบายว่าภรรยาเป็ นผู้ให้ กาเนิด อธิบายศัพท์ ชายา จาก ชนฺ ธาตุ (เกิด) + ย ปั จจัย + อา ดังนี ้
ภารฺยา ปติะ สมฺปรฺ วิศฺย ส ยสฺมาชฺชายเต ปุนะ ฯ
ชายายาสฺตทฺธิ ชายาตฺว เปาราณาะ กวโย วิทะุ ๚๚8
5

(อาทิบรรพ, สัมภวบรรพ, บทที่74, โศลกที่37)

อาศรม 4 ได้ แก่ 1.พรหมจรรย์ คือขันการศึ
้
กษาเล่าเรี ยนของผู้อยูใ่ นวัยการศึกษา จะต้ องปฏิบตั ิตามหลักธรรมที่วา่ ด้ วยการศึกษา เรี ยกผู้อยูใ่ นขันนี
้ ้ว่า พรหมจารี มีอายุ
ตังแต่
้ เกิดถึง 25 ปี 2.คฤหัสถ์ คือขันตอนการครองเรื
้
อนหลังจากสาเร็ จการศึกษาเล่าเรี ยนแล้ ว จะต้ องปฏิบตั ิตามหลักธรรมที่วา่ ด้ วยการครองเรื อน เรี ยกผู้อยูใ่ นขันนี
้ ้ว่า
คฤหัสถ์ หมายถึง ผู้ครองเรื อน มีอายุ 26-50 ปี 3.วานปรัสถ์ คือขันการแยกตั
้
วออกไปปฏิบตั ิธรรมอยูใ่ นป่ าหลังจากครองเรื อนจนมีสมบัติพอสมควร ครอบครัวมีฐานะ
มัน่ คงและมีลกู หลานที่จะสืบตระกูลแล้ ว เรี ยกผู้อยูใ่ นขันนี
้ ้ว่า วานปรัสถ์ มีอ ายุ 51-75 ปี 4.สันยาสี คือขันการออกบวชหลั
้
งจากออกไปบาเพ็ญธรรมอยูใ่ นป่ าพอสมควร
แล้ ว และมีศรัทธาแก่กล้ าจนเสียสละทุกอย่าง เรี ยกผู้อยูใ่ นขันนี
้ ้ว่า สันยาสี มีอายุ 76-100 ปี

6

ชานป์วิชช์ ทัดแก้ ว, “คนธรรพวิวาห์และสยุมพร: เสรี ภาพในการเลือกคู่ครองของสตรี อินเดียโบราณ?” ใน พลังผู้หญิง แม่ เมีย และเทพสตรี: ความจริง และภาพแทน
(กรุงเทพฯ: สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2559), 175.
7
Dutt, M.N. trans., Mahābhārata Sanskrit text and English translation, (Delhi: Anand Parbat, 2013), 219.
8
Ibid., 221.
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กวีเก่าแก่พูดว่า เมื ่อสามี เข้าไปสู่ภรรยาแล้ว ย่อมให้กาเนิ ดซึ่งบุตร ดังนัน้ ภรรยาจึ งถูกเรี ยกว่าชายา
3. ภรรยาเป็ นผู้ดูแลปรนนิบัตสิ ามี
นางอธิบายถึงคุณลักษณะของภรรยาที่มีคณ
ุ ค่าแก่สามี เป็ นผู้ดแู ลปรนนิบตั ิสามี และมีความซือ่ สัตย์ตอ่ สามี
ดังนี ้
สา ภารฺยา ยา คฤเหทกฺษา สา ภารฺยา ยา ปฺรชาวตี ฯ
สา ภารฺยา ยา ปติปรฺ าณา สา ภารฺยา ยา ปติวฺรตา ๚๚9 (อาทิบรรพ, สัมภวบรรพ, บทที่74, โศลกที่40)
เธอเป็ นแม่ บ้านที ่ดี (คฤหทักษา) เธอเป็ นผู้ให้กาเนิ ด (ประชาวดี ) เธอเป็ นภรรยาที ่ทุ่มเททัง้ ชี วิตเพื ่อสามี
(ปติ ปราณา) เธอเป็ นผูซ้ ื ่อสัตย์ต่อสามี (ปดิ วรดา)
4. ภรรยาคือปุรุษารถะ 4 ประการ
นางกล่าวว่าภรรยาคือ "ปุรุษารถะ" 4 ประการ อันเป็ นจุดมุ่งหมายอันสมควรในชีวิตของมนุษย์ตามหลักศาสนา
ฮินดู ได้ แก่ ธรรมะ (หน้ าที่,จริ ยธรรม), อรรถะ (การเจริ ญเติบโต), กามะ (แรงจูงใจ) และโมกษะ (การหลุดพ้ นจากการเวียน
ว่ายตายเกิด) ทังยั
้ งเป็ นแหล่งของความสุข และคุณธรรมทังหลายขึ
้
้นอยู่กบั ภรรยา เมื่อสามีทาร้ ายภรรยาก็ไม่สามารถไป
ถึงโมกษะได้ ดังนี ้
อรฺธ ภารฺยา มนุษฺยสฺย ภารฺยา เศฺรษฺ ฐตมะ สขา ฯ
ภารฺยา มูล ตฺริวรฺคสฺย ภารฺยา มูล ตริ ษฺยตะ ๚๚10
(อาทิบรรพ, สัมภวบรรพ, บทที่74, โศลกที่41)
ครึ่ งหนึ่งของบุรุษคือภรรยา ภรรยาเป็ นเพือ่ นทีด่ ีทีส่ ดุ ของสามี ภรรยาเป็ นแหล่งกาเนิ ดของธรรมะ อรถะ และกามะ ภรรยาเป็ นมูลแห่งการข้ามพ้นจากบาป
สุสรพฺโธ'ปิ รามาณา น กุรฺยาทปฺริย นระ ฯ
รติํ ปฺรีติํ จ ธรฺม จ ตาสฺวายตฺตมเวกฺษฺย หิ ๚๚11
(อาทิบรรพ, สัมภวบรรพ, บทที่74, โศลกที่51)
ไม่มีใคร แม้แต่คนทีโ่ กรธ ทาสิ่ งทีไ่ ม่เหมาะสมกับภรรยาของเขา เพือ่ ความสุข เพือ่ คุณธรรม และทุกอย่างขึ้ นอยู่
กับภรรยา
5. ภรรยาคือส่ วนสาคัญในพิธีกรรม
นางกล่าวถึงความสาคัญของภรรยาในการทาพิธีทางศาสนา ในพิธีกรรมหลายประเภท สตรี ไม่มีบทบาทหลัก
เป็ นเพียงคู่ทาพิธี และเป็ นส่วนเติมเต็มพิธีกรรม 12 ดังนันแม้
้ บรุ ุ ษจะเป็ นผู้กระทาสิ่งต่างๆ เป็ นหลัก แต่ก็มิอาจสมบูรณ์ได้

9

Ibid.
Ibid.
11
Ibid., 222.
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ชานป์วิชช์ ทัดแก้ ว, “คนธรรพวิวาห์และสยุมพร: เสรี ภาพในการเลือกคู่ครองของสตรี อินเดียโบราณ?” ใน พลังผู้หญิง แม่ เมีย และเทพสตรี: ความจริง และภาพ
แทน, 170.
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หากปราศจากสตรี ศกุนตลาจึงกล่าวถึงความสาคัญของภรรยาว่าจะเป็ นผู้นาโชคมาให้ แก่สามีและครอบครัว เปรี ยบดัง
บิดาในการทาศาสนพิธี และเปรี ยบดังมารดาในยามเศร้ าโศกของสามีเช่นกัน ดังนี ้
ภารฺยาวนฺตะ กฺริยาวนฺตะ สภารฺยา คฤหเมธินะ ฯ
ภารฺยาวนฺตะ ปฺรโมทนฺเต ภารฺยาวนฺตะ ศฺริยานฺวิตาะ ๚๚13 (อาทิบรรพ, สัมภวบรรพ, บทที่74, โศลกที่42)
ผูท้ ีม่ ี ภรรยาสามารถปฏิ บตั ิ ศาสนกิ จได้ เป็ นผูท้ ีส่ ามารถนาชีวิตครอบครัวได้ ผูท้ ีม่ ี ภรรยาเป็ นผูม้ ีความสุข และ
เป็ นผูม้ ี โชค
สขายะ ปฺรวิวิกฺเตษุ ภวนฺตฺเยตาะ ปฺริยวทาะ ฯ
ปิ ตโร ธรฺมการฺเยษุ ภวนฺตฺยารฺตสฺย มาตระ ๚๚14
(อาทิบรรพ, สัมภวบรรพ, บทที่74, โศลกที่43)
ภรรยาที ่กล่าวถ้อยคาหวานเป็ นเพือ่ นของสามี ในโอกาสแห่งความสุข เป็ นเหมื อนบิ ดาในศาสนพิ ธี เป็ นเหมื อน
มารดาในช่วงเวลาแห่งความเจ็บป่ วยและความโศกเศร้า
6. ภรรยาเป็ นทรัพย์ อนั ประเสริฐ (ความสุขและความสบายใจ)
นางกล่าวถึงคุณลักษณะทางธรรมชาติของเพศหญิงซึง่ เป็ นเพศที่มีความอ่อนโยนและนุม่ นวล ผู้หญิงเป็ นตัวแทน
ของความงามและความน่าไว้ วางใจในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงความรู้ สกึ ชุ่มเย็นใจจากการปลอบโยนของผู้หญิง ดังนัน้
ศกุนตลาจึงได้ ยกย่องลักษณะทางธรรมชาติของผู้หญิงเป็ นหนึง่ ในคุณสมบัติของภรรยาที่มีคา่ แก่สามี
กานฺตาเรษฺ วปิ วิศฺราโม ชนสฺยาธฺวนิกสฺย ไว ฯ
ยะ สทาระ ส วิศฺวาสฺยสฺตสฺมาทฺ ทาราะ ปราคติะ ๚๚15
(อาทิบรรพ, สัมภวบรรพ, บทที่74, โศลกที่44)
แม้ในป่ าลึกภรรยาก็เป็ นคนทีส่ ดชื ่นและปลอบใจของผูเ้ ดิ นทาง ภรรยาเป็ นทีไ่ ว้วางใจของทุกคน ดังนัน้ ภรรยาจึ ง
เป็ นทรัพย์อนั ประเสริ ฐสุด
ทหฺยมานา มโนทุะไขรฺวฺยาธิภิศฺจาตุรา นราะ ฯ
หฺลาทนฺเต สฺเวษุ ทาเรษุ ฆรฺมารฺตาะ สลิเลษฺ ววิ ๚๚16
(อาทิบรรพ, สัมภวบรรพ, บทที่74, โศลกที่50)
ผูช้ ายทีถ่ ูกเผาไหม้ดว้ ยความเศร้าโศกทางจิ ตใจ หรื อทุกข์ ทรมานจากโรคภัย จะรู้สึกเป็ นสุขใจในความดูแลของ
ภรรยาเหมื อนกับอยู่ในน้า
7. ภรรยามีความผูกพันทางจิตวิญญาณในโลกหน้ า
นางได้ กล่าวถึงความผูกพันทางจิตวิญญาณระหว่างสามีและภรรยา ผ่านการอธิบายพิธีสตีโดยอ้ อม โดยอธิบาย
ถึงการตามสามีไปยังโลกหน้ าในไม่ช้า และจะติดตามสามีไปยังดินแดนหลังความตายเสมอ ซึง่ พิธีสตีคือการทาหน้ าที่ของ
ภรรยาเมื่อสามีเสียชีวิต
13

Dutt, M.N. trans., Mahābhārata Sanskrit text and English translation, 221.
Ibid., 222.
15
Ibid.
16
Ibid.
14
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พิธีกรรมดังกล่าวไม่สามารถหาข้ อสรุปได้ ชดั เจนว่ามาจากแหล่งใดอย่างแน่ชดั ประเพณีการฆ่าภรรยาที่สามีรัก
ที่สุด เหนื อ หลุม ฝั ง ศพของสามี ก็ จัด อยู่ในพิ ธี กรรมแบบสตี ด้ว ย พบในภูมิภาคหลายแห่ง ของโลก เช่ น พวกซี สเถี ย น
ธเรสเซียน อียิปต์โบราณ สแกนดิเนเวีย ชาวจีน และในกลุม่ สังคมแถบโอเชียเนียและแอฟริ กา17 ส่วนในอินเดียมีต้นกาเนิด
จากตานานของพระนางสตี ในภพหนึง่ พระนางปารวตีได้ เกิดเป็ นพระนางสตี (ผู้ซื่อสัตย์ตอ่ สามี) เป็ นลูกสาวของพระทักษะ
มีความงดงามไม่มีใครเปรี ยบปาน เหล่าพระราชาได้ ตกลงให้ พระศิวะแต่งงานกับพระนางสตี ระหว่างนันฤๅษี
้
ทรุ วาสกาลัง
บูชาพระชคทัมพิกาเทวี18 พระเทวีพอใจการกระทานันจึ
้ งประทานพวงมาลัยให้ เมื่อฤๅษี ท่องเที่ยวไปก็คล้ องพวงมาลัยไป
ด้ วยจนไปถึงปราสาทของพระทักษะ ฤๅษี จึงมอบพวงมาลัยนันให้
้ พระทักษะ เมื่อพระทักษะได้ สดู กลิ่นดอกไม้ ทิพย์นนแล้
ั้ ว
วางไว้ ในห้ องบรรทม ก็ทรงเสพสังวาสกับพระชายาของพระองค์ ทาให้ พวงมาลัยไม่บริ สทุ ธิ์ พระทักษะจึงต้ องคาสาปของ
ฤๅษี ทรุ วาสให้ เกิดความเกลียดชัง พระนางสตีและพระศิวะสามีของนางด้ วย ที่ทงสองไปร่
ั้
วมทาพิธีบชู ายัญโดยไม่ได้ รับ
เชิญ พระนางสตีอดทนต่อการตาหนิของพระบิดาไม่ได้ จึงโดดเข้ ากองไฟฆ่าตัวตาย 19 ทาให้ ภรรยาผู้นบั ถือศาสนาฮินดูใน
ยุคหนึ่งต้ องกระโดดเข้ ากองไฟที่เผาสามีตวั เองตามไปด้ วย เพื่อยืนยันความซื่อสัตย์ที่ภรรยามีต่อสามี ส่วนหลักฐานใน
ปั จจุบนั มีการบันทึกว่าพิธีกรรมนี ้มีมาอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ สมัยคุปตะ จนกระทัง่ ถูกยกเลิกไปในช่วงที่องั กฤษเข้ ามาปกครอง
อินเดีย
สสรนฺตมปิ เปฺรต วิษเมษฺ เวกปาตินมฺ ฯ
ภารฺไยวานฺเวติ ภรฺตาร สตต ยา ปติวฺรตา ๚๚20
(อาทิบรรพ, สัมภวบรรพ, บทที่74, โศลกที่45)
เมื ่อสามี ออกจากโลกนีไ้ ปยังดิ นแดนของพระยม ภรรยาย่อมอุทิศตนเพือ่ ติ ดตามสามี ไปยังทีน่ นั้
ปฺรถม สสฺถิตา ภารฺยา ปติํ เปฺรตฺย ปฺรตีกฺษเต ฯ
ปูรฺว มฤต จ ภรฺตาร ปศฺจาตฺ สาธฺวฺยนุคจฺฉติ ๚๚21
(อาทิบรรพ, สัมภวบรรพ, บทที่74, โศลกที่46)
เมื ่อภรรยาตายก่อนสามี ภรรยาย่อมรอวิ ญญาณสามีของเธอ และถ้าสามี ตายก่อน ภรรยาจะตามเขาไปในไม่ช้า
เอตสฺมาตฺ การณาทฺ ราชนฺ ปาณิคฺรหณมิษฺยเต ฯ
ยทาปฺโนติ ปติรฺภารฺยามิหโลเก ปรตฺร จ ๚๚22
(อาทิบรรพ, สัมภวบรรพ, บทที่74, โศลกที่47)
โอพระองค์ ด้วยเหตุผลเหล่านีก้ ารแต่งงานจึ งมี อยู่ ด้วยสามี ย่อมมี ความสุขกับภรรยาของเขาทัง้ ในโลกนีแ้ ละโลก
หน้า

17

ฉัตรบงกช ศรี วฒ
ั นสาร, สตี: พิธีบชู ายัญตนเองของหญิงหม้ ายในอินเดีย, เข้ าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2562, เข้ าถึงได้ จาก
http://researchbychatbongkoch.blogspot.com/
18
บารุง คาเอก, “การเฉลิมฉลองเทศกาลทุรคาบูชา,” ดารงวิชาการ 18, 1 (มกราคม-มิถนุ ายน 2562): 130.
19
พระนามหนึ่งของพระแม่ทรุ คาในรูปศักติ
20
Dutt, M.N. trans., Mahābhārata Sanskrit text and English translation, 222.
21
Ibid.
22
Ibid.
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8. ภรรยาคือพลังอานาจของสตรีท่ เี ป็ นครึ่งหนึ่งของบุรุษ
นางได้ กล่าวถึงพลังอานาจของสตรี ที่เป็ นครึ่งหนึง่ ของบุรุษ ซึง่ จะขาดไปไม่ได้ ในมหาภารตะปรากฏหลายส่วนที่
โยงใยถึงปรัชญาสางขยะ-โยคะ ปรัชญาสางขยะอธิบายถึงความจริ งแท้ สองประการ ได้ แก่ ปุรุษะ หมายถึง ตัวรู้ และ
ประกฤติ หมายถึง ธรรมชาติ เป็ นสภาวะที่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูส่ ิ่งต่างๆ เมื่อปุรุษะรวมกับประกฤติก็จะเกิด
สภาวะเคลือ่ นไหว หากปุรุษะปราศจากประกฤติก็เป็ นเพียงพลังที่ไม่มีการเคลือ่ นไหว ไม่มีการเปลีย่ นแปลงหรื อวัฒนาการ
สิ่งใดได้ ทัง้ สองจึ งต้ องอาศัยกันและกัน ดัง นัน้ ปุรุษะ จึงหมายถึงเพศชายโดยรากศัพท์ และตรงข้ ามกัน ประกฤติจึ ง
หมายถึงเพศหญิง ด้ วยเหตุนี ้ประกฤติจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง
ในศาสนาฮิ น ดูได้ กล่า วถึ งความสัม พันธ์ ลกั ษณะนีใ้ นฐานะ “ศัก ติ ” พลังนี อ้ ยู่ใ นรู ปเพศหญิ ง ปรากฏทัง้ ใน
ไวศณพนิกายและไศวะนิกายในรู ปแบบของเทพภรรยาของพระผู้เป็ นเจ้ า คือพระแม่ปารวตี และพระแม่ลกั ษมี เทพบุรุษ
อย่างพระศิวะและพระวิษณุ เป็ น “ตัวรู้ ” (consciousness) ที่ไม่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ “ศักติ” เป็ นพลังที่
แปรเปลี่ยน (changing power) และเพราะเป็ นพลังที่สามารถแปรเปลี่ยนเคลื่อนไหวได้ นี ้เองจึงทาให้ จักรวาลและ
โลกเกิ ดขึ ้น 23 ศักติจึงมีความสาคัญยิ่งกว่าเทพบุรุษ และเมื่อสามีได้ รวมเข้ ากับภรรยาก็ ถือกาเนิดชีวิตใหม่ ภรรยาจึง
เปรี ยบเสมือนมารดาของสามีด้วย ดังนี ้
อาตฺมา''ตฺมไนว ชนิตะ ปุตฺร อิตฺยจุ ฺยเต พุไธะ ฯ
ตสฺมาทฺ ภารฺยา นระ ปศฺเยนฺมาตฤวตฺ ปุตฺรมาตรมฺ ๚๚24
(อาทิบรรพ, สัมภวบรรพ, บทที่74, โศลกที่48)
ผูม้ ี ปัญญาได้กล่าวไว้ว่า บุตรผูห้ นึ่งคื อผู้เกิ ดจากตน ดังนัน้ ผูช้ ายที ่ภรรยาให้กาเนิ ดบุตร ควรมองเธอในฐานะ
มารดาของตนเช่นกัน
อาตฺมโน ชนฺมนะ กฺเษตฺร ปุณฺย รามาะ สนาตนมฺ ฯ
ฤษี ณามปิ กา ศกฺติะ สฺรษฺ ฏุ รามามฤเต ปฺรชามฺ ๚๚25
(อาทิบรรพ, สัมภวบรรพ, บทที่74, โศลกที่52)
ภรรยาเป็ นดิ นศักดิ์ สิทธิ์ ทีส่ ามีเกิ ดใหม่อีกครัง้ แม้แต่ฤาษี ก็ไม่สามารถสร้างผูช้ ายได้หากไม่มีผหู้ ญิ ง(ศักติ )

สรุป
วรรณคดีมหากาพย์มหาภารตะ เป็ นวรรณคดีสนั สกฤตที่มีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อสังคมอินเดียเป็ นอย่าง
ยิ่ง เนื ้อหาในมหาภารตะปรากฏภาพสะท้ อนสังคมในด้ านต่างๆ รวมทังปรั
้ ชญา ข้ อบังคับ และขนมธรรมเนียมที่พึงกระทา
ซึง่ มีความเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางศาสนาฮินดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อกาหนดทางศาสนาที่โยงใยความสัมพันธ์ศกั ดิ์สทิ ธิ์
ระหว่ า งสามี แ ละภรรยาในศกุ น ตโลปาขยาน ที่ เ ป็ นอุป าขยานที่ มี ชื่ อ เสี ย งโด่ง ดัง ที่ สุด ความสาคัญ ของภรรยาใน
ศกุนตโลปาขยานปรากฏในหลายรู ปแบบ ได้ แก่ ภรรยาเป็ นผู้เสียสละ ภรรยาเป็ นผู้ให้ กาเนิด ภรรยาเป็ นผู้ดแู ลปรนนิบตั ิ
สามี ภรรยาคือปุรุษารถะ 4 ประการ ภรรยาคือส่วนสาคัญในพิธีกรรม ภรรยาเป็ นทรั พย์ อนั ประเสริ ฐ (ความสุขและ
23

คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, “เทวี : เทวสตรี ในอินเดีย” ใน พลังผู้หญิง แม่ เมีย และเทพสตรี : ความจริง และภาพแทน (กรุงเทพฯ: สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,
2559), 163.
24
Dutt, M.N. trans., Mahābhārata Sanskrit text and English translation, 222.
25
Ibid.
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ความสบายใจ) ภรรยามี ความผูกพันทางจิตวิญญาณในโลกหน้ า และภรรยาคือ พลังอานาจของสตรี ที่เป็ นครึ่ งหนึ่งของ
บุรุษ ดังนัน้ ศกุนต-โลปาขยานจึงเป็ นวรรณคดีที่สะท้ อนลักษณะทางสังคมครอบครัวระหว่างเพศหญิ งและเพศชายใน
ศาสนาฮินดู โดยอธิบายผ่านตัวละครหลักที่เป็ นเพศหญิงและมีสถานภาพเป็ นภรรยาอย่างศกุนตลาได้ อย่างชัดเจน
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Preliminary Investigation of Archival Advocacy
Miss Rasmey Ol

Abstract
Archives have faced many threats to their service including budget cuts which lead to the lack of resources.
Advocacy seems to be a solution to the problems since it engages both internal colleagues and external entities
such as the public and the government. In this article, the advocacy programs in three selected archives will be
explored with the advocacy research framework to point out how the concept of advocacy is applied. The result
shows that outreach, one of advocacy activities, should be a common task in archives to maintain the level of usage.
In addition, a political movement is necessary to cope with the structural budget cuts.
ทางจดหมายเหตุมีการแยกความหมายของ archival outreach และ archival advocacy
ไว้ ชดั เจน Archival outreach: process of identifying and providing services to constituencies with needs relevant to the
repository's mission, especially underserved groups, and tailoring services to meet those needs.
Outreach," Society of American Archivists
Keywords archival advocacy, outreach, digital collection, budget cuts

Advocacy Concept
Archives has faced many obstacles along their preservation for posterity. As a result of budget cuts, they
lack of resources including staff and funding for commencements of new activities and the conservation of archival
records. Archivists who are responsible for preserving collective memory cannot cope with such financial threat. Thus
they have to seek help from allies. It is the must that archives have to increase the awareness and attention from their
parent organization and the public. In other words, the colleagues are the supporter from the inside while the
community is the supporters from the outside. To gain such supports, an advocacy program would be necessary
(Brett & Jones, 2013, p. 51, Hackman, 2011, p. 4).
Originally, the term, advocacy, roots from the Latin word, advocate, meaning ‘to call out to support’
(Begloian, 2015). However, it is not simple as the definition says because those who are called for help would deny
replying to the call. Larry J. Hackman then defines advocacy as “activities consciously aimed to persuade individuals
or organizations to act on behalf of an archives or archivist” (Hackman, 2011, p. vii). Those activities could be divided
into three steps. The first step is to identify the outcome from an advocacy program. The second step is to identify
those who have the resource which is needed to accomplish the outcome. The last step is to engage them in
producing the outcome.
ควรเพิ่มเติมว่า archival advocacy มีวิธีการใดบ้ างจากคานิยาม “ activities consciously aimed to persuade
individuals or organizations to act on behalf of a program or institution.” สามารถศึกษาได้ จาก the Universal Declaration
on Archives (UDA)
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The common purpose of an advocacy program in archives is to raise the awareness and attention from
stakeholders who appreciate the value of archival service in order to receive additional supports both financially and
non-financially. The target groups mainly are large organizations and the community who could offer funding to
archives or lobbying to their parent organization. To complete an advocacy program, they also need a creative
persuasion method (Hackman, 2011, p. 40). The strategy for their parent organization would be that archival service
could facilitate the organization to achieve the mission or, in reality, to increase the profits (Lawrimore, 2013).
Archives are one of the information sources for decision-making as they offer the documentary records and lessons
from the past. A right decision prevents the loss of profits.
Calling out for the public support could be a hard work since the diversity of the community members. In
case of public archives, some members never use archival records and think that the service is the waste of tax
money. Hence, to engage the community archivists deploy passive activities, for example, outreach and public
relation to promote the historical records and to boost the usage. Besides, the active strategy could be in forms of
lobbying by some members who benefit from the preservation service. Their action would affect the image of the
parent organization which would lead to reconsidering a policy on the archive unit.
To gain the application of the advocacy concept, the researcher selects three well-known cases and analyzes with
the advocacy research framework.

Advocacy Research
Advocacy programs seem to be popular in political science where people in a community require a life
improvement in terms of environment, health, education, and welfare. In general, an advocacy research, one of
qualitative researches, involves the improvement of people lives. Non-advocacy researches may focus on information
and yield outcomes which could improve the state of wellbeing, but for advocacy researches the improvement of
people lives is the promise. Usually, advocacy researches will be conducted in an institutional level. The research
goal concerns three groups of stakeholders, which are the demanding group, the researchers and the giving group.
The demanding group needs something in order to enhance their living. The advocacy researchers work to form a
strategy to solve or prevent the problem affecting the first group.
In this study, three well-known cases will be analyzed to show how the advocacy is applied. Then the goal of
advocacy programs in the three archives will be assessed whether they could fulfill the promise of advocacy
research.
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Case I: Dalhousie University Archives and Special Collections (DUASC)
Dalhousie University Archives and Special Collections’ theater archives is a university archives in Canada. It
aims to preserve theater collections from companies and professionals in the field.
In the 1970s the archiving policy aimed at
a) to provide extensive documentation for a select group of companies or individuals, and
b) to provide a minimal amount of documentation on a broad spectrum of activity.
In 2007, the archives added the third principles that was:
c) to accept any related documents, but not to actively solicit the donations.
The archives collected major collections from theaters and audience in Nova Scotia to promote drama. In
the 1990s local actors, directors and scholars also donated “research materials, maquettes, set and costume
designs, administrative box office records, scripts and production records, photographs, …, puppets, publicity
records, …, [and] sound and video recordings” (Harvey & Moosberger, 2007, p. 39). The rich collections was known
as “Recorded Memory of Theatre Life in Nova Scotia Project”.
The development of a digital collection was driven by the University Archivist, Michael Moosberger, Killam
Reference Librarian, Oriel MacLennan, and an anonimous patron, to facilitate researches on theater. The digital
content in forms of multimedia and interactive collections would meet their users’ needs. During 2003-2004, the
project was funded by the Canadian Culture Online Program (CCOP); as a result, project staff with other resources
was available. DUASC exploited the web site to improve the public service as part of an outreach program, with an
expectation of welcoming potential donors and strengthening the status of leading cultural archives. DUASC also
commenced the Theatre History Project, which Project staff interviewed the theater professionals and companies to
inspire a new generation of creative workers such as writers, directors, actors, and designers. The project would be
considered a proactive outreach.
DUASC also provide a free consultation about records management for its donors, which received
impressive feedbacks, growing business relationship at the same time. For example, in 2004 Neptune Theatre
worked with DUASC to recruit two graduates to set up file classification and retention and disposition schedules in
three months. In 2005, DUASC supported the Playwrights Atlantic Resource Centre in the request for a job position
for an Archives and Strategic Planning Coordinator. The result was successful since Canada Nova Scotia Skills and
Learning Framework’s Service Delivery Partnership Program granted the Resource Centre to rehire its former staff.

The right management of digital collection was a challenging administration. Back in 1999, two significant
collections, Theatre Arts Guild and Neptune Theatre, which were acquired through deposit agreements generated a
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tremendous cost of preservation, documentation and ownership (or the right to provide access). It was estimated that
over thirty thousand dollars was paid for solely managing the Neptune Theatre Archives. DUASC discussed the two
organizations with a rationale and business opportunity if they donated their collections with the right of ownership.
The archives reached the agreement with the Theatre Arts Guild Board whereas the Neptune Board denied the
agreement. The archives chose to retain the current agreement since they foresaw that Neptune Theatre would
destroy their funds due to the lack of space.
Another case of the right management related Neptune and Mulgrave Road Theatres collections. These
photographic and audiovisual records, including images and videotapes, were not allowed to researchers unless the
royalty fee was paid to the actor(s) under the Canadian Theatre Agreement. Later the agreement added more
conditions in particular digital usage. DUASC as the owner of these collections, however, provided the access and
reproduction to the public on behalf of the university with the consent from the donors. For the restricted collections,
the archives offered description and documentation, which researchers could use in their publication. DUASC kept
seeking to gain ownership and permission from the donors to serve its patrons at best.
In the Theatre History Project, DUASC surveyed its collections and researchers’ use of metadata, in order to
simplify the discovery of records. The archives requested the financial support from the National Archival
Development Program. The survey result was used to improve the description in comply with the standard, Rules for
Archival Description (RAD), and uploaded to the Nova Scotian union catalogue, ArchWay, which was synchronized to
the national catalogue, Archives Canada.
DUASC worked with Roberta Barker, the course instructor from Post-Colonial Canadian Theatre course in terms of the
knowledge source for students’ assignment.
Archives developed finding aids and guides to facilitate their patrons, which would slowly gain publicity. A
direct way to capture the public attention would be “exhibits, … publishing programs, …. conferences” (Harvey &
Moosberger, 2007, p. 51). DUASC exploited the Theatre History Project as a communication to the public. The
archives decorated its office with highlight records, and artifacts from the holding collections. They also produced
bookmark which advertised the archives themselves. Their collections have been displayed in conferences,
consultations and research projects.

Case II: Georgia Archives
Georgia Archives manages the official records for the State of Georgia, the USA. The archives’ budget has
been cut, leading to the reduction of staff, the limitation of activities and service hours. In 2009, the Society of
Georgia Archivists (SGA) set up the Outreach Committee to raise the public awareness about the insufficient funding
and to regain the financial support. The first goal was to reach the members of SGA and the public through social
media. In 2011, the millions dollar cut reduced the archival staff by 82% and service hours by 60%. Georgia Archives
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H876

communicated their members a press release and sent a form letter, to be filled and sent to their legislators with a
hope of the reinstatement of funds. The Committee held Georgia Archives Month (GAM) in order to recruit archivists
in Georgia to join the campaign, and, at the same time, to promote the archival collections and the archivists. In
2012, the second wave of advocacy was the presentation of the value of the Archives led by Senator Jason Carter,
the grandson of former President Jimmy Carter, in order to lobby legislators. He also included archivists in large
companies, such as Coca-Cola, to insist that archival service was the backbone of these businesses. SGA gathered
all evidence and asked Governor Nathan Deal to secure the Georgia Archive budget since it would indirectly affect
the economic stability. In addition, archives generated some income to the community as a cultural destination for
tourists, who took a journey about 130 miles on average. These tourists paid restaurants, accommodation services,
shopping and other local businesses. Despite many strategies, in 2012 the Archives gained additional $67,000 while
the cut was $300,000 in 2011, which was insufficient to run the service. SGA decided to continue the advocacy
campaign.
The situation went worse when the cuts was announced on September 13, 2012; as a result, the public
could not access the archival service and the archives lost seven staff positions. The third wave of advocacy then
began with the joint of many organizations to create the Coalition to Save the Georgia Archives. Nonetheless, no
member of the Coalition was able to deal with political advocacy at the State level. They turned to social media by
creating Twitter and YouTube channel to convey the threat to the public and the press. On October 3, 2012, the
Coalition gathered the crowd to request the full restoration of Archives’ budget with key reasons, including the value
to business work, to legal protection, and to ensuring the governance and transparency. After the movement,
Governor Deal returned $125,000 to the Archives’ budget and two staff with an eight month working contract. The
Governor planned that the Archives would be transferred from the Secretary of State to the University System of
Georgia’s Board of Regents. The transfer to the University System was successful on March 5 2013. The funding
source then changed to the Georgia House of Representatives (Chartier & Quigley, 2013, p. 46).

Case III: Collaborative Project
The collaborative project, funded by the National Historical Publications and Records and managed by the
University of Oregon, aimed to secure the preservation service in seven small colleges in Oregon and Washington as
well as to promote their collections to researchers at the international level. The significant collections among these
archives involved religions in the area. They cooperated to deliver a digital system to increase the usage, which
could be considered an outreach.
They conducted a series of advocacy activities based on local demand. Their strategy included the
communication to the stakeholders through social media, web pages, activities, or publication. Their patrons mainly
were students, faculty, staff, and alumni. They also worked with courses, not only history department, as a provider of
knowledge and educational resources. The archival units actively worked to support he institutional goals. The
outreach activities increased the usage from 0.1 FTE to 0.5 FTE (Allison-Bunnell et al., 2013, p. 4).
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ให้ เพิ่มเติมว่าแต่ละเคสประสบปั ญหาอะไร จึงต้ องมีการปรับปรุ งแก้ ไข เพื่อให้ เห็นว่า แต่ละปั ญหาจะนา advocacy มาใช้ ในแบบ
ใด

Analysis
The advocacy programs in three cases hint an enticing practice. All selected cased shows that in advocacy
programs archives usually play two roles, the demanding group and the researcher. In addition, some activities do
not have the giving group, or the supporter, which means that archives have to save up some expenses in order to
commence a program. In some situation, the problem has little affected the archival service, but archives tend to
raise the usage as much as possible for administrative purposes. It could be considered as a proactive action to
prevent budget cuts as many archives confront since 20th century on. These advocacy programs from the three
cases are summarized in the table below:
Table 1 The analysis of advocacy programs used in the three selected cases
Cases

Key problem

Objective

Strategy

Supporter

Result

Case I (1)

Low attention

Replying to users’ Developing a
The Canadian
More access to
needs
digital collection. Culture Online
collections.
Program (CCOP)

Case I (2)

Low attention

Gain attention

Creating the
Theatre History
Project.

Case I (3)

Low attention

Acquisition policy
to serve users’
demand and
obtaining the
ownership of
records

Working with the
parent
organization.
Developing a web
site and finding
aid.

Case I (4)

Low attention

To increase the Integrating the
use of collections collection to a
curriculum

Case I (5)

Job position

To create a job
position
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Building business
relationship
through
consulting.

The funder, the
Canadian Culture
Online Program
(CCOP)

Building records
to inspire new
generation of
drama industry
workers
Able to serve
patrons with full
access.

Engaging
students and
instructors
Theater
Regaining a job
companies and position
Canada Nova
Scotia Skills and
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Cases

Key problem

Objective

Strategy

Supporter

Result

Learning
Framework’s
Service Delivery
Partnership
Program
Case I (6)

Low awareness

To advertising the Producing
archives
bookmarks,
exhibitions

The impact is
modest.

Case II

Insufficient
budget

To secure the
funding

Political advocacy Political institution Transferring the
archives to a new
parent
organization.

Case III

Low awareness

To increase the
usage

Building a
collective digital
collection,
Integrating the
collection to a
curriculum, and
supporting both
remote and local
users.

the National
Historical
Publications and
Records

The increase of
usage was
implied by the
increasing FTE.

Conclusion
Advocacy is the solution to solve the operational problem in archives. It costs less since the help comes
from the non-archival units such as the public, politicians, users, students, etc. However, the strategy to achieve the
help seems complicated. The common strategy is to seek out the allies who have similar missions and yield mutual
benefits to each other. In case of severe budget cuts like the Georgia Archives, the political movement seems
necessary to counter the structural cuts from parent organization. Hence, archival advocacy programs could be
considered as an outcome from an informal advocacy research. Giving and receiving advice in consultations is an
information exchange to carry out the advocacy activities. As seen from the cases, archives conduct advocacy
activities even if they do not face any threat to their existence. Using social media to connect their users seems to be
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the most popular outreach method. All advocacy activities yield a successful outcome as they make the
improvement. It could be said that running advocacy activities would be a proactive strategy to ensure that the
historical records could be hand to the future generation safe and sound. Last but not least, archives should
document their advocacy activities as the documentary records, like the Georgia Archives did.
บทสรุปกว้ างมาก หากจะสรุปในรูปแบบว่า หอจดหมายเหตุเหตุที่ผ้ วู ิจยั เลือกมาเป็ นหอจดหมายเหตุเหตุประเภทใด พบปั ญหาใด
และใช้ กิจกรรม โปรแกรม หรื อโครงการแบบใดมาใช้ เพื่อนามาสรุ ปความสาคัญของ advocacy ที่มีต่อการดาเนินงานของหอ
จดหมายเหตุในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป
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ศูนยตาในคัมภีร์รัตนาวลีของท่ านนาคารชุน
Śūnyatā in Nāgārjuna’s Ratnāvalī
พระมหาทิวา สุขมุ 1
Phramaha Tiwa Sukhum1

บทคัดย่ อ
บทความนี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ คื อ เพื่ อ น าเสนอหลัก การของศูน ยตาในคัม ภี ร์ รั ต นาวลีข องท่า นนาคารชุ น
ซึ่งเป็ นหลักการที่มีความสาคัญมากในทางพระพุทธศาสนา ศูนยตาในคัมภีร์รัตนาวลี ไม่ใช่ความขาดสูญ ที่เรี ยกว่า
อุจเฉท (Nihilism) แต่เป็ นความว่างทางความคิด เป็ นการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ตามความเป็ นจริ งในเชิง ปรากฏการณ์โดยไม่
ปรุ งแต่ง เป็ นทางสายกลางอย่างแท้ จริ ง เพราะไม่ตกไปในทรรศนะที่ ถูก ปรุ ง แต่งขึน้ มาด้ วยอ านาจแห่ง อวิท ยา
เนื่องจากแนวคิดส่วนมากยึดติดกับความเข้ าใจในความมีกบั ความไม่มี คัมภีร์รัตนาวลีได้ นาเสนอให้ ผ้ ศู ึกษาเข้ าใจ
ถึงศูนยตา ผ่านหลักการที่เรี ยกว่า วิภาษวิธี คือการจัดหมวดหมู่หลักความคิดไว้ เป็ น 4 แบบ หรื อ 4 มุม ที่เรี ยกว่า
“จตุษโกฏิ” โดยเมื่อจัดความคิดใด ๆ ลงในมุมทัง้ 4 แล้ ว จะพบได้ ว่า เมื่อยอมรับหลักการหนึ่ง ก็ จะเป็ นการปฏิเสธ
หลักการที่ตรงกันข้ าม ความขัดแย้ งในทางความคิดนี ้ แสดงให้ เห็นความคลาดเคลื่อนของความรู้ คัมภีร์รัตนาวลียงั
ชี ้นาให้ เห็นว่า ทุกสิง่ ที่อาศัยกันและกันเกิดขึ ้นร่วมกันในเชิงปรากฏการณ์เป็ นศูนยตา
คาสาคัญ: นาคารชุน, รัตนาวลี, ศูนยตา, วิภาษวิธี, จตุษโกฏิ, ทางสายกลาง.

Abstract
This article is to present a concept of śūnyatā in the Ratnāvalī, a magnificant Sanskrit text
composed by Nāgārjuna, the well-known Buddhist monk who live in the 2nd CE. śūnyatā, which is an
important principle in Buddhism, was taught by Nāgārjuna in as the middle way. Since śūnyatā in his
view was not Nihilism and Etenalism, but it was Empiricism and the middle way between both ideas.
śūnyatā can cultivate the true knowledge. In Ratnāvalī, Nāgārjuna proposed the dialectic called
‘Catuṣkoṭi’ meaning ‘Four-Cornerred’ or ‘the indivisible quaternity’ in order to get rid of both Nihilism and
Eternalism. All concepts must inevitably fall in any corner of four, then there must be the contradiction
among those corners. This was the invalidity of those concepts. Ratnāvalī pointed out this fault and
presented the middle way how to look the daily phenomena which is dependent origination and śūnyatā
in itself.
Keyword: Nāgārjuna, Ratnāvalī, śūnyatā, Dialectic, Catuṣkoṭi, Middle way.
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บทนา
รั ต นาวลี เป็ นคัม ภี ร์ ข องส านัก มาธยมิ ก ะ ฝ่ ายมหายาน ประพัน ธ์ เ ป็ นร้ อยกรองโดยท่ า นนาคารชุ น
ในลักษณะของฉันทลักษณ์ ที่มีชื่อว่า อนุษฏภุ หรื อ ปั ฐยาวัตร จานวนทังหมด
้
5 ปริ เฉท แต่ละปริ เฉทมีจานวน 100
คาถา คาดว่าถูกประพันธ์ขึ ้น ในช่วงราวคริ สต์ศกั ราช 50 -150 แสดงแก่เคาตมีบตุ รศาตการณีราช รัตนาวลีเป็ นหนึง่ ใน
คัมภีร์เพียงไม่กี่คมั ภีร์ของท่านนาคารชุนที่ยงั มีต้นฉบับภาษาสันสกฤต และเป็ นแม่แบบทางปรัชญาของสานักปรัชญา
ต่าง ๆ ในยุคหลัง อย่างไรก็ดี รัตนาวลีสว่ นที่เป็ นภาษาสันสกฤตก็สญ
ู หายไปเป็ นจานวนมาก เหลือเพียงส่วนต้ นฉบับ
ของภาษาจีนและภาษาทิเบตที่ยงั สมบูรณ์อยู่ รัตนาวลีถกู ตีพิมพ์จนเป็ นที่ร้ ู จักอย่างแพร่ หลาย ด้ วยภาษาสันสกฤต
อักษรโรมัน ควบคู่ไปกับคาแปลภาษาอังกฤษ โดยชาวอิตาเลียนชื่อ Giuseppe Tucci ในนิตยสาร The Journal of
The royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland โดยแบ่งตีพิมพ์ 2 ครัง้ คือ ในปี ค.ศ.1934 จานวน 77
คาถา และพิมพ์ตอ่ จนจบในปี ค.ศ.1936 โดยส่วนที่ไม่มีภาษาสันสกฤต Giuseppe Tucci (Tucci, 1934ꓽ307) จะทา
การแปลออกมาจากต้ นฉบับที่เป็ นภาษาจี นและภาษาทิเบต ต่อมา รั ตนาวลีได้ ถูกตีพิมพ์ ในปี ค.ศ. 1998 และ
ค.ศ. 2007 โดย Jeffrey Hopkins ในรู ปแบบของการอธิบายมากกว่าการแปล ไม่มี สว่ นที่เป็ นภาษาสันสกฤตปรากฏ
และในปี ค.ศ. 2017 Khensur Jampa Tegchok ก็ได้ นามาตีพิมพ์อีกครัง้ ในรู ปแบบเดียวกันกับ Jeffrey Hopkins
สาหรั บในประเทศไทย รั ตนาวลีถูกตีพิมพ์ เพียงครั ง้ เดียวในปี พ.ศ.2534 แปลโดย พระสารประเสริ ฐ (ตรี นาคะ
ประทีป) จานวน 77 คาถาแรก ของปริ เฉทที่หนึง่ ใช้ ฉบับของ Giuseppe Tucci ในปี ค.ศ.1934 ซึง่ สมเด็จพระเจ้ าบรม
วงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพนามาให้ เป็ นต้ นฉบับในการแปล เนื ้อหาของคัมภีร์ม่งุ เน้ นที่จะวิพากษ์ ความ
คิดเห็น 2 ประการ คือ ทุกสิง่ ขาดสูญ และ ทุกสิง่ เที่ยงแท้ ในปรัชญาของลัทธิอื่น โดยแสดงถึงศูนยตาอันเป็ นสิง่ จริ งแท้
ในทุกสิง่ เป็ นสภาวะตามธรรมชาติทวั่ ไป เหมือนกับปฏิจจสมุปบาทที่เป็ นปรากฏการณ์ซี่งทัว่ ไปกับทุกสิง่ บนโลก ที่เกิด
และดับ อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ ้น การศึกษาศูนยตามีความสาคัญต่อการเข้ าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ทา
ให้ ไม่ตกไปในทิฐิที่สดุ โต่งทังสองทางคื
้
อ อุจเฉททิฐิ ความเห็นว่า ขาดสูญ และสัสสตทิฐิ ความเห็นว่าเที่ยง พร้ อมกับ
ช่วยให้ ดารงตนอยูบ่ นทางสายกลาง ศูนยตาในรัตนาวลีจึงเป็ นสิง่ ที่ควรศึกษาสาหรับผู้ต้องการที่จะเข้ าใจแก่นแท้ ของ
พระพุทธศาสนาและประชาชนทัว่ ไปผู้ใฝ่ หาความสงบจากความวุน่ วายของโลกในปั จจุบนั

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาศูนยตาในคัมภีร์รัตนาวลีของท่านนาคารชุน ผ่านการทาความเข้ าใจความหมายและการวิเคราะห์
หาประโยชน์ พร้ อม ๆ กับบอกวิธีปฏิบตั ิในขณะศึกษาศูนยตา โดยเปรี ยบเทียบกับสุญญตาพระไตรปิ ฎก

วิธีดาเนินการวิจัย
รวบรวมข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากเอกสารปฐมภูมิ คื อ คัม ภี ร์ รั ต นาวลี ฉบับ ภาษาสัน สกฤต จากบทความ เรื่ อ ง
“The Ratnavali of Nagarjuna” ในนิตยสารชื่อ The Journal of The Royal Asiatic Society of Great Britain and
Ireland ตีพิมพ์ April 1934, พระไตรปิ ฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ 2556 และธัมมปทัฏฐกถา ฉบับบาลี มหามกุฏราช
วิทยาลัย 2532 และจากเอกสารทุติยภูมิ คือ แนวคิด ทฤษฎี ตารา บทความ และตาราการวิจยั ที่มีเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ อง
หลังจากนัน้ จึงแยกแยะข้ อมูลเข้ าเป็ นหมวดหมู่พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์ และเรี ยบเรี ยงให้ เข้ ากับวัตถุประสงค์ พร้ อมกับ
สรุปผล
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H882

ผลการวิจัย
จากการศึกษาด้ วยระเบียบและวิธีวิจยั พบว่า คัมภีร์รัตนาวลียงั ไม่ปรากฏมีการวิจยั แบบแยกจาเพาะคัมภีร์
นอกเหนือจากหนังสือชื่อว่า รัตนาวลี ที่พระสารประเสริ ฐได้ แปลไว้ พระสารประเสริ ฐ (2534ꓽ 5) ให้ ความเห็นว่า
“แม้ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ จะมองว่าคติธรรมไม่ต่างจากฝั่ งเถรวาท แต่ตวั ท่านเองมองว่า
ถึ ง ศัพ ท์ บัญ ญั ติ จ ะเหมื อ นกัน แต่ค วามหมายน่ า จะต่า งกัน ” จากการวิ จัย พบว่า มี ทัง้ ส่ว นเหมื อ นและส่ว นต่า ง
โดยเฉพาะเรื่ องศูนยตานับว่ามีสว่ นเหมือนคล้ ายเป็ นเนื ้อเดียวกันต่างเพียงรู ปศัพท์เท่านัน้ และเพื่อให้ เข้ าใจเรื่ องศูนย
ตาได้ ชดั เจนว่าเหมือนหรื อต่าง จึงได้ ทาการเทียบเคียงกับพระไตรปิ ฎกและพบว่าไม่มีความต่างกันแต่อย่างไร อาจารย์
สมภาร พรมทา (2534ꓽ 44) อธิบายศูนยตาว่ามี 2 ประเด็นคือ “ศูนยตาทางจิตวิทยา หมายเอาการทาจิตให้ เห็นว่า
สิง่ ทังปวงว่
้
างเปล่า ไร้ แก่นสาร และศูนยตาทางอภิปรัชญา อันหมายถึง สรรพสิ่งล้ ว นว่างเปล่า กล่าวคือว่างเปล่า
จากอัตตา ว่างโดยตัวมันเอง” ดร.บุณย์ นิลเกษ (2526ꓽ 106) เสนอว่า มักมีการใช้ คาว่า สุญญตา ในความหมาย
ของ อนัตตา โดยมีแนวร่ วมเดียวกัน คือ ว่างจากตัวตน ส่วน รศ.ดร.สุมาลี มหณรงค์ ชัย (2548ꓽ 166) ให้ นิยาม
ของศูนยตาว่า เป็ นอุบายวิธีรักษาใจให้ เป็ นปกติ และเป็ นสภาพที่หลุดจากด้ านคู่ตรงข้ ามทังหมด
้
โดยเมื่อประมวล
แนวคิดทังหมดพร้
้
อมกับเทียบเคียงพระไตรปิ ฎก จึงได้ ผลของการวิจยั ออกมาดังนี ้คือ
ศูนยตาไม่ ใช่ ความเห็นว่ าขาดสูญ
ศูนยตา คือ ความว่าง ซึง่ พ้ นจากทรรศนะ ความคิด และความเชื่อที่ม่งุ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ศูนยตา
เป็ นคาที่ใช้ เรี ยกความไร้ แก่นสารของสิ่งทังปวง
้
ไม่ใช่ภาวะ ไม่มีอยู่จริ งเป็ นเอกเทศ กล่าวคือ ไม่ได้ อยู่เป็ นอิสระจาก
อะไร ๆ ศูนยตาเป็ นทางสายกลางระหว่างความมีและความสูญ แต่ไม่ตกลงไปในทรรศนะใด ทังไม่
้ ยืนยันหรื อปฏิเสธ
สิง่ ใด
ศูนยตา มีความหมายเท่ากับคาว่า “อนัตตา” ในฝ่ ายเถระวาท ซึ่งหมายถึงว่างเปล่าจากสิ่งที่เป็ นแก่นสาร
ที่มาในอรรถกถาธรรมบทว่า อนตฺตาติ มา ชีรนฺตุ มา มียนฺตตู ิ วเส วตฺเตตุ น สกฺกาติ อวสวตฺตนตฺเถน อนตฺตา สุญฺญา
อสฺสามิกา อนิสฺสราติ อตฺโถ2 ซึ่งแปลได้ ว่า “คาว่า อนัตตา มีความหมายว่า ว่าง ไม่มีเจ้ าของ ไม่มีอะไรเป็ นใหญ่
เพราะอรรถว่าไม่เป็ นไปในอานาจ เหตุเพราะ ใคร ๆ ก็ไม่สามารถจะให้ เป็ นไปในอานาจของตนโดยสิง่ ว่า จงอย่าแก่ จง
อย่าต่าย” ดังนันเมื
้ ่อเห็นความเป็ นอนัตตาในสรรพสิ่งก็ย่อมหมายถึ งเห็นความว่างคือศูนยตาไปด้ วย อีกทัง้ ไม่ได้
ปฏิเสธแบบนัตถิกะที่ชี ้ว่าทุกสิ่งว่างเปล่าและไม่มี แต่ชี ้ให้ เห็นว่า ทุกสิ่งมีอยู่ตามสภาวะ แต่มนั ไม่มีสาระให้ ยึดถือคือ
ว่าง และเป็ นเพียงมายา โดยอรรถว่า ไม่ใช่ของจริ ง ไม่มีสาระ เพราะเป็ นสิง่ ที่เพียงอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ ้นร่วมกัน
ในคัมภีร์รัตนาวลี ท่านนาคารชุนได้ แสดงว่า ความเห็น คือสิง่ ที่เรี ยกว่า ทิฐิหรื อทรรศนะ ตัวความเห็นนี ้ไม่ใช่
ศูนยตา ๆ คือสิง่ ที่พ้นจากความเห็น กล่าวคือโมกษะ ทังยั
้ งจัดการเห็นว่ากรรมไม่มี จัดอยู่ในกลุม่ ของมิจฉาทิฐิ และ
การเห็นว่ากรรมมีอยู่ เป็ นสัมมาทิฐิ ส่วนการพ้ นหรื อว่างทรรศนะนันนั
้ บเป็ นโมกษะ ดูตวั อย่าง ในรัตนาวลี ปริ จเฉทที่ 1
คาถาที่ 43-44 ว่า

2

ธมฺมปทฏฺฐกถา สตฺตโม ภาโค, (กรุงเทพฯ ꓽ มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2532), 62.
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สมาสานฺ นาสฺติตาทฤษฺ ฏิะ ผล นาสฺตีติ กรฺมณะ |
อปุณฺยาปายิกี ไจษา มิถยฺ าทฤษฺฏิริติ สฺมฤตา || 43
สมาสาทฺ อสฺติตาทฤษฺ ฏิะ ผล จาสฺตีติ กรฺมณามฺ |
ปุณฺยา สุคตินษิ ฺ ยนฺทา สมฺยคฺทฤษฺ ฏิริติ สฺมฤตา || 44
การเห็นว่ากรรมไม่มี โดยสังเขปว่า ผลของกรรมไม่มี ดังนี ้ นี ้เป็ นคุณชาติอนั ไม่ใช่บญ
ุ และเป็ นทางแห่ง
อบาย ซึง่ บัณฑิตรู้กนั ว่า มิจฉาทิฐิ (1-43), ส่วน การเห็นว่ากรรมมีอยู่ โดยสังเขปว่า ผลของกรรมมีอยู่ ดังนี ้
เป็ นคุณชาติอนั เป็ นบุญ และเป็ นทาง ดาเนินไปสูส่ คุ ติ ซึง่ บัณฑิตรู้กนั ว่า สัมมาทิฐิ (1-44)
คาว่า “นาสฺติตาทฤษฺ ฏิะ” ซึง่ แปลว่า การเห็นว่ากรรมไม่มี ท่านนาคารชุนกล่าวมุ่งถึงแนวความคิดของลัทธิ
อื่นทีแ่ สดงว่า ทุกสิง่ ในโลกล้ วนขาดสูญ ท่านชี ้ว่าแนวคิดนันไม่
้ นามาซึง่ ความเจริ ญแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิ เป็ นทางแห่งอบายและ
ความเสือ่ ม ด้ วยคาว่า “มิถฺยาทฤษฺ ฏิะ” ซึง่ แปลว่าการเห็นผิด หรื อมิจฉาทิฐิ พร้ อม ๆ กับชี ้แนวทางที่ตรงกันข้ าม ด้ วย
คาว่า “อสฺติตาทฤษฺ ฏิะ” ซึง่ แปลว่า การเห็นว่ากรรมมีอยู่ ซึง่ เป็ นเป็ นความคิดที่ดี ด้ วยการกล่าวคาว่า “สมฺยคฺทฤษฺ ฏิะ”
หมายถึง การเห็นถูก ซึง่ เป็ นกุศลและนาผู้เชื่อให้ ก้าวไปสูส่ ถานะที่ดีขึ ้นได้ สิง่ ที่เนื่องกับทิฐิ คือ ความเห็นไม่ใช่ศนู ยตา
เพราะศูนยตา คือ ความว่าง ซึง่ ว่างจากความเห็น และความว่างนี่เอง ก็คือโมกษะ เพราะโมกษะ มีสภาวะที่ว่าง และ
พ้ นจากสุคติและทุคติ ดังเนื ้อความในรัตนาวลี ปริ จเฉทที่ 1 คาถาที่ 45 ว่า
ชฺญาเน นาสฺตฺยสฺตติ าศานฺเตะ ปาปปุณฺยวฺยติกฺรมะ |
ทุรฺคเตะ สุคเตศฺจาสฺมาตฺ ส โมกฺษะ สทฺภิรุจฺยเต || 45
ในเพราะความรู้ ชัด การก้ าวข้ ามบาปและบุญก็ย่อมมีขึ ้นได้ จากการหยุดนัตถิกทิฐิและอัตถิกทิฐิ
การพ้ นจากสุคติ ทุคติและจากทังสองนั
้
น้ สัตยบุรุษทังหลายเรี
้
ยกว่า โมกษะ (ความหลุดพ้ น) (1-45)
ศูยนตา เป็ นธรรมลักษณะ เป็ นปรากฎการณ์ ของการที่พ้นจากบาปและบุญ อันมีมูล เหตุมาจากชญาณ
กล่าวคือ สมาธิ และ ปั ญญา ที่อยูร่ ่วมกัน คาว่า ชฺญาเน ในคาถาที่ 45 หมายถึงการรู้ อย่างชัดแจ้ งอันเกิดจากปั ญญา
ที่มีสมาธิประกอบอยูด่ ้ วย มีความหมายเดียวกับคาว่า “ญาณ” ในพระพุทธศาสนาฝั่ งเถรวาท ด้ วยคาถานี ้ นาคารชุน
ไม่เพียงแต่แสดงว่า ศูนยตา เป็ นสภาวะที่ว่างจากทรรศนะ เพราะมีได้ ตามธรรมชาติพร้ อม ๆ กับชญาณ ด้ วยคาว่า
“นาสฺตฺยสฺติตาศานฺเตะ” ซึง่ หมายถึง สงบ หรื อ ว่างจากความเห็นว่ามีหรื อไม่มีแล้ ว ยังแสดงให้ เห็นอีกว่า โมกษะ หรื อ
พระนิพพานก็เป็ นเพียงสภาวะที่วา่ งจากสุคติอนั เป็ นบุญ และทุคติอนั เป็ นบาปด้ วยเนื ้อความว่า “สโมกฺษะสทฺภิรุจฺยเต”
แปลว่า “สภาวะนัน้ คนดีเรี ยกว่า โมกษะ” การหลุดพ้ น หรื อความว่างจากการเกิดในภูมิต่าง ๆ กล่าวคือโมกษะ หรื อ
นิพพานนี ้ มีสว่ นคล้ ายคลึงกับที่ปรากฎอยูใ่ นแม้ ในพระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค ฉบับบาลีสยามรัฐ
เล่มที่ 31 ข้ อที่ 658 หน้ าที่ 442 ว่า

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H884

ความเป็ นไปทางตา หู จมูก ลิ ้น กาย และใจ ของบุคคลผู้ รู้ พร้ อม ซึ่งปริ นิพพานอยู่ด้วยอนุปาทิเสส
นิพพานธาตุ3 ย่อมหมดสิ ้น และความเป็ นไปทางตา เป็ นต้ นอย่างอื่น ก็จะไม่เกิดขึ ้นอีก สภาวะนี ้ เรี ยกว่า
ปรมัฏฐสุญญะ ความว่างอย่างสูงสุด กว่าความว่างทังปวง
้ ของบุคคลผู้ร้ ูพร้ อม ซึง่ ว่างจากความเป็ นไปอีก
เมื่อเทียบเคียงจากเนื ้อความข้ างต้ นจะพบว่า ความว่างเป็ นธรรมลักษณะของทุกสิง่ ไม่เว้ นแม้ กระทังโมกษะ
้
หรื อพระนิพพาน การข้ ามพ้ นจากการตกอยูใ่ นความคิดหรื อทิฐิที่เกิดมาจากอวิชชา จะทาให้ เกิดสภาวะที่วา่ งขึ ้นมาเอง
เมื่อมี ชญาณ ความรู้ชดั แล้ ว ชญาณทาหน้ าในการดับอวิ ทยาคือความไม่ร้ ู และเมื่อดับอวิทยา ทุกสิ่งก็จะดาเนินไป
ไม่ได้ ทังเกิ
้ ดขึ ้นไม่ได้ นาไปสูค่ วามว่างในที่สดุ เหมือนบุคคลเมื่อจะจุดประทีป สิ่งที่ใช้ จุด คือไส้ ตะเกียง น ้ามัน และ
เปลวไฟ ถ้ านาสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ออกไป การจุดประทีปก็มีไม่ได้ ทุกสิ่งเป็ นการอิงอาศัยกันในเชิงปรากฎการณ์ ที่สิ่งต่า ง ๆ
อาศัยกันและกันเกิดขึ ้นร่วมกัน การดับทิฐิของท่านนาคารชุน เป็ นการดับองค์ประกอบของสิง่ ที่ทาให้ เกิดปรากฏการณ์
ของสิง่ ต่าง ๆ รวมถึงทาให้ เกิดปรากฏการณ์ที่เรี ยกว่าความว่างขึ ้นมา ศูนยตาของท่านนาคารชุน จึงไม่ใช่การปฏิเสธ
หรื อยืนยันทรรศนะใด เป็ นเพียงปรากฏการณ์ของความว่าง ที่เกิดจากการไม่ยดึ ถือสิง่ ใดเพียงเท่านัน้
วิภาษวิธีคือหลักการเพื่อการละทิฐิ
วิภาษวิธี เป็ นศัพท์สมาสในภาษาสันสกฤต มาจากรากศัพท์คือ วิ อุปสรรค หมายถึง วิเศษ, แจ้ ง, ต่าง
ประกอบเข้ ากับ ภาษฺ ธาตุ เป็ นเป็ นในความกล่าวหรื ออธิบาย และ วิธิ ซึง่ หมายถึง กฎ, ระเบียบ, แบบแผน, หลักการ
เมื่อแปลรวมเข้ าด้ วยกัน หมายถึง หลักการในการกล่าวแย้ งให้ ต่างไป หลักวิภาษวิธีของท่านนาคารชุนได้ รับการ
พัฒนามาจากพระไตรปิ ฎก โดยประยุกต์จากหลักการปฏิเสธการตอบปั ญหาในเชิงปรัชญาที่เป็ นตามค่านิยมในสมัย
นันของพระพุ
้
ทธเจ้ า ที่ตรัสไว้ ในจูฬมาลุงกโยวาทสูตร (ม.ม. (บาลีสยารัฐ) 13/147/119) โดยเรื่ องเริ่ มต้ นจากการที่
พระมาลุงกยบุตรต้ องการให้ พระพุทธเจ้ าพยากรณ์ วา่ โลกเที่ยงหรื อว่าโลกไม่เที่ยง เป็ นต้ น ซึ่งถ้ าพระพุทธองค์ไม่ตอบ
ตนจะลาสิกขา พระพุทธเจ้ าก็ได้ ทรงตอบเลี่ยงไปในประเด็นที่ว่า โลกเที่ยงหรื อไม่เที่ยงไม่ใช่ประเด็น เพราะชาติ ชรา
ทุกข์ ก็ยงั ดาเนินไปได้ โดยเป็ นการชี ้ไปในประเด็นที่เถียงไม่ได้ ทาให้ ผ้ ฟู ั งหลุดและคลายความสนใจในทิฐิเดิม
วิภาษวิธีของท่านนาคารชุน จัดอยูใ่ นกลุม่ ที่เรี ยกว่า “ปรสังคะ” เพราะวิพากษ์ สงิ่ ที่เป็ นแนวคิดโดยชี ้ให้ เห็นถึง
ความบกพร่ องทางเหตุผล ไม่ต้องนาเสนอแนวคิดของตัวเอง เพียงแต่ชีใ้ ห้ ฝ่ายตรงกันข้ ามเห็นถึงข้ อผิดพลาดทาง
ความเห็นของฝ่ ายตัวเอง โดยการแนะให้ เขาตรวจสอบและวิเคราะห์ตามหลักของจตุษโกฏิ จนกระทัง่ เห็นจุดบกพร่ อง
ในความเห็นของตัวเอง วิภาษวิธีนนท
ั ้ าหน้ าที่เป็ นเพียงเครื่ องมือเท่านัน้ โดยเป็ นเครื่ องมือตรวจสอบเหตุผล ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักคือ ชีใ้ ห้ เห็นถึงความบกพร่ องของทุกแนวคิดหรื อทฤษฎี จนแนวคิดเหล่านั น้ ขาดความน่าเชื่อถือ
และศูนยตาไม่ได้ เป็ นทรรศนะทางความคิด มันจึงไม่จาเป็ นต้ องถูกปกป้องโดยผู้ใช้
การจัดหลักของความคิดโดยทัว่ ไป ท่านนาคารชุนได้ จดั เข้ าตามแง่มมุ ทังสี
้ ่ 4 โดยชื่อว่า จตุษโกฏิ แปลว่า 4
มุม โดยโครงสร้ างของจตุษโกฏิ จะมีดงั นี ้คือ
1. ยืนยัน (Positive Thesis)
2. ปฏิเสธ (Negative Counter - Thesis)
3

อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ คือ ดับกิเลสพร้ อมทังขั
้ นธ์ คือ ตา หู จมูก ลิ ้น กาย และใจ ไม่กลับมาเกิดอีก ทังไม่
้ ตามเสวยอารมณ์ มีสภาวะที่วา่ ง. สุจินต์ บริ หารวนเขตต์,
ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวก, พิมพ์ครัง้ ที่ 7 (กรุ งเทพฯ ꓽ โอ.เอส. พริ น้ ติ ้งเฮาส์, 2560),หน้ า 38-40.
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3. ทังยื
้ นยันและปฏิเสธ (Conjunctive Affirmation of the First Two)
4. ทังไม่
้ ยืนยันและปฏิเสธ (Disjunctive Denial of the First Two)
ในคัมภีร์รัตนาวลี ท่านนาคารชุน ใช้ วิภาษวิธีเพื่อถอนแนวคิดที่เป็ นค่านิยมในสมัยนัน้ คือ โลกเที่ยง ไม่เที่ยง
มีที่สดุ หรื อไม่มีที่สดุ และอาตมัน ที่คนส่วนมากเชื่อว่ามีอยู่ โดยการตังค
้ าถามกับผู้อ่านและผลักดันแนวคิดของผู้อ่าน
ให้ พิจารณาเห็นความผิดพลาดในแนวคิดของตน ดังตัวอย่างการตังค
้ าถามของท่านนาคารชุน ในรัตนาวลี ปริ เฉทที่ 1
คาถาที่ 63 ว่า “โลกไม่แตกสลาย ไม่พงั ย่อยยับ และไม่คงอยูช่ วั่ ขณะหนึง่ ฯ อันที่จริ ง โลกคืออาตมันที่อยู่เหนือกาลทัง้
สาม (คือ อดีต ปั จจุบนั อนาคต ) จะมีแต่ที่ไหนเล่า ” จากการถามคาถามในข้ อ 63 ของพระนาคารชุน คาว่า โลก
หมายถึงทุกสิ่งที่อยู่บนโลก และทุกสิ่งในโลก ดาเนินไปตามที่มนั เป็ น แต่มนุษย์ทงหลายคิ
ั้
ดไปว่า โลกเที่ยงแท้ คงที่
หรื อ ไม่ ก็ คิ ด ว่า โลกต้ อ งดับ สลายสัก วัน หนึ่ ง ทัง้ เมื่ อ พิ จ ารณาตามก็ จ ะพบว่า ค าถามได้ เ สนอสิ่ง ที่ เ ป็ นจริ ง โดย
ปรากฏการณ์ที่เถียงไม่ได้ เมื่อผู้ฟังได้ รับฟั ง คาถาม ทิฐิกล่าวคือความเห็นเดิมของผู้ฟัง ย่อมจะตกสูส่ ภาวะที่ขดั แย้ ง
เพราะมีสภาวะที่คตู่ รงกันข้ าม เหมือนกับ เมื่อบุคคลหักแท่งไม้ ออกเป็ นสองส่วน ส่วนหนึ่งยาว ส่วนหนึ่งสัน้ แล้ วนาไป
ให้ คน 2 คน โดยคนที่ 1 ได้ สว่ นที่สนั ้ คนที่ 2 ได้ สว่ นที่ยาว โดยทังสองคนนี
้
้ คิดว่าตัวเองได้ สว่ นที่ยาว การถามของท่าน
นาคารชุนคือการชี ้นาให้ เขาเห็นความผิดพลาดหรื อสิง่ อันตรงกันข้ ามกับสิง่ ที่ตนคิดด้ วยคาตอบที่แย้ งไม่ได้ ด้วยตัวเขา
เอง โดยการถามคนทังสองว่
้
า ยาวจริ งหรื อ คนทังสองซึ
้
ง่ ถือไม้ อยูย่ อ่ มจะยืนยันว่าไม้ ของตนยาว จึงได้ ถามต่อว่า รู้ ได้
อย่า งไรว่า ยาว คนทัง้ สองที่ ฟั ง ค าถามก็ จ ะเกิ ด ความขัด แย้ ง สงสัย ในจิ ต ใจซึ่ง น าไปสู่ก ารพิ สูจ น์ โดยการน าไป
เทียบเคียงกับแท่งไม้ ของอีกคน วิภาษวิธีของนาคารชุนคือการชี ้นาให้ เกิดความขัดแย้ งในจิตใจของผู้ฟังจนนาไปสูก่ าร
พิสจู น์
วิภาษวิธีของท่านนาคารชุน ไม่เพียงแต่ใช้ หกั ล้ างความเชื่อในทิฐิเดิมได้ แต่ยงั ใช้ เพื่อสืบค้ นความจริ งใน
ความคิดของบุคคลนันได้
้ อีกด้ วย เพราะเมื่อคลายความยึดถือลง ปั ญญาที่เป็ นกลางในการพิจารณาเหตุผลก็จะ
พร้ อมเปิ ดรับความจริ งใหม่ ๆ เช่น เมื่อคลายความยึดมัน่ ว่าโลกเที่ยง ความยึดถือว่าโลกไม่เที่ยงก็จะเกิดขึ ้น และ
เมื่อเห็นว่าโลกไม่เที่ยง ความคิดที่จะยึดถื อก็จะไม่มีอยู่ เพราะเข้ าใจชัดทังในประเด็
้
นที่ทงเที
ั ้ ่ยงและไม่เที่ยง เป็ น
ความปล่อยวาง และนามาซึง่ สภาวะที่วา่ ศูนยตา ในตอนท้ าย ในรัตนาวลี ปริ เฉทที่ 1 คาถาที่ 98 ท่านนาคารชุนได้ ชี ้
ประโยชน์ของวิภาษวิธี ที่ทาให้ เห็นศูนยตาว่า “ความจริ งแท้ นนั ้ มักได้ มาหลังจากใคร่ ครวญสิ่งที่เข้ าใจผิดไปเพราะ
ความไม่ร้ ูจริ ง ก็เมื่อไม่พบสิง่ ที่มีอยู่ แล้ วสิ่งที่ไม่มีจะมีได้ อย่างไร (1-98)” ซึ่งชี ้ให้ เห็นว่า เมื่อนาวิภาษวิธี มาวิเคราะห์
สิง่ ต่าง ๆ ตามความเป็ นจริ ง จะพบความว่าง คือ ศูนยตา อันเป็ นความจริ งแท้ ในท้ ายสุด
ความสอดคล้ องของศูนยตาในรัตนาวลีกับคัมภีร์อ่ นื ของท่ านนาคารชุน
ศูนยตาในคัมภีร์รัตนาวลี ไม่มีความต่างกับในคัมภีร์อื่นของท่านนาคารชุน (Lindtner, 2011ꓽ163) โดยจาก
การเทียบเคียงกับคัมภีร์มูลมัธยมกการิ กาซึ่งเป็ นคัมภีร์หลักพบว่า มีแนวร่ วมที่เหมือนกันโดยแสดงถึงสิ่งต่าง ๆ ว่า
เป็ นศูนยตา เพราะสิ่งไม่สามารถดารงอยู่ได้ ด้วยตนเอง ต้ องอิงอาศัยสิ่งอื่นจึงจะดารงอยู่ได้ ทุกอย่างเป็ นไปตาม
หลักปฏิจจสมุปบาทที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ ้น ท่านนาคารชุนชี ้แจงไปในแนวทางเดียวกันว่า สิง่ ที่ แม้ ตวั เองยังดารง
อยู่ไม่ได้ ด้วยตนเอง จะมีตวั ตนได้ อย่างไร ในเมื่อไม่มีตวั ตนแล้ วจะมีอะไรให้ ยึดถือ สิ่งที่ว่างจากความยึดถือ ก็คือ
ศูนยตา เทียบเคียงกับเนื ้อความในรัตนาวลีปริ เฉทที่ 1 คาถาที่ 84 ว่า “ดิน น ้า ลม ไฟ แต่ละอย่าง มันไม่มีอยู่จริ งโดย
เนื ้อแท้ เพราะมันจะมีไม่ได้ เลยถ้ าขาดธาตุทงสามไป
ั้
และธาตุทงสามก็
ั้
เช่นเดี ยวกัน หากขาดไปเสียเพียงธาตุหนึ่ง
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ธาตุที่เหลือก็ตงอยู
ั ้ ่ไม่ได้ ” พร้ อมกับให้ บทสรุ ปของธาตุ ในคาถาที่ 90 ว่า “ธาตุที่ไม่ได้ แม้ จะดารงอยู่โดยตัวของพวก
มันเอง จะสามารถมีลกั ษณะตามธรรมชาติได้ อย่างไร ทังเมื
้ ่อผสมกัน แม้ ธาตุหนึง่ ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมธาตุอื่นได้
เพราะว่า มันไม่สามารถดารงอยูไ่ ด้ ด้วยตัวมันเอง ด้ วยเหตุดงั นี ้ ลักษณะของธาตุเหล่านันจึ
้ งกาหนดตามลักษณะของ
ตัวมันเอง” เนื ้อความข้ างต้ นนี ้ จะสอดคล้ องกับเรื่ องของธาตุเป็ นเพียงความว่าง เพราะไม่มีสวภาวะ ในคัมภีร์ มูล
มัธยมกการิ กา บทที่ 5 คาถาที่ 7 ว่า “เพราะฉะนัน้ อากาศธาตุ จึงไม่ได้ มี ทังไม่
้ ใช่ไม่มี ไม่ได้ ปรากฎลักษณะ ทังไม่
้ ได้
ไม่ปรากฎลักษณะ ธาตุอื่นทัง้ 5 ก็เป็ นเช่นเดียวกัน กับอากาศธาตุนนั่ แล” ทังสองคั
้
มภีร์มีแนวร่ วมเดียวกันว่าทุกสิ่ง
เพียงอาศัยกันเกิดขึ ้น และว่างโดยตัวมันเอง ท่านพระนาคารชุนยังได้ แสดงแนวร่ วมที่เหมือนกันในอีกหลายประเด็น
เช่นว่า การไม่เห็นว่าสิง่ เป็ นศูนยตา เกิดขึ ้นจากอวิทยา ซึง่ การจะละอวิทยาอันนาไปสูก่ ารว่างได้ นนั ้ ก็ล้วนมาจากการ
พิจารณาเห็นปฏิจจสมุปบาทตามความเป็ นจริ ง ว่า ทุกสิง่ ล้ วนอิงอาศัยกันเกิดขึ ้น สิง่ ที่เป็ นเพียงการบัญญัติ อิงอาศัย
กันเกิดขึ ้น เป็ นศูนยตา ในคัมภีร์อื่นของท่า นนาคารชุน เช่น ศูนยตาสัปตติการิ กา เป็ นต้ น ก็มีการแสดงในประเด็น
เดียวกันนี ้ไว้ โดยในคาถาที่ 3 ของคัมภีร์ ศนู ยตาสัปตติการิ กา(Lindtner, 2011ꓽ 35) ได้ แสดงไว้ ว่า “ไม่ว่าสิ่งจะอยู่
ครบหรื อแยกกัน เมื่อเหตุปัจจัยที่เป็ นองค์ประกอบบางอย่างขาดไป ทุกสิ่งทุกอย่างล้ วนดับลง ดังนัน้ ทุกสิ่งจึงว่าง”
จะพบว่า แม้ ในคัมภีร์นีก้ ็มีเนื ้อหาเรื่ องศูนยตาที่สอดคล้ องกับคัมภีร์รัตนาวลี จุดดังกล่าวมานี ้เอง ช่วยยืนยันข้ อ
สันนิษฐานว่า คัมภีร์รัตนาวลี เป็ นผลงานที่ถกู แต่งขึ ้นโดยท่านนาคารชุนอย่างแน่นอน
การเปรียบเทียบศูนยตาในคัมภีร์รัตนาวลี กับสุญญตาในพระไตรปื ฎก
เมื่อได้ ทาการค้ นคว้ าเรื่ องศูนยตา ในคัมภีร์รัตนาวลี พบว่า ศูนยตาที่ได้ อธิบายในคัมภีร์แบ่งออกได้ เป็ น 2
ประเภท คือ ฝ่ ายที่เป็ นธรรมาธิษฐาน และฝ่ ายบุคคลาธิษฐาน ฝ่ ายธรรมาธิษฐานจะมุ่งถึงความเป็ นศูนยตาในทุกสิ่ง
เป็ นสภาพที่ทวั่ ไป เหมือนสามัญลักษณะ 3 ในพระไตรปิ ฎก สาหรับฝ่ ายที่เป็ นบุคคลาธิ ษฐาน จะมุ่งถึงวิธีการที่ทา
ให้ ผู้ ศึ ก ษาเข้ าใจและบรรลุศู น ยตา ผ่ า นการเห็ น ตามความเป็ นจริ ง โดยไม่ ป รุ ง แต่ ง ส่ ว นในพระไตรปิ ฏก
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2556ꓽ 456) ได้ ชี ้แจงว่า สุญญตา มี 4 ประเภท คือ ความเป็ นสภาพว่างเปล่า
จากความมี ตัว ตน, ความว่า งจากกิ เ ลส, ความว่า งในลัก ษณะของโลกุต ตรมรรค, และความว่า งที่ เ กิ ด จาการ
การกาหนดหมายในใจ และเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกันพบว่า ทังเหมื
้ อนกันและต่างกัน
ในส่ว นที่เ หมือ นกัน คื อ มี 2 ประเภทเหมือ นกัน โดยความเป็ นสภาพว่า งเปล่า จากความมี ตัวตน ของ
พระไตรปิ ฎกมี ห ลัก การเดี ย วกัน กับ ส่ว นที่ เ ป็ นธรรมธิ ษ ฐานในคัม ภี ร์ รั ต นาวลี ทัง้ เมื่ อ เที ย บเคี ย งกับ สุญ ญกถา
(ขุ.ปฏิ.(บาลีสยามรัฐ) 31/633/434) ที่ว่าด้ วยความว่างเปล่าของสรรพสิ่ง ก็ยิ่งนับว่าไม่มีความต่างกัน เพราะมุ่งถึง
ความว่างโดยสภาพของทุกสิ่ง ทัง้ ในส่วนของความว่างจากกิ เลส, ความว่างในลักษณะของโลกุตตรมรรค, และ
ความว่างที่เกิดจาการการกาหนดหมายในใจ ก็มีการแสดงไว้ ในจูฬสุญญตสูตร (ม.อุ.(บาลีสยามรัฐ) 14/333/191) ทัง้
สามข้ อนี ้ก็จดั อยู่ในประเภทของบุคคลาธิษฐานได้ เพราะเป็ นความว่างที่เกิดทางปั ญญาของตัวบุคคล แต่ในส่วนที่
ต่างกันจะเป็ นในด้ านของวิธีปฏิบตั ิให้ เข้ าถึงศูนยตา โดยคัมภีร์รัตนาวลีจะใช้ หลักของวิภาษวิธี เพื่อให้ เกิดข้ อสงสัยที่
นาไปสูก่ ารสืบค้ นจนเห็นความจริ งซึ่งเถียงไม่ได้ แต่การบรรลุสญ
ุ ญตาในพระไตรปิ ฏก จะเป็ นในส่วนของการเจริ ญ
สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาควบคูก่ นั ไปจนเห็นผลที่ต้องการ นี่คือความต่างในด้ านของวิธีการบรรลุถึงศูนยตา
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ศูนยตาประโยชน์ และข้ อปฏิบัติ
ศูนยตาเป็ นปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ ้นกับทุกสิ่ง ไม่ได้ ส่งผลต่ออะไรแบบเจาะจง เพราะศูนยตาคือความว่าง
ว่างแม้ กระทัง่ สภาวะ แต่การเข้ าใจศูนยตาก่อประโยชน์แก่ตวั ผู้พิจารณาโดยจาเพาะบุคคล เพราะว่าช่วยให้ หลุดพ้ น
จากทรรศนะความเชื่อต่าง ๆ ที่ไม่ได้ ผ่านการพิจารณาตามหลักของวิภาษวิธี ทังเมื
้ ่อใดก็ตามที่พบว่าตนกาลังเอน
เอียงเข้ าข้ างไปในทรรศนะใดทรรศนะหนึ่งก็ย่อมที่จะหยุดไว้ ได้ ทนั และเห็นตามความเป็ นจริ ง ซึ่งหมายถึงการที่เรา
สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามหลักของทางสายกลาง เมื่อสามารถทาได้ ชานาญและละเอียดมากเข้ า จะนามาซึ่ง
ความหลุดพ้ นในท้ ายที่สดุ
ท่านนาคารชุนยังได้ เตือนถึงโทษของการเข้ าใจศูนยตาไปเป็ นอย่างอื่น โดยกล่าวว่าเป็ นธรรมลึกซึ ้งและ
ยากที่จะเข้ าใจ การเข้ าใจว่า ศูนยตา คือ ความที่ทกุ สิง่ ไม่มี เป็ นสิง่ ที่ผิดอย่างยิ่ง การพิจารณาของผู้ที่นาไปใช้ ต้องเป็ น
การพิจารณาอย่างไม่มีอคติ และต้ องแยบคายอย่างถึงที่สดุ ดังเนื ้อความในรัตนาวลี ปริ เฉทที่ 2 คาถาที่ 19 ว่า
วินาศยติ ทุรฺชฺญาโต ธรฺโม'ยมวิปศฺจิตมฺ |
นาสฺติตาทฤษฺ ฏิสมเล ยสฺมาทสฺมนิ ฺนิมชฺชติ || 19
คนผู้ที่ไม่เข้ าใจธรรมอันรู้ได้ ยากอย่างถ่องแท้ ยอ่ มจะพินาศ เพราะเขาจะจมลงไปในมลทินคือความเห็น
ว่าขาดสูญ (2-19)
คาว่า “ทุรฺชฺญาโต ธรฺมะ” ที่แปลว่า ธรรมที่บคุ คลรู้ได้ ยาก ในที่นี ้หมายถึง ศูนยตา ท่านนาคารชุนชี ้ว่า จะทา
ให้ บุคคลผู้ที่ไม่เข้ าในศูนยตาอย่างถ่องแท้ ดาเนินไปผิดทาง เพราะตกไปในฝ่ ายที่มีความเห็นว่าขาดสูญ โดยยา้
ความเห็นว่าขาดสูญด้ วยคาว่า “นาสฺติตาทฤษฺ ฏิสมเล” ซึง่ หมายถึง มลทินคือความเห็นว่าขาดสูญ ท่านนาคารชุนชี ้ว่า
เป็ นทางอบาย เพราะคนที่เข้ าใจว่าขาดสูญจะไม่เชื่อในเรื่ องของกรรม ทาให้ เขากระทาสิ่งต่าง ๆ ได้ โดยไม่คานึงถึง
โทษที่จะเกิดขึ ้น ซึง่ เป็ นการทาลายตัวเองอย่างที่สดุ และได้ เสนอทางออกสาหรับผู้ที่เริ่ มต้ น ไว้ ในรัตนาวลี ปริ เฉทที่ 2
คาถาที่ 23 ว่า “ดังนัน้ ขอพระองค์อย่าปฏิเสธธรรมนี ้เลย จงปล่อยวางความเห็นว่าขาดสูญแล้ ว ประกอบความเพียร
อันชอบธรรม เพื่อให้ ได้ รับทุกสิง่ ที่ปรารถนาเถิด” โดยชี ้ให้ เห็นว่าประเด็นหลักที่ผ้ ปู ฏิบตั ิตนในขณะที่ฝึกพิจารณาเห็น
ศูนยตาควรระวังอย่างยิ่งขันแรก
้
คือการไม่ตกไปในฝ่ ายของความเห็นว่าขาดสูญ(นาสฺติกะ) และการที่ต้องดารงอยูใ่ น
สัมมาทิฐิ(สมฺยคฺชฺญาน) ความรู้ ถูก เห็นถูก กล่าวคือความเชื่อในผลของกรรม เพราะนามาซึ่งสิ่งที่น่าปรารถนาทุก
อย่าง การแยกแยะธรรมที่เป็ นมิจฉาทิฐิและสัมมาทิฐิเป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิ่ง เพราะกรรมที่เกิดจากทิฐิทงสองนี
ั้
้ จะเป็ น
ตัวส่งผลต่อชีวิตของผู้ปฏิบตั ิ ทากรรมแบบไหน กรรมนันย่
้ อมจะส่งผลจากภพสูภ่ พ จนกว่าที่จะเข้ าใจหลักของศูนยตา
อย่างชัดเจนจนก้ าวข้ ามกรรม กิเลส วิบากได้ ย่อมต้ องรับผลของกรรมที่เกิดจากทิฐิเหล่านี ้ จุดนี ้ท่านนาคารชุนกล่าว
ยืนยันไว้ ในรัตนาวลี ปริ เฉทที่ 1 คาถาที่ 93 ว่า “ พระพุทธองค์ทรงระบุวา่ ดิน น ้า ไฟ ลม สัน้ ยาว หยาบ ละเอียด กุศล
อกุศลอื่นใด ๆ ทุกอย่างล้ วนหยุดลงในการตรัสรู้ ธรรมขันสู
้ งสุด ” ธรรมขันสู
้ งสุด ในความหมายของท่านนาคารชุน
คือศูนยตา และแนะนาธรรมที่ต้องทา ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ สามารถเข้ าใจศูนยตาได้ ไวขึ ้น ไว้ ในรัตนาวลี ปริ เฉทที่ 2
คาถาที่ 25 ว่า
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ตสฺมาทฺยาวทวิชฺญาโต ธรฺโม'หการศาตนะ |
ทานศีลกฺษมาธรฺเม ตาวทฺ อาทรวานฺ ภว || 25
เพราะเหตุนนั ้ ตราบใดที่พระองค์ยงั ไม่ร้ ู แจ้ งธรรมอันขจัดการยึดมัน่ ว่าเป็ นเรา ขอพระองค์จงใฝ่ ใจ ในธรรม
คือทาน ศีล และขันติ ตราบนันเถิ
้ ด (2-25)
ธรรมที่ท่านนาคารชุนได้ แนะนาคือ ทาน ศีล และขันติ จากศัพท์ว่า “ทานศีลกฺษมาธรฺ เม” ก็ทานคือการให้
นัน้ โดยแท้ จริ งเป็ นการฝึ กที่ละความยึดถือในสิง่ ที่สาคัญว่าเป็ นของตนช่วยให้ เห็นสภาวะศูนยตาในสิง่ ที่ยดึ ถือว่าเป็ น
ของเราเร็ วขึ ้น ศีลเป็ นการฝึ กตนไม่ให้ ประทุษร้ ายต่อตนและบุคคลอื่นอันเป็ นทางแห่งสัมมาทิฐิ ดังนัน้ ศีลจึงทาให้
ผู้ปฏิบตั ิมีความสุขทังในขณะหลั
้
บและตื่น และขันติ คือความอดทนอดกลันต่
้ อสิ่งที่เข้ ามายัว่ ยุกิเลส ทังทางกาย
้
วาจา และใจ ทาให้ ไม่พลาดตกไปในฝั่ งที่มีความเห็นผิด รู้ ผิดและกระทาผิด เป็ นคุณนามาซึ่งเกียรติ และไม่ย่อท้ อใน
การทาความดี ท่านนาคารชุน ได้ เสนอธรรมสามข้ อนีเ้ ป็ นหลักปฏิบตั ิไว้ ในคัมภีร์รัตนาวลีเพื่อเป็ นองค์ประกอบ สาหรับ
ผู้ที่กาลังพัฒนาปั ญญาของตนให้ ร้ ูชดั ในศูนยตา ซึง่ มีปรากฏหลายระดับ ตังแต่
้ ระดับต่าจนถึงระดับสูงสุด

สรุปผล
ในคัมภีร์รัตนาวลี มีการกล่าวถึงศูนยตา ในรู ปแบบของธรรมชัน้ สูงสุด โดยศูนยตาไม่ใช่หลักปฏิบตั ิหรื อ
ทรรศนะ เป็ นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นจากการที่เห็นแจ้ งตามความเป็ นจริ งของธรรมชาติ ที่ล้วนแต่เกิดขึ ้นแล้ วดับ
ไป ถ้ าเข้ าใจในศูนยตาอย่างแจ้ งก็ไม่ต่างกับการที่ ได้ บรรลุธรรมชันสู
้ งสุด เพราะศูนยตาเป็ นสภาวะที่มีในธรรมทุก
ประเภท แม้ กระทั่งบรรลุนิพพานก็ นับเป็ นการบรรลุศูนยตา ส่วนความเหมือนหรื อต่างระหว่างศูนยตาของท่าน
นาคารชุน และศูนยตาในพระไตรปิ ฎกพบว่า ต่างกันแต่เพียงตัวอักษรและวิธีปฏิบตั ิ เท่านัน้ แต่ความหมายล้ วน
เหมือนกันทังโดยนั
้
ยยะและหลักการ เพราะศูนยตาทังสองมี
้
แนวร่ วมเดียวกันคือความว่าง เป็ นความว่างในทุกสิ่ง
และความว่างนี่เองคือทางสายกลาง เพราะไม่ตกไปในทิฐิว่ามีอยู่และทิฐิว่าขาดสูญ เป็ นนิโรธคือความดับอย่าง
แท้ จริ ง ในด้ านของการปฏิบตั ิเพื่อเข้ าถึงศูนยตาและประโยชน์ การปฏิบตั ิเพื่อเข้ าถึงมีเรื่ องสาคัญที่พลาดไม่ได้ คือ การ
ประคองจิตไม่ให้ ตกไปในฝั่ งที่เห็นว่าขาดสูญเป็ นสาคัญ เหลือจากนัน้ ก็เป็ นการบาเพ็ญบุญเพื่อ สนับสนุนให้ ง่ายต่อ
การบรรลุศนู ยตาในภายหลัง ซึ่งมีอานิสงส์ คือความไม่ลาบากในชาติภพต่อ ๆ เป็ นประโยชน์ ส่วนการรู้ ชดั แจ้ งศูนย
ตานัน้ เมื่อมีขึ ้นก็ทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิข้ามพ้ นวงจรของสุขและทุก ข์ จึงไม่มีสิ่งจาต้ องกล่าว เพราะพ้ นจากสมมุติบญ
ั ญัติไป
แล้ ว
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รู ป แบบสั น นิ ษ ฐาน และการก าหนดอายุ ชิ ้น ส่ วนพระพุ ท ธรู ปส าริ ด ขนาดใหญ่ ใน
พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ หริภุญไชย
The Conjectural Reconstruction and Dating on Fragments of Large Bronze Images of
Buddha in the Hariphunchai National Museum
วสุนธรา ยืนยง1
Wasunthara Yuenyong

บทคัดย่ อ
ชิน้ ส่วนที่ไม่ครบองค์ ของพระพุทธรู ปสาริ ดขนาดใหญ่จานวนหนึ่ง ปั จจุบนั เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หริ ภญ
ุ ไชย จังหวัดลาพูน ยังไม่สามารถสืบหาที่มาที่แน่ชดั ได้ บางชิ ้นส่วนยังไม่ได้ รับการศึกษาเท่าที่ควร และ
ไม่สมบูรณ์ จึงนาไปสูข่ ้ อสันนิษฐานต่าง ๆ ทังในประเด็
้
นของที่มา รู ปแบบสันนิษฐาน และการกาหนดอายุ งานวิจยั นี ้
จึงเป็ นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์รูปแบบสันนิษฐาน การกาหนดอายุสมัย รวมถึงการวินิจฉัยข้ อสันนิษฐานเดิมเกี่ยวกับ
เรื่ องนี ้
ผลการศึกษาสามารถสร้ างรูปแบบสันนิษฐาน และกาหนดอายุสมัยของชิ ้นส่วนพระพุทธรูปสาริ ดขนาดใหญ่
ซึง่ มีชิ ้นส่วนต่าง ๆ รวมเข้ าด้ วยกันได้ ทงสิ
ั ้ ้นจานวน 3 องค์ โดยสรุปดังนี ้
1. ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปสาริ ด เลขวัตถุ 147/18, 148/18, 149/18, 150/18 และ 151/18 เป็ นพระพุทธรู ปองค์
เดียวกัน มีขนาดประมาณ 205 เซนติ เมตร กาหนดอายุได้ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 เมื่อพิจารณาขนาดตามที่ได้
สันนิษฐานมีความเป็ นไปได้ ที่จะประดิษฐานในซุ้มจระนาของเจดีย์เชียงยัน วัดพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัย
2. ชิน้ ส่วนพระพุทธรู ปสาริ ด เลขวัตถุ 283/18, 473/18 และ 474/18 เป็ นชิ น้ ส่วนจากพระพุทธรู ปองค์
เดียวกัน มีขนาดประมาณ 460 เซนติเมตร โดยสามารถกาหนดอายุได้ ในประมาณต้ นพุทธศตวรรษที่ 21 สันนิษฐาน
ว่า เป็ นพระพุท ธรู ป จ าลองของพระพระอัฏฐารส วัด เจดี ย์ ห ลวง จัง หวัด เชี ย งใหม่ จากการศึก ษาเพื่ อ วิ นิ ฉัย ข้ อ
สันนิษฐานเดิมพบว่าเศียรพระแสนแซว่ เมืองลาพูน รวมไปถึงชิ ้นส่วนพระวรกายทัง้ 2 ชิ น้ มิใช่พระพุทธรู ปที่ปรากฏ
การสร้ างที่กล่าวไว้ ในจารึกวัดพระยืนตามที่ได้ มีผ้ สู นั นิษฐานไว้
3. ชิน้ ส่วนพระพุทธรู ปสาริ ด เลขวัตถุ 472/18 มีรูปแบบสันนิษฐานเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชัยในศิลปะ
ล้ านนา แบบอิทธิพลสุโขทัย มีขนาดโดยประมาณ สูง 170 เซนติเมตร หน้ าตักกว้ าง 136 เซนติเมตร กาหนดอายุไว้
ประมาณต้ นพุทธศตวรรษที่ 21
คาสาคัญ : ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปสาริ ด / รูปแบบสันนิษฐาน / พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริ ภญ
ุ ไชย

1

ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
Department of Art History, Faculty of Archaeology, Bangkok, Silpakorn University 10200 Thailand
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Abstract
The fragments of large bronze Buddha images have been recognized in the collection of the
Hariphunchal National Museum in Lamphun Province. The provenances of the fragments are unknown
and there is not much information about the issue. Therefore, several scholars have got into answering
questions about where the origin place of installation of the images were, and how to date the images.
This study was to propose some hypotheses to explain the conjectural reconstruction on the images
'fragments and how the images of Buddha can be dated by means of a comparative study of styles, as
well as challenges the previous assumptions about the matter.
The study yielded some significant results which provide relevant information for reconstruction
on the huge bronze statues of Buddha and their periods of consecration. As a result, three images of
Buddha have been theoretically reconstructed as follows:
1. The five pieces Nos. 147/18, 148/18, 149/18, 150/18, and 151/18 are considered to be parts of
an image of Buddha which has a height of 205 centimeters, dating back to the 13 th century CE. This
statue was possibly placed at the arched niche of Chiang Yan chedi (stupa) in Wat Phra That Hariphun
Chai Temple.
2. The three pieces Nos. 283/18, 473/18, and 474/18 are regarded as parts of the image of
Buddha which has a height of 460 centimeters. It dates to the late 15th-16th century CE. It might be
modelled after the "Attharasa Buddha" of Wat Chedi Luang in Chiang Mai Province. The two pieces (Nos.
473/18 and 474/18) are undoubtedly fixed with the head one (No. 283/18) known as "Phra Saen Sawae"
Buddha, exhibited in the Hariphunchai National Museum. Consequently, the previous hypotheses that the
image was the same one which was mentioned in the Wat Phra Yuen inscription can be rejected.
3. The piece No. 472/18 is identified with a part of an image of Buddha in the Lan Na style. It has
a height of 170 centimeters, and the lap (from the right knee to the left one) is 136 centimeters wide. It
dates to the late 15th century CE. The Buddha showing the gesture of subduing Mara, the typically style of
Sukhothai image of Buddha, suggests that the Sukhothai Buddhist art was the inspiration for the Lan Na's
image of Buddha.
Keyword: Reconstruction / Haripunchai National Museum / Large Bronze Buddha Fragments

บทนา
กลุ่มชิ น้ ส่วนไม่ครบทัง้ องค์ พระพุทธรู ปสาริ ดขนาดขนาดใหญ่ ปั จจุบั นเก็ บรั กษาไว้ ในพิพิธภัณฑสถาน
แห่ง ชาติ หริ ภุญ ไชย จัง หวัด ล าพูน มี ลัก ษณะไม่ส มบูร ณ์ และมี ที่ ม าซึ่ง ไม่ท ราบแน่ชัด ทราบเพี ย งว่ า ชิ น้ ส่ว น
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พระพุท ธรู ป เลขวัตถุที่ 147/18, 148/18, 149/18, 150/18 และ 151/18 (ต่อ ไปนีก้ าหนดให้ เ รี ย กเป็ น ชิ น้ ส่ว น
พระพุทธรู ปสาริ ดกลุ่มที่ 1) (ภาพที่ 1) ชิ ้นส่วนพระพุทธรู ปสาริ ดเลขวัตถุ 473/18, 474/18 (ภาพที่ 2) และ 472/18
(ภาพที่ 3) นามาจากวัดพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัย และเศียรพระแสนแซว่ เลขวัตถุ 283/18 (ภาพที่ 2) นามาจากวัดดอนแก้ ว
โดยไม่ทราบที่มาก่อนที่จะถูกนาไปเก็บรักษาไว้ ที่วดั ทัง้ 2 แห่ง และสาหรับในกรณีวดั พระธาตุหริ ภุญชัยนัน้ เดิมเคย
เป็ นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ และจัดตังเป็
้ นพิพิธภัณฑสถานไว้ ในบริ เวณวัดเมื่อปี พ.ศ.2470 ก่อนจะย้ าย
บางส่วนมาเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริ ภญ
ุ ไชย ใน พ.ศ.25042 ดังนันข้
้ อมูลที่มาของโบราณวัตถุ
หลายชิ ้นในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริ ภญ
ุ ไชย จึงมาจากวัดพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัยเป็ นส่วนใหญ่ เมื่อไม่ทราบถึงที่มาที่
แน่ชัดของชิน้ ส่วนพระพุทธรู ปรวมไปถึงโบราณวัตถุอื่น ๆ เนื่องจากมิได้ มีการเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบในอดีตนั น้
นาไปสู่ข้อสันนิ ษฐานต่าง ๆ บางข้ อสันนิษฐานยังไม่รับการศึกษาเท่าที่ควรเพื่อยืนยัน ถึงความเป็ นไปได้ ของข้ อ
สันนิษฐานนัน้ ๆ จึงเป็ นที่มาของการศึกษาในครัง้ นี ้ ซึ่งมุ่งเน้ นไปที่การกาหนดอายุ และการสร้ างรู ปแบบสันนิษฐาน
ของกลุม่ ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปสาริ ดกลุม่ นี ้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึง ความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบสันนิษฐานของชิ น้ ส่วนพระพุทธรู ปสาริ ดขนาดใหญ่ ในคลัง
พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ หริ ภุญ ไชย และวิ เ คราะห์ รู ป แบบสัน นิ ษ ฐานและการก าหนดอายุสมัย ของชิ น้ ส่ว น
พระพุทธรูปสาริ ดขนาดใหญ่ ซึง่ ปั จจุบนั เก็บรักษาไว้ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริ ภญ
ุ ไชย จังหวัดลาพูน
2. เพือ่ วินิจฉัยข้ อสันนิษฐานเดิม
3. เพื่อตังข้
้ อสันนิษฐาน และแก้ ไขประเด็นปั ญหาตามข้ อสันนิษฐานนัน้ ๆ ตามที่พบหลักฐาน เท่าบริ บทรอบ
ข้ างจะเอื ้ออานวย

วิธีดาเนินการวิจัย
เก็บข้ อมูลภาคสนาม โดยมุ่งเน้ นไปที่พระพุทธรู ป ซึ่งพบในพื ้นที่จงั หวัดลาพูน กลุม่ พระพุทธรู ปในพื ้นที่ภาค
กลางของไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-19 ที่มีอิทธิพลของศิลปะเขมรและทวารวดี และพระพุทธรู ปในศิลปะล้ านนาใน
เขตเชียงใหม่ พระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัย และจังหวัดใกล้ เคียงที่อาจเกี่ยวข้ อง นาข้ อมูลทางด้ านรู ปแบบมาวิเคราะห์
ร่ ว มกับข้ อมูลเอกสารโดยอาศัย ข้ อ มูลจาก จารึ ก คัมภี ร์ ทางศาสนา เอกสารโบราณ ภาพถ่า ยเก่า รวมไปถึง ข้ อ
สันนิษฐานที่เคยมีผ้ ศู กึ ษาไว้ แล้ ว

ผลการวิจัย
2

อ้ างอิงจากคานา เขียนโดย นายเดโช สวนานนท์ อธิบดีกรมศิลปากร ในหนังสือ พิริยะ ไกรฤกษ์ , ศิลปวัตถุสาคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ หริ
ภุญไชย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2522).
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การศึกษาพระพุทธรู ปที่มีสภาพชารุ ด อยู่ในสภาพชิ ้นส่วน มีข้อจากัดในการศึกษาค่อนข้ างมาก เนื่องด้ วย
สภาพที่ไม่สมบูรณ์นนท
ั ้ าให้ สามารถตังข้
้ อสันนิษฐานได้ ในหลายแนวทางด้ วยกัน โดยการศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นเพียงหนึง่
ในการตังข้
้ อสันนิษฐานตามหลักฐาน และบริ บทโดยรอบเท่านัน้ โดยประเด็นหลักที่ได้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้ที่สาคัญ
มีดงั นี ้
1. ชิ ้นส่วนพระพุทธรู ปสาริ ดกลุม่ ที่ 1 (เลขวัตถุ 147/18, 148/18, 149/18, 150/18 และ 151/18) (ภาพที่ 4)
มีรูปแบบสันนิษฐานดังนี ้ : เป็ นพระพุทธรูปยืน เป็ นประติมากรรมนูนสูง รัศมีที่หกั หายไปนัน้ เป็ นรัศมีแบบดอกบัวหรื อ
ทรงกรวยสามเหลี่ยมขนาดเล็ก แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ ขนานกันบริ เวณพระอุระ สามารถกาหนดอายุไว้
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ช่างปั น้ หล่อพระพุทธรู ปน่าจะได้ รับแรงบัลดาลใจสาคัญมาจากศิลปะทวารวดี ที่มีมาแต่
เดิม แล้ วผสมผสานเข้ ากับศิลปะพุกามที่พบหลักฐานความสัมพันธ์ กนั อย่างชัดเจนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 จนเกิด
เป็ นลักษณะเฉพาะ เช่น การยกขอบสบงเป็ นสันนูนขึ ้นแล้ วจีบผ้ าด้ านหน้ ายกนูนขึ ้นเป็ นแนวยาวระหว่างพระอุรุ และ
การทาเม็ดพระศกขนาดเล็ก และแหลมสูงมาก ลักษณะพระพุทธรู ปเช่นนีส้ ่งอิทธิพลบางประการให้ กบั พระพุทธรู ป
แบบอูท่ องรุ่นที่ 1 โดยการกาหนดอายุจากการศึกษาในครัง้ นี ้ยังคงสอดคล้ องกับข้ อสันนิษฐานเดิมที่ได้ มีผ้ ู สันนิษฐาน
ไว้ ก่อนหน้ า และยังไม่พบข้ อขัดแย้ งใด
ประเด็นที่มีการเสนอว่าพระพุทธรูปในศิลปะหริ ภญ
ุ ชัยซึง่ ปรากฏพระมัสสุ ถือว่าเป็ นรูปของพระอรหันต์ไม่ใช่
พระพุทธเจ้ า และส่วนด้ านหลัง ซึ่งเป็ นแผ่นเรี ยบแสดงว่าประติมากรรนีป้ ระดิษฐานโดยยึดติดกับผนังทังสิ
้ ้น ซึ่งเป็ น
ตาแหน่งการติดตังโดยทั
้
ว่ ไปไม่ได้ อยู่ในตาแหน่งของพระประธาน3 ในการศึกษาครัง้ นี ้ยังไม่สามารถให้ คาตอบต่อ
ประเด็นดังกล่าวได้
ในประเด็ นเกี่ ยวกับพระพุท ธรู ป ที่มีแผ่นหลังเรี ยบว่าเป็ นการประดิษฐานพระพุทธรู ปรู ป เข้ า กับผนังนัน้
ผู้ศกึ ษามีความเห็นว่าโดยเฉพาะในศิลปะหริ ภญ
ุ ชัยพระพุทธรู ปยืนขนาดใหญ่ มีข้อจากัดเกี่ยวกับการประดิษฐานอยู่
แล้ ว จึงไม่อาจสรุ ปรวมลงไปได้ ว่าพระพุทธรู ปที่สร้ างในรู ปแบบของประติมากรรมนูนสูงจะต้ องอยู่ภายในซุ้มจระนา
ของเจดีย์เท่านัน้ หากแต่สามารถประดิษฐานเป็ นพระพุทธรูปประธาน ภายในอุโบสถ หรื อวิ หารก็ได้ ทังนี
้ ้พิจารณาได้
จากตัวอย่างพระพุทธรูปศิลปะล้ านนาซึง่ มีกรณีของการประดิษฐานพระพุทธรูปยืนที่มีขนาดใหญ่ แม้ การประดิษฐาน
ดังกล่าวจะเกิดจากข้ อจากัดด้ านขนาดที่ใหญ่กว่าพระพุทธรู ปในศิลปะหริ ภญ
ุ ชัยมาก และมีอายุการสร้ างที่ห่างกัน
พอสมควร แต่ก็อาจนับเป็ นตัวอย่างของการประดิษฐานพระพุทธรู ปประธานในบริ บทของพระพุทธรู ปแบบนูนสูงได้
เช่นกัน จึงมิอาจสรุปได้ วา่ พระพุทธรูปนูนสูงทุกองค์ไม่สามารถอยูใ่ นตาแหน่งประธานได้
ส่วนประเด็นที่นาเสนอว่าการประดิษฐานชิ ้นส่วนพระพุทธรู ปสาริ ดกลุม่ นี ้ อาจเคยประดิษฐานที่เจดีย์เชียง
ยันนัน้ จากการศึกษาครัง้ นี ้พบความเป็ นไปได้ ที่ชิ ้นส่วนพระพุทธรู ปสาริ ดกลุม่ ที่ 1 อาจเคยประดิษฐานอยู่ภายในซุ้ม
จระนาของเจดีย์เชียงยัน วัดพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัย กล่าวคือเมื่อพิจารณาจากขนาดของพระพุทธรู ปองค์นี ้ที่ คานวณแล้ ว
ว่ามีขนาดโดยประมาณ 205 เซนติเมตร เมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับขนาดช่องจระนาของเจดีย์เชียงยัน วัดพระธาตุ
หริ ภุญ ชัย โดยเปรี ย บเที ยบด้ ว ยขนาดส่ว น (Scale) ซุ้ มจระน าจากภาพถ่ า ย พบว่า องค์ พ ระพุท ธรู ป สามารถ

3

พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์ , หาพระ หาเจ้ า : รวมบทความทางวิชาการเกี่ยวกับความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมของโบราณวัตถุและ
โบราณสถาน (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545), 23-27.
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ประดิษฐานภายในซุ้มจระนาได้ (ภาพที่ 5) แต่อยูใ่ นลักษณะของสัดส่วนค่อนข้ างเล็กเมื่อเทียบกับกลุม่ พระพุทธรู ปใน
ซุ้มจระนาของเจดีย์ก่กู ดุ และของรัตนเจดีย์ ที่องค์พระพุทธรูปจะอยูใ่ นลักษณะที่พอดีกบั ช่องของซุ้มจระนา
อย่างไรก็ตามมีความเป็ นได้ เช่นกันที่พระพุทธรูปองค์ดงั กล่าวอาจเคยประดิษฐานอยูท่ ี่ซ้ ุมจระนาด้ านใดด้ าน
หนึง่ ของเจดีย์เชียงยัน กอปรกับรูปแบบทางด้ านศิลปะที่สมั พันธ์ กบั ลักษณะศิลปะของเจดีย์เชียงยัน ข้ อสันนิษฐานนี ้
ยังมีข้อจากัดเกี่ยวกับจานวนชิ ้นส่วนที่พบเพียงไม่กี่ชิ ้นเท่านัน้ ยิ่งกว่านันผลจากการศึ
้
กษาโดยเฉพาะพระพุทธรู ปยืนที่
ทาจากสาริ ด ทัง้ ในศิลปะหริ ภุญชัย และล้ า นนา ยังไม่พ บตัวอย่างการประดิษฐานไว้ ภายในซุ้มจระนาของเจดี ย์
กลางแจ้ ง จนอาจกล่าวได้ ว่าการใช้ พระพุทธรู ปสาริ ดมาเป็ นส่วนประดับซุ้มจระนาไม่เป็ นที่นิยม ถึงกระนัน้ ก็ พบ
ตัวอย่างการประดิษฐานพระพุทธรู ปสาริ ดที่เป็ นพระพุทธรู ปยืนภายในวิหารได้ กล่าวคือปรากฏประจักษ์ พยานว่า ใน
ศิลปะล้ านนานิยมสร้ างวิหารที่มีผนังด้ านหลังอยูแ่ ล้ วซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่สามารถประดิษฐานพระพุทธรูปแบบนูนสูงได้ และ
อยู่ในตาแหน่งของพระประธาน ตัวอย่างเช่น พระพุทธรู ปปางประธานอภัย หรื อพระอัฏฐารส วัดเจดีย์หลวง จังหวัด
เชียงใหม่
2. ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปสาริ ด เลขวัตถุ 473/18 และ 474/18 (ภาพที่ 6) มีความสัมพันธ์ กบั เศียรพระแสนแซว่
เมืองลาพูน ข้ อสันนิษฐานนี ้มีความเป็ นได้ สงู มากที่ชิ ้นส่วนเหล่านี ้จะประกอบเข้ ากับเศียรดังกล่าวเป็ นพระพุทธรูปองค์
เดียวกัน และเป็ นพระพุทธรูปจาลองพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย หรื อพระอัฏฐารส ในวิหารวัดเจดีย์หลวง จังหวัด
เชียงใหม่ ซึง่ ถือเป็ นพระพุทธรู ปสาคัญในล้ านนา โดยแสดงให้ เห็นถึงแนวคิดเรื่ องการจาลองพระพุทธรู ปสาคัญไว้ ยงั
เมืองต่าง ๆ ในสมัยล้ านนาได้ เป็ นอย่างดี พระพุทธรู ปจาลองนี ้จึงมีอายุไม่เก่าไปกว่า พุทธศักราช 1955 ซึ่งเป็ นช่วง
ระยะเวลาการสร้ างพระอัฏฐารส วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ กาหนดอายุไว้ ประมาณต้ นพุทธศตวรรษที่ 21 ผล
ของการศึกษานี ้จึงสามารถตอบโจทย์เกี่ยวกับเศียรพระแสนแซว่ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริ ภญ
ุ ไชย ซึง่ เคยมี
ผู้สนั นิษฐานว่าอาจเป็ นพระเศียรของพระพุทธรู ปยืนที่สร้ างขึ ้นตามจารึ กวัดพระยืน 4 ซึ่งตัวจารึ กวัดพระยืนมีศกั ราช
ระบุไว้ อย่างชัดเจนคือ จารึกขึ ้นในพุทธศักราช 19135 ดังนันข้
้ อสันนิษฐานดัง่ กล่าวจึงเป็ นไปไม่ได้ ที่เศียรพระแสนแซว่
รวมไปถึงพระวรกายส่วนบน และล่าง จะเป็ นส่วนของพระพุทธรูปที่สร้ างขึ ้นตามจารึกวัดพระยืน
3. ชิ ้นส่วนพระพุทธรู ปสาริ ด เลขวัตถุ 472/18 (ภาพที่ 7) มีรูปแบบสันนิษฐานเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ในศิลปะล้ านนา แบบอิทธิพลสุโขทัย สร้ างขึ ้นประมาณต้ นพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งกาหนดอายุเช่นนี ้ได้ จากรู ปแบบของ
พระพุทธรูปที่แสดงลักษณะของชายสังฆาฎิที่มีสว่ นปลายของแผ่นสังฆาฏิแผ่นบนเว้ าเข้ า และส่วนปลายของสังฆาฏิ
แผ่นล่างแยกออก ทาให้ เกิดส่วนที่คล้ ายสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน ลักษณะดังกล่าวนี ้พบร่ วมกับพระพุทธรู ปสาริ ดใน
ศิลปะล้ านนาหลายองค์ โดยเฉพาะกลุม่ พระพุทธรูปล้ านนาที่มีอายุประมาณต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 - ต้ นพุทธตวรรษที่
21 ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ชายสังฆาฏิดงั กล่าวเสื่อมความนิยมลง การศึกษาในครัง้ นีย้ งั พบว่ารู ปแบบชาย
สังฆาฏิดงั กล่าวปรากฏในพระพุทธรู ปที่พบในบริ เวณเมืองเชียงใหม่, เชียงแสน และลาพูน ซึ่งหากขยายขอบเขต
การศึกษาไปพืน้ ที่อื่นก็ อาจพบพระพุทธรู ปที่มี ลกั ษณะของสังฆาฏิเช่นนี ้ได้ อีก ลักษณะชายสังฆาฏิดังกล่าวอาจ
เกี่ยวข้ องกับศิลปะสุโขทัยด้ วย จึงเป็ นประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติม ต่อไป การศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบของชายสังฆาฏิ
4

เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ , โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริ ภญ
ุ ไชย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548), 139.
ประเสริ ฐ ณ นคร และคณะ, จารึกล้ านนา ภาค 2 เล่ ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน และแม่ ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,
2551), 360-367.
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ของพระพุทธรู ปนี ้ยังอาจนาไปพิจารณาประกอบร่ วมในการกาหนดอายุพระพุทธรู ปในศิลปะล้ านนาองค์อื่น ๆ ได้
ในทางหนึง่ ด้ วย

บทสรุป
ผลการศึกษาในงานวิจัยนีส้ ามารถสร้ างรู ปแบบสันนิษฐาน และกาหนดอายุสมัยของชิน้ ส่วนพระพุทธรู ป
สาริ ดขนาดใหญ่ โดยสามารถรวมชิ ้นส่วนต่าง ๆ เข้ าด้ วยกันได้ ทงสิ
ั ้ ้น 3 องค์ โดยสรุปคือ
1. ชิน้ ส่วนพระพุทธรู ปสาริ ด เลขวัตถุ 147/18, 148/18, 149/18, 150/18 และ 151/18 เป็ นชิน้ ส่วนของ
พระพุทธรูปองค์เดียวกัน พระพุทธรูปมีขนาดโดยประมาณ 205 เซนติเมตร กาหนดอายุได้ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18
จากขนาดดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ วา่ เคยประดิษฐานในซุ้มจระนาของเจดีย์เชียงยัน วัดพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัย
2. ชิน้ ส่วนพระพุทธรู ปสาริ ด เลขวัตถุ 283/18, 473/18 และ 474/18 เป็ นชิ น้ ส่วนจากพระพุทธรู ปองค์
เดียวกัน สันนิษฐานว่าเป็ นพระพุทธรูปจาลองของพระอัฏฐารส วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ มีขนาดโดยประมาณ
460 เซนติเมตร โดยสามารถกาหนดอายุได้ ประมาณต้ นพุทธศตวรรษที่ 21 เมื่อศึกษาเพื่อวินิจฉัยข้ อสันนิษฐานเดิม
พบว่า เศียรพระแสนแซว่ เมืองลาพูน รวมไปถึงชิ ้นส่วนพระวรกายทัง้ 2 ชิ ้น มิใช่พระพุทธรูปที่ปรากฏการสร้ างในจารึก
วัดพระยืนตามที่ได้ มีผ้ สู นั นิษฐานไว้
3. ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปสาริ ด เลขวัตถุ 472/18 มีรูปแบบสันนิษฐานว่าเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ในศิลปะ
ล้ านนา แบบอิทธิพลสุโขทัย มีขนาดโดยประมาณ สูง 170 เซนติเมตร หน้ าตักกว้ าง 136 เซนติเมตร กาหนดอายุไว้
ประมาณต้ นพุทธศตวรรษที่ 21

คาขอบคุณ
ขอขอบพระคุณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริ ภญ
ุ ไชย จังหวัดลาพูน ที่เอื ้อเฟื อ้ ข้ อมูลให้ ผ้ ศู ึกษาเป็ นอย่างดี
มา ณ ที่นี ้
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แนวทางการฟื ้ นตลาดนา้ บางกอกน้ อยเพื่อการพัฒนาการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน
An Approach to Revitalization of Bangkok Noi Floating Market for Sustainable Tourism
Development
นิภาดา พลายศรี1
Nipada Plaisri

บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาเรื่ อ งแนวทางการฟื ้น ตลาดน า้ บางกอกน้ อ ยเพื่ อ การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ง ยื น มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นมาของตลาดน ้า วิเคราะห์ศกั ยภาพของตลาดน ้าในด้ านการจัดการการท่องเที่ยว
และเพื่อหาแนวทางในการฟื น้ ฟูและการจัดการตลาดน ้าอย่างเหมาะสมต่อไป การศึกษานี ใ้ ช้ วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ โดย
เก็ บ ข้ อ มู ล การสัม ภาษณ์ เ จ้ าอาวาสวัด สุว รรณารามราชวรวิ ห าร ผู้ บริ ห ารตลาดน า้ ผู้ ค้ า คนในชุ ม ชน และ
ใช้ แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยว
ผลการศึกษาพบว่า ตลาดน ้าบางกอกน้ อยเกิดขึ ้นจากแนวคิดของเจ้ าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
โดยมีผ้ บู ริ หารตลาดน ้าคนสาคัญคือ คุณมนต์ชยั สือ่ หงวน ตลาดน ้าแห่งนี ้เปิ ดดาเนินการเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561
จนกระทัง่ ได้ ยตุ ิการดาเนินการไปเมื่อเดือนมิถนุ ายน 2562 โดยการวิเคราะห์ศกั ยภาพของตลาดน ้าพบว่า ตลาดน ้ามี
ศักยภาพในเรื่ องสถานที่ตงั ้ สินค้ าและบริ การที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน และวิสยั ทัศน์ของเจ้ าอาวาสและผู้บริ หาร
ตลาดน ้า ส่วนปั ญหาที่สง่ ผลต่อการสิ ้นสุดของตลาดน ้า คือ การขาดการมีสว่ นร่วมจากชุมชนในการจัดการ การเข้ าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ความหลากหลายของสินค้ าและบริ การในระยะซบเซา การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม
โดยผู้ศึก ษามี ข้อเสนอแนวทางในการฟื ้น ตลาดนา้ และการจัด การอย่างเหมาะสม ดังนี ้ 1) การแต่งตัง้
คณะกรรมการดาเนินงานโดยอาศัยความร่ วมมือจากทุกภาคส่วน 2) การพัฒนาสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพและหลากหลาย
3) การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก 4) การรักษาภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้ อมภายในชุมชน 5) การพัฒนาแ ละ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนบ้ านบุ 6) การจัดประชุมและอบรมดูงานในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อส่งเสริ มและกระตุ้น
การเรี ยนรู้ที่นาไปสูก่ ารพัฒนาตลาดน ้า
คาสาคัญ : การฟื น้ /การจัดการตลาดน ้า/ ตลาดน ้าบางกอกน้ อย

Abstract
The objectives of the study of guideline of restoration for Bangkok Noi Floating Market are a) to
study the history of the floating market, b) to analyze the potential of the floating market in tourism
management, and to find ways to revitalize and manage the floating market appropriately. This study
uses qualitative research methods by interviewing the abbot of the Suvarnaram Rajaworawihan temple,
floating market executives, traders, community. And use the questionnaire with tourists.
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The results found that Bangkok Noi Floating Market had occurred from the concept of the abbot
of the temple with an important floating market executive, Montchai Sue-nguan. This floating market was
opened on 15 April 2018 and ceased operations in June 2019. By analyzing the potential of the floating
market, it was found that strength are tourism resources and locations and facilities. Weaknesses are
food and goods, activities and public relations. Opportunities are accessing tourist attractions by skytrain
and floating market tourism trend. And treats are tourism competition and lack of government support.
The researcher proposed the guidelines for floating market rehabilitation and proper
management as follows:
1. Appointment of the operation committee through cooperation from all parts.
2. Product development for quality and variety.
3. Facility development.
4. Preserving the landscape and environment within the community.
5. Development and promotion of Ban Bu community tourism.
6. Arranging meetings and workshops on other tourist attractions to promote and stimulate
learning leading to the development of the floating market.
Keyword: Revitalization /Floating Management/sBangkok Noi Floating Market

1. บทนา
ตลาดน ้าเดิมคือตลาดที่มีการค้ าขายขึ ้นในชุมชนที่ติดริ มน ้าและอาศัยเรื อต่างแผงขายของ โดยภาพของ
ตลาดน ้าในสังคมไทยนันปรากฏจากหลั
้
กฐานในเอกสารในสมัยอยุธยาเป็ นราชอาณาจักร เช่น นิโกลาส์ แชร์ เวส
(ราตรี โตเพ่งพัฒน์, 2543 : 11) ได้ กล่าวไว้ ในบันทึกของเขาว่า “ราษฎรส่วนใหญ่ทาการค้าขาย ลางครอบครัวค้าขาย
ทางน้า พร้อมด้วยภรรยาและบุตร ลงในเรื อลาใหญ่ และแทบไม่มีวนั ขึ้ นบกเลย ลางครอบครัวอยู่ในเมื อง ทาการค้า
ปลีกจากสิ นค้าทีไ่ ปรับซื ้อมา เมื ่อเรื อสิ นค้าเข้าเทียบท่าอยู่ในร้านของตน ใครถนัดทางไหนก็ไปทาทางนัน้ เนือ่ งจากทา
มาหากิ นได้คล่อง...” จึงเห็นได้ ว่า วิถีชีวิตคนไทยผูกพันกับสายน ้ามายาวนานทังเรื
้ ่ องการค้ าขายที่จะอาศัยเส้ นทาง
ทางน ้าและเรื อเป็ นพาหนะในกระบวนการค้ าเป็ นหลักและวิถีชีวิตชุมชนริ มน ้า
การเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ที่ม่งุ พัฒนาเศรษฐกิ จในระบบอุตสาหกรรม จึงมี
การพัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานระดับ ประเทศ การคมนาคมทางบกจึ ง มีบ ทบาทแทนที่ ท างนา้ วิ ถี ชี วิ ตริ ม น า้ และ
การค้ าขายทางน ้าลดบทบาทลง (ราตรี โตเพ่งพัฒน์, 2543 : 191) ตลาดน ้าหลายแห่งจึงยุติไป ต่อมาจึงเกิดแนวคิด
ตลาดน ้าในฐานะแห่งท่องเที่ยวขึ ้นในปี พ.ศ. 2503 นัน่ คือ ตลาดวัดไทร (อุดม เชยกีวงศ์, 2552 : 73) หลังจากนันในปี
้
พ.ศ. 2510 มีการส่งเสริ มตลาดน ้าดาเนินสะดวกให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยการศึกษาของมณีวรรณ ผิวนิ่ม
และปรารถนา จันทรุ พนั ธ์ (2546) พบว่า ตลาดน ้าดาเนินสะดวกมีพฒ
ั นาการมาจากตลาดชาวบ้ าน กลายมาเป็ น
ตลาดน ้าสาหรับการท่องเที่ยวเป็ นหลัก ซึง่ ส่งผลบวกในด้ านเศรษฐกิจ และได้ นาไปสูก่ ารจัดตังตลาดน
้
้าในพื ้นที่ต่าง ๆ
ขึ ้นอีกหลายแห่ง ทังตลาดน
้
้าที่อยูใ่ นแหล่งธรรมชาติ ตลาดน ้าที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณวัด หรื อตลาดน ้าที่จดั สร้ างขึ ้นมา เช่น
ตลาดน ้าสีภ่ าค พัทยา ตลาดน ้ากวางโจว เพชรบุรี ฯลฯ เป็ นต้ น
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ตลาดนา้ บางกอกน้ อยซึ่งมีการตัง้ ชื่ อว่า ตลาดนา้ @บางกอกน้ อยเพื่อให้ ทันสมัย มีพืน้ ที่ตงั ้ อยู่ริมคลอง
บางกอกน้ อยในบริ เวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหารและชุมชนบ้ านบุ ซึ่ง เป็ นพืน้ ที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เพราะวัด สุวรรณารามฯเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้ านบุมายาวนาน อีกทังชุ
้ มชนบ้ านบุก็เป็ นอีกหนึ่ง
ชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาและการดารงอยูข่ องทรัพยากรวัฒนธรรมหลายอย่าง เช่น การตีขนั ลงหิน
การบุสเตนเลส การรากระบี่กระบอง ภูมิปัญญายาแผนโบราณ ฯลฯ ปั จจัยเหล่านี ้จึงเอื ้อต่อการจัดการการท่องเที่ยว
ได้ เป็ นอย่างดี ทาให้ เกิดแนวคิดการก่อตังตลาดน
้
้าบางกอกน้ อยของพระเทพสุวรรณเมธี เจ้ าอาวาสวัดสุวรรณาราม
ราชวรวิหาร ที่ต้องการให้ ตลาดนา้ เป็ นพืน้ ที่ในการสร้ างรายได้ ให้ กับคนในชุมชนบ้ านบุ รวมถึงเป็ นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์วดั และชุมชนให้ เป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้น (พระเทพสุวรรณเมธี, สัมภาษณ์ 9 มีนาคม 2563; มนต์ชยั สือ่ หงวน,
สัมภาษณ์ 3 มิถนุ ายน 2561)
ตลาดน ้าแห่งนี ้เปิ ดดาเนินการเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยการบริ หารจัดการตลาดน ้าแบ่งเป็ นฝ่ าย
บรรพชิตและฝ่ ายฆราวาส โดยฝ่ ายฆราวาสประกอบด้ วยคนในชุมชนและคนภายนอกที่เป็ นโยมอุปัฏฐาก บุคคลหนึ่ง
ที่มีบทบาทสาคัญในการบริ หารจัดการตลาดนา้ คือ คุณมนต์ ชัย สื่อหงวน มีความผูกพันกับวัดสุวรรณารามราช
วรวิหารและชุมชนบ้ านบุมายาวนาน จึงได้ เข้ ามาช่วยในการบริ หารงานตลอดมา ในช่วงประมาณ 3 เดือนแรกนับจาก
การเปิ ดตลาด การค้ าขายและบรรยากาศภายในตลาดน ้ายังคงคึกคักอยู่ เมื่อเวลาผ่านไปตลาดน ้าจึงเกิดภาวะซบเซา
ลงเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ยุติการดาเนินการเมื่อเดือนมิถนุ ายน 2562
จากที่ ก ล่า วมาข้ างต้ น ผู้ศึ ก ษาจึ ง มี ค าถามในการศึ ก ษาแนวทางการฟื ้น ตลาดน า้ บางกอกน้ อ ยว่ า
ความเป็ นมาของตลาดน ้าเกิดขึ ้นได้ อย่างไร โดยวิเคราะห์การจัดการ ศักยภาพและปั ญหาของตลาดน ้างานวิจยั ในครัง้
นี ้จึงเป็ นความพยายามในการศึกษาเพื่อที่จะตอบคาถามดังกล่าว ทังนี
้ ้ผู้ศึกษาคาดหวังว่า การศึกษาครัง้ นี ้ทาให้ ได้
แนวทางในการฟื น้ ตลาดน ้าบางกอกน้ อยเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในโอกาสต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 ศึกษาชุมชนบ้ านบุและวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
2.2 ศึกษาความเป็ นมา การจัดการ ปั ญหาและการสิ ้นสุดของตลาดน ้าบางกอกน้ อย
2.3 ศึกษาแนวทางในการฟื น้ ตลาดน ้าบางกอกน้ อยอย่างเหมาะสม

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ขอบเขตของการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ พืน้ ที่ที่ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยขอเลือกใช้ พืน้ ที่ ตลาดนา้ บางกอกน้ อยเป็ น
ตัวแทนการศึกษาเรื่ องแนวทางการฟื น้ ตลาดน ้า เนื่องด้ วยตลาดน ้าแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ในชุมชนบ้ านบุ ซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่มีประวัติ
ความเป็ นมายาวนานกว่า 200 ปี รวมถึงการดารงอยูข่ องทรัพยากรวัฒนธรรมหลายประการ อันเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะ
สามารถส่งเสริ มการฟื น้ ตลาดน ้าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในโอกาสต่อไป
3.1.2 ขอบเขตด้ านเนื ้อหา การศึกษาครัง้ นี ้ศึกษาความเป็ นมา การจัดการ ปั ญหาและการสิ ้นสุดของตลาด
น ้าบางกอกน้ อย ในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การก่อตังตลาดน
้
้า การจัดการตลาดน ้า การวิเคราะห์พฒ
ั นาการของตลาดน ้า
และการวิเคราะห์ตลาดนา้ กับการท่องเที่ยว โดยมีระยะเวลาการศึกษาตัง้ แต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รวมถึ งศึก ษาข้ อ มูลของชุมชนบ้ า นบุแ ละวัด สุว รรณารามราชวรวิ หาร ซึ่งเป็ นชุม ชนที่ มี
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ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเป็ นทรัพยากรสาคัญที่สามารถส่งเสริ มการเรี ยนรู้ การท่องเที่ยว และการฟื น้ ตลาดน ้า
บางกอกน้ อย
3.2 ข้ อมูลที่ศึกษา
3.2.1 ทรั พ ยากรด้ า นสถานที่ แ ละวัต ถุ ได้ แ ก่ การก่ อ ตัง้ ตลาดน า้ การจัด การตลาดน า้ การวิ เ คราะห์
พัฒนาการของตลาดน ้า
3.2.2 กลุ่มประชากรที่ศึกษา โดยใช้ วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้ วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบไม่เป็ นทางการ (Informal Interview) กับกลุม่ ประชากรดังนี ้
1) คณะกรรมการที่ปรึกษา ได้ แก่ เจ้ าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ปั จจุบนั คือ พระเทพสุวรรณเมธี
2) คณะกรรมการดาเนินงาน ฝ่ ายฆราวาส โดยมีตวั แทนกลุ่ม ได้ แก่ คุณอภิสิษฐ ลิ ้มศุขะกร รองประธาน
ดาเนินงาน คุณมนต์ชยั สือ่ หงวน กรรมการและเลขานุการ และคุณภัทรพิชิต บุญจินต์ กรรมการ
3) กลุม่ ตัวแทนผู้ค้าตลาดน ้า จานวน 10คน
4) กลุม่ ตัวแทนคนในชุมชนบ้ านบุ จานวน 5 คน
ส่วนกลุ่มตัวแทนนักท่องเที่ยว ใช้ วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง (Accidental Sampling) และ
ใช้ แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูล จานวน 10 คน
3.3 วิธีการศึกษา
3.3.1 การศึกษาข้ อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ การศึกษาข้ อมูลลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ ศึกษา
พัฒนาการและความเป็ นมาของชุมชนบ้ านบุและวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร การศึกษาข้ อมูลในด้ านแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อนามาเป็ นกรอบในการศึกษาครัง้ นี ้
3.3.2 การเก็บข้ อมูลจากภาคสนาม ได้ แก่ การลงพื ้นที่สารวจตลาดน ้าบางกอกน้ อยและพื ้นที่ชุมชนโดยรอบ
ระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2561 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยเก็บข้ อมูลในด้ านประวัติศาสตร์ ชมุ ชน วัด รู ปแบบและ
การจัดการตลาดน ้าบางกอกน้ อย
3.3.3 การสัม ภาษณ์ ได้ แ ก่ การสัม ภาษณ์ ผ้ ูที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ การด าเนิ น การจัด การตลาดน า้ คื อ
เจ้ าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร คณะกรรมการดาเนินงาน ผู้ค้า คนในชุมชน และนัก ท่องเที่ยว
3.3.4 การสัง เกตการณ์ อย่า งมี ส่วนร่ ว มและไม่มีส่ว นร่ ว ม ได้ แก่ การสังเกตการณ์ สภาพแวดล้ อมและ
การจัดการภูมิทศั น์ของตลาดน ้า การเข้ าร่ วมกิจกรรมในตลาดน ้า ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างคณะกรรมการดาเนินงานกับ
ผู้ค้า ผู้ค้ากับนักท่องเที่ยว คณะกรรมการดาเนินงานกับคนในชุมชน
3.4 เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
3.4.1 แบบสัมภาษณ์ สาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างไม่เป็ นทางการกับกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เชิง
คุณภาพ
3.4.2 แบบสอบถาม สาหรั บ ใช้ กับกลุ่มตัวแทนนักท่อ งเที่ยว ซึ่งมีแ นวค าถามเกี่ ย วกับ ทัศนคติ ของการ
ท่องเที่ยวในพื ้นที่ตลาดน ้าในด้ านต่างๆ รวมถึงข้ อเสนอแนะในการจัดการการท่องเที่ยว
3.4.3 การบันทึกเสียง สาหรับการสัมภาษณ์กลุม่ ผู้นาทีม่ ีบทบาทสาคัญในการจัดการตลาดน ้า
3.4.4 การถ่ายภาพ สาหรับเก็บภาพการจัดการการท่องเทีย่ วของตลาดน ้า และเก็บภาพชุมชนโดยรอบ

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 10

H903

3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและการนาเสนอข้ อมูล
รวบรวมข้ อมูลจากการศึกษาทางวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องและข้ อมูลจากการสารวจข้ อมูลภาคสนาม จากนัน้
วิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็ นประเด็นต่างๆ ในการจัดการตลาดน ้าบางกอกน้ อย และนาไปสูก่ ารอภิปรายผลที่วิเคราะห์
เชื่ อมโยงกับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนและแนวคิดการท่องเที่ยวชุมชน และนาเสนอข้ อมูลในรู ปแบบการ
การเขียนเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์พร้ อมภาพประกอบเพื่อให้ รายงานสมบูรณ์ครบถ้ วน

4. ผลการวิจัย
4.1 ความเป็ นมาของชุมชนบ้ านบุและตลาดนา้ บางกอกน้ อย
ตลาดน ้าบางกอกน้ อยตังอยู
้ ใ่ นชุมชนบ้ านบุ ซึง่ เป็ นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึง่ ที่มีมาตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนปลาย
โดยพื น้ ที่ เ ดิ ม ตัง้ อยู่บ ริ เ วณปากคลองบางกอกน้ อ ยฝั่ ง ใต้ บริ เ วณปากคลองบางกอกน้ อ ยทัง้ ฝั่ ง เหนื อ และฝั่ งใต้
ประกอบด้ วยชุมชนหลายชุมชนซึง่ มีปฏิสมั พันธ์กนั มาโดยตลอด (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, 2550 : 13) ชุมชนแห่งนี ้
มีภูมิปัญญาที่สาคัญคือ การทาเครื่ องทองลงหิน ซึ่งใช้ วิธีการตีโลหะให้ เข้ ารู ปที่เรี ยกว่าการ “บุ” เป็ นวิธีการที่มีมา
ตังแต่
้ สมัยอยุธยา จึงเป็ นที่มาของชื่อชุมชน “บ้ านบุ”
วิถี ชีวิ ตของคนในชุมชนบ้ า นบุสะท้ อ นให้ เห็ นถึ งการอยู่ร่ วมกัน ของคนไทยและคนจี น โดยมีท รั พ ยากร
วัฒนธรรมที่ยงั ดารงอยูใ่ นชุมชนหลายประการ ทังศาสนสถาน
้
ได้ แก่ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร วัดที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้
สมัยอยุธยาและเป็ นสถานที่จดั ตังเมรุ
้ เผาศพเจ้ านายในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น และมีภาพจิตรกรรมศิลปิ นในสมัย
รัชกาลที่ 3 (วีณา เอี่ยมประไพ, 2550 : 63) ศาลเจ้ าปุนเถ้ ากง ที่พึ่งพิงจิตใจของคนจีนแต้ จิ๋วที่ทาการค้ าขายในชุมชน
ศาลาโรงธรรม ศาลาประชาคมกลางชุมชนซึง่ ในอดีตเป็ นสถานที่สาหรับประกอบพิธีศาสนาในวันสาคัญต่าง ๆ ตลาด
วัดทอง ศูนย์กลางเศรษฐกิ จของชุมชน ภูมิปัญญายาแผนโบราณสงวนโอสถที่มีอายุกว่า 80 ปี การละเล่นกระบี่
กระบอง และภูมิปัญญาการทาขันลงหิน
ชุม ชนบ้ า นบุจึ ง เป็ นชุม ชนที่ มี ศักยภาพกับ การจัด การการท่อ งเที่ ย ว ดังจะเห็ น ได้ จ ากหน่ว ยงาน ต่า งๆ
ทังภาครั
้
ฐและเอกชนที่เข้ ามาพยายามฟื น้ ฟูชุมชนบ้ านบุเพื่อการท่องเที่ยว โดยเริ่ มต้ นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โครงการ
ชุมชนท่องเที่ยวยัง่ ยืนฯ ชุมชนบ้ านบุและพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง เขตบางกอกน้ อย โดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ได้ รับการสนับสนุนจากกองการท่องเที่ยว สานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุ งเทพมหานคร โครงการนี ้ได้ มี
การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ภายในชุมชน จัดทาป้ายสื่อความหมาย และการจัดกิจกรรมแนะนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
จากนันจึ
้ งมีหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ ามาสานต่อการจัดกิจกรรม ทว่า การฟื น้ ฟูชมุ ชนบ้ านบุกับการท่องเที่ยวก็ยงั ไม่ประสบ
ผล (ระพีพฒ
ั น์ เกษโกศล, สัมภาษณ์ 5 มิถนุ ายน 2563) จึงเป็ นที่มาของแนวคิดการก่อตังตลาดน
้
้าบางกอกน้ อยเพื่อ
การท่องเที่ ยวขึน้ มาโดยพระเทพสุวรรณเมธี เจ้ าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ตลาดนา้ บางกอกน้ อยเปิ ด
ดาเนินการครัง้ แรกเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีระยะเวลาการก่อสร้ างตลาดประมาณ 10 วัน แนวคิด
การตังตลาดน
้
้าได้ รับการสนับสนุนจากคุณมนต์ชยั สื่อหงวน ได้ เข้ ามาช่วยจัดตังตลาดน
้
้าแห่งนี ้ขึ ้น และกาหนดชื่อ
ตลาดน ้าว่า “ตลาดน ้า @บางกอกน้ อย” เพื่อให้ ดทู นั สมัย (มนต์ชยั สือ่ หงวน, สัมภาษณ์ 3 มิถนุ ายน 2561)
4.2 การจัดการตลาดนา้ บางกอกน้ อย
การจัดการตลาดน ้าบางกอกน้ อย มีการแต่งตังคณะกรรมการฝ่
้
ายต่างๆ ทาหน้ าที่ในการจัดการตลาดน ้า
ประกอบด้ วย คณะกรรมการที่ปรึ กษา ได้ แก่คณะสงฆ์ คณะกรรมการดาเนินงาน ฝ่ ายบรรพชิต และคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ฝ่ ายฆราวาส โดยพระเทพสุวรรณเมธีเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการที
้
่ปรึ กษาและคณะกรรมการดาเนินงาน
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ฝ่ ายบรรพชิต ส่วนคณะกรรมการดาเนินงานฝ่ ายฆราวาส มีการปรึ กษาหารื อระหว่างพระเทพสุวรรณเมธีกบั คุณมนต์
ชัย สื่อหงวน (พระเทพสุวรรณเมธี, สัมภาษณ์ 9 มีนาคม 2563) คณะกรรมการฝ่ ายฆราวาสนันประกอบด้
้
วยคนใน
ชุมชนบ้ านบุสว่ นหนึง่ และนักธุรกิจจากภายนอกชุมชนส่วนหนึ่ง โดยผู้ที่มีบทบาทหลักในการบริ หารจัดการตลาดน ้า
คือ คุณมนต์ชยั สือ่ หงวน นักธุรกิจจากกิจการเดินเรื อ ร.อนงค์ และเป็ นคนจากชุมชนบ้ านแหโรงแร่ ซึ่งเป็ นชุมชนที่อยู่
ฝั่ ง ตรงข้ า มคลองบางกอกน้ อ ยกับ ชุ ม ชนบ้ า นบุ และเป็ นผู้ดูแ ลการจัด การตลาดน า้ แห่ ง นี เ้ พี ย งคนเดี ย ว ส่ว น
คณะกรรมการคนอื่นๆ นันไม่
้ ได้ มีบทบาทในเชิงปฏิบตั ิ
4.3 การวิเคราะห์ พัฒนาการของตลาดนา้ บางกอกน้ อย
จากการสารวจข้ อมูลภาคสนามทัง้ การสัม ภาษณ์ บุคคลต่างๆ และการสัง เกตการณ์ ผู้วิจัยขอจัดแบ่ง
พัฒนาการของตลาดน ้าออกเป็ น 3 ระยะ คือ
1) ระยะเริ่ มต้ นสูค่ วามรุ่งโรจน์ คือช่วงเวลา 3 เดือนแรกตังแต่
้ ตลาดน ้าเปิ ดดาเนินการเมื่อวันที่ 15 เมษายน
พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในระยะนี ้มีร้านค้ าในตลาดน ้า จานวน 52 ร้ าน มีสินค้ าหลายประเภท ทัง้
อาหารการกิน กลุม่ ของใช้ จิปาถะ กลุม่ แสดงภูมิปัญญา กิจกรรมภายในตลาดน ้ามีการสาธิตการทาขันลงหิน กิจกรรม
การท่องเที่ยวทางเรื อ และการแสดงดนตรี ไทยและนาฏศิลป์ ซึ่งกิจกรรมสาธิตการทาขันลงหินเป็ นกิจกรรมที่แสดง
ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน และอาหารหลายประเภทที่เป็ นที่น่าสนใจสาหรับนักท่องเที่ยว จึงทาให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ า มา
เยือนตลาดน ้าในระยะนี ้เป็ นจานวนมาก
2) ระยะซบเซา คือช่วงเวลาหลังจากเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้ นมา ซึ่งกลุม่ ผู้ค้าในตลาดน ้ากล่าว
ตรงกันว่าหลังจากผ่านไป 3 เดือน ตลาดน ้าก็เริ่ มซบเซา โดยการสารวจพื ้นที่พบว่า มีร้านค้ าลดจานวนลงเรื่ อยๆ โดย
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (หลังจากตลาดน ้าเปิ ดได้ ประมาณ 10 เดือน) ร้ านค้ ามีจานวน 16 ร้ าน สินค้ าหลาย
ชนิดขาดความโดดเด่น รวมถึงกิจกรรมที่เคยมีก็งดจัด จึงทาให้ นกั ท่องเที่ยวที่เข้ ามามีจานวนน้ อยตาม
3) ระยะสิ ้นสุด การสารวจข้ อมูลผังร้ านค้ าในตลาดน ้าเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หลังจากที่ตลาด
น ้าเปิ ดมาได้ ประมาณ 11 เดือน พบว่า มีร้านค้ าเหลือเพียง 9 ร้ าน สินค้ าขาดความหลากหลาย กิจกรรมต่างๆ ยังคง
ไม่มี นอกจากนี ้มีปัจจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อการสิ ้นสุดของตลาดน ้าคือ ผู้จดั การตลาดน ้า คุณมนต์ชยั สื่อหงวน เสียชีวิต
ตลาดน ้าแห่งนี ้จึงสิ ้นสุดเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาที่ตลาดน ้าเปิ ดดาเนินการมาได้ ประมาณ 14
เดือน
4.4 การวิเคราะห์ ศักยภาพและปั ญหาของตลาดนา้ บางกอกน้ อย
4.4.1 ศักยภาพของตลาดน ้าบางกอกน้ อย
การศึกษาข้ อมูลทังเอกสารและการส
้
ารวจข้ อมูลภาคสนาม พบว่า ตลาดน ้าแห่งนี ้มีศกั ยภาพ ดังนี ้
1) สถานที่ตงั ้ ตลาดน ้าบางกอกน้ อยตังอยู
้ ่ในบริ เวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ซึ่งมีความสาคัญในด้ าน
ประวัติศาสตร์ และทรัพยากรวัฒนธรรม และมีภมู ิทศั น์ที่ดีเพราะอยูร่ ิ มคลองบางกอกน้ อย
2) ความโดดเด่นของสินค้ าและบริ การ มีการนาสินค้ าที่เป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น ภูมิปัญญาการทาขัน
ลงหิน การบุสแตนเลส อาหารเด่นประจาชุมชน มาร่ วมจาหน่าย รวมถึ งผู้ค้า ภายนอกที่นาสินค้ า หลายชนิดมา
จาหน่ายในช่วงแรกที่เปิ ดดาเนินการ
3) เจ้ าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวิหารมีวิสยั ทัศน์ที่จะพัฒนาพื ้นที่ให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของชุมชน
และเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการจาหน่ายสินค้ า
4.4.2 ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในตลาดน ้าบางกอกน้ อย
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ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในตลาดน ้าบางกอกน้ อย ผู้วิจยั ได้ สงั เคราะห์จากข้ อมูลทางภาคสนามเป็ นหลักและวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ที่ศกึ ษาการจัดการตลาดน ้าในพื ้นที่อื่นๆ ที่ประสบความสาเร็ จ โดยสรุปปั ญหาออกมาได้ ดังนี ้
1) การขาดการมีส่วนร่ วมในการจัดการ ตลาดน ้าแห่งนี ้มีผ้ บู ริ หารหลักเพียงคนเดียวในทางปฏิบตั ิ ชุมชน
บ้ านบุไม่ได้ มีสว่ นร่วมในด้ านการจัดการ การดาเนินงาน และการแก้ ปัญหา เมื่อขาดผู้บริ หารหลัก การจัดการตลาดน ้า
จึงหยุดชะงักไปและสิ ้นสุด
2) การเข้ าถึ ง พื น้ ที่ ตลาดน า้ บางกอกน้ อยตัง้ อยู่ ใ นซอยจรั ญ สนิ ท วงศ์ 32 ซึ่ ง เป็ นซอยที่ แ คบและ
ลึกมีการเข้ าถึงพื ้นที่ชุมชนทังทางรถและทางเรื
้
อ แต่ไม่มีรถหรื อเรื อโดยสารสาธารณะ จึงทาให้ เข้ าถึงพื ้นที่ไม่สะดวก
เมื่อเปรี ยบเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
3) ความหลากหลายของสิ น ค้ าและบริ ก าร เมื่ อ ตลาดน า้ เกิ ด ภาวะซบเซา สิ น ค้ าและบริ ก ารขาด
ความหลากหลายและน่าสนใจ ส่งผลให้ นกั ท่องเที่ยวมีจานวนน้ อยลง
4) การประชาสัม พัน ธ์ การให้ ข้ อ มูลของนัก ท่อ งเที่ ย วและกลุ่ม บุค คลต่า งๆ ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ว่ า
การประชาสัมพันธ์ยงั ไม่เพียงพอ จึงทาให้ ตลาดน ้าแห่งนี ้ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั จึงทาให้ เกิดภาวะซบเซาตามช่วงเวลา
5) การจัดกิจกรรม กิจกรรมที่มีในตลาดน ้าบางกอกน้ อยมีเพียงบางกิจกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน
เช่น การสาธิ ตการทาขันลงหิน ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เป็ นกิจกรรมที่สามารถพบได้ ทวั่ ไป เช่น การแสดงดนตรี นาฏศิลป์
หรื อกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรื อ ที่ยงั ขาดการมีสว่ นร่วมและความน่าสนใจในกิจกรรม
4.5 แนวทางการฟื ้ นตลาดนา้ บางกอกน้ อยเพื่อการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน
แนวทางการฟื น้ ตลาดน ้าบางกอกน้ อย ได้ มาจากการวิเคราะห์ศกั ยภาพและปั ญหาของตลาดน ้าบางกอก
น้ อยและวิเคราะห์เชื่อมโยงกับตลาดน ้าในพื ้นที่อื่นๆ ที่ประสบความสาเร็ จ รวมถึงใช้ แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
และการท่องเที่ยวชุมชนมาส่งเสริ มแนวทางการฟื น้ ตลาดน ้าบางกอกน้ อย โดยแนวทางการฟื น้ ตลาดน ้าบางกอกน้ อย
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน มีดงั นี ้
4.5.1 การแต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินงานโดยอาศัยความร่ วมมือจากทุกภาคส่วน ทังวั
้ ดสุวรรณารามราช
วรวิหาร ผู้นาชุมชนบ้ านบุ คนในชุมชนบ้ านบุ สถานศึกษาในชุมชน สานักงานเขตบางกอกน้ อย และผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก โดยมีสว่ นร่วมทังการวางแผนการจั
้
ดการการท่องเที่ยว การดาเนินการจัดการ และการแก้ ปัญหา
4.5.2 การพัฒ นาสิ น ค้ าให้ มี คุ ณ ภาพและหลากหลาย โดยมี ก ารคัด เลื อ กผู้ ค้ า ประเภทของสิ น ค้ า
มีการส่งเสริ มให้ ความรู้ในการพัฒนาสินค้ า การควบคุมราคาและคุณภาพของสินค้ า
4.5.3 การพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ โดยขอความร่วมมือจากสถานที่โรงเรี ยนสาหรับเป็ น
ที่จอดรถ พัฒนาเส้ นทางการเดินทางทางน ้า
4.5.4 การรักษาภูมิทศั น์และสภาพแวดล้ อมภายในชุมชนโดยการร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4.5.5 การพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนบ้ านบุสาหรับนักท่องเที่ยวที่มาตลาดนา้ เช่น ทาเป็ น
เส้ นทางท่องเที่ยวภายในชุมชนจากตลาดน ้า การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน
4.5.6 การจัดประชุมและอบรมดูงานในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อ ส่งเสริ มและกระตุ้นการเรี ยนรู้ ที่นาไปสู่
การพัฒนาตลาดน ้า
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5. บทสรุป
ตลาดน ้าบางกอกน้ อยตังอยู
้ ่ในบริ เวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพฯ อีกทังยั
้ งมี
พื ้นที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ นัน่ คือ ชุมชนบ้ านบุ ซึ่งทังวั
้ ดและชุมชนยังมีทรัพยากรวัฒนธรรมดารงอยู่
หลายประการ นับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะนามาจัดการการท่องเที่ยวโดยพัฒนาเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ และจัดการเป็ น
เส้ นทางท่องเที่ยวภายในชุมชนจากตลาดน ้า วัด และชุมชน โดยมีแนวทางในการฟื น้ ตลาดน ้า ดังนี ้
5.1 การแต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
5.2 การพัฒนาสินค้ าให้ มคี ณ
ุ ภาพและหลากหลาย
5.3 การพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ พัฒนาเส้ นทางการเดินทางทางน ้า
5.4 การรักษาภูมิทศั น์และสภาพแวดล้ อมภายในชุมชน
5.5 การพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนบ้ านบุสาหรับนักท่องเที่ยวที่มาตลาดน ้า
5.6 การจัดประชุมและอบรมดูง านในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อส่งเสริ มและกระตุ้นการเรี ย นรู้ ที่น าไปสู่
การพัฒนาตลาดน ้า
ทัง้ นีก้ ารดาเนินการจะเป็ นไปได้ อย่างต่อเนื่องควรจะได้ รับความร่ วมมือจากทุกภาคส่วน ทัง้ ชุมชน วัด
ผู้ค้า รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อเป็ นแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนและสร้ างความตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนต่อไป
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การศึกษาถึงความมีอิทธิพลของการตลาดแบบไร้ รอยต่ อ (Omni Channel Marketing) ที่ส่งผลต่ อ
ความภักดีของลูกค้ าอิเกียในประเทศไทย
The Study of the influence of Omni Channel Marketing that affects the customer loyalty of
IKEA in Thailand.
อสมาภรณ์ เขียวมีสว่ น1 และ ศศิประภา พันธนาเสวี2

Asamaporn Keawmeesuan1 and Sasiprapa Phanthanasaewee2
บทคัดย่ อ
ง า น วิ จั ย ฉ บั บ นี ม้ ี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 1) เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม มี อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ก า ร ต ล า ด แ บ บ ไ ร้ ร อ ย ต่ อ
(Omni Channel Marketing) ที่สง่ ผลต่อความภักดีของลูกค้ า อิเกียที่มาใช้ บริ การอิเกียสาขาบางนาหรื ออิเกียสาขาบาง
ใหญ่ 2) เพื่อศึกษา ถึงความคิดเห็นของลูกค้ าอิเกีย ที่มีต่อกลยุทธ์ การตลาดแบบไร้ รอยต่อ (Omni Channel Marketing)
ที่มาใช้ บริ การอิเกีย สาขาบางนาและอิเกียสาขาบางใหญ่ 3) เพื่อศึกษาถึงระดับความภักดีของลูกค้ าอิเกีย ที่มาใช้ บริ การ
อิเกียสาขาบางนา หรื ออิเกียสาขาบางใหญ่
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา คือ กลุ่มคนที่มาใช้ บริ การหรื อซือ้ สินค้ าที่อิเกี ยสาขาบางนาจานวน 200 คน และ
มาใช้ บริ การหรื อซือ้ สินค้ าที่อิเกี ยสาขาบางใหญ่ 200 คน รวมเป็ นจานวน 400คน โดยใช้ วิธีแบบโควต้ า สถิ ติที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ ข้ อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้ างอิงที่ใช้ ใน
การทดสอบ สมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ได้ แก่ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู
คาสาคัญ: การตลาดแบบไร้ รอยต่อ, ความภักดีของลูกค้ า, อิเกีย, เฟอร์ นิเจอร์

Abstract
The main purpose of this study was to 1) To study the influence of Omni Channel Marketing that
affects the customers loyalty of IKEA who came to use IKEA Bang Na branch or IKEA Bang Yai branch. 2) To
study the opinions of IKEA customers that has a Omni Channel Marketing strategy for people who came to
use IKEA Bangna or IKEA Bangyai branch. 3) To study level of loyalty of IKEA customers that came to use
sevice of IKEA Bang Na branch or Bang Yai branch.
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Sample that use for studying is the target group that came to use IKEA Bang Na branch for 200
peoples and IKEA Bang Yai branch 200, after sum up is 400 people. Using a convenient random method, the
statistic that use for data analysis descriptive statistic include percentage, mean, standard deviation and the
reference statistics used in the hypothesis testing is 0.05 are the multiple regression analysis.
Keywords: Omni Channel Marketing, Customer Loyalty, IKEA and Furniture

บทนา
ช่องทางการสื่อสารในยุค90’sยังไม่มีความหลากหลาย ผู้บริ โภคสามารถรับข่าวสารได้ จากทางออฟไลน์ เช่น
โทรทัศน์ นิตยสาร วิทยุ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ ฯลฯ แต่ในปั จจุบนั ผู้บริ โภคสามารถเลือกรับข่าวสารได้ จากหลาย
ช่องทาง โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ เช่น Line@ Facebook Website Twitter YouTube ฯลฯ (ความสัมพันธ์ ระหว่ าง
Online Marketing กับ Offline Marketing, 2561) ช่องทางออฟไลน์เป็ นจุดเริ่ มต้ นของหลายธุรกิจและเคยเป็ นช่องทางที่
แข็งแกร่ง การที่ธุรกิจมีช่องทางออนไลน์ จะเข้ ามาช่วยโปรโมทร้ านเพื่อดึงดูด ความสนใจจากลูกค้ าลูกค้ า หรื อใช้ ช่องทาง
ออนไลน์เพื่ออานวย ความสะดวกในการซื ้อสินค้ า การติดต่อสอบถามได้ ง่ายขึ ้น (กนกรัตน์ สรังเสมทรัพย์ . 2561) คนไทย
ใช้ มือถือในการเสพสือ่ ออนไลน์เฉลีย่ 4.2 ชัว่ โมงต่อวัน มือถือจึงกลายเป็ นสิ่งที่จาเป็ นในชีวิตไม่ว่าจะเป็ น แหล่งเก็บข้ อมูล
หรื อหาข้ อมูล และนอกจากนี ้ผู้บริ โภคจะมีการสัง่ ซื ้อและชาระเงินผ่านช่องทางออนไลน์กนั มากขึ ้น (ล้ ว ง Insight การใช้
งาน“ดิจิทัล”ทั่วโลก 2019, 2562) รวมถึงธุรกิจ E-commerce ที่สนับสนุนให้ ผ้ ผู ลิตและผู้บริ โภคเชื่อมโยงเข้ าหากันง่าย
ขึ ้น ทาให้ เกิดการติดต่อสัมพันธ์ กนั ขึ ้น ส่งผลให้ เข้ าถึงและครองใจผู้บริ โภค (กรุงเทพธุรกิจ, 2562)
จากการที่ช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์นนมี
ั ้ อิทธิ พลต่อผู้บริ โภค หลายธุรกิจจึงพยายามสื่อสารและสร้ าง
ประสบการณ์ให้ กบั ผู้บริ โภค โดยการเพิ่มช่องทางออนไลน์เข้ าไปอีกช่องทางหนึ่ง เพราะการสร้ างประสบการณ์เป็ นการณ์
ผสมผสานทุกช่องทางเข้ ามาเชื่อมโยงกัน ดังนันกลยุ
้
ทธ์ ที่ธุรกิจสามารถนามาใช้ คือ Omni Channel Marketing เป็ น
กลยุทธ์ ที่เชื่อมต่อกันระหว่างร้ านค้ าและออนไลน์ โดยการผสมช่องทางหน้ าร้ าน เว็ปไซต์ และสังคมออนไลน์เข้ าด้ วยกัน
เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ เป็ นอย่างดี (ภาวุธ พงษ์ วิทยาภานุ, 2562) อุสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ได้ มี
การ พัฒนามาใช้ กลยุทธ์ Omni Channel เพื่อช่วยให้ ลกู ค้ าเข้ าถึงสินค้ าโดยการเชื่อมต่อข้ อมูลและการให้ บริ การได้ ง่ายขึ ้น
ผ่านช่องทางออนไลน์ และอิเกียเป็ นธุรกิจที่ตระหนักถึงเรื่ องการปรับตัวทาให้ อิเกียได้ หาวิธีการและแนวการตลาดใหม่ ๆ
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ กบั ลูกค้ าและดึงลูกค้ าไม่ให้ หนีไปไหน แนวคิดและแนวการทาธุรกิจของอิเกียจะเน้ นที่ดีไซน์
คุณภาพสินค้ า ราคาที่ค้ มุ ค่าและการบริ การที่แตกต่างไปจากคู่แข่งในเรื่ องของ Self serve ทาให้ อิเกียสามารถทาราคา
สินค้ าได้ ต่าว่าคูแ่ ข่งรายอื่นๆ (ปณชัย อารี เพิ่มพร, 2561; ณัฐจิตต์ วลัยรัตน์, 2562) อิเกียได้ ทาตลาดการมีสินค้ าที่รองรับ
ตามความต้ องการของผู้บริ โภคและ การบริ การขนส่งที่สง่ ตรงถึงหน้ าบ้ าน และได้ เปิ ดตัว E-commerce ภายใต้ เว็ปไซต์
www.ikea.co.th เป็ นการเพิ่มช่องทางการขายและช่วยให้ ลกู ค้ าซื ้อสินค้ าสะดวกมากขึ ้น ที่สาคัญทาให้ อิเกียได้ ข้อมูล
ลูกค้ าเพื่อใช้ ในการขยายสาขาในอนาคต (รตินนั ท์ ชัยวิบลู ย์เวช, 2562.)
ดังนันผู
้ ้ ทาวิจัยจึงทาการศึกษาเรื่ องความมีอิทธิ พลของการตลาดแบบไร้ รอยต่อ (Omni Channel Marketing)
ที่สง่ ผลต่อความภักดีของลูกค้ าอิเกียในประเทศไทย เนื่องจากงานวิจยั ต่างๆที่เคยศึกษามาในอดีตที่ผ้ วู ิจยั ได้ ค้นคว้ านันไม่
้
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พบงานวิจัยที่เน้ นเฉพาะอิทธิ พลของการตลาดแบบไร้ รอยต่อที่ ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้ า อิเกีย จึงทาให้ ผ้ ูวิจัยมี
ความ สนใจศึกษาหัวข้ อนี ้ เพื่อเป็ นแนวทางต่อการดาเนินงานของกลุม่ อุตสหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ โดยสามารถนาผลการวิจยั ที่
ได้ จากการศึกษาไปใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงด้ านช่องทางการตลาดในการดาเนินธุรกิจต่อไป

วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาความมีอิทธิพลของการตลาดแบบไร้ รอยต่อ (Omni Channel Marketing) ที่สง่ ผลต่อความภักดีของ
ลูกค้ า IKEA ที่มาใช้ บริ การอิเกียสาขาบางนาและอิเกีย สาขาบางใหญ่
2) เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของลูกค้ าอิเกีย ที่มีต่อกลยุทธ์ การตลาดแบบไร้ รอยต่อ (Omni Channel Marketing)
ที่มาใช้ บริ การอิเกียสาขาบางนาและอิเกียสาขาบางใหญ่
3) เพื่อศึกษาถึงระดับความภักดีของลูกค้ าอิเกียที่มาใช้ บริ การอิเกียสาขาบางนาและอิเกียสาขาบางใหญ่
กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
ตัวแปรต้ น
การตลาดแบบไร้ รอยต่อ Omni Channel Marketing (อร
รัมภา หัวใจ, จิดาภา หิรัญวงศ์สว่าง, ศรุต ชินประพินพร, ธีรา
พร เมฆอาภรณ์, ธนวรรณ ธนพรวิริยะกุล, ตปนีย์ ทิพย์ผอ่ ง,
วัชริ นทร์ จันทรเจษฎากร, พัสริ น ชมโพธิ์สอน, ชนิภาแก้ วมูล
และพิชญา รัศมีจนั ทร์ , 2557)
1. การเชื่องโยงช่องทางเข้ าหาผู้บริ โภค
หรื อลูกค้ า (Integrating)
2. การเข้ าใจพฤติกรรมและความคาด หวังของผู้บริ โภค
(Maximizing)
3. การมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความ ต้ องการของผู้บริ โภค
อย่างต่อเนื่อง (Delivering)
4. การสร้ างความผูกพันกับผู้บริ โภคหรื อ

ตัวแปรตาม
ความภักดีของลูกค้ า Customer
Loyalty (Ivanauskiene &
Auruskevicien, 2009)
1. ความภักดีด้านทัศนคติ
(Attitudinal Loyalty)
2. ความภัคดีด้านพฤติกรรม

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตลาดแบบไร้ รอยต่อ (Omni Channel Marketing)
การตลาดแบบไร้ รอยต่อ (Omni Channel Marketing) หมายถึง การเชื่อมโยงทุกช่องทางการตลาดให้ เป็ นหนึ่งเดียวกัน
เพื่ออานวยความสะดวกให้ ผ้ บู ริ โภคมีทางเลือกในการตัดสินใจซื ้อได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา(อรัมภา หัวใจ และคณะ, 2557) ซึง่ สอด
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คล้ องกับ Verhoef, Kannan & Inman, 2015 และ Huseyinoglu, Galipoglu& Kotzab, 2017 ที่ให้ ความหมายของช่อง
ทางการตลาดแบบไร้ รอยต่อ (Omni Channel Marketing) ไว้ ว่า เป็ นการบริ หารการทางานร่ วมกันของช่องทางหลาย ๆ
ช่องทาง และเป็ นจุดที่องค์กรมีปฎิสมั พันธ์กบั ลูกค้ าอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ซึง่ จะทาให้ ลกู ค้ าได้ รับประสบการณ์ที่ดี
และสอดคล้ องกับ Joe Skorupa, 2014 ที่อธิบายไว้ ว่า ช่องทางการตลาดแบบไร้ รอยต่อไม่ได้ เป็ นเพียงช่องทางการจัด
จาหน่ายที่ให้ ความสาคัญกับความสะดวกสบายของผู้ซื ้อแต่จะต้ องมีความต่อเนี่อง ขณะที่ลกู ค้ าเลือกซื ้อสินค้ าจะต้ องไม่
รู้สกึ ถูกคุกคาม อีกทังยั
้ งเป็ นการสร้ างประสบการณ์ในการเลือกซื ้อสินค้ าให้ กบั ลูกค้ า
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้ า (Customer Loyalty)
ชนัตร โกวิทสิทธิ นนั ท์ (2556) เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้ า คือ ข้ อผูกมัดอย่างลึกซึ ้งของลูกค้ าที่ต้อง
การซื ้อสินค้ าหรื อได้ รับการบริ การที่น่าพึ่งพอใจอย่างสม่า เสมอ ซึ่งความภักดีนอกจากจะมี สว่ นที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
ของลูกค้ าแล้ วยังเกี่ยวกับทัศนคติของลูกค้ าด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับธัชพล ใยบัวเทศ (2556) ที่กล่าวว่า ความสัมพันธ์ ที่
ลูกค้ ามีต่อองค์กรทังในด้
้ านทัศนคติและด้ านพฤติกรรม ซึ่งด้ านทัศนคตินนคื
ั ้ อ การที่ลกู ค้ าคิดหรื อพูดในสิ่งที่ดีเกี่ยวกับ
องค์กรรวมถึงการบอกต่อไปยังบุคคลอื่นที่ไปในทิศทางที่ดี ส่วนในด้ านพฤติกรรมคือ การที่ลกู ค้ าซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การ
กับองค์กรนันอย่
้ างสม่าเสมอ ไม่หนั ไปซื ้อสินค้ าของคูแ่ ข่งแม้ วา่ จะมีสงิ่ ที่ดีกว่า

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นกลุ่มคนที่เคยซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งของอิเกีย
มีจานวน 400 คน แบ่งเป็ นอิเกียสาขาบางนา 200 คน และอิเกียสาขาบางใหญ่ 200 คน โดยใช้ ตารางของ Yamane
(1967) เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยทาการวิจัยเชิงสารวจใช้ วิธีแบบโควต้ า(Quota Sampling) และใช้ การเก็บข้ อมูลด้ วย
แบบสอบ ถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน 1) ลักษณะประชากรศาตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) พฤติกรรมการใช้ บริ การและ
การซื ้อสินค้ า ที่อิเกีย ตามแนวคิด 6Ws1H 3) การตลาดแบบไร้ รอยต่อ ลักษณะคาถามเป็ นปลายปิ ดให้ เลือกตอบ
4) ความภักดีของลูกค้ า ลักษณะคาถามเป็ นปลายปิ ดให้ เลือกตอบ 5) ข้ อเสนอแนะอื่นๆเปิ ดให้ แสดงความคิดเห็น มี
การกาหนดสมมติฐานและ ตรวจสอบเนื ้อหา (Content Validity) สถิติที่ใช้ ในการ วิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ สถิติเชิงพรรณนา
จะวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ เชิงอ้ างอิงใช้ วิเคราะห์ สหสัมพันธ์ และ
การถดถอย

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะประชากรศาสตร์ เป็ นเพศหญิงร้ อยละ 57 และ
เพศ ชายร้ อยละ 43 มีอายุระหว่าง 31-35 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 24 สถานภาพโสด คิดร้ อยละ 65.5 ส่วนใหญ่มีวฒ
ุ ิการศึกษา
ระดับ ปริ ญญตรี คิดเป็ นร้ อยละ 61 ประกอบอาชีพพนักงาน เอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 34 มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง
25,001 - 35,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 30 มีจานวนสมาชิกใน ครัวเรื อน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42 รู ปแบบที่อยู่อาศัยใน
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ปั จจุบนั ส่วน ใหญ่เป็ นบ้ านเดี่ยว คิดเป็ ยร้ อยละ 43 และกิจกรรมใน วันหยุดของผู้บริ โภคคือพักผ่อนอยู่บ้าน คิดเป็ นร้ อยละ
27
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ บริ การและซื ้อสินค้ าที่อิเกีย ผลการวิเคราะห์พบว่า ในช่วง 3 เดือนที่
ผ่านมาเฉลี่ยแล้ วผู้บริ โภคไปใช้ บริ การหรื อซื ้อสินค้ าที่อิเกียน้ อยกว่า 1 ครัง้ ต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 66.5 ส่วนใหญ่แล้ ว
ผู้บริ โภคเลือกซื ้อสินค้ าในแผนกของตกแต่งบ้ าน คิดเป็ นร้ อยละ 29 และไปใช้ บริ การหรื อซื ้อสินค้ าที่อิเกียกับครอบครัว คิด
เป็ นร้ อยละ 37.3 เลือกซื ้อสินค้ าอิเกียเพราะรู ปแบบที่ทนั สมัย คิดเป็ นร้ อยละ 22.3 มักเลือกใช้ บริ การหรื อซื ้อสินค้ าอิเกีย
ผ่านช่องทางหน้ าร้ าน คิดเป็ นร้ อยละ 81.3 วันที่เลือกใช้ บริ การหรื อซื ้อสินค้ าบ่อยสุดเป็ นวันเสาร์ -อาทิตย์ คิดเป็ นร้ อยละ
89.5 ผู้บริ โภคได้ รับข้ อมูลของสินค้ าผ่านช่องทางโทรทัศน์ คิด เป็ นร้ อยละ 28.7 การใช้ จ่ายในแต่ละครัง้ เฉลี่ยที่ 1,0013,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 37.5 และตนเองมีอิทธิพลต่อการซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้ านคิดเป็ นร้ อยละ 68.3
ตอนที่ 3 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการตลาดแบบไร้ รอยต่อ
1) ด้ านการเชื่อมโยงช่องทางเข้ าหาผู้บริ โภคหรื อลูกค้ า ผลการวิเคราะห์พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้บริ โภคใน
ด้ านนี ้อยู่ในระดับมากที่สดุ ( ̅ =4.34, S.D.=0.79) ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้ วยว่า อิเกียมีช่องทางในการติดต่อที่หลากหลาย
เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเข้ าถึงข้ อมูล ไม่ว่าจะเป็ นเว็ปไซต์ คอลเซนต์เตอร์ หรื อช่องทางหน้ าสโตร์ ( ̅ =4.44, S.D.=0.83) ,
ผู้บริ โภคสามารถสัง่ ซื ้อสินค้ าได้ ทกุ ที่ทกุ เวลาที่สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ ( ̅ =4.38, S.D.=0.95) ,ท่านได้ รับข้ อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ ในแต่ละช่องทางไม่ว่าจะจากช่องทางเว็ปไซต์ แคตตาล็อก หรื อพนักงานก็มีรูปแบบเนื ้อหาที่เป็ นไปใน
ทิศทางที่สอดคล้ องกัน( ̅ =4.31, S.D.=1.01) และเมื่อผู้บริ โภคได้ รับข้ อมูลข่าวสารแล้ วว่าอิเกียมีโปรโมชั่น ส่งผลให้
ผู้บริ โภครู้สกึ อยากไป ซื ้อสินค้ าอิเกีย( ̅ =4.26, S.D.=1.09) ตามลาดับ
2) ด้ านการเข้ าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริ โภค ผลการวิเคราะห์พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้บริ โภค
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( ̅ =4.51, S.D.=0.62) ซึง่ ส่วนใหญ่เห็นด้ วยว่า อิเกียได้ จดั ทาหน้ าเว็ปไซต์ เพื่อตอบสนองความต้ อง
การของลูกค้ าที่ไม่มีเวลาหรื อไม่สามารถเดินทางมาซื ้อสินค้ าที่สโตร์ เองได้ ( ̅ =4.57, S.D.=0.73) ,สมาชิกอิเกียหรื อที่เรี ยก
ว่า IKEA Family มักจะได้ สิทธิพิเศษในเรื่ อง โปรโมชัน่ มากกว่าบุคคลทัว่ ไปที่ไม่ได้ เป็ นสามชิก ( ̅ =4.54, S.D.=0.83) ,อิ
เกียส่ง มอบสินค้ าและการบริ การที่ตรงตามความคาดหวังของผู้บริ โภค เช่น มีบริ การส่งสินค้ าในราคาพิเศษและ นโยบาย
เปลี่ยนสินค้ าเป็ นต้ น ( ̅ =4.49, S.D.=0.78) และอิเกียสโตร์ แบ่งพื ้นที่ออกเป็ นสัดส่วน ทาให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถ เดินได้
สะดวก และง่ายต่อการเลือกซื ้อสินค้ าในแต่ละหมวดหมู่( ̅ =4.46, S.D.=0.76) ตามลาดับ
3) ด้ านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้ องการของผู้บริ โภคหรื อลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง ผลการวิเคราะห์ พบ
ว่าระดับความคิดเห็นของผู้บริ โภคอยู่ในระดับมากที่สดุ ( ̅ =4.56, S.D.=0.62) ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้ วยว่า การนาสินค้ าถอด
ประกอบของอิเกี ยไปประกอบเองที่ บ้าน เป็ นการสร้ างประสบการณ์ ใหม่ๆ ให้ กับผู้บริ โภค( ̅ =4.62, S.D.=0.71) ,
เฟอร์ นิ เ จอร์ ข นาดใหญ่ ข องอิ เ กี ย ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ลัก ษณะเป็ นกล่ อ งแบน เพื่ อ ให้ ผู้ บริ โ ภคสะดวกในการขนย้ าย
( ̅ =4.58, S.D.=0.78) ,พนัก งานอิ เ กี ย สามารถดูแ ลและอ านวยความสะดวกให้ กั บ ผู้บ ริ โภค เพื่ อ ให้ ผ้ ูบ ริ โภคเกิ ด
ความประทับใจมาก ที่สดุ ( ̅ =4.55, S.D.=0.83) และผู้บริ โภคสามารถเช็คข้ อมูล สอบถาม ซื ้อสินค้ าและชาระเงินได้ อย่าง
สะดวกทังในรู
้ ปแบบ ออฟไลน์และออนไลน์( ̅ =4.52, S.D.=0.80) ตามลาดับ
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4) ด้ านการสร้ างความผูกพันกับผู้บริ โภคหรื อลูกค้ า ผลการวิเคราะห์พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้บริ โภคอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ ( ̅ =4.62, S.D.=0.52) ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้ วยว่า ผู้บริ โภคสามารถสะสมคะแนนโบนัสให้ ครบตามจานวนที่
อิเกียกาหนด เพื่อนามาแลกเป็ นคูปองเงินสดสาหรับไว้ ใช้ ใน สโตร์ ในครัง้ ต่อๆไป( ̅ =4.67, S.D.=0.67) ,อิเกียมีการจัด
กิจกรรมเป็ นช่วงๆตามเทศกาลเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ มีสว่ นร่ วม เช่น เมื่อ ช้ อปสินค้ าครบ 3,500 บาท, 5,000 บาท ขึ ้นไป/ใบ
เสร็ จ ผู้บริ โภคสามารถนามาแลกของที่ละลึกได้ ที่จุดแลกของ( ̅ =4.66, S.D.=0.62) ,ทางอิเกียมีกิจกรรมสาหรับบัตร
สมาชิก IKEA FAMILY เมื่อผู้บริ โภคที่มาซื ้อสินค้ าในเดือนเกิดจะได้ รับ คะแนนโบนัสสะสมเป็ น 3 เท่า( ̅ =4.60, S.D.=
0.71) และอิเกียสโตร์ ทาให้ ผ้ บู ริ โภครู้ สึกดีที่ได้ ใ ช้ สินค้ าหรื อได้ ใช้ บริ การ และส่ง ผลให้ ผ้ ูบริ โภคอยากลองใช้ สินค้ าและ
บริ การอื่นๆ( ̅ =4.58, S.D.=0.69) ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้ า
1) ด้ านทัศนคติ ผลการวิเคราะห์พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้บริ โภคอยู่ในระดับมากที่สดุ ( ̅ =4.58, S.D.=0.49)
ซึง่ ส่วนใหญ่เห็นด้ วยว่า ผู้บริ โภครู้สกึ พอใจกับสินค้ าและการให้ บริ การของอิเกียที่ตรงตามความคาดหวัง( ̅ =4.63, S.D.=
0.60) ,ผู้บริ โภครู้สกึ ปลอดภัยและมัน่ ใจในการซื ้อสินค้ าและใช้ บริ การที่อิเกีย ( ̅ =4.60, S.D.=0.60) ,ผู้บริ โภคยังจะเข้ าใช้
บริ การกับอิเกียถึงแม้ ในอนาคตอาจมีการปรับราคาที่สงู ขึ ้นกว่าคูแ่ ข่ง ( ̅ =4.59, S.D.=0.61) ,ผู้บริ โภคเกิดความรู้ สกึ อยาก
ใช้ สนิ ค้ าและบริ การอื่นๆของอิเกียเพิ่มเติมเช่น ใช้ บริ การโซนร้ านอาหาร( ̅ =4.56, S.D.=0.63) และเมื่อผู้บริ โภคต้ องการที่
จะซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ หรื อของตกแต่งบ้ าน ผู้บริ โภคจะนึกถึงอิเกียเป็ นอันดับแรก( ̅ =4.54, S.D.=0.69) ตามลาดับ
2) ด้ านพฤติกรรม ผลการวิเคราะห์พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้บริ โภคอยู่ในระดับมากที่สดุ ( ̅ =4.37, S.D.=
0.73) ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้ วยว่า ผู้บริ โภคมีแนวโน้ มในการกลับมาซื ้อสินค้ าและใช้ บริ การอีกครัง้ ( ̅ =4.47, S.D.=0.81) ,
ผู้บริ โภคให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้ าหรื อการบริ การของอิเกียไปในทางที่ดี( ̅ =4.45, S.D.=0.80) ผู้บริ โภคซื ้อสินค้ า หรื อ
ใช้ บริ การที่ อิเกี ยอยู่เป็ นประจา( ̅ =4.39, S.D.=0.89) ,ผู้บริ โภคจะพูดถึงสิ่งที่ดีๆ เกี่ยวกับอิเกี ยให้ ผ้ ูอื่นฟั ง ( ̅ =4.30,
S.D.=0.87) ,ผู้บริ โภคจะแนะนาให้ เพื่อนๆคนใกล้ ชิด หรื อคนรู้ จักซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การที่อิเกีย ( ̅ =4.25, S.D.=1.04)
ตามลาดับ
ตอนที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ความสัมพันธ์ ของความมีอิทธิพลของการ
ตลาดแบบไร้ รอยต่อที่สง่ ผลต่อความภักดีของลูกค้ าอิเกียในประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
Contant
1.783
การตลาดแบบไร้ รอยต่อ
0.620
0.714
R2 = 0.510, Adjusted R Square = 0.508, F = 413.617, p < 0.05
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t
12.858
20.338

Sig
0.000
0.000*
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ผลการวิเคราะห์พบว่า สมมติฐานข้ อที่ 1 ความมีอิทธิ พลของการตลาดแบบไร้ รอยต่อ ส่งผลต่อความภักดีของ
ลูกค้ าอิเกียในประเทศไทย คิดเป็ นร้ อยละ 0.510 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ความสัมพันธ์ ของความมีอิทธิ พลของ
การตลาดแบบไร้ รอยต่อ(ในแต่ละด้ าน)ที่สง่ ผลต่อความภักดีของลูกค้ าอิเกียในประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ

B
1.986
0.258
0.095
0.128

(Constant)
การเชื่อมโยงช่องทางเข้ าหาผู้บริ โภคหรื อลูกค้ า
การเข้ าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริ โภค
การส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้ องการของ
ผู้บริ โภคหรื อลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
การสร้ างความผูกพันกับผู้บริ โภคหรื อลูกค้ า
0.100
R2 = 0.521, Adjusted R Square = 0.516, F = 413.617, p < 0.05

Beta
0.411
0.118
0.160

t
12.276
6.980
1.821
2.602

Sig
0.000
0.000*
0.069
0.010*

0.106

1.840

0.067

จากการศึกษาสมมติฐานข้ อที่ 2 ความมีอิทธิพลด้ านการเชื่อมโยงเข้ าหาผู้บริ โภคหรื อลูกค้ าส่งผลต่อความ ภักดี
ของลูกค้ าอิเกียในประเทศไทยมากที่สดุ (Beta = 0.411, t = 6.980) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย พิจารณา
จากค่า Sig ที่ 0.000 สมมติฐานของที่ 3 ความมีอิทธิพลด้ านการเข้ าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริ โภค ไม่สง่ ผล
ต่อความภักดีของลูกค้ าอิเกียในประเทศไทย (Beta = 1.008, t = 0.820) โดยพิจารณาจากค่า Sig ที่ 0.069 สมมติฐานข้ อ
ที่ 4 ความมีอิทธิพลด้ านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้ องการของผู้บริ โภคหรื อลูกค้ าอย่างต่อ เนื่องส่งผลต่อ
ความภักดีของลูกค้ าอิเกียในประเทศไทย (Beta = 0.160, t = 2.602) โดยพิจารณาจากค่า Sig ที่ 0.010 และสมมติฐาน
ข้ อที่ 5 ความมีอิทธิพลด้ านการสร้ างความผูกพันกับผู้บริ โภคหรื อลูกค้ า ไม่สง่ ผลต่อความภักดีของลูกค้ า อิเกียในประเทศ
ไทย (Beta = 1.016, t = 0.841) โดยพิจารณาจากค่า Sig ที่ 0.067

บทสรุป
การศึกษาถึงความมีอิทธิพลของการตลาดแบบไร้ รอยต่อที่สง่ ผลต่อความภักดีของลูกค้ าอิเกียประเทศไทย ผู้วิจยั
ได้ นาผลสรุปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องโดย สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
สมมติฐ านข้ อ ที่1 : ความมี อิท ธิ พลของการตลาดแบบไร้ รอยต่อ (Omni Channel Marketing) ที่ส่ง ผลต่อ
ความภักดีของลูกค้ าอิเกียในประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า ในด้ านการเชื่อมโยงเข้ าหาผู้บริ โภคอิเกียมีช่องทางการติดต่อ
ที่ หลากหลายทังในรู
้ ปแบบเว็ปไซต์ สโตร์ พนักงานหรื อคอลเซนต์เตอร์ เพื่อที่จะให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างรวด
เร็ ว มีสว่ นลดพิเศษหรื อโปรโมชัน่ ต่างๆ มีการสร้ างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้ กบั ลูกค้ าด้ วยการนาสินค้ าไปประกอบเอง
และการทาให้ ลกู ค้ ารู้สกึ ดีหรื อรู้สกึ ผูกพัน ซึง่ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของพิมพ์ธญ
ั ญา ฆ้ องเสนาะ (2560) ผลการวิจยั พบ
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ว่า การตลาดแบบ Omni Channel เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจเนื่องจากเป็ นการเชื่อมโยงการตลาดทุกช่องทางเข้ า
ด้ วยกัน โดยทุกช่องทางสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือกันได้ เป็ นการสร้ างความสะดวกสบายให้ กบั ลูกค้ าในการเข้ าถึง
สามารถนาข้ อมูลมาปรับ เปลีย่ นรูปแบบของสินค้ าหรื อบริ การให้ สอดคล้ องกับความคาดหวังและความต้ องการของลูกค้ า
สมมติฐ านข้ อที่ 2: ความมีอิ ทธิ พลของการตลาดแบบไร้ รอยต่อ ด้ า นการเชื่ อ งโยงเข้ า หาผู้บริ โภคหรื อลูกค้ า
(Integrating) ที่สง่ ผลต่อความภักดีของลูกค้ าอิเกียในประเทศไทยที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ดังนันจึ
้ งยอมรับสมมติฐานข้ อ
ที่ 2 ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีสง่ ผลให้ การช้ อปปิ ง้ ในช่องทางออนไลน์ นนมี
ั ้ อตั ราที่เพิ่มขึ ้น
เป็ นผลมาจากลูกค้ ามีความสะดวกในการซื ้อสินค้ ามากกว่ามาเดินซื ้อสินค้ าในอิเกียสโตร์ ผสมผสานระหว่างการตลาด
ออฟไลน์และออนไลน์เข้ าด้ วยกันจะต้ องมีฐานข้ อมูลที่เชื่อมโยงและสอดคล้ องกั น ไม่ว่าจะราคา กิจกรรมโปรโมชัน่ หรื อ
อื่นๆ ซึง่ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของอัศน์อไุ ร เตชะสวัสดิ์ (2560) ผลการวิจยั พบว่า ผู้ค้าปลีกที่จะอยู่รอดและเติบโตต่อ
ไปจะอาศัยการบริ การจัดการฐานข้ อมูลลูกค้ าที่มีประสิทธิภา และระบบปฎิบตั ิการที่มีความเชื่อมโยงกันทุกช่องทาง จน
สามารถนาไปสูก่ ารบริ การลูกค้ าอย่างเหมาะสมและตอบสนองความพอใจแก่ลกู ค้ าได้ ถึงระดับรายบุคคล ซึ่งจะนาไปสู่
ความภักดีและความผูกพัน
สมมติฐานข้ อที่3: ความมีอิทธิพลของการตลาดแบบไร้ รอยต่อด้ านการเข้ าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของ
ผู้บริ โภค (Maximizing) ไม่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้ าอิเกียในประเทศไทยที่ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ดังนันจึ
้ ง ไม่
ยอมรับสมมติฐานข้ อที่ 3 เป็ นเพราะการเดินซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การที่อิเกียผู้บริ โภคจาเป็ นต้ องบริ การตนเอง (Self service)
ไม่วา่ จะเป็ นการหยิบสินค้ า การเข็นรถใส่สินค้ าเป็ นต้ น จะไม่มีพนักงานมาค่อยเดินตามเพื่อบริ การสินค้ าอิเกีย ส่วนใหญ่
จะเป็ นลักษณะถอดประกอบ ทาให้ ลูกค้ ามีความคาดหวังที่จะประกอบสินค้ าหรื อเฟอร์ นิเจอร์ แล้ วออกมาเหมือน กับ
ต้ นแบบ สามารถใช้ งานได้ อย่างคงทนและมีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน แต่สาหรับสินค้ าบางประเภทลูกค้ าสามารถใช้ งาน
ได้ เลยทาให้ มีสว่ นร่วมกับแบรนด์คอ่ ยข้ างน้ อง ส่งผลให้ มีความคาดหวังน้ อยลงตามไปด้ วย สอดคล้ องงานวิจยั ของ อาภา
ภรณ์ วัธนกุล (2559) ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้ าจะกลับมาซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การอีกครัง้ ก็ต่อเมื่อได้ รับ ข่าวสารเกี่ยว กับ
สินค้ าใหม่หรื อลูกค้ าได้ รับการบริ การที่เป็ นที่น่าพอใจในก่อนหน้ านี ้ ซึ่งรวมถึงราคาและการได้ รับส่วนลดเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการและความคาดหวังของผู้บริ โภค
สมมติฐานข้ อที่4: ความมีอิทธิพลของการตลาดแบบไร้ รอยต่อด้ านการมอบประสบการณ์ที่ ตรงต่อ ความต้ อง
การของผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่อง (Delivering) ที่สง่ ผลต่อความภักดีของลูกค้ าอิเกียในประเทศไทย ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ดังนันจึ
้ งยอมรับสมมติฐานที่ 4 ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า การสร้ างประสบการณ์ทางการตลาดให้ กบั ลูกค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ ามีความรู้
สึกสนุกกับการมีสว่ นร่วมไปกับแบรนด์ (Schmitt, 1999) เช่น สินค้ าของอิเกียจะเป็ นลักษณะกล่องสี่เหลี่ยมแบน เพื่อประ
หยัดพื ้นที่ในการจัดเก็บและลดความเสี่ยงในการขนย้ าย และที่สาคัญจะเป็ นการให้ ลกู ค้ านาไปประกอบเองที่บ้านซึ่งจะ
ทาให้ ลกู ค้ าไก้ รับประสบการใหม่ๆ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของกิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์ และอิสราภรณ์ ลาดละคร (2560)
ผลการวิจัยพบว่า ด้ านการส่งมอบมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมผู้บริ โภคธุรกิจค้ าปลีก ผลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ
โดยเฉพาะเรื่ องการได้ รั ประสบการณ์การช็อปปิ ง้ หรื อซื ้อของได้ ตรงตามความต้ องการ
สมมติฐานข้ อที่5: ความมีอิทธิ พลด้ านการสร้ างความผูกพันกับผู้บริ โภคหรื อลูกค้ า (Enganing) ไม่ส่งผลต่อ
ความภักดีของลูกค้ าอิเกียในประเทศไทย ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ดังนันจึ
้ ง ไม่ยอมรับสมมติฐานข้ อที่ 5 ซึ่งเป็ นเพราะ อิ
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เกียมีการเรี ยกเกียค่าบริ การในหลายๆเรื่ อง ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของการหยิบสินค้ าให้ จากคลังสินค้ า ที่จะมีค่าบริ การจานวน
200 บาท/ใบเสร็ จ และในเรื่ องของบริ การการส่งสินค้ าถึงหน้ าบ้ าน รวมถึงการที่ให้ พนักงานติดตังหรื
้ อประกอบเฟอร์ นิเจอร์
ให้ ซึ่งการเก็บค่าบริ การนันเป็
้ นสิ่งที่ไม่ก่อให้ เกิดการสร้ างความผูกพัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของกัญขจี มี ้เจริ ญ และ
ณัฐพล อัสสะรัตน์ (2558) ผลการวิจยั พบว่า เพราะอิเกียจะให้ จะให้ ผู้บริ โภคบริ การตนเองจะไม่มีพนักงานมาบริ การหรื อ
คอยเดินตามเพื่อแนะนาสินค้ า และลูกค้ าจะต้ องขน สินค้ ากลับไปประกอบหรื อติดตังด้
้ วยตนเอง แต่หากลูกค้ าต้ องการที่
จะให้ อิเกียส่งสินค้ าไปให้ ถึงที่บ้านก็จะมีค่าใช้ จ่ายในการจัดส่ง ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ควรให้ ความสาคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพการบริ การในเรื่ องความพร้ อม ของพนักงานและความเอาใจใส่ดแู ลลูกค้ า เพราะ 2 สิ่งนี ้จะช่วยสร้ าง
ความภักดีของลูกค้ าให้ กบั แบรนด์เพิ่มขึ ้น
ข้ อเสนอแนะ
1) ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้ (1) อิเกียควรให้ ความสาคัญกับการตลาดแบบไร้ รอยต่อ (Omni Channel
Marketing) เพราะการใช้ กลยุทธ์นี ้จะทาให้ อิเกียสามารถทาตลาดที่ดงึ ดูดความสนใจจากกลุม่ ลูกค้ าที่หลากหลาย และจะ
ส่งผลให้ สามารถเหนือกว่าคูแ่ ข่งในตลาดได้ (2) ในด้ านการเชื่องโยงเข้ าหาผู้บริ โภคหรื อลูกค้ า อิเกียควรให้ ความสาคัญใน
ด้ านนี ้ เพื่อให้ ลกู ค้ าเข้ าถึงข้ อมูลที่มีความหลากหลายของช่องทางตามไลฟ์ สไตร์ ของลูกค้ า แต่ในทุกๆช่องทางของอิเกีย
นันควรที
้
่จะมีเนื ้อหาที่สอดคล้ องและไปในทิศทางเดียวกันเพื่อกันความสับสนในการรับข้ อมูลของลูกค้ า (3) ด้ านการมอบ
ประสบการณ์ ที่ตรงต่อความต้ องการของผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่อง อิเกียให้ ลกู ค้ ามีประสบการณ์ ร่วมกับแบรนด์ คือการให้
ลูกค้ ากลับไป ประกอบเฟอร์ นิเจอร์ เอาเองที่บ้านเพื่อเป็ นการสร้ างประสบการณ์ แต่การออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ นนั ้ คานึงถึง
ความต้ องการของผู้บริ โภค เช่น ลูกค้ าต้ องการเฟอร์ นิเจอร์ ถอดประกอบที่สามารถประกอบ เองได้ ง่าย รวดเร็ ว แต่คงทน
และการที่ พ นัก งานเอาใจใส่ดูแลลูกค้ า ให้ เหมื อนเป็ นคนพิ เศษ จะเป็ นการเพิ่ มประสบการณ์ ใ นทางบวก และสร้ าง
ความประทับใจให้ กบั ลูกค้ า
2) ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป (1) ในอนาคตควรมีการศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างที่กว้ างขึ ้น เช่น กลุม่ ลูกค้ า
เฟอร์ นิเจอร์ รายอื่นๆของประเทศไทย เพื่อเป็ นการทาความเข้ าใจ และเข้ าถึงความคิดเห็นในด้ านต่างๆ ของผู้บริ โภคหรื อ
ลูกค้ า และ (2) ควรศึกษาถึงปั จจัยของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ หรื อมีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้ า เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเพิ่ม
เติมที่มีประโยชน์ตอ่ อิเกียและธุรกิจอุสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ในการนาไปประยุกต์ใช้ ให้ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
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การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้ วิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ แบบ 5Es สาหรั บนักเรี ยน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5
THE STUDY OF LEARNING OUTCOME ON ECONOMICS BY USING 5Es INSTRUCTIONAL MODEL FOR
PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS
ฐิ ติพร นามเคน * ดร.พินโย พรมเมือง** ดร.มนูญพงศ์ ชัยพันธุ์***
Thitiporn Namken * Dr.Pinayo Prommuang** Dr.Manoon Chaiyaphan***

บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์
สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 เพื่ อ ศึก ษาความพึง พอใจของผู้เ รี ย นที่ มี ต่อ การเรี ย น เรื่ อ งความรู้ พื น้ ฐานหลัก
การปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ แบบ 5Es กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 5 จานวน 15 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรี ยนหนองกาวคุรุราษฎร์ บารุง อาเภอยางตลาด จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั คือ แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ในงานวิจยั คือ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจยั พบว่า
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ สงู กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: จัดการเรี ยนรู้, วิชาเศรษฐศาสตร์ , เทคนิคการเรี ยนรู้แบบ 5Es
ABSTRACT
The objectives of this research were to compare Prathomsuksa 5 Students’ learning achievement

on Economics by using 5Es Instructional Model and to study Prathomsuksa 5 Students’
satisfaction on learning with 5Es Instructional Model. The sample was 15 Prathomsuksa 5
Students who were studying at Nongkaokhururatbamrung School under Kalasin Primary School
Regional Office 2 in semester 2 of the academic year 2019. The research instruments consisted of three
kinds: 5Es Lesson plans,Learning Achievement Test and questionnaire of satisfaction with 5Es Instructional
Model. The statistics were mean, standard deviation, and t-test. The research findings were
revealed that Prathomsuksa 5 Students’ posttest scores had statistically significant difference
than pretest scores at the 0.05 level and their satisfaction with 5Es Instructional Model at the
high level.
Keywords: Learning outcome, Economics, 5Es Instructional Model
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บทนา
ความเจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีในปั จจุบนั กระตุ้นให้ คนเราต้ องเกิดการเรี ยนรู้ และศึกษาความรู้ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
เพื่ อ ให้ ทันต่ อการเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยี ที่ มี การพัฒ นาอย่า งต่ อเนื่ อง และสามารถน าเทคโนโลยี ม า ปรั บใช้ กับ
การดารงชี วิตได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม การบริ หารจัดการด้ านการศึกษาแบบใหม่ ในหมวด 4 มาตรา 22 กล่าวว่า
“การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยนมีความสาคัญ
ที่ สุ ด กระบวนการจั ด การศึ ก ษาต้ องส่ ง เสริ มให้ ผู้ เรี ยนสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศั ก ยภาพ ”
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2542, น. 8 - 10) การจัดการเรี ยนการสอนต้ องส่งเสริ มผู้เรี ยนมีการพัฒนาความสามารถของตนเอง
โดยถือว่าผู้เรี ยนมีความสาคัญที่สดุ และต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพที่ผ้ เู รี ยนจะทาได้ โดย
ผู้สอนมีหน้ าที่ควบคุมและให้ คาแนะนา หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ปี พุทธศักราช 2551 โดยกระทรวงศึกษาธิการซึ่งถือ
เป็ น กรอบแนวทางสาหรับการจัดทาหลักสูตรในแต่ละสถานศึกษา เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีทงั ้
ความรู้ ทางด้ านวิชาการ และด้ านทักษะเพื่อนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน ตลอดจนปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ที่สม่าเสมอ
และยั่งยืน หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานปี พุทธศักราช 2551 ได้ มีการแบ่งออกเป็ น 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระ
เศรษฐศาสตร์ เป็ นหนึง่ ในกลุม่ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่เสริ มสร้ างพื ้นฐานการเป็ นมนุษย์และศักยภาพใน
การคิดและการทางานอย่างสร้ างสรรค์ม่งุ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ เกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ เข้ าใจและสามารถบริ หารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภคการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพและคุ้มค่า รวมทังเข้
้ าใจหลัก
การของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ เข้ าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและความจาเป็ นของการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจในสังคมโลก (กรมวิชาการ. 2544, น. 53) การเข้ าใจแนวคิด
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็ นทางรอดแนวทางหนึ่งในการดาเนินชีวิตในปั จจุบนั กล่าวคือ สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในปั จจุบนั เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ คนไทยตกอยู่ในภาวะเดือดร้ อน ทังปั
้ ญหาด้ านเศรษฐกิจและปั ญหาสังคม ซึ่ง
นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ ้น เนื่องจากสังคมไทยจะให้ ความสาคัญกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จนทาให้ คนทาทุก
วิถีทางเพื่อให้ ได้ ในสิ่งที่ต้องการ บางคนถึงกับสละจรรยาบรรณในวิชาชี พ นาความรู้ ความสามารถของตนไปแสวงหา
ผลประโยชน์โดยไม่คานึงถึงความเดือดร้ อนที่จะเกิดกับคนอื่นในสังคม ขอเพียงให้ ตนเองได้ รับประโยชน์สงู สุดก็พอ ทุก คน
ต้ องการที่จะตอบสนองความต้ องการของตนเอง จึงเกิดการแข่งขันกันเพื่อให้ ได้ เงินตราโดยไม่จากัดรู ปแบบ เช่น การฉ้ อโกง
รวมถึงการฉ้ อราษฎร์ บงั หลวง การดาเนินกิจกรรมนอกกฎหมาย (อารี ย์ เชื ้อเมืองพาน, 2551) ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ผา่ น
มาได้ สง่ ผลกระทบไปทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทย ทาให้ แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ถูกนามากล่าวถึงในวงกว้ าง ด้ วยเป็ น
แนวทางการดาเนินชีวิตและวิถีปฏิบตั ิที่เน้ นการพึ่งตนเองเพื่อให้ เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ แต่จากการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่าประชาชนจะรู้ จักแต่ค าว่าเศรษฐกิ จพอเพี ยง แต่ยังมี ความเข้ าใจที่ คลาดเคลื่ อนในหลักการ รวมถึ งการน ามา
ประยุกต์ใช้ (ทรงศักดิ์ ศรี บญ
ุ จิตต์ และคณะ, 2551) นอกจากนี ้การนาเสนอของสื่อส่วนใหญ่ เป็ นการนาเสนอในวิถีสงั คม
ชนบท สาหรับในวิถีสงั คมเมืองยังมีการนาเสนออยูน่ ้ อยและเป็ นในลักษณะขององค์กรแบบพอเพียง
ในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ นกั เรี ยนเข้ าใจ เข้ าถึง และพัฒนา หรื อการนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน จะต้ องอาศัย
หลักการคิดมาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน เพราะการคิดถือว่าเป็ นปั จจัยแรกในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ซึง่ เป็ นประเด็น
ส าคัญ ทางการศึ ก ษาที่ ใ ห้ ค วามสนใจในปั จ จุ บัน นี ้ เพราะเด็ ก ไทยมี จุ ด อ่ อ นด้ า นการคิ ด ดัง ที่ ทิ ศ นา แขมมณี และ
คณะ (2544, น. 40) ได้ กล่าวว่า เด็ กไทยนัน้ ไม่เก่งเรื่ องการคิดการใช้ เหตุผลการสอนให้ ได้ ผลดี นนั ้ ต้ องให้ ผ้ ูเรี ยนมี
ประสบการณ์โดยตรงกับกระบวนการคิดโดยการสอนให้ เกิดทักษะการคิดต้ องเป็ นการสอนแบบเปิ ดโอกาสให้ อภิปรายโดยใช้
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คาถามที่แยบยลแต่ไม่ยากเกินไป การสารวจสภาพปั ญหาของนักเรี ยนพบว่า นักเรี ยนยังเน้ นการเรี ยนแบบท่องจาซึ่ง ไม่ใช้
ทักษะการคิด วิเคราะห์เข้ ามาช่วย จึงทาให้ ความ สามารถในการเรี ยนในรายวิชานี ้ลดลง
จากการศึกษารูปแบบการสอนหลายๆ รูปแบบ ผู้วิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนรู้ แบบ 5E เป็ นวิธีการที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพด้ านปั ญญา พัฒนาความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และการจัดระเบียบ เป็ นการค้ นพบด้ วยตนเองทาให้ เกิดแรงจูงใจ
ภายในมากกว่าการเรี ยนแบบท่องจา ฝึ กให้ นกั เรี ยนหาวิธีค้นหาความรู้ แก้ ปัญหาด้ วยตนเองช่วยให้ จดจาความรู้ได้ นาน และ
สามารถถ่ายโยงความรู้ได้ เน้ นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนการสอน จะทาให้ บรรยากาศในการเรี ยนมีชีวิตชีวาช่วยพัฒนา
มโนทัศน์แก่นกั เรี ยนช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดความเชื่อมัน่ ว่าจะทาการสิง่ ใด ๆ จะสาเร็ จด้ วยตนเอง สามารถคิดและแก้ ปัญหาด้ วย
ตนเองไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรค ได้ ประสบการณ์ ตรงฝึ กทักษะการแก้ ปั ญหา และทักษะการใช้ สามารถน าความรู้ ไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้ จากปั ญหาดังกล่าว
ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบ 5E มาใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง
ความรู้พื ้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้ วยการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
พร้ อมทัง้ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของผู้เรี ยนด้ วยการนาเอาการจัดการเรี ยนรู้ แบบ 5E มาใช้ เป็ นยุทธศาสตร์ ใน
การจัดการเรี ยนรู้ และใช้ กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือเพื่อปลูกฝั งให้ ผ้ ูเรี ยนเป็ นบุคคลที่คิ ดเป็ น ท าเป็ น
แก้ ปัญหาได้ หรื อคิดแบบวิทยาศาสตร์ มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์สามารถจาแนกแจกแจงองค์ประกอบ การจัดลาดับข้ อมูล
การเปรี ยบเทียบข้ อมูล เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างองค์ความรู้ โดยเชื่อมโยงความรู้ เดิมให้ เกิดองค์ความรู้ ใหม่ซึ่งจะทาให้ ผ้ ูเรี ยน
สามารถจดจาความรู้ได้ นาน และสามารถนาไปใช้ ในชีวิตจริ งได้ อย่างเหมาะสมอีกทังทั
้ กษะการคิดวิเคราะห์ยงั เป็ นพื ้นฐาน
ของการคิดอื่น ๆ เช่น คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้ างสรรค์ ตลอดจนรักการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงขึน้ ส่วนทักษะการคิดวิเคราะห์ นนั ้ เป็ นทักษะที่สาคัญสาหรับการเรี ยนรู้ ในยุคปั จจุบนั ซึ่งใน
ระหว่างการสอนตามกรับวนการที่เน้ นการจัดการเรี ยนรู้แบบ 5E นัน้ ผู้วิ จัยได้ สอดแทรกกระบวนการสอนที่ เน้ นกระบวน
การคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็ นทักษะพื ้นฐานสาคัญที่จะส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาทักษะการคิดด้ านอื่น ๆ ที่สงู ขึ ้นช่วยให้ ร้ ู ข้อเท็จจริ ง
รู้เหตุผลเบื ้องต้ นของสิง่ ที่เกิดขึ ้น เข้ าใจความเป็ นมาเป็ นไปของเหตุการณ์ รู้ ว่าเรื่ องนันมี
้ องค์ประกอบอะไรบ้ างรู้ รายละเอียด
ของสิง่ ต่าง ๆ ทาให้ ได้ ข้อเท็จจริ งที่เป็ นพื ้นฐานความรู้เพื่อนาไปใช้ ในการตัดสินใจแก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ อง

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 5
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่ การเรี ยนต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้แบบ 5Es

สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 สูงกว่าก่อนเรี ยน
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วิธีการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองเบื ้องต้ น การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคการ
เรี ยนรู้แบบ 5Es สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ดาเนินการดังนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนหนองกาวคุรุราษฎร์
บารุ ง อาเภอยางตลาด จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ มาโดย
การเลือกตัวอย่างแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มีรายละเอียด ดังนี ้
2.1 แผนการเรี ยนรู้ ผู้วิจยั สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 5 แผน แผนล่ะ 5 ชัว่ โมง โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบ 5Es คือ ขันที
้ ่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นที่ 2 ขั้นสารวจและค้นหา ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อมูลสรุป ขั้นที่ 4 ขั้นขยาย
ความรู้ ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล จากนั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พิจารณา
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
( Χ = 5.00, S.D. = 0.00 )
2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่ องการศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้ วิชาเศรษฐศาสตร์
โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้แบบ 5Es ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้ อ ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื ้อหา (Content Validity) ระหว่างข้ อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน มีค่าอยู่ระหว่าง
0.67 -1.00 มีคา่ ความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.23 – 0.67 มีคา่ อานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.25-0.78 และมีความความเชื่อมัน่
ของข้ อสอบทังฉบั
้ บ (KR-20) 0.85 ส่วนแบบสอบถามวัดความพึงพอใจผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาและผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
มีคา่ ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ คือ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ ( Χ = 4.67, S.D. = 0.58 )
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจยั สร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจจานวน 16 ข้ อ ซึ่งประกอบด้ วย 4 ด้ าน คือ
ด้ านการสือ่ การเรี ยนการสอน ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการแนะนาส่งเสริ ม และ ด้ านบรรยายในการเรี ยนการสอน ซึ่ง
แบบสอบถามนี ้ ผ่านการตรวจสอบโดยที่ปรึกษาสารนิพนธ์
3. ดาเนินการเก็บข้ อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
4. การวิ เคราะห์ ข้ อมูล คื อ การเปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ของนัก เรี ย นชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนและหลังเรี ยนใช้ สถิติ t-test dependent ซึ่งผู้วิจยั ได้ ทดสอบความเป็ นปกติของข้ อมูล พบว่า
ข้ อมูลมีก ารกระจายเป็ นปกติ ส่วนการวิเคราะห์ ความพึงพอใจใช้ สถิ ติเชิ งพรรณนา คื อ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยน วิชาเศรษฐศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โดยใช้ เทคนิค
การเรี ยนรู้ แบบ 5Es ประกอบด้ วย 5 ขัน้ คือ ขันที
้ ่ 1 ขันสร้
้ างความสนใจ ขันที
้ ่ 2 ขันส
้ ารวจและค้ นหา ขันที
้ ่ 3 ขันอธิ
้ บาย
และลงข้ อมูลสรุ ป ขันที
้ ่ 4 ขันขยายความรู
้
้ ขันที
้ ่ 5 ขันประเมิ
้
นผล (อนันต์ จันทร์ กวี 2523, น.3-10) ซึ่งในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ นี ้สามารถที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และความพึงพอใจของนักเรี ยนได้ สามารถเขียนเป็ นกรอบ
แนวคิดสาหรับการวิจยั ดังนี ้
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ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ผลการจัดกาเรรียนรู้

การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5Es
ขั้นที่ 1ขั้นสร้างความสนใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นสารวจและค้นหา
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อมูลสรุป
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ด้วยเทคนิค 5Es
2) ความพึงพอใจของนักเรียน
หลังจากเรียนด้วยเทคนิค 5Es

ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ด้ วยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้แบบ 5Es หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ แบบ 5Es สาหรั บ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
คะแนน

จานวน
คะแนนเต็ม
(คน)
ก่อนเรี ยน
15
30
หลังเรี ยน
15
30
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Χ

S.D.

13.80
25.27

3.41
2.43

t
-12.986*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 13.80 คะแนน
และ 25.27 คะแนน ตามลาดับ และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรี ยน พบว่า คะแนนสอบหลังเรี ยนของ
นักเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการเรี ยนต่อ วิชาเศรษฐศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โดยใช้
เทคนิคการเรี ยนรู้แบบ 5Es โดยรวมและรายด้ านอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะด้ านการแนะนาสัง่ สอน
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการเรี ยน เรื่ องความรู้ พื ้นฐานหลักการปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โดยใช้ เทคนิคการ
เรี ยนรู้แบบ 5Es
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี ่ อการเรียน เรื่อง
ส่ วนเบี่ยงเบน
ค่ าเฉลี่ย
ระดับความ
ความรู้พนื ้ ฐานหลักการปรัชญาเศรษฐกิจ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
(Χ)
พอเพียง โดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5Es
(S.D.)
1. ด้ านสือ่ การเรี ยนการสอน
4.25
0.50
มาก
2. ด้ านการจัดการเรียนการสอน
4.13
0.77
มาก
3. ด้ านการแนะนาส่งเสริ ม
4.33
0.76
มาก
4. ด้ านบรรยากาศในการเรี ยนการสอน
4.07
0.50
มาก
โดยรวม
4.23
0.68
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการเรี ยน เรื่ องความรู้ พืน้ ฐานหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โดยใช้
เทคนิคการเรี ยนรู้ แบบ 5Es โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = 4.23, S.D = 0.68) เมื่อพิจารณาเรี ยงลาดับจากมากไปหา
น้ อยได้ ดังนี ้ ด้ านการแนะนาส่งเสริ ม ( Χ = 4.33, S.D = 0.76) ด้ านสื่อการเรี ยนการสอน ( Χ = 4.25, S.D = 0.50)
ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ( Χ = 4.13, S.D = 0.77) ด้ านบรรยากาศในการเรี ยนการสอน( Χ = 4.07, S.D = 0.50)
อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้ วิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ แบบ 5Es สาหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ผู้วิจยั มีประเด็นสาคัญในการอภิปรายดังนี ้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 เมื่อเปรี ยบเทียบ
ระหว่า งคะแนนก่อนเรี ยนกับคะแนนหลังเรี ยนสรุ ปได้ ว่า คะแนนสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนสูง กว่าก่อ นเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐาน ที่ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะว่า การจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5Es) เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยน เป็ นศูนย์กลาง ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนค้ นคว้ าหาความรู้ ด้วย
ตัว เอง กระตุ้น ให้ ผ้ ูเ รี ย นเกิ ด ข้ อ คาถามหรื อ ข้ อ สงสัย เกิ ด ความคิ ด และแสวงหาค าตอบหรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ด้ ว ยตนเอง
นอกจากนี ้แล้ ว กระบวนการเรี ยนรู้ตามรูปแบบ 5Es มีกระบวนการที่ช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถทาความเข้ าใจและนาความรู้
ไปใช้ ได้ การสร้ างกิจกรรมที่ให้ นกั เรี ยนได้ เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างครูและนักเรี ยนหรื อระหว่างนักเรี ยนด้ วยกันเอง อีกทัง้ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544, น. 56) กล่าวว่า 5Es เป็ นรูปแบบ
การสอนที่ ช่วยแก้ ปัญหาการสอนของครู ได้ อีกแบบหนึ่ง เป็ นวิธีที่จะช่วยให้ นกั เรี ยนรู้ จกั วิเคราะห์ไม่ใช่การท่องจาเนื ้อหา
โดยไม่คิดไตร่ ตรองให้ รอบคอบ การเรี ยนการสอนแบบนีจ้ ะช่วยให้ นักเรี ยนเกิ ดความอยากรู้ อยากเห็นเป็ นอย่างมาก
นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการกาหนดกิจกรรมเกิดความสนุกสนานไม่จาเจแต่อยูใ่ นชันเรี
้ ยน มีการค้ นพบความจริ งจากอุปกรณ์
การสอนมากมายเป็ น การเรี ยนที่มีวตั ถุประสงค์แน่นอนการเรี ยนการสอนดาเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ทาให้ เกิดเป็ น
องค์ความรู้ ที่นกั เรี ยนจะสามารถจดจา เข้ าใจ นาความรู้ ไปใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง และส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนดียิ่งขึ ้น
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3. ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการเรี ยน เรื่ องความรู้ พื ้นฐานหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ แบบ 5Es
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจจะเกิดจากการทาวิจัยเชิงปฏิบตั ิการในชัน้ เรี ยนผู้เรี ยนสามารถสะท้ อนผลของ
การเรี ยนในกับผู้สอนทาให้ สามารถปรั บปรุ งรู ปแบบการสอนให้ เหมาะสมกับบริ บทของผู้เรี ยน เนื่องจากการวิจัยเชิ ง
ปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน เป็ นการวิจัยเพื่ อแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในห้ องเรี ยน และนาผลมาใช้ ในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
เพื่อให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุดกับ ผู้เรี ยน เป็ นการวิจัยที่ต้องท าอย่างรวดเร็ ว นาผลไปใช้ ทันทีและสะท้ อ นข้ อมูลเกี่ ยวกับ
การปฏิบตั ิงานต่าง ๆ สุวิมล ว่องวาณิช (2544, น. 11) ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถสะท้ อนปั ญหาหรื อข้ อปรับปรุงที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมทาให้ ผ้ ูสอนสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ตรงจุดและตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนได้ อีกทัง้ การเรี ยนโดยใช้
การเรี ยนรู้แบบ 5Es ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ หลายวิธีได้ มีการแลกเปลีย่ นความรู้และช่วยเหลือซึง่ กันและกันรวมไปถึง
การเรี ยนร่วมกับเว็บสนับสนุนที่ผ้ เู รี ยนสามารถเข้ ามาเรี ยนรู้ได้ อย่างสะดวกสบาย ไม่มีข้อจากัดเรื่ องเวลาเรี ยนที่น้อยเกินไป
ซึง่ สอดคล้ องงานวิจยั ของ วิมณ
ั ฑนา หงส์พานิช (2558, น. 85) ได้ วิจยั เรื่ อง ผลของการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน 2 เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการทางานเป็ นทีม สาหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้สงู กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้สงู กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 3) ความสามารถในการทางานเป็ นทีมของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สงู กว่า
ก่อ นเรี ยนอย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 และ4) ความพึงพอใจของนัก เรี ย นที่ มีต่อ การจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อยูใ่ นระดับมากและสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Billings (2002, p. 840 - A) ได้ ศกึ ษาการเรี ยนด้ วยแบบสืบเสาะความรู้กบั แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ในสาขาวิชา
ฟิ สิกส์ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 28 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนมีความสนใจในการเรี ยนมากขึ ้นร้ อยละ 56 ขึ ้นไป
นักเรี ยนร้ อยละ 75 มีความสนุกสนานกับการเรี ยนแบบวัฏจักร คะแนนความสามารถในการเรี ยนของนักเรี ยนเท่ากับ
ร้ อยละ 86 สรุ ปได้ ว่า การเรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ เป็ นรู ปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพและทาให้ นกั เรี ยนมีความพึง
พอใจในการเรี ยนอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ที่จะศึกษาหรื อผู้ที่สนใจใน
การจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบ 5Es ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 การจัดกิจกรรมตามรู ปแบบ 5Es สามารถนามาประยุกต์ให้ เข้ ากับเนือ้ หาที่ต้องการ และออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกคิด ฝึ กค้ นคว้ า สร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถแลกเปลีย่ นให้ ผ้ ไู ด้
1.2 ครูผ้ สู อนมีความสาคัญที่จะคอยกระตุ้นให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้ ดังนัน้ ผู้สอนเองต้ องมีความสามารถ
มีทกั ษะการตังค
้ าถาม การสร้ างปั ญหาที่สอดคล้ องการเนื ้อหาของผู้เรี ยน เพื่อให้ เกิ ดการคิด การฝึ กฝนแก่ผ้ เู รี ยน
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2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบ 2 กลุม่ กลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม เพื่อที่จะได้ เห็นถึงความแตกต่างของ
ของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ 5Es กับการสอนแบบธรรมดาได้ อย่างชัดเจน
2.2 ควรมีการจัดการเรี ยนรู้แบบ 5Es ร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ โดยนาไปประยุกต์ ใช้ กบั เนื ้อหาและรายวิชาอื่น ๆ
เพื่อให้ เกิดประโยชน์กบั ผู้เรี ยนสูงสุด
บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ52) .42 .ารกษษศากูป ปรฏปรวทษ่ขง ษส่วทษรรวศท 2552 .(กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตร:
.แห่งประเทศไทยจากัด
กรมวิชาการ .(5222) .วทษจัดวษะบกนวทษเษก ยนษส้ากปผสเ้ ษก ยนูทคัญาก ปูดุ ตทมพษะษทชบัญญัตงวทษรรวศทแห่รชทตง พ .2552 .ร.
.คุรุสภาลาดพร้ าว :กรุงเทพฯ .ศูนย์พฒ
ั นาหลักสูตร กรมวิชาการ
ทรงศักดิ์ ศรี บุญจิ ตต์ และคณะ .(5222 ) .โคษรวทษวทษกง จัยเพื ปปเพงป มรัวยภทพวทษแฏ่ รฏันฏปรกง ูทหวง จชุมชนและวทษ
เชื ปปมโยรวับกง ูทหวง จษส ่แบบปื ปน และปุตูทหวษษมหลัว เพื ปปให้เวง ดลทดับชัน้ วทษพัฒนทจทวษทวหญ้ทูส่ษทวแว้ก
ปย่ทรยัรป ยืนระหว่) .คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .าง ตุลาคม – 5222กันยายน .(5222
ทิศนา แขมมณีและ คณะ .(5222) .กง ายทวทษด้ทนวทษคง ด.สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ : กรุงเทพฯ .
อนันต์ จันทร์ กวี .(5252) .ผลวทษใช้คทถทมฏปรคษส ากปมกต่ปาัวศะวษะบกนวทษาทรกง ายทรทูตษ์ ผลูัมฤาธง์ และาัรนคตง ฏปร
นัวเษก ยนชัน้ ม 2 .ร.และ มปริ ญ) .2.ญานิพนธ์ ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต(. มหาวิทยาลัยศรี
.นคริ ทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพฯ.
อารี ย์ เชือ้ เมืองพาน .(5222 ) .วทษรร วศท่ั จจัยและเรื ปปนไฏาก ปมกผลต่ปคกทมูทเษ็ จหษื ปล้มเหลกฏปรวลุ่มูะูมาุนในเฏต
ภทคเหนืปตปนบน.คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ :เชียงใหม่ .
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง มหาเวสสันดรชาดก ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
โดยใช้ การจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค Jigsaw
The Development of Learning Achievment of Mathayomsuksa 4 Students by Using Cooperative
Learning – Jigsaw on Maha Vessantara Jatak
นางสาวจิรภา จิระสมประเสริ ฐ

บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่ อ เปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนก่ อ นและหลั ง เรี ยน
เรื่ อง มหาเวสสันดรชาดกของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค Jigsaw
2) เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องมหาเวสสั น ดรชาดก ของนั ก เรี ยนชั ้น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 4
โดยใช้ การจั ด การเรี ยนรู้ เรี ยนรู้ แบบร่ ว มมื อ ด้ วยเทคนิ ค Jigsaw หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนกระสังพิทยา
คม สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32 จานวน 44 คน เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย คื อ แผน การ
จั ด การเรี ยนรู้ เรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อ ด้ วยเทคนิ ค Jigsaw จานวน 5 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สถิติที่ใช้ ในการวิเ คราะห์ข้อมูล ได้ แก่ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค Jigsaw หลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค Jigsaw หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน, Jigsaw

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to compare Mathayomsuksa 4 Students’ learning achievement
between pretest and posttest on Maha Vessantara Jatak by using Cooperative Learning – Jigsaw, and 2) to
compare Mathayomsuksa 4 Students’ learning achievement on Maha Vessantara Jatak by using Cooperative
Learning – Jigsaw with the criteria at 70%. The sample was 44 Phrathomsuksa 4 Students who were studying at
Krasang School under Buriram Secondary Educational Service Area Office 32 in second semester of the
academic year 2019. Research instruments consisted of 5 Lesson plans and Learning Achievement Test. The
statistics consisted of mean, standard deviation, and t-test. The research findings were that Phrathomsuksa 4
students’ learning achievement had posttest scores higher than pretest’s scores with the statistically significant
difference at the 0.05 level and their learning achievement of posttest’s scores reached to the criteria at 70%
with the statistically significant difference at the 0.05 level.
Keywords: Learning achievement, Thai education, Jigsaw
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บทนา
ภาษาไทยเป็ นเครื่ องมือสือ่ สารที่ใช้ ในการติดต่อระหว่างคนไทยทังชาติ
้
ภาษาไทยเป็ นเครื่ องหมายแสดงความเป็ น
ชาติไทย เป็ นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจาชาติที่น่าภูมิใจและควรแก่การรักษาไว้ (คณาจารย์สมานมิตร.2547 : 15)
ดังนัน้ ทุกคนในชาติจึงต้ องให้ ความสาคัญ เพื่อไม่ใ ห้ ภาษาไทยถูกละเลยหรื อถูกลดความสาคัญ ดังนัน้ จึงต้ องตระหนักและ
ร่ วมกันปลูกฝั ง อนุรักษ์ สืบทอดภาษาให้ คงอยู่ต่อไป เพื่อไม่ให้ ภาษาลบเลือนหายไปตามยุคสมัย สืบเนื่องจากในปั จจุบนั
ประเทศไทยได้ รับอิทธิพลของภาษาต่างประเทศเข้ ามาใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างแพร่ หลาย ทาให้ ภาษาต่างประเทศเข้ ามา
มีบทบาทสาคัญในระบบการศึกษาไทย จากสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนที่เรี ยนวิชาภาษาไทยพบว่านักเรี ยนไม่ค่อย
ให้ ความสนใจและให้ ความสาคัญกับวิชานี ้เท่าใดนัก เพราะเห็นว่าเป็ นภาษาที่ตนนันสามารถฟั
้
ง พูด อ่าน เขียนได้ อยู่แล้ ว
จึงทาให้ มองข้ ามเรื่ องคะแนนสอบหรื อผลสัมฤทธิ์ ที่จะออกในท้ ายปี การศึกษา ซึ่งสอดคล้ องกับการวิจัยการศึกษาของ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ (2537 : 6) พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัก ภาษาไทยอยู่ในระดับต่า
ซึ่งปั ญหาการเรี ยนการสอนหลักภาษาไทยมีสาเหตุมาจากหลายประการ ประการแรก คือ ปั จจัยที่เกิดจากครู ที่ไม่รักและ
ไม่มีความถนัดในการสอน ครู ขาดกลวิธีในการสอนที่ทาให้ การเรี ยนการสอนไม่สนุก ไม่แม่นยาในเนื ้อหา ขาดความมัน่ ใจ
จึ ง มี ทัศ คติ ที่ ไ ม่ดี ต่ อ การสอน จากข้ อ ความนี แ้ สดงให้ เห็ น ว่า ภาษาไทยเป็ นภาษาที่ ต้ อ งฝึ กฝนจ น เ กิ ด ความช านาญ
ในการใช้ ภาษาเพื่อการสือ่ สาร การเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนาไปใช้ ในชีวิตจริ ง ทังในเรื
้ ่ องการอ่าน การอ่านออกเสียง
คา ประโยค การอ่านบทร้ อยแก้ ว คาประพันธ์ชนิดต่าง ๆ การอ่านในใจเพื่อสร้ างความเข้ าใจและการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้ จากสิ่งที่อ่าน เพื่อนาไปปรับใช้ ในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะในด้ านของการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ผู้เรี ยน
จะต้ องรู้ จั ก การวิ เ คราะห์ ว รรณคดี ห รื อวรรณกรรม เพื่อศึกษาข้ อมูลให้ เข้ าใจแนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์
และเพื่อความเพลิดเพลิน ซึง่ วรรณคดีหรื อวรรณกรรมเหล่านันได้
้ ถ่ายทอดความรู้สกึ นึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี
เรื่ องราวของสังคมในอดีต เช่นเดียวกันกับรื่ นฤทัย สัจจพันธุ์ (2549 อ้ างถึงใน ชลธิ ช า หอมฟุ้ ง. 2558 ) ที่ ก ล่ า วถึ ง
ความสาคั ญ ของวรรณคดีไว้ ว่า “วรรณคดีทงปวงล้
ั้
วนเป็ นกระจกส่องสะท้ อนสังคมและชีวิตมนุษย์ การอ่ า นวรรณคดี
จึงเป็ นการอ่านชีวิต”
จากการศึก ษาการจัด การเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ พบว่า เป็ นวิ ธี ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การจัด
สภาพแวดล้ อ มทางการเรี ย นให้ แ ก่ ผ้ ูเ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ร่ ว มกันเป็ นกลุ่ม เล็ก ๆ แต่ละกลุ่ม ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีสว่ นร่ วมอย่ า งแท้ จริ งในการเรี ยนรู้ และให้ ความสาเร็ จของกลุม่ คนที่เรี ยน
เก่งช่วยคนที่ออ่ นกว่า สมาชิกในกลุม่ ไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรี ยนของตนเองเท่านัน้ แต่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้
ของเพื่อนสมาชิ ก ทุ ก คนในกลุ่ ม ความสาเร็ จของแต่ละคนคือความสาเร็ จของกลุ่ม การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือสามารถ
นามาใช้ กับ ทุกการเรี ย น ทุกรายวิ ช าและทุก ระดับ ชัน้ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิทธิ ภาพการเรี ย นรู้ (วิ มลรั ตน์ สุน ทรโรจน์ . 2545)
และการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือโดยใช้ เทคนิคจิ๊กซอว์เป็ นการสอนที่อาศัยแนวคิดการต่อภาพ ผู้เสนอวิธีการคนแรก คือ
อารอนสันและคณะ (Aronson ; et al. 1978) ต่อมามีการปรับและเพิ่มเติมขันตอนโดยสลาวิ
้
น (Slavin. 1995)
แต่วิธีการหลักยังคงเดิม การสอนแบบนีน้ ักเรี ยนแต่ละคนจะได้ ศึกษาเพียงส่ว นหนึ่งหรื อหัวข้ อย่อ ยข องเนือ้ หาทัง้ หมด
โดยการศึกษาเรื่ องนัน้ ๆ จากเอกสารหรื อกิ จ กรรมที่ ค รู จั ด ให้ ในตอนที่ ศึ ก ษาหั ว ข้ อย่ อ ยนั น้ นักเรี ยนจะทางานเป็ น
กลุม่ กับเพื่อนที่ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ศึ ก ษาหั ว ข้ อย่ อ ยเดี ย วกั น และเตรี ยมพร้ อม ที่จะกลับไปอธิบายหรื อสอนเพื่อน
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สมาชิกในกลุม่ พื ้นฐานของตนเอง (ไสว ฟั กขาว. 2544) โดยคานึ ง ถึ ง ความยากง่ายจากครู ผ้ สู อนภาษาไทยในระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จึงควรตระหนักถึงความสาคัญในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทยที่เหมาะกับการใช้ รูปแบบการทางาน
เป็ นกลุม่ เป็ นอย่างมาก ซึง่ ผู้สอนจะมีเทคนิคหรื อวิธีการสอนอย่างไรให้ นกั เรี ยนรักและสนุกกับวิชาภาษาไทย โดยให้ การสอน
มีวิ ธี ก ารหรื อการจั ด กิ จ กรรม ให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ วมหรื อเป็ นศูนย์ กลางในการเรี ยนรู้ และต้ องสร้ างบรรยากาศภายใน
การเรี ยนวิชาภาษาไทยให้ เกิดสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ดังนัน้ การทากิจกรรมเป็ นกลุม่ ในการเรี ยนการสอน จึงนับว่ามีประโยชน์
อย่างยิ่ง จากปั ญหาดังกล่าวมีแนวทางหนึ่งที่คาดว่าสามารถแก้ ไขปั ญหานี ้ได้ โดยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ยน
เรื่ อง มหาชาติหรื อมหาเวสสันดรชาดกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค
Jigsaw เป็ นกิจกรรมที่ครู ผ้ ูสอนมอบหมายให้ สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มศึกษาเนื ้อหาที่กาหนดให้ สมาชิกแต่ละคนจะถูก
กาหนดโดยกลุม่ ให้ ศกึ ษาเนื ้อหาคนละตอนที่แตกต่างกัน ผู้เรี ยนจะไปทางานร่วมกับสมาชิกกลุม่ อื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมายให้
ศึกษาเนื ้อหาที่เหมือนกัน หลังจากที่ทกุ คนศึกษาเนื ้อหานันจนเข้
้
าใจแล้ ว จึงกลับเข้ ากลุ่มเดิม แล้ วเล่าเรื่ องที่ตนศึกษาให้
สมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่ ม ฟั ง โดยเรี ย งตามลาดั บ เรื่ อ งราวเสร็ จ แล้ วให้ สมาชิกในกลุ่มคนใดคนหนึ่งสรุ ปเนื ้อหาของ
สมาชิกทุกคนเข้ าด้ วยกัน ครูผ้ สู อนอาจเตรี ยมข้ อสอบเกี่ยวกับบทเรี ยนนันไว้
้ ทดสอบความเข้ าใจเนื ้อหาที่เรี ยนในช่วงสุดท้ าย
ของการเรี ยน (กรมวิชาการ , 2545 ข)
ในการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ เทคนิคจิ๊กซอนี ้ ผู้วิจัยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยใช้ กระบวนการกลุ่มให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ มีโอกาสทางานร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์และเกิดความสาเร็ จร่ วมกันของ มี 5 ขั น้ ตอน ได้ แก่ ขนที
ั ้ ่ 1 จัดผู้เรี ยนเข้ ากลุม่
คละความสามารถ (เก่ง – กลาง – อ่อน) กลุม่ ละ 4 คน เรี ยกว่า กลุม่ บ้ านของเรา (home group) ขันที
้ ่ 2 สมาชิกในกลุม่ บ้ าน
ของเราได้ รั บมอบหมายให้ ศึ ก ษาเนื อ้ หาสาระค นละ 1 ส่ ว น และหาคาตอบในประเด็นปั ญหาที่ ครู มอบหมาย
ขันที
้ ่ 3 สมาชิกในกลุ่มบ้ านของเรา แยกย้ ายไปรวมกับสมาชิ กกลุ่มอื่นที่ได้ รับเนือ้ หาเดียวกันตังเป็
้ นกลุ่มผู้เชี่ ยวชาญ
(expert group) และร่ วมกันทาความเข้ าใจเนื ้อหาสาระนันอย่
้ างละเอียด และร่ วมกันอภิปราย หาคาตอบประเด็นปั ญหาที่
ผู้สอนมอบหมายให้ ขั น้ ที่ 4 สมาชิ ก กลุ่ ม ผู้เชี่ยวชาญกลับไปกลุ่มบ้ านของเรา แต่ละคนช่วยสอนเพื่อนในกลุ่มให้ เข้ าใจ
เนื ้อหาสาระที่ไปศึกษามาจากกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียด ดังนันสมาชิ
้
กในกลุม่ บ้ านของเราจะได้ เรี ยนรู้ เนื ้อหาสาระใน
ภาพรวมทุ ก เรื่ อง เปรี ยบเสมือนกรต่อภาพจิ๊กซอว์จนเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ ขันที
้ ่ 5 ผู้เรี ยนทุกคนทาแบบทดสอบ แต่ ล ะคน
จะได้ คะแนนเป็ นรายบุคคล และนาคะแนนของทุกคนในกลุม่ บ้ านของเรามารวมกัน (หาค่าเฉลี่ย) เป็ นคะแนนกลุม่ กลุม่ ที่
ได้ คะแนนสูงสุดได้ รับรางวัล (การจัดการเรี ยนการสอน กลุม่ วิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์) ดังนัน้ การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือผู้สอนจะต้ องวางแผนในการเลือกเทคนิค การจัดการเรี ยนที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน
ซึ่งผู้เรี ยนต้ องมีความพร้ อมที่จะร่ วมกันทากิจกรรมและรับผิดชอบงานของกลุม่ ร่ วมกัน โดยที่กลุม่ จะประสบความสาเร็ จได้
ก็ตอ่ เมื่อสมาชิกทุกคนได้ เรี ยนรู้บรรลุตามจุดมุง่ หมายเดียวกัน จึงถือได้ วา่ การเรี ยนเป็ นกลุม่ หรื อเป็ นทีมมีประสิทธิภาพ
จากหลักการและเหตุผลข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
เทคนิค Jigsaw สาหรับการเรี ยนการสอนภาษาไทยในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพื่อเร้ าความสนใจ การสร้ างปลุกฝั ง
คุณค่าทางด้ านศีลธรรมให้ กับนักเรี ยน โดยอาศั ย เนื อ้ เรื่ อง จากวรรณคดีเป็ นกรณี ศึกษาสาหรั บการวิเคราะห์ โดยใช้
กระบวนการกลุม่ นอกจากนี ้ นักเรี ยนยังจะเกิดการเรี ยนรู้อย่างมีความหมาย มีความเข้ าใจบทเรี ยนมากยิ่งขึ ้น
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นและหลัง เรี ย น เรื่ อ ง มหาเวสสัน ดรชาดกของนัก เรี ย น
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค Jigsaw
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน เรื่ องมหาเวสสั น ดรชาดก ของนั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษา
ปี ที่ 4 โดยใช้ การจั ด การเรี ยนรู้ แบบร่ ว มมื อ ด้ วยเทคนิ ค Jigsaw หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70

สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ ง มหาชาติ ห รื อ มหาเวสสัน ดรชาดก ของนั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค Jigsaw หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2. ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ ง มหาชาติ ห รื อ มหาเวสสัน ดรชาดก ของนั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค Jigsaw หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

วิธีการวิจัย
1. การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองเบื ้องต้ น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษไทย เรื่ อง มหาเวสสันดร
ชาดก สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค Jigsaw กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ คื อ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ใ นภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2562 โรงเรี ย น
กระสังพิทยาคม สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32 จานวน 44 คน เครื่ องมือในการวิจยั แบ่งออกเป็ น
2 ส่ว น คื อ เครื่ องมื อที่ ใช้ ใ นการทดลองทดลอง ได้ แ ก่ แผนการจัด การเรี ยนรู้ ภาษาไทย เรื่ อง มหาเวสสันดรชาดก
สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 มีจานวน 5 แผน รวมทังสิ
้ ้น 5 ชัว่ โมง และเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จานวน 20 ข้ อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.10 – 0.70 มี ค่ า อานาจจาแนก
เท่ า กั บ 0.16 - 0.78 และมี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ทั ง้ ฉบั บ (KR-20) เท่ า กั บ 0.67
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ สถิติ การวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี ้
2.1 เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นภาษาไทย เรื่ อ ง มหาเวสสัน ดรชาดก ก่ อ นและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ สถิติทดสอบที (t-test dependent)
2.2 เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นภาษาไทย เรื่ อ งมหาเวสสันดรชาดก หลังเรี ย นกับ เกณฑ์
ร้ อยละ 70 โดยใช้ สถิติทดสอบที (One-Sample t-test )

ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทย เรื่ อง มหาเวสสันดรชาดก ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนโดยใช้
แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค Jigsaw หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทย ก่อนและหลังเรี ยน เรื่ อง มหาเวสสันดรชาดก

ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค Jigsaw
ผลการเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน

N
44
44

14.20
10.82

S.D.
3.05
4.44

t
4.029*

p
.000

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทย ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนโดยใช้ แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค
Jigsaw หลังเรี ยน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 1 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทย หลังเรี ยน เรื่ อง มหาเวสสันดรชาดก ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค Jigsaw กับเกณฑ์ร้อยละ 70
กลุม่
E1

ผลการเรี ยน
หลังเรี ยน

N
44

ร้ อยละ 70
14

14.20

S.D.
3.05

t
.445

p
.658

อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง มหาเวสสันดรชาดก ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิคจิ๊กซอว์ Jigsaw ผู้วิจยั มีประเด็นสาคัญในการอภิปรายดังนี ้
1. จากผลการวิจยั ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง มหาเวสสันดรชาดกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่จดั การเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิคจิ๊กซอร์ (Jigsaw) หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ทังนี
้ ้อภิปรายผลได้ ว่า
จากการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยจิ๊กซอร์ (Jigsaw) เป็ นรู ปแบบการจัดกิจกรรมที่ม่งุ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ โดยศศิวงศ์ พูลพิพฒ
ั น์ (2560) ได้ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีเรื่ อง ร่ ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
กัณฑ์มทั รี ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างวิธีการสอนแบบร่ วมมือด้ วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 กับวิธีการสอนปกติ
ครู ผ้ สู อนจาเป็ นจะต้ องเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมและนาวิธีการสอนนันมาจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
และบรรลุวตั ถุประสงค์ และวิธีการสอนที่ผ้ วู ิจยั เลือกคือ วิธีการสอนแบบร่วมมือด้ วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 คือเป็ นวิธีที่สามารถใช้
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรี ยนวรรณคดี โดยฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะกระบวนร่ วมมือ ทาให้ ผ้ เู รี ยนคิดเป็ นทาเป็ น และรู้ จกั การแก้ ไข
ปั ญหาได้ พบว่าหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .00
จากที่กล่าวมาจึงทาให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทย ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ การจัดการ
เรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิคจิ๊กซอว์ Jigsaw สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนได้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังเรี ยนโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดย
ใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค Jigsaw สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สากล โกรัมย์ และวันทนีย์ นามสวัสดิ์ ได้ ศึกษา (2561) ได้ ศึกษาผลการใช้ แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง
หลักการใช้ ภาษาไทย โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ แบบจิ๊กซอว์ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า นักเรี ยนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์คิด เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด คือมีจานวนนักเรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเฉลี่ยตัง้ แต่ร้อยละ 80 ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01ซึ่งสอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือด้ วยเทคนิคจิ๊กซอว์ Jigsaw 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันที
้ ่ 1 จัดผู้เรี ยนเข้ ากลุม่ คละความสามารถ (เก่ง – กลาง – อ่อน)
กลุ่มละ 4 คน เรี ยกว่า กลุ่มบ้ า นของเรา (home group) ขันที
้ ่ 2 สมาชิกในกลุ่มบ้ านของเราได้ รับมอบหมายให้ ศึ ก ษา
เนื อ้ หาสาระคนละ 1 ส่ ว น และหาคาตอบในประเด็นปั ญหาที่ครูมอบหมาย ขันที
้ ่ 3 สมาชิกในกลุม่ บ้ านของเรา แยกย้ าย
ไปรวมกับสมาชิกกลุม่ อื่นที่ได้ รับเนื ้อหาเดียวกันตังเป็
้ นกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ (expert group) และร่ วมกันทาความเข้ าใจเนื ้อหา
สาระนันอย่
้ างละเอียด และร่ วมกันอภิปราย หาคาตอบประเด็นปั ญหาที่ผ้ ูสอนมอบหมายให้ ขั น้ ที่ 4 สมาชิ ก กลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญกลับไปกลุม่ บ้ านของเรา แต่ละคนช่วยสอนเพื่อนในกลุม่ ให้ เข้ าใจเนื ้อหาสาระที่ไปศึกษามาจากกลุม่ ผู้เชี่ย วชาญ
อย่ า งละเอี ย ด ดัง นัน้ สมาชิ ก ในกลุ่ม บ้ า นของเ ร า จ ะ ไ ด้ เ รี ย น รู้ เนื อ้ หาสาระใ น ภ า พ ร ว ม ทุ ก เ รื ่ อ ง เปรี ย บเสมื อ น
การต่อภาพจิ๊กซอว์จนเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ ขัน้ ที่ 5 ผู้เรี ยนทุกคนทาแบบทดสอบ แต่ ล ะคนจะได้ คะแนนเป็ นรายบุคคล
และนาคะแนนของทุกคนในกลุ่มบ้ านของเรามารวมกัน (หาค่าเฉลี่ย) เป็ นคะแนนกลุม่ กลุม่ ที่ได้ คะแนนสูงสุดได้ รับรางวัล
(การจัดการเรี ยนการสอน กลุม่ วิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
จากที่กล่าวมาจึงทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทย ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ การจัดการ
เรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิคจิ๊กซอว์ Jigsaw มีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค Jigsaw เป็ นรูปแบบที่พฒ
ั นาอย่างชัดเจน เน้ นการมีสว่ นร่วมระหว่าง
นักเรี ยนในการทางานร่วมกัน คือ ทางานเป็ นกลุม่ ผลการเรี ยนรู้ของทุกคน จะแสดงให้ เห็นจากความตังใจของนั
้
กเรี ยนทุกคน
ภายในกลุ่ม ฉะนัน้ ในรายวิชาที่เน้ นการทางานกลุ่ม เช่น วิทยาศาสตร์ ควรที่จะใช้ เทคนิค Jigsaw ในการจัดการเรี ยนรู้
จะทาให้ นกั เรี ยนร่วมมือร่วมใจกันเรี ยน และช่วยกันในการเรี ยนรู้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยในครัง้ ต่ อไป
1. การวิจยั ในครัง้ ต่อไปควรศึกษาการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค Jigsaw โดยการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง
2. การวิจยั ในครัง้ ต่อไปควรศึกษาการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค Jigsaw กับการสอนแบบปกติ
3. การวิจยั ในครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาความพึงพอใจหลังเรี ยนของผู้เรี ยนด้ วย
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