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ณ  ห�องประชุม สมภพ โหตระกิตย� (5-2) ชั�น 5

อาคารสำนักอธิการบดี 2

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

วันจันทร�ที่ 23 พฤศจิกายน  2558

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั�งที่ 3

“การเรียนรู�สู�อนาคต : 
ตอบโจทย�โลกดิจิทัล”

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั�งที่ 3  “การเรียนรู�สู�อนาคต : ตอบโจทย�โลกดิจิทัล”



รายงานสืบเน่ืองการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ คร้ังที ่3 
“การเรียนรู้สู่อนาคต : ตอบโจทย์โลกดจิิทลั”   

ศูนย์บริการวจิัย และศูนย์นวตักรรมการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ 
ร่วมกบั เครือข่ายวจิัยประชาช่ืน 

 
 

วนัจนัทร์ที่  23  พฤศจิกายน  2558   
ห้องประชุม สมภพ โหตระกติย์ (5-2) ช้ัน 5  

อาคารส านักอธิการบด ี2  มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ 
 
 
 

รวบรวมโดย 
ศูนย์บริการวจิยั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑิตย์ 

Email: conference.dpu@gmail.com 
http://www.dpu.ac.th/educonference 

 
 
 

- บทความทุกเร่ืองไดรั้บการตรวจสอบทางวชิาการโดยผูท้รงคุณวฒิุแต่ขอ้ความและเน้ือหาของ
บทความท่ีตีพมิพเ์ป็นความรับผดิชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงผูเ้ดียว มิใช่ความคิดเห็นและความ
รับผดิชอบของ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

- การคดัลอก อา้งอิง ตอ้งด าเนินการปฏิบติัในหมู่นกัวิชาการทัว่ไป และสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- การเผยแพร่ผลงานวิชาการในรายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการฯ จะสมบูรณ์เม่ือตอ้งมีเอกสาร
การน าเสนอผลงานประกอบ 





สารจากอธิการบด ี
 
  ในนามของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติท่ีไดมี้โอกาสตอ้นรับ     
ทุกท่านสู่ การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที ่3 (วนัที ่23 พฤศจิกายน 2558) “การเรียนรู้สู่อนาคต :  
ตอบโจทย์โลกดิจิทลั” 
 การประชุมวิชาการเป็นกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัใหค้วามส าคญัและจดัข้ึนติดต่อกนัมาทุกๆปี ถือเป็น
สัญลกัษณ์แห่งความมุ่งมัน่ของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ งในวงการ
วิชาการ ผูท่ี้อยูใ่นภาคปฏิบติั และผูท่ี้สนใจ ไดมี้โอกาสมารับฟัง แลกเปล่ียนความเห็น เป็นเวทีในการเรียนรู้
ร่วมกนัและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการท่ีไดศึ้กษามาออกไปสู่สงัคม 
 ทุกท่านครับ การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพฒันาประเทศในระยะยาว และเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะ
ช่วยใหป้ระชาชนในประเทศหลุดพน้จากความยากจนไดอ้ยา่งถาวร  ดว้ยเหตุน้ีการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ในทุกระดับจึงเป็นเร่ืองส าคัญท่ีมิอาจมองขา้มได้ การเรียนการสอนถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของ
การศึกษาซ่ึงรวมถึงการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  ท่ีมุ่งเน้นการสร้างก าลงัคนท่ีมีทกัษะและความรู้ใน
ระดบัสูง  เพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการผลกัดนัให้ประเทศมีความกา้วหนา้ทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สังคมและ
การเมือง 

แนวคิดดา้นการเรียนการสอนแบบกา้วหนา้ หรืออีกนยัหน่ึงคือ การเรียนรู้สู่อนาคตนั้น  มิไดใ้ห้
ความส าคญักบัการท่องจ าหรือการเรียนจากต าราเพียงอย่างเดียว  แต่มุ่งให้ความส าคญักบัการเรียนรู้จาก
ทางเลือกท่ีหลากหลาย เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยผูส้อนเปล่ียนบทบาทจากผูใ้ห้   เป็นผูส่้งเสริม
กระบวนการในการเรียนรู้ของผูเ้รียน   เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนสามารถพฒันากระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ  ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ตลอดจนการช่วยเหลือใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถึงและเลือกรับขอ้มูลได้
อยา่งเหมาะสม  
         เพื่อใหก้ารพฒันาการเรียนการสอนแบบกา้วหนา้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูส้อนจึงตอ้งมีการ
ท าวิจยัเก่ียวกบัการเรียนการสอนควบคู่กนัเพื่อน าเอาองคค์วามรู้ท่ีได ้ มาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
อยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะของผูเ้รียน  จากความส าคญัดงักล่าว มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ โดยศูนยบ์ริการ
วิจยั ศูนยน์วตักรรมการเรียนการสอน ร่วมกบัเครือข่ายวิจยัประชาช่ืน  จึงไดจ้ดัประชุมวิชาการระดบัชาติ 
คร้ังท่ี 3   เร่ือง  “การเรียนรู้สู่อนาคต : ตอบโจทยโ์ลกดิจิทลั”  เพื่อให้คณาจารยไ์ดมี้โอกาสเผยแพร่
ผลการวิจยัในดา้นการเรียนการสอน และเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนแบบกา้วหนา้ของคณาจารย ์ และน าไปสู่การเรียนรู้ในอนาคตของ
ผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาต่อไป 



จากความส าคญัดงักล่าว  มหาวิทยาลยัฯ  ไดเ้ชิญวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิดา้นการเรียนการสอนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน มาถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปล่ียนความคิดเห็น ในประเด็น การเรียนรู้สู่อนาคต : 
ตอบโจทยโ์ลกดิจิทลั   

ผมขอขอบคุณวิทยากรผูท้รงคุณวฒิุสามท่าน  คือ 
1. คุณอภิณห์พร องัคกมลเศรษฐ์
2. รองศาสตราจารย ์ดร.กรณ์กาญจน์ ภมรประวติั
3. คุณเอกวิทย ์สุทธิกิตติบุตร
ท่ีใหเ้กียรติมาร่วมการเสวนา 
ผมหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 การเรียนรู้สู่อนาคต : ตอบโจทย์โลก

ดิจิทัล คร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านและขออวยพรใหก้ารประชุมบรรลุเป้าหมาย
และความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวทุ้กประการ  

(รองศาสตราจารย ์ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ) 
     อธิการบดีมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์



  

ก ำหนดกำร  
กำรประชุมวชิำกำรระดับชำติ  คร้ังที ่3 

“กำรเรียนรู้สู่อนำคต : ตอบโจทย์โลกดิจิทลั”   
วนัจันทร์ที่ 23 พฤศจิกำยน  2558 

ณ  ห้องประชุม สมภพ โหตระกติย์ (5-2) ช้ัน 5 อำคำรส ำนักอธิกำรบด ี2   
มหำวทิยำลยัธุรกจิบัณฑิตย์     

 
เวลำ  
08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น.   กล่าวตอ้นรับ 

        โดย  รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรำกรณ์  สำมโกเศศ    

                  อธิการบดี   มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์     
09.15 – 10.15 น.  “การเรียนรู้สู่อนาคต : ตอบโจทยโ์ลกดิจิทลั”   
    โดย 

1. คุณอภิณห์พร  องัคกมลเศรษฐ์   

รองผูอ้  านวยการ  ส านกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กรณ์กำญจน์  ภมรประวตัิ   

หวัหนา้สาขาอณูพนัธุศาสตร์-อณูชีววิทยาทางการแพทย ์ 

สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก  คณะแพทยศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์ 

ศูนยรั์งสิต 

3. คุณเอกวทิย์  สุทธิกติติบุตร 

ผูจ้ดัการอาวโุส  ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

บริษทัอมรินทร์ บุค๊ เซ็นเตอร์ จ ากดั (B2B digital Contents ฝ่าย

พฒันาธุรกิจ) 

    ผู้ด ำเนินรำยกำร 

        โดย  ดร.เกยีรติอนันต์  ล้วนแก้ว 

    ผูช่้วยรองอธิการบดีสายงานวิจยั  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์     

10.15 – 10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 



10.30 – 12.00 น.   สมัมนา (ต่อ)  

12.00 – 13.20 น.   พกั  รับประทานอาหารกลางวนั 

13.20 – 15.00 น.   แยกหอ้งเพื่อน าเสนอผลงานวิจยั 

15.00 – 15.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15 – 16.00 น.   น าเสนอผลงานวิจยั (ต่อ) 
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บทคัดย่อ 
 

รายการโทรทศัน์ส าหรับผูสู้งอายุ เป็นรายการท่ีมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุ ซ่ึง
เป็นกลุ่มผูช้มท่ีมีก าลงัซ้ือสูง มีการเปิดรับส่ือโทรทศัน์เป็นประจ า และมีจ านวนเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดย
กลุ่มผูสู้งอายมุกัช่ืนชอบเน้ือหารายการประเภทบนัเทิง เก่ียวกบัสุขภาพและการท่องเท่ียว ดงันั้น หากผูผ้ลิต
รายการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือโทรทศัน์ และน าเสนอรายการไดส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความ
ตอ้งการของผูสู้งอายุก็จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการพฒันารายการ การโฆษณา และพฤติกรรมหลงัการ
รับชมรายการ 

  
ค าส าคัญ:  รายการโทรทศัน์ ผู้สูงอายุ 
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Abstract  
 

Television programs for seniors are targeting on specific groups of seniors which are the 
audience with high purchasing power, being as a regular basis of media exposure and with the rising 
number steadily. Frequently, the seniors are satisfied with the entertainment content, health content and 
tourism content. Accordingly, if the producers study on the behavior of media exposure and present in 
accordance with the attentiveness and the needs of the seniors, it will be particularly beneficial to the 
program developing, advertising and post-behavior of watching the programs. 
 
Keywords: television seniors 
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ความส าคัญของเนื้อหารายการ จากเนื้อหาทั่วไป (Mass Content) สู่เนื้อหาเฉพาะกลุ่ม (Segmentation 
Content) 

รายการโทรทศัน์ในอดีตกบัปัจจุบนัมีความแตกต่างกนัมากทั้งในดา้นของคุณภาพท่ีเกิดจากการ
พฒันาของเทคโนโลยีสมยัใหม่ท าให้ความคมชดัของภาพ และเสียง รวมทั้งบริการเสริมต่างๆดีข้ึน และใน
ดา้นของปริมาณท่ีมีจ านวนช่องรายการมากข้ึน จากเดิมโทรทศัน์ท่ีให้บริการทัว่ไประดบัชาติ หรือ ฟรีทีว ี
(Free-to-air) มีจ  านวนเพียง 6 ช่อง แต่ปัจจุบนัการเปล่ียนผา่นเขา้สู่ระบบดิจิทลัส่งผลให้มีฟรีทีวีเพิ่มข้ึนเป็น 
24 ช่อง และจะเพิ่มข้ึนเป็น 48 ช่องในอนาคต รวมทั้งยงัมีทั้งโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวีอีกกว่า 
100 ช่อง ให้ผูช้มสามารถเลือกชมไดต้ามความตอ้งการ การเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทยท่ี
เกิดข้ึนนั้น ยอ่มส่งผลดีต่อผูช้มและผูโ้ฆษณาท่ีมีโอกาสหรือทางเลือกในการเปิดรับรายการต่างๆตามความ
สนใจและซ้ือส่ือโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงดังกล่าวท าให้การแข่งขันใน
อุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทยสูงข้ึน ผูป้ระกอบการโทรทศัน์แต่ละราย ต่างตอ้งพฒันาคุณภาพรายการให้เป็นท่ี
น่าสนใจสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูช้ม 

โดยองค์ประกอบส าคญัประการหน่ึงของการพฒันาคุณภาพรายการโทรทัศน์ คือ  การพฒันา 
“เน้ือหารายการ” (Content) โดยถึงแมว้่าจะมีจ านวนช่องรายการมากข้ึนเท่าใด แต่ส่ิงท่ีผูช้มมกัจะเลือก
พิจารณาก่อนรับชมรายการ คือ เน้ือหารายการ (สุวิทย ์สาสนพิจิตร์, 2557: 117) ซ่ึงเน้ือหารายการท่ีดีตอ้งมี
ความสอดคล้องกบัความต้องการและความสนใจของผูช้มท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา การ
พฒันาเน้ือหารายการจึงยงัไม่มีสูตรส าเร็จท่ีชัดเจน โดยข้ึนอยู่กบัพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงไดต้ลอด การมีเน้ือหารายการท่ีดีจึงสร้างความไดเ้ปรียบในธุรกิจส่ือ (ฝ่ายวิจยัประเมินผลและ
พฒันาสถาบนัวิชาการส่ือสารธารณะ, 2557: 99) โดยถึงแมว้า่ เน้ือหาดงักล่าวจะน าเสนอผ่านช่องทางใด 
หากสอดคลอ้งกบัความสนใจและความตอ้งการของผูช้ม ผูช้มจะเป็นฝ่ายเขา้หาเน้ือหานั้นเอง ดงัค าอธิบาย
ของธาม เช้ือสถาปนศิริ (2557ก: 75) ท่ีอธิบายว่า หวัใจอยู่ท่ีเน้ือหา ช่องทางคืออวยัวะ (Centric Content) 
หรือ “Content is the King” (พีรดา พรนิมิตรเลิศเจริญ, 2558: 250) ดงันั้น เน้ือหาจึงเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด 
(ธาม เช้ือสถาปนศิริ, 2556: 79) โดยหลงัจากน้ีเน้ือหาจะเป็นตวัตดัสิน ไม่ใช่แบรนด์ (Brand) ของ
สถานีโทรทศัน์อยา่งท่ีผา่นมา (สมชยั สุวรรณบรรณ, 2556: 46)      

ถึงกระนั้นก็ตาม ดว้ยสภาพทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างสลบัซับซ้อน ความแตกต่างทางดา้น
ค่านิยม วิถีชีวิต ทศันคติ ลกัษณะทางวฒันธรรม และชุดประสบการณ์ ส่งผลให้ความตอ้งการทางด้าน
เน้ือหารายการของผูช้มแตกต่างกนั นกัวิชาการดา้นส่ือบางกลุ่มจึงเช่ือวา่ พฤติกรรมเก่ียวกบัการส่ือสารของ
บุคคลนั้นๆจึงน่าจะแตกต่างกนัไปดว้ย เน่ืองจากบุคคลท่ีอยู่ในแต่ละกลุ่มประชากรจะมีกิจกรรม และการ
ด าเนินชีวิต รวมทั้งเวลาว่างท่ีต่างกนั (DeFleur, 1970) ผูป้ระกอบการโทรทศัน์จึงควรก าหนดลกัษณะของ
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เน้ือหาเฉพาะกลุ่ม (Segment) (ศุทธิชยั บุนนาค, 2556: 62) หรือเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ให้เล็กมากข้ึน (Niche) (ธาม เช้ือสถาปนศิริ, 2557ข: 93) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การเปล่ียนผา่นของโทรทศัน์
ดิจิทลัไดส่้งผลให้เน้ือหาท่ีมีความหลากหลาย (Mass) ส าหรับมวลชนทัว่ไป มาสู่ความสนใจเฉพาะกลุ่ม 
(One on One) (สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ, 2558: 152) เพื่อตอบสนองความต้องการของผูช้มท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายของรายการได้อย่างชดัเจน การก าหนดโดยใช้เกณฑ์ทางดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
(เพศ อายุ รายได ้อาชีพ ฯลฯ) เหมือนในอดีตอาจตอ้งศึกษาในเชิงลึกมากข้ึน ทั้งดา้นความสนใจเฉพาะทาง 
ความเช่ือ และค่านิยม เพื่อน าไปสู่การวางแผนการเผยแพร่เน้ือไดเ้หมาะสมกวา่เดิม เป็นท่ีมาของกลุ่มผูช้ม
สูงอาย ุท่ีนบัไดว้า่เป็นกลุ่มผูช้มเป้าหมายส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการโทรทศัน์ในปัจจุบนั  
รายการโทรทศัน์ กบักลุ่มผู้สูงอายุ 

หากพิจารณากลุ่มเป้าหมายใดกลุ่มเป้าหมายหน่ึงอย่างเฉพาะเจาะจงแล้วจะพบว่า กลุ่มผูสู้งอายุ
นบัว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหน่ึงท่ีน่าสนใจส าหรับผูผ้ลิตรายการ โดยท่ีผ่านมายงัไม่ผูป้ระกอบการรายใดท่ี
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับผูสู้งอายุไวอ้ย่างชัดเจน ยกเวน้แต่ บริษทั อาร์ เอส จ ากดั (มหาชน) กบัช่อง
รายการ “เพลิน ทีว”ี ซ่ึงเป็นเพียงผูป้ระกอบการรายเดียวท่ีมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผูสู้งอายุอยา่ง
เฉพาะเจาะจง ซ่ึงจะกล่าวในหัวขอ้ถดัไป ในประเด็นน้ีผูเ้ขียนได้วิเคราะห์เหตุผลว่าท าไมผูผ้ลิตรายการ
โทรทศัน์ควรให้ความส าคญักบักลุ่มผูสู้งอายุไว ้3 ประเด็น ไดแ้ก่ การท่ีประเทศไทยเป็นสังคมผูสู้งอายุ ส่ือ
โทรทศัน์เป็นกิจกรรมยามวา่งของผูสู้งอาย ุและผูสู้งอายเุป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือสูง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตามการให้ค  านิยามขององคก์ารสหประชาชาติ
ไดอ้ธิบายวา่ ประเทศใดท่ีมีประชากรอายุมากกวา่ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 10 หรือมีประชากรท่ีมีอายุ 65 ปีข้ึน
ไป ร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ ถือไดว้่าประเทศนั้นไดก้า้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ และจะกา้วเขา้สู่
สังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์เม่ือ สัดส่วนของประชากรท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 20 หรือมี
ประชากรท่ีมีอาย ุ65 ปีข้ึนไป ร้อยละ 14 (United Nations, 2013) โดยหากพิจารณาตามค านิยามขององคก์าร
สหประชาชาติจะพบวา่ ประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุแลว้ตั้งแต่ปี 2550 เพราะมีประชากรอายุ 60 
ปีข้ึนไปร้อยละ 10.7 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2550) เช่นเดียวกบัการศึกษาในปี 2557 พบวา่  ประเทศไทยมี
จ านวนผูสู้งอายคิุดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด หรือคิดเป็นจ านวน 10,014,699 ลา้นคน โดยภาค
ท่ีมีจ านวนผูสู้งอายมุากท่ีสุด ไดแ้ก่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 31.9) รองลงมา คือ ภาคกลาง (ร้อยละ 
25.6) ภาคเหนือ (ร้อยละ 21.1) และภาคใต ้ (ร้อยละ 12.0) ตามล าดบั ส่วนกรุงเทพมหานคร มีจ านวน
ผูสู้งอายนุอ้ยท่ีสุด หรือคิดเป็นร้อยละ 9.4  (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557)  อีกทั้งยงัคาดการณ์วา่ในปี 2571 
ประเทศไทยจะมีสัดส่วนของประชากรท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 23.5 (ชมพูนุท พรหมภกัด์ิ, 
2556: 1)  
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ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละของประชากรผูสู้งอายปีุ 2537 2545 2550 2554 และ 2557 

ปีทีส่ ารวจ (พ.ศ.) จ านวนผู้สูงอายุ (คน) ร้อยละ 
2537 4,011,854 6.8 

2545 5,969,030 9.4 

2550 7,020,959 10.7 

2554 8,266,304 12.2 

2557 10,014,699 14.9 

ท่ีมา: ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2557) 

2. ส่ือโทรทัศน์เป็นกิจกรรมยามว่างของผู้สูงอายุ ผูสู้งอายุคือวยัท่ีวา่งเวน้จากการท างาน จึงมีเวลา
วา่งมากกวา่วยัอ่ืนๆ ยามวา่งก็มกัจะหากิจกรรมต่างๆเพื่อคลายเหงา อาทิ ท าบุญ ท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ 
พูดคุยสนทนากนัในครอบครัว และการเปิดรับส่ือโทรทศัน์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเปิดรับส่ือโทรทศัน์นั้น
เป็นกิจกรรมท่ีผูสู้งอายุมกัเลือกท าอยู่เป็นประจ า ทั้ งน้ีเพราะ ส่ือโทรทัศน์เป็นส่ือหลักประจ าทุกบ้าน 
สามารถเขา้ถึงได้โดยง่าย และมีรายการให้เลือกชมเป็นจ านวนมาก สามารถเปิดรับชมเม่ือว่างเวน้จาก
กิจกรรมอ่ืนๆ หรือเปิดพร้อมๆกบัการท ากิจกรรมอ่ืนควบคู่กนัได้ ส่ือโทรทศัน์จึงมีความส าคญัมากกบั
ผูสู้งอายุ (Alan M. Rubin, 1982: 537) ดงัการส ารวจของนีลเซน (Nielsen อา้งถึงในสกุลกานต ์แกว้แสน, 
2555: 19) พบว่า อตัราการดูโทรทศัน์ของเด็กจะเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเด็กอายุประมาณ 12-14 ปี จากนั้นจะค่อยๆ
ลดลง เน่ืองจากวา่เด็กค่อยๆมีความรู้มากข้ึน อิทธิผลของโรงเรียนและเพื่อนๆตลอดจนส่ือมวลชนจะเพิ่มข้ึน 
ซ่ึงเด็กจะใช้ส่ือเพื่อความบันเทิง ส าหรับผูใ้หญ่ในวยัท างานตอนต้นการเปิดรับโทรทัศน์ วิทยุ และ
หนงัสือพิมพจ์ะพอๆกนั และเม่ือถึงวยัเกษียณอายุท างาน 55-60 ปี ปริมาณการดูโทรทศัน์กลบัเพิ่มสูงข้ึนอีก
คร้ัง เน่ืองจากมีเวลาว่างมากข้ึน โดยผูสู้งอายุนั้นจะใชเ้วลาในการดูโทรทศัน์มากกวา่การนอน และท างาน
เลยทีเดียว (Moven and Minor, 1998) ซ่ึงจากการวิจยัพบวา่ ผูสู้งอายุใชส่ื้อมวลชนเพื่อคลายความเหงา เพื่อ
ความบนัเทิง และใชเ้พื่อแสวงหาขอ้มูล เพราะคนในวยัน้ีมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมนอ้ยลง ส่ือโทรทศัน์
จึงเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัของผูสู้งอาย ุ 

สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจของส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2556) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรม
ของผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบวา่ กิจกรรมท่ีผูสู้งอายุนิยมท าเป็นอนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ การดู
โทรทศัน์ (ร้อยละ 67.04) รองลงมา คือ พูดคุยกบัเพื่อน (ร้อยละ 63.8) นอนเอนหลงั (ร้อยละ 56.12) ออก
ก าลงักายเบาๆ (ร้อยละ 40.08) และไปวดั (ร้อยละ 35.8) ตามล าดบั เช่นเดียวกบัผลการส ารวจของสุคี ศิริวงศ์
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พากร (2556: 31) วรนารถ ดวงอุดม (2555: 13) อนญัญา ศรีส าอางค ์(2552) วฤนลกัษณ์ นพประเสริฐ (2552: 
52) และ เลิศหญิง หิรัญโร (2545: 63) ท่ีพบวา่ โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีผูสู้งอายุเปิดรับมากท่ีสุด และจะใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในการเปิดรับส่ือโทรทศัน์เป็นประจ า โดยจะรับชมประมาณ 1-3 ชัว่โมง / คร้ัง (พนม คล่ีฉายา, 
2555) เป็นประจ าทุกวนั วฤนลกัษณ์ นพประเสริฐ (2552: 53) นอกจากนั้นแลว้ การเปิดรับส่ือโทรทศัน์ของ
ผูสู้งอายยุงัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจในการท ากิจกรรมต่างๆอีกดว้ย (ทินกร ประเสริฐพงษ,์ 2555)      

 

แผนภาพท่ี 1  กิจกรรมท่ีผูสู้งอายนิุยมท า 
ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2556) 

3. ผู้สูงอายุมีก าลงัซ้ือสูง เป็นผลมาจากการออมในวยัท างาน โดยขอ้มูลจากส านกังานสถิติแห่งชาติ 
(2557) ไดแ้สดงให้เห็นว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีเงินออม (ร้อยละ 73.8) โดยผูช้ายมีการออมมากกว่าผูห้ญิง 
(ร้อยละ 77.1 และ ร้อยละ 71.1 ตามล าดบั) โดยมีแหล่งรายไดม้าจากบุตร การท างาน เบ้ียยงัชีพ คู่สมรส 
บ าเหน็จ / บ านาญ และดอกเบ้ีย ตามล าดบั ดงันั้น หากนักโฆษณาสามารถใช้วิธีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 
สอดคล้องตรงกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของผูสู้งอายุ ก็มีแนวโน้มท่ีจะเกิดพฤติกรรมการบริโภค
ภายหลงัการรับชมโฆษณาได ้เช่นเดียวกบัค าอธิบายของอภิชยั ฟูตระกลู (2549) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาดสูง
วยั บริษทั รีดเดอร์ส ไดเจสท ์ประเทศไทย จ ากดั (2549) อธิบายวา่ ผูสู้งอายุมีพละก าลงัซ้ือมากกวา่คนวยั 30 
ปี ถึง 3 เท่า เพราะคนสูงอายเุป็นช่วงศกัยภาพสูงสุดของสถานภาพการท างาน เน่ืองจากมีทั้งต าแหน่ง อ านาจ 
และรายได้ มีการเปล่ียนแปลงจากสภาพลูกจา้ง เป็นเกษียน หรือเป็นเจา้ของกิจการขนาดย่อย หรือขนาด
กลาง รวมทั้งมีเงินเหลือใช้มากข้ึน เน่ืองจากมีภาระค่าใช้จ่ายท่ีลดลง นอกจากนั้นแลว้ จากการศึกษาของ 
Lumpkin and Festervand (1988: 31) และเลิศหญิง หิรัญโร (2545: 103) ยงัพบวา่ ผูสู้งอายุมกัจะเป็นพวกท่ี
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ไม่แสวงหาขอ้มูล (Nonsearcher) ในการซ้ือสินคา้ แต่จะยอมรับแหล่งขอ้มูลจากส่ือโฆษณา ช่ือเสียงของ
สินคา้ คู่สมรสและครอบครัว การรับรองคุณภาพ ผูข้ายสินคา้ เพื่อน การประเมินผล และบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
ตามล าดบั การศึกษาดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นวา่นอกจากผูสู้งอายุจะเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือสูงแลว้ อิทธิผลจาก
ส่ือโทรทศัน์ยงัมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้ดว้ย     
“สุขภาพ และ การท่องเทีย่ว” เนือ้หารายการส าหรับผู้สูงอายุ  

ดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ถึงความส าคญัของเน้ือหารายการท่ีควรมีความสอดคลอ้งตรงกบัพฤติกรรม
และความสนใจของผูช้มเป้าหมาย เพื่อสร้างการติดตามรับชมรายการและพฤติกรรมหลงัการรับชมอ่ืนๆท่ี
จะตามมา ซ่ึงผลการศึกษาถึงความตอ้งการดา้นเน้ือหารายการส าหรับผูสู้งอายุนั้น ในงานวิจยัหลายเร่ืองได้
ปรากฏขอ้คน้พบในทิศทางเดียวกนัวา่ ผูสู้งอายมุกัมีความสนใจเก่ียวกบัสุขภาพ และการท่องเท่ียว ดงัเช่นผล
การศึกษาของภิญญดา ธิติกุลมา (2557: 79) และ มารตี ถิรธนกุล (2548: 61) ท่ีพบวา่ ผูสู้งอายุตอ้งการรับชม
รายการโทรทศัน์ท่ีมีรูปแบบสาระบนัเทิง โดยมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ และการท่องเท่ียว ซ่ึงผลการ
ประเมินยงัสะท้อนให้เห็นด้วยว่าผูสู้งอายุมีความพึงพอใจในเน้ือหารายการเก่ียวกับสุขภาพ และการ
ท่องเท่ียวในเกณฑ์ท่ีดีท่ีสุดในทุกดา้น การศึกษาของอนญัญา ศรีส าอางค ์(2552) พบวา่ ผูสู้งอายุมีความพึง
พอใจในการเปิดรับชมรายการโทรทศัน์ดา้นสุขภาพในระดบัมาก เช่นเดียวกนักบัสมมาตร คงช่ืนสิน (2539) 
พบวา่ ผูสู้งอายมีุความตอ้งการเน้ือหารายการเก่ียวกบั สุขภาพทางกาย การส่งเสริมอาชีพการเพาะปลูก เล้ียง
สัตว ์และธรรมมะส าหรับผูสู้งอายุ และ เลิศหญิง หิรัญโร (2545: 133) นอกจากสินคา้ประเภทเส้ือผา้แลว้ 
ผูสู้งอายุยงัชอบออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเท่ียว และสินค้าประเภทอาหารเสริม 
นอกจากนั้นแลว้ จารุวฒัน์ โพธาราม (2542: 98) ไดว้ิเคราะห์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ พบว่า เน้ือหา
รายการเก่ียวกบัสุขภาพ เป็นเน้ือหาท่ีมีความเหมาะสมกบัผูสู้งอายใุนสถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแค 

ผลการศึกษาดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ความสนใจในเน้ือหารายการเก่ียวกับสุขภาพและการ
ท่องเท่ียวนั้นสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ผูสู้งอายอุาจมีสุขภาพร่างกายท่ีไม่แข็งแรง ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติส าหรับผูท่ี้มีอายุ
มากข้ึน จึงตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั และวธีิการดูแลรักษาตวัเอง เน้ือหารายการเก่ียวกบัสุขภาพ
จึงเปรียบเสมือนค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูสู้งอายุในการดูแลตนเอง นอกจากนั้นแลว้ การท่ีผูสู้งอายุยงั
สนใจในเน้ือหารายการท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวนั้นเป็นเพราะว่า การท่ีตนไดผ้่านช่วงวยัแห่งการท างาน ซ่ึง
เต็มไปดว้ยความตรึงเครียดทางสังคม เน้ือหารายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวจึงเปรียบเสมือนแนวทาง
แห่งการผ่อนคลาย การพกัผ่อนหย่อยใจ และการหาความสุขทางใจให้กบัตนเอง อีกทั้งผูสู้งอายุมกัอยู่กบั
บา้น การไดรั้บชมรายการท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆนั้นจึงเป็นการช่วยเปิดโลกกวา้ง และยงัช่วยสร้างแรง
บนัดาลใจใหอ้ยากออกไปเท่ียวดว้ย (สุณีย ์วทันะพิชญ์, 2558)  
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กรณศึีกษา: เพลนิ ทวี ีกบัช่องรายการส าหรับผู้สูงอายุ 
ปัจจุบนัยงัไม่มีช่องรายการโทรทศัน์ใดท่ีก าหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชดัเจนวา่ คือ กลุ่มผูสู้งอายุ มี

เพียงแต่รายการธรรมะเท่านั้น จากการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคต บริษทั อาร์ เอส จ ากดั 
(มหาชน) จึงถือโอกาสสร้างสรรค์รายการส าหรับผูสู้งอายุข้ึนเป็นช่องแรก ภายใตช่ื้อช่องรายการ “เพลิน 
ทีว”ี รูปแบบรายการสาระและความบนัเทิง ทางโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม (ช่อง 10) โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุตั้งแต่ 55 ปีข้ึนไป โดยผูบ้ริหาร บริษทั อาร์ เอส จ ากดั (มหาชน) ให้เหตุผลวา่ การท า
รายการโทรทศัน์ตอ้งมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจน ตอ้งการเจาะกลุ่มเฉพาะ (Power Niche) ซ่ึงเป็น
กลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือสูง เพราะมีฐานะท่ีมัน่คงแล้ว และคาดการณ์ว่าสัดส่วนของผูสู้งอายุในประเทศไทยจะ
เพิ่มข้ึนกวา่ร้อยละ 20 หรือ คิดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ ท่ีส าคญัคือ กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีความ
จงรักภกัดีต่อสินคา้สูง และมีพฤติกรรมการรับชมโทรทศัน์อยู่กบับา้นเฉล่ียแลว้สูงกว่าวยัอ่ืนถึงร้อยละ 10 
(พรพรรณ เตชรุ่งชยักุล, 2558)  

 
ภาพท่ี 1  ช่องเพลิน ทีวี 

ท่ีมา: อาร์ เอส ชาแนล (2558) 

กลยทุธ์การบริหารงานของช่องเพลิน ทีวี “Unique Value Marketing” หรือ การเป็นสถานีโทรทศัน์
รายเดียวของประเทศไทยท่ีรวบรวมเน้ือหารายการทุกดา้น อาทิ รายการเพลง สุขภาพ อาหาร ธรรมชาติ 
ท่องเท่ียว งานอดิเรก และธรรมะ ซ่ึงการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) จากผงัรายการช่องเพลินทีว ี
ช่วงเดือนกรกฏาคม 2558 โดยผูเ้ขียน พบวา่ รูปแบบรายการท่ีออกอากาศผา่นทางช่องเพลิน ทีวี (จ  าแนกตาม
เน้ือหาและวิธีการน าเสนอ) มีอยู่ 5 ประเภท ไดแ้ก่ รายการเพลง รายการสัมภาษณ์บุคคล รายการธรรมะ 
รายการธรรมชาติ และพนัธ์ุไม ้และรายการสุขภาพ รูปแบบรายการท่ีมีการน าเสนอสูงสุดไดแ้ก่ รายการ
สุขภาพ (26 คร้ัง / สัปดาห์ หรือ ร้อยละ 41.2) รองลงมา ไดแ้ก่ รายการเพลง (22 คร้ัง / สัปดาห์ หรือ ร้อยละ 
34.9) รายการสัมภาษณ์บุคคล (10 คร้ัง / สัปดาห์ หรือ ร้อยละ 15.8) รายการธรรมชาติ และพนัธ์ุไม้ (3 คร้ัง / 
สัปดาห์ หรือ ร้อยละ 4.7) และรายการธรรมะ (2 คร้ัง / สัปดาห์ หรือ ร้อยละ 3.1) ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 2  การวเิคราะห์ผงัรายการช่องเพลิน ทีว ีเดือนกรกฏาคม 2558 

รูปแบบรายการ / ช่ือรายการ จ านวนคร้ังที่ออกอากาศต่อสัปดาห์  
รวม 
(คร้ัง) 

ร้อยละ 

1. รายการเพลง 
     - รายการ Oldies Goldies  
     - รายการมนตเ์พลงลูกทุ่ง 
     - รายการเพลิดเพลินวนัวาน 

 
8 
7 
7 

 
 

22  

 
 

34.9 

2. รายการสัมภาษณ์บุคคล 
     - รายการดาวในดวงใจ  

 
10 

 
10  

 
15.8 

3. รายการธรรมะ 
     - รายการธรรมะช่ืนบาน 

 
2 

 
2  

 
3.1 

4. รายการธรรมชาติ และพันธ์ุ
ไม้ 
     - รายการชวนชม 

 
3 

 
3  

 
4.7 

5. รายการสุขภาพ 
     - รายการสโมสรสุขภาพดี 
     - รายการสวสัดีคุณหมอ 
     - รายการคุยเพลินเมืองไทย1 

 
10 
8 
8 

 
 

26  

 
 

41.2 

รวม 63 100 

 
จากตารางท่ี 2 สะทอ้นให้เห็นวา่ ช่องเพลิน ทีวี นั้นเนน้การน าเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัหลายเร่ืองดงัท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง
เช่นน้ี จึงท าให้ผูโ้ฆษณาสามารถเลือกลงโฆษณาได้อย่างสอดคลอ้งกบักลุ่มผูช้มมากข้ึน อาทิ ประกนัภยั 
โรงพยาบาล และผลิตภณัฑ์อาหารเสริมต่างๆ ท่ีสามารถเช่ือไดว้่า ผูท่ี้รับชมโฆษณานั้นคือกลุ่มผูบ้ริโภค
สินคา้อยา่งแทจ้ริง  
วเิคราะห์ช่องเพลนิทวี ี

                                                           

1 บางสัปดาห์อาจมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 
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 จากการศึกษาของผูเ้ขียนดว้ยวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร และแหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัช่องเพลินทีวี สามารถวิเคราะห์ขอ้ดีของการด าเนินงานช่องเพลินทีวี  ท่ีสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการพฒันาช่องรายการส าหรับผูสู้งอายไุด ้ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  

1. เนื้อหารายการเพื่อสุขภาพ สัดส่วนเน้ือหารายการของช่องเพลินทีวีนั้น เนน้รายการเพื่อสุขภาพ 
อาทิ ปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ วิธีการดูแลรักษาสุขภาพ หรือประเด็นเร่ืองสุขภาพทางสังคม ท่ีสอดคลอ้งกบั
ความนิยม (Trend) ของสังคมท่ีคนหนัมาสนใจเร่ืองสุขภาพกนัมากข้ึน (เกรียงศกัด์ิ เต็งอ านวย และ ศรีสุดา 
สุรเกียรติ, 2555: 1) โดยเป็นผลมาจากวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบของคนในสังคม ภาวะความเครียด และการท างานท่ี
ตอ้งแข่งขนักบัเวลา จึงมีโอกาสให้คนในสังคมมีสุขภาพท่ีไม่แข็งแรง อีกทั้งเน้ือหารายการดงักล่าว ยงั
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผูสู้งอายุ ท่ีเม่ือมีอายุสูงข้ึนก็มกัจะมีปัญหาเร่ืองสุขภาพตามมา ดงันั้น เน้ือหา
รายการประเภทน้ีจึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูสู้งอายุไดเ้ป็นอยา่งดี เปรียบเสมือนผูท่ี้คอย
ให้ค  าช้ีแนะ วิธีการ ให้ความรู้ และขอ้ควรระวงัต่างๆท่ีเป็นปัญหาและอยู่ในความสนใจของผูสู้งอายุ โดย
อาจกล่าวไดว้า่ นอกจากผูสู้งอายจุะดูไดแ้ลว้ ผูช้มท่ีสนใจรักษาสุขภาพก็สามารถดูรายการดงักล่าวไดเ้ช่นกนั 

2. ผู้น าทางความคิดของกลุ่มผู้สูงอายุ นอกเหนือจากเน้ือหารายการท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มผูสู้งอายุ
แลว้ ช่องเพลินทีวียงัคดัเลือกดารานกัแสดงรุ่นใหญ่ในอดีตให้กลบัเขา้มามีบทบาทในวงการบนัเทิงอีกคร้ัง 
เช่น คุณนิรุตต์ิ ศิริจรรยา คุณมยรุา เศวตศิลา คุณดิลก ทองวฒันา ฯลฯ ซ่ึงบุคคลต่างๆเหล่าน้ีลว้นเป็นบุคคลท่ี
อยู่ในความทรงจ าของผูสู้งอายุ เพราะเป็นผูท่ี้เคยมีบทบาททางรายการโทรทศัน์ในยุคสมยัเดียวกนักับ
ผูสู้งอาย ุอาจเป็นดารานกัร้องในดวงใจ โดยมีสถานะเป็นผูน้ าทางความคิด การปรากฏตวัในรายการอีกคร้ัง 
จึงก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการติดตามรับชมรายการไดเ้ป็นอยา่งดี  

3. มีช่องทางการส่ือสารที่หลากหลาย ถึงแมว้่าส่ือโทรทศัน์จะเป็นส่ือหลกัในการน าเสนอรายการ
ของช่องเพลินทีวียงั แต่ช่องเพลินทีวียงัเปิดโอกาสให้ผูช้มสามารถติดตามและเขา้มามีส่วนร่วมกบัรายการ
ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง อ่ื น ๆ  อ า ทิ  ก า ร รั บ ช ม ผ่ า น โ ท ร ทั ศ น์ ร ะ บ บ ด า ว เ ที ย ม  เ ค เ บิ้ ล ที วี  เ ฟ ช บุ๊ ก 
( https://www.facebook.com/Ploentv)  ท วิ ต เ ต อ ร์  ( https://twitter.com/Ploentv)  อิ น ส ต า แ ก ร ม 
(https://instagram.com/ploentv) และเว็บไซต์ของสถานี (http://www.ploentv.com/) ช่องทางการส่ือสารท่ี
หลากหลายดงักล่าว นอกจากจะช่วยสนบัสนุนการรับชมรายการจากช่องทางท่ีหลาหลายแลว้ ยงัเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผูช้มไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม โดยการติชม และขอ้เสนอแนะรายการในดา้นต่างๆ ช่วยให้ผูผ้ลิต
รายการรู้ความตอ้งการของผูช้มและน าขอ้มูลดงักล่าวมาพฒันารายการได ้

4. เนื้อหารายการที่สร้างสรรค์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุในเชิงบวก หากพิจารณาโดย
ภาพรวมของรายการผูสู้งอายุโดยทัว่ไปจะพบวา่ ยงัมีจ  านวนนอ้ย ขาดความน่าสนใจ และการน าเสนอส่วน
ใหญ่จะน าทศันคติท่ีเนน้ความสงสารต่อผูสู้งอายุท่ีถูกทอดทิ้งเป็นหลกั (วรนารถ ดวงอุดม, 2555: 19) แต่
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เน้ือหารายการของช่องเพลินทีวีกลบัไม่พบเน้ือหาในลกัษณะดงักล่าว โดยจะเน้นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สถาบนัทางครอบครัว ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสถาบนัหลกัทางสังคม เนน้ความรักความผกูพนัระหวา่งผูสู้งอายุกบั
ครอบครัว ความเอ้ืออาทร การท่องเท่ียว การดูแลสุขภาพ ธรรมชาติ และความบนัเทิง โดยเป็นเน้ือหาท่ี
รับชมแลว้สบายใจ เพลิดเพลิน และสร้างความผอ่นคลายใหก้บัผูสู้งอายไุดเ้ป็นอยา่งดี  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นว่า ช่องเพลินทีวีมีการก าหนดเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูสู้งอายุไวอ้ย่างชดัเจน การวิเคราะห์เน้ือหารายการโดยภาพรวม เป็นกิจกรรมของผูสู้งอายุทัว่ไป เช่น การ
ดูแลรักษาสุขภาพ การออกก าลงักาย การปลูกตน้ไม ้และการฟังเพลง เป็นตน้ อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้ผูช้มได้
เขา้มามีส่วนร่วมกบัรายการผา่นช่องทางต่างๆ อาทิ ส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงช่วยให้ผูผ้ลิตรายการไดน้ าเสนอ
รายกาย พร้อมการเปิดรับขอ้มูลจากผูช้มและพฒันารายการไปพร้อมๆกนั 

โดยสรุป 
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้เฉพาะเจาะจง เป็นแนวทางหน่ึงส าหรับผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ท่ีตอ้ง

ปรับเปล่ียนไปตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั โดยถึงแมว้่าการเขา้ถึงส่ือจะมีจ านวนน้อยกว่าเม่ือ
เทียบกบัผูช้มท่ีเป็นกลุ่มทัว่ไป (Mass) แต่การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูช้มส าหรับวางแผนส่ือและการ
โฆษณาสามารถท าไดช้ดัเจนมากข้ึน  ซ่ึงกลุ่มผูสู้งอาย ุนบัเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีน่าสนใจส าหรับผูผ้ลิตรายการ
โทรทศัน์ เน่ืองดว้ยจ านวนผูสู้งอายุท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ความตอ้งการของส่ือโทรทศัน์ของ
ผูสู้งอายุ และการมีก าลงัซ้ือท่ีสูง อีกทั้งเม่ือพิจารณาจากอุตสาหกรรมโทรทศัน์ในภาพรวมแลว้ มีเพียงช่อง
เพลิน ทีว ีเท่านั้นท่ีมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการรับชมท่ีเป็นผูสู้งอายไุวอ้ยา่งชดัเจน นบัเป็นโอกาสของ
ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ท่ีจะศึกษาและท าความเข้าใจในพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผูสู้งอายุ เพื่อท่ีจะ
น าเสนอเน้ือหาไดอ้ยา่งสอดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการของผูช้ม 

ข้อเสนอแนะรายการผู้สูงอายุ 
อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่ช่องเพลินทีวีจะแนวทางการบริหารงานท่ีดีดงัท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ แต่ก็นบัวา่

เป็นช่องแรกในประเทศไทยท่ีไดท้  ารายการส าหรับผูสู้งอายุไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงอาจจะมีขอ้บกพร่องบา้งใน
บางประเด็น จากการศึกษาดงักล่าว ผูเ้ขียนไดส้ะทอ้นมุมมองและให้เป็นขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันา
รายการผูสู้งอายไุวเ้ป็นประเด็นต่างๆดงัต่อไปน้ี   

1. การมีส่วนร่วม (Participation) การมีส่วนร่วมกบัรายการเป็นองคป์ระกอบส าคญัประการหน่ึง
ของการผลิตรายการในยคุปัจจุบนั ท่ีจะช่วยใหผู้ผ้ลิตรายการไดเ้ขา้ใจพฤติกรรมการรับชมของกลุ่มเป้าหมาย
รายการได้ชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูช้มในยุคปัจจุบนัท่ีมีพฤติกรรมการรับชมท่ีสลบัซับซ้อน การ
วิเคราะห์ผูช้มโดยใชเ้กณฑ์ดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์เหมือนในอดีต อาจไม่สามารถทราบถึงความ
ตอ้งการและความสนใจท่ีแทจ้ริงของผูช้มได ้โดยการมีส่วนร่วมจากผูสู้งอายุจะท าให้ผูผ้ลิตรายการทราบถึง
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ขอ้มูลในเชิงลึกท่ีเป็นปัจจุบนั รวมทั้งประโยชน์ท่ีรายการจะไดรั้บในดา้นอ่ืนๆ ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วม
ในระดบัท่ีต่างกนั อาทิ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการวางแผน หรือการมี
ส่วนร่วมในการแสดงออก อีกทั้งเม่ือผูช้มรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมแลว้ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของรายการ และเม่ือผูช้มเกิดความรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงกบัรายการแลว้ จะมีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของผูช้มตามท่ีผูผ้ลิตไดน้ าเสนอ (สกุลศรี ศรีสารคา, 2557: 161)  

อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่การมีส่วนร่วมจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กบัรายการ แต่ผูผ้ลิตรายการควรท า
ความเขา้ใจและสนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมข้ึนอยา่งแทจ้ริง มิใช่เป็นการมีส่วนร่วมเพียงผิวเผิน 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตรายการมกัเขา้ใจผิดมาโดยตลอด เช่น การน าผูสู้งอายุมาปรากฏในรายการ ก็เขา้ใจวา่เกิด
การมีส่วนร่วมแลว้ ซ่ึงการมีส่วนร่วมจริงๆนั้นตอ้งเร่ิมตั้งแต่การรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ผูสู้งอายุ
ไดถ่้ายถอดเร่ืองราวท่ีเป็นตวัของตวัเอง ผูผ้ลิตรายการควรค านึงอยู่เสมอวา่ อยา่ท ารายการท่ีเราอยากท า แต่
ควรท ารายการท่ีผูช้มอยากดู ดงันั้น ส่ิงแรกท่ีควรท า คือ ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คิดรูปแบบรายการ และเขา้
ไปคุยกบัผูสู้งอาย ุเพื่อน าขอ้มูลมาก าหนดเป็นแนวทางในการพฒันารายการต่อไป  

2. การจ าแนกกลุ่มผู้สูงอายุ (Type of Seniors) ถึงแมว้า่ผูผ้ลิตรายการจะก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นผูสู้งอายุไวแ้ล้วนั้ น แต่ผูสู้งอายุดังกล่าวยงัคงมีความแตกต่างกันมากในด้านองค์ประกอบต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ อาทิ ช่วงอาย ุรายได ้ความสนใจเฉพาะ 

 2.1 กลุ่มผูสู้งอายุแบ่งตามยุคสมยั (Generation) กลุ่มผูสู้งอายุสามารถแบ่งตามยุคสมยัของ
สังคม โดยมีอายแุละพฤติกรรมเป็นตวัช้ีวดัวา่ผูสู้งอายุอยูใ่นยุคสมยัใด ซ่ึงในแต่ละยุคสมยัจะมีสภาพบริบท
ทางสังคมท่ีแตกต่างกนั และจะมีผลต่อวิถีชีวิต รวมทั้งพฤติกรรมของคนในยุคนั้นๆดว้ย ดงันั้น ในสภาพ
สังคมปัจจุบนัจึงประกอบไปดว้ยผูสู้งอายุท่ีมาจากยุคสมยัท่ีแตกต่างกนั อนัจะมีผลต่อพฤติกรรมการเปิด
รับชมรายการโทรทศัน์ รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนัดว้ย โดยหากพิจารณาจากยุคสมยัในอดีต
จนถึงปัจจุบนัจะสามารถแบ่งออกเป็น 8 ยุค และเม่ือพิจารณาเฉพาะยุคท่ีปรากฏกลุ่มผูสู้งอายุจะพบวา่ แบ่ง
ออกเป็น 3 ยคุ ไดแ้ก่ Silent Generation, Baby Boomer และ Generation C (ดงัตารางท่ี 3)  

ตารางท่ี 3  การจ าแนกผูสู้งอายตุามยคุสมยั 

ยุคสมัย 
(Generation) 

ปี พ.ศ. อายุ ลกัษณะของคนในแต่ละยุค 

1. Silent 
Generation 

2468-
2488 

70-90 มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีล  าบาก เคร่งครัดต่อระเบียบ
แบบแผน จงรักภกัดีต่อนายจา้ง เคารพกฏหมาย 

2. Baby Boomer 2489- 51-69 เป็นคนท่ีมีชีวิตเพื่อการท างาน เคารพกฎเกณฑ์
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ยุคสมัย 
(Generation) 

ปี พ.ศ. อายุ ลกัษณะของคนในแต่ละยุค 

2507 กติกา มีความอดทนสูง ทุ่มเทให้กบัการท างานและ
องค์กร สู้งาน พยายามคิดและท าอะไรด้วยตวัเอง 
เป็นเจ้าคน นายคน และถูกครอบครัวสั่งสอนให้
เป็นคน ประหยดั อดออม จึงมีการใช้จ่ายอย่าง
รอบคอบ และระมดัระวงั เป็นพวกอนุรักษนิยม 
เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี คนกลุ่มน้ี 
เป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในสังคมปัจจุบนั 

3. Generation C2 - - พฤติกรรมของคนกลุ่มน้ีเปล่ียนไปตามกระแสของ
โลกาภิวฒัน์ มีความสนใจกบัเทคโนโลยีมากข้ึน 
ไปจนถึงขั้นเสพติดการเช่ือมต่อ จะมีนิสัยท่ีเห็น
เด่นชัดมากๆคือ มีการเช่ือมต่อตลอดเวลา มีการ 
อพัเดตขอ้มูล สนใจข่าวสารท่ีไดรั้บรู้มาในโลกไซ
เบอร์ พร้อมจะแชร์ต่อไดทุ้กเม่ือ ติดตามดูคลิปในยู
ทูบมากกว่านั่ง ดูโทรทัศ น์  เห มือนกับสั งคม
ออนไลน์กลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของตวัเองไป
แล้ว และคนกลุ่มน้ีก็ย ังกลายเป็นผู ้ข ับเคล่ือน
วฒันธรรมใหม่ๆดว้ย 

ท่ีมา: ปรับปรุงจากหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐออนไลน์ (2558) 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ กลุ่มผูสู้งอายุในยุคสมยัต่างๆจะมีวิถีชีวิตและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น 
หากผูผ้ลิตรายการก าหนดและศึกษากลุ่มผูสู้งอายุต่างๆในเชิงลึกก็จะสามารถส่ือสารได้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของกลุ่มดงักล่าวมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่มผูสู้งอายุท่ีอยูใ่นยุค Generation C ท่ีมีพฤติกรรม
เสพติดส่ือสังคมออนไลน์ และชอบอพัเดทความเคล่ือนไหวในสังคม รวมทั้งพร้อมท่ีจะเปิดรับส่ิงใหม่ๆอยู่
ตลอดเวลา  

 

                                                           
2 กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มหรือค าใหม่ท่ี Google และ Nielsen บญัญติัใช้ส าหรับเรียกกลุ่มคนยคุใหม่ท่ีไม่ไดแ้บ่งตามอายเุหมือนคนใน 7 Generation 

ขา้งตน้ หากแต่จดักลุ่มตามพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ อินเตอร์เน็ต และโซเชียลเน็ตเวิร์ก 
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 2.2 กลุ่มผู้สูงอายุแบ่งตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็น

ตวัแปรอย่างหน่ึงท่ีมีผูศึ้กษาอยู่เป็นจ านวนมาก กบัขอ้สันนิษฐานท่ีว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มกัมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ เช่นเดียวกบัผูสู้งอายุ หากจ าแนกผูสู้งอายุออกเป็นกลุ่มต่างๆตาม
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั จะท าให้ไดก้ลุ่มผูสู้งอายุอีกหลายกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มท่ีมี
รายได้และมีเงินออมเป็นของตวัเอง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งส าหรับนกัโฆษณาและนักการตลาด 
เพราะกลุ่มน้ีจะมีความพร้อมทางดา้นการจบัจ่ายใช้สอย ส าหรับการท ากิจกรรมทางสังคม  การซ้ือสินคา้ 
และการใชบ้ริการ ต่างๆเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตนหลงัจากท่ีไดท้  างานมาทั้งชีวติ  

3. การประชาสัมพันธ์ (Public relation) เน่ืองจากรายการส าหรับผูสู้งอายุเป็นรายการท่ีมีการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม (Niche Target) ซ่ึงต่างกบัรายการท่ีท าหนดกลุ่มเป้าหมายทัว่ไป (Mass 
Target) ดงันั้น โอกาสท่ีกลุ่มเป้าหมายจะรับรู้การน าเสนอของรายการจึงน้อยกวา่ เพราะมีจ านวนผูช้มนอ้ย
กวา่ อีกทั้งรายการส าหรับผูสู้งอายุมิไดเ้ป็นประเภทโทรทศัน์ระดบัชาติท่ีให้บริการทัว่ไป หรือ Free TV จึง
ท าให้โอกาสในการเขา้ถึงรายการประเภทน้ีน้อยมาก หากเทียบกบัรายการประเภทอ่ืนๆท่ีเป็นโทรทศัน์
ระดบัชาติ ดงันั้น ผูผ้ลิตรายการจึงควรท าการส่ือสารดว้ยวิธีการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง และตรงกบั
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกวา้ง รวมทั้งการเขา้ถึงรายการท่ีมากข้ึน  

4. การประเมินผลคุณภาพรายการ (Evaluation) การติดตามการประเมินผลคุณภาพรายการเป็น
ขั้นตอนในกระบวนการหลงัการผลิตรายการท่ีส าคญั โดยการประเมินผลในท่ีน้ีมิใช่การส ารวจความนิยม
รายการ (Rating) แต่เป็นการตรวจสอบคุณภาพรายการหลังจากท่ีผูช้มได้ชม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม
ผูสู้งอายท่ีุมกัมีปัญหาทางดา้นโสตประสาททางการรับรู้ ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการรับชมได ้เช่น ขอ้ความ
วิง่ดา้นล่างของจอโทรทศัน์เร็วไป เสียงพดูของผูแ้สดงเบาไป เป็นตน้ ดงันั้น ผูผ้ลิตรายการจึงควรติดตามการ
ประเมินผลคุณภาพรายการอยูเ่สมอ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพของรายการ
ต่อไป 
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องค์กรแห่งการเรียนรู้ : วฒันธรรมองค์กรส าหรับสถานศึกษา 
เชียง เภาชิต 

 
บทน า 

“การเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ภายในองค์กรจะต้องเท่ากับหรือมากกว่าการเปล่ียนแปลงภายนอกองค์กร” 
: Reg Revans(1995) 

ในช่วงเวลาหลายปีท่ีผ่านมาน้ี องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐบาล
หรือเอกชน ตอ้งเผชิญกบัวิกฤตการณ์เปล่ียนแปลงในทุกวนั ซ่ึงไดแ้ก่ การปรับเปล่ียนองคก์ร การปรับ
โครงสร้างใหม่ การร้ือปรับระบบองคก์ร การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีทกัษะเน่ืองจากสถาบนัการศึกษาไม่
สามารถจะผลิตบณัฑิตท่ีจะท างานไดใ้นศตวรรษท่ี 21 น้ี  ความรู้ท่ีเกิดข้ึนใหม่เป็น 2 เท่าทุก ๆ  2-3 ปี 
การแข่งขนัทางธุรกิจ ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนอยา่งมากมาย และความ
ตอ้งการท่ีจะปรับเปล่ียนองคก์ร จากสาเหตุดงักล่าวจึงไดมี้ความพยายามท่ีจะเสาะแสวงหาคิดคน้วิธีการ
บริหารจดัการองค์กรใหม่ ๆ ข้ึนมาเพื่อจะท าให้องคก์รนั้นมีพลงัเขม้แข็งข้ึน เน่ืองจากตระหนกัแลว้ว่า 
การบริหารจดัการองค์กรในรูปแบบเดิมๆไม่สามารถจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพได้ภายใต้
สภาพแวดลอ้มท่ีปล่ียนแปลงไป จากค ากล่าวขา้งตน้ไดแ้สดงถึงความส าคญัของการเรียนรู้ภายในองคก์ร 
แต่ความส าคญัของการเรียนรู้ไม่ไดอ้ยูท่ี่ความหมายหรือเน้ือหาสาระ แต่อยูท่ี่กระบวนการในการเรียนรู้ 
นั่นหมายความว่าองค์กรตอ้งตระหนักว่าการเรียนรู้จะต้องมีวิธีการหรือล าดับขั้นตอนอย่างไร หาก
องค์กรสามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ “วิธีการเรียนรู้” อย่างต่อเน่ือง และเรียนรู้ได้มากกว่าการ
เปล่ียนแปลงภายนอกองค์กรแล้ว จึงเป็นท่ียอมรับได้ว่าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีแท้จริง ซ่ึงเป็น
แนวทางหน่ึงท่ีเป็นท่ียอมรับกนัมากในการพฒันาองคก์ร ท่ีเป็นระบบบริหารท่ีเป็นวิธีการพฒันาองคก์ร
ให้มีศกัยภาพ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างย ัง่ยืน โดยเน้นท่ีการเรียนรู้เพื่อการยกระดบั
ความสามารถของบุคลากรภายในองคก์ร (มานิดา ลือสายวงศ ์2551: 1) การพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้
จึงควรจะเกิดข้ึนกบัทุกองคก์ร ไม่วา่จะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน ทั้งน้ีเพราะทุกองคก์รตอ้งเผชิญกบัความ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กรอยู่ตลอดเวลา ดงันั้นองค์ใดท่ีสามารถเรียนรู้กนัทั้งองค์กร 
เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ แลว้น าขอ้มูลต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ไดดี้กว่า ย่อมไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง แต่ถา้
องค์กรใดเรียนรู้ได้ช้า ก็จะตกอยู่ในสถานะผูต้าม หรือล่มสลายไปภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรงและรวดเร็ว 

ส าหรับองคก์รท่ีตอ้งการจะปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปของโลก จึงใช้
แนวคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้เป็นแนวทางในการบริหารองคก์ร โดยบางแห่งอาจจะประยุกตใ์ชร่้วมกบั
ระบบบริหารรูปแบบอ่ืน ๆ ดว้ย ซ่ึงหมายรวมถึงสถานศึกษาเป็นองคก์รหน่ึงท่ีตอ้งปรับเปล่ียนแนวทาง
ในการบริหารจดัการในรูปแบบเดิม ท่ีมีประสิทธิภาพดอ้ยลงไป เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ดงั
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จะเห็นได้ว่ามีแนวคิดท่ีจะท าการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู ้เรียนและครูผู ้สอน โดยจะต้องท าการ
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการบริหารจดัการสถานศึกษาจากแนวทางแบบเดิม ไปสู่การพฒันา
สถานศึกษาใหมี้ความเป็น “องคก์รแห่งการเรียนรู้”ท าใหโ้รงเรียนมีกระบวนการท่ีมุ่งเนน้ กระตุน้ เร่งเร้า 
และจูงในใหค้รูทุกคนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ พฒันาตนเองอยูต่ลอดเลา และการท าให้โรงเรียน
พฒันาศกัยภาพอย่างต่อเน่ืองโดยการเรียนรู้เพื่อให้พร้อมรับกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี
ภายในโรงเรียนท่ีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ดงักล่าว  จะมีบรรยากาศและวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้
ส าหรับสมาชิกทุกคน มีความมุ่งมัน่ท่ีจะขยายขีดความสามารถของตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นทีมอยา่งต่อเน่ือง  ไดท้  าการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ระหวา่งกนั ส่งเสริมให้มีการ
สนทนากนัทั้งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  รวมทั้งการสร้างความรู้ใหม่ ตลอดจนนวตักรรมท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกบัการจดัการเรียนการสอนสมยัใหม่ โดยอาศยัการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
องคก์ร และชุมชนท่ีอยูแ่วดลอ้ม 

แนวคดิเชิงทฤษฏ ี
 องค์กรจะพฒันาตนเองเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไดน้ั้น จะตอ้งบริหารจดัการความรู้ภายใน
องค์กรให้เป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเน่ือง ซ่ึงการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้นั้นมีหลายขั้นตอน อีกทั้งตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นระบบและอยา่งต่อเน่ือง โดยการสอดแทรกเขา้
ไปอยูใ่นทุกส่วนขององคก์ร  

ขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจของค าว่า “การเรียนรู้” ตามบริบทขององค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น ไม่ได้มี
ความหมายเหมือนกบัท่ีเคยรับรู้กนัทัว่ไป แต่การเรียนรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้จะแสดงให้เห็นภาพ
ของการเรียนรู้ในลกัษณะใด ๆ หรือมีแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ีคือ 

1. การเรียนรู้ เป็นแนวคิดท่ียดึสมรรถนะเป็นหลกั 
2. ยอมรับความส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ คือ เรียนรู้วธีิการเรียน 
3. ความสามารถในการระบุความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้นั้นมีความส าคญัเท่ากบัการตอบค าถามได ้
4. องคก์รตอ้งมีการขยายโอกาสเพื่อท่ีจะพฒันาความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 
5. การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงานและภารกิจของทุกคน 

องคก์รแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิดท่ีก่อข้ึนโดย Chris Argyris และ Donald Schon ในปี ค.ศ.
1978  

โดยใช้ค  าว่า การเรียนรู้เชิงองค์กร (Organizational Learning) หมายถึง การเรียนรู้ของคนทั้งหลายท่ี
เกิดข้ึนในองคก์ร แต่ไม่เป็นท่ีนิยมแพร่หลายเน่ืองจากท าความเขา้ใจยาก จากนั้น Peter M. Senge (1990) 
ไดท้  าการเผยแพร่เก่ียวกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นท่ีเขา้ใจอย่างแพร่หลาย และเป็นท่ียอมรับ ซ่ึง
แนวคิดของ Senge ได้กล่าวถึงองค์ประกอบส าคญัขององค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า  “five core 
disciplines”  โดยเช่ือวา่ความส าคญัของการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ ข้ึนอยูก่บัการเสริมสร้างองคก์ร
ให้มีวินัยท่ีปฏิบติักนัอย่างเคร่งครัดจนกลายเป็นวฒันธรรมขององค์กร 5 ประการ ซ่ึงวินัยทั้งห้านั้น 
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แสดงถึงวธีิการท่ีตอ้งท าการศึกษาใคร่ครวญอยูต่ลอดเวลา แลว้น ามาใชป้ฏิบติัเป็นแนวทางในการพฒันา
องค์กร เพื่อค้นหาวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะ เพิ่มขีดความสามารถโดยการปฏิบติั รวมทั้งพฒันา
ความคิดสร้างสรรคใ์หเ้กิดส่ิงใหม่ ๆ ในองคก์ร ส าหรับผลลพัธ์ท่ีมีการพฒันาข้ึนจากการเรียนรู้ผา่นการ
ปฏิบติัดว้ยตนเองภายในองคก์รดว้ยวินยัทั้งห้าประการน้ี คือ แนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) ซ่ึง Senge 
มีความคิดเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีเหมาะสมในการท่ีเรียนรู้ภายในองค์กรแลว้ท าให้เกิดข้ึนเอง มากกว่าท่ีจะใช้
แนวปฏิบติัขององค์กรอ่ืน หรือลอกเลียนแบบกนั แล้วถ้าหากองค์กรมีการปฏิบติัตามวินยัทั้งห้าน้ีได้
อย่างสมดุลก็จะท าให้เกิดผลลพัธ์เฉพาะตวัขององค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด วินยัทั้งห้าประการนั้น
ประกอบดว้ย 

- ความรอบรู้แห่งบุคคล (Personal mastery) เป็นการท่ีบุคคลในองคก์รตอ้งมีความชดัแจง้วา่ 
ส่ิงใดมีความส าคญัและตอ้งท าการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะท าใหเ้กิดความรู้ท่ีลึกซ้ึงไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
และดว้ยการท่ีองค์กรจะเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ของบุคคล ดงันั้นบุคคลท่ีมีความรอบรู้จึงเป็นส่ิงส าคญั
อยา่งยิ่ง บุคคลท่ีมีความรอบรู้จะสามารถพฒันาศกัยภาพในการสร้างสรรคผ์ลงานตามท่ีตอ้งการไดจ้าก
กระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง จึงเป็นผูท่ี้มีความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังานท่ีสร้างสรรคใ์น
เชิงรุก และสามารถสร้างผลงานไดโ้ดดเด่นมากกวา่บุคคลทัว่ไปทั้งในดา้นคุณภาพและปริมาณ 
 การเรียนรู้ของบุคคลจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ขององคก์รแห่งการเรียนรู้ ดงันั้นจึงเป็นความจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีบุคคลควรไดรั้บการส่งเสริมใหมี้การพฒันาศกัยภาพอยูเ่สมอและต่อเน่ือง ทั้งการเรียนรู้ในท่ีท างาน
และกระบวนการท างาน นอกจากนั้นบุคคลควรมีความเข้าใจตนเอง ทราบขีดความสามารถ และ
วสิัยทศัน์ของตนเอง โดยมีแนวปฏิบติัท่ีจะท าใหเ้กิดความรอบรู้แห่งบุคคล มีดงัน้ีคือ 

1) การสร้างให้มีวิสัยทศัน์ส่วนบุคคล เป็นความคาดหวงัของแต่ละบุคคลท่ีตอ้งการจะให้ส่ิง
ต่าง ๆ  

เกิดข้ึนในชีวิตจริง ได้แก่ ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ความส าเร็จในชีวิตครอบครัวและส่ิงท่ี
ตอ้งการเฉพาะตวั 

2) ความมุ่งมัน่สร้างสรรค์ เป็นแรงผลกัดนัท่ีจะช่วยส่งเสริมให้มีความเพียรพยายาม มุ่งมัน่ 
และ 

การพฒันาอยูต่ลอดเวลา 
3) การใช้ขอ้มูลในการคิดวิเคราะห์และการตดัสินใจ ในขณะท างานนั้นหากบุคคลใช้ขอ้มูล

และ 
เหตุผลในการด าเนินการ ก็จะท าไม่เกิดความผดิพลาด และจะช่วยใหมี้ระบบการคิดและการตดัสินใจท่ีดี 

4) การใช้จิตใต้ส านึกในการท างาน จะท าให้การท างานใด ๆ เป็นไปโดยอตัโนมติั และมี
ผลงาน 

ออกมามีคุณภาพดีโดยไม่ตอ้งจดจ่ออยูก่บังาน เพียงแต่ใชจิ้ตใตส้ านึกในการปฏิบติังานเท่านั้น แต่การท่ี
จะมีความสามารถในระดบัน้ีไดจ้ะตอ้งมีการฝึกทกัษะในการท างานแต่ละประเภทอยา่งจริงจงั 
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- รูปแบบวธีิการคิด (Mental model) เป็นมโนภาพท่ีชดัเจนเก่ียวกบัวธีิการท างานของบุคคล  
และแนวคิดการใหเ้หตุผล ซ่ึงมีผลต่อการคิดและการกระท าของบุคคล อาจกล่าวไดว้า่ เป็นแบบแผนทาง
ความคิดหรือการมองส่ิงต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการท าความเขา้ใจและการก าหนดแนวทางการปฏิบติัต่อ
ส่ิงหน่ึงส่ิงใด รวมทั้งยงัเป็นพื้นฐานส าคญัของการมีวฒิุภาวะของบุคคล ดงันั้นจึงตอ้งมีการระบุ ทดสอบ 
และพฒันารูปแบบวิธีการคิดของบุคคลในองคก์ร เพื่อจะไดท้  าการพฒันาหรือสร้างให้เกิดข้ึนกบับุคคล
ต่อไป 

- การก าหนดวสิัยทศัน์ร่วมกนั (Shared vision) เป็นการน าภาพหรือแนวคิดของบุคคลท่ีมีอยู ่
มาท าให้เกิดภาพหวงัขององคก์รท่ีตอ้งการจะให้เป็นและส่ิงท่ีบุคคลในองค์กรจะตอ้งพยายามสร้างให้
เกิดข้ึนในอนาคต เป็นการน าการรับรู้เก่ียวกบัเอกลกัษณ์และพนัธกิจขององค์กรมาใช้ร่วมกนั อนัจะ
น าไปสู่ความสอดคล้องต้องกันระหว่างวิสัยทศัน์ขององค์กรและวิสัยทศัน์ของบุคคลท่ีมีแนวโน้ม
เป็นไปตามค่านิยมท่ีบุคคลยึดถือ ท าให้บุคคลปฏิบติังานด้วยความเต็มใจไม่ใช่เป็นการยอมท าตาม
เท่านั้น และเน่ืองมาจากการท่ีทุกคนในองคก์รมีความเขา้ใจ มีส่วนร่วม และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลส าเร็จ
ในการสร้างวิสัยทศัน์ขององค์กร จึงท าให้ภาพอนาคตขององคก์รท่ีทุกคนร่วมแรงร่วมใจกนัสร้างนั้น
เป็นไปไดจ้ริง 

- การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team learning)  เป็นกระบวนการในการจดับุคลากรใหอ้ยูใ่น 
ต าแหน่งท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและพฒันาความสามารถของทีมเพื่อท่ีสร้างผลส าเร็จให้เกิดข้ึนตามท่ีสมาชิก
ในองค์กรต้องการ ซ่ึงในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมในองค์กรแห่งการเรียนรู้จะเน้นการถ่ายทอด
ประสบการณ์ภายในสถานท่ีท างานภายใตก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีประจ า จึงตอ้งมีการแลกเปล่ียนความคิดทั้ง
ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในลกัษณะของการพูดคุยสนทนากนัส่วนบุคคล หรือการ
อภิปรายร่วมกนัเป็นกลุ่ม ท าให้เกิดการเรียนรู้จากกนัและกนั มีความคิดร่วมกนัภายในองคก์ร ส าหรับ
แนวทางในการพฒันาก็คือ 

1) การร่วมกนัอภิปราย เป็นการจดัเตรียมขอ้ตกลงเบ้ืองตน้และทางเลือกต่าง ๆ ไวเ้ป็นการ
ล่วงหนา้  

เพื่อน ามาเป็นประเด็นในการแลกเปล่ียน ความรู้ ความคิดกนั 
2) การบริหารงานเป็นทีม เป็นเทคนิคการใชค้วามสามารถของผูน้ าหรือหัวหน้าทีม โดยการ

ใช ้
ความเป็นผูน้ าและหลกัการทางจิตวิทยามาบริหารทีมงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากผลงานท่ีส าเร็จหรือ
ผดิพลาดร่วมกนั 

3) การบริหารจดัการโครงการ เป็นการบริหารใหอ้ยูใ่นรูปแบบของการด าเนินโครงการ ซ่ึงทุก
คน 
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ท่ีปฏิบติังานในโครงการจะมีโอกาสได้เรียนรู้ ท าความเขา้ใจในงานทุกขั้นตอนเหมือนๆกนั และใช้
กระบวนการบริหารอยา่งเป็นระบบ เช่น การประเมินโครงการ การวางแผน การก าหนดกิจกรรมและ
เวลา การปฏิบติัตามขั้นตอนการด าเนินโครงการ การติดตามและก ากบัโครงการ การปรับปรุงแกไ้ข และ
การส่งมอบโครงการ 

4) การเรียนรู้จากการปฏิบติังาน สมาชิกทุกคนจะไดเ้รียนรู้ในระหว่างการท างาน ท าให้ได้
มองเห็น 

ภาพในการท างานและเขา้ใจปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการท างานไดดี้ข้ึน 

- การคิดเชิงระบบ (System thinking) หมายความว่า องค์กรตอ้งถูกมองภาพให้เป็นระบบ
เพียง 

หน่ึงเดียวเท่านั้น หรือองคก์รจะตอ้งถูกพิจารณาในองคร์วม และจะตอ้งเขา้ใจวา่ทุกหน่วยงานในองคก์ร
มีความสัมพนัธ์กนั 
 เม่ือพิจารณาตามแนวคิดของ Senge จะพบว่าเน้นความส าคญัท่ีบุคลากรในองค์กร ซ่ึงจะตอ้ง
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทุกคนเกิดการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์กร ด้วยวิธีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีหลากหลายช่องทาง เพราะถา้บุคคลเกิดการเรียนรู้แลว้ องคก์รจึงจะเกิดการเรียนรู้ 
และเกิดการเปล่ียนแปลงและพฒันาไปในทางท่ีดี นอกจากแนวคิด ของ Senge ท่ีเป็นหลกัการพื้นฐาน
ขององคก์รแห่งการเรียนรู้แลว้ยงัมีนกัวชิาการอีกท่านหน่ึงท่ีเสนอแนวคิดเก่ียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้
ในเชิงระบบท่ีครอบคลุมมากกว่าตวับุคลากร นัน่คือ Marquardt(1996) ท่ีกล่าวว่าองคก์รแห่งการเรียนรู้
เป็นองค์กรท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้อยู่ตลอดเวลา และประกอบดว้ย ระบบย่อย 5 ระบบ  คือ  1) การ
เรียนรู้ 2) องคก์ร 3) บุคคล 4) การจดัการความรู้ และ 5) ดา้นเทคโนโลยี ซ่ึงสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้
ดงัน้ี 

1. การเรียนรู้ นบัวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยนืทั้งใน 
ระดับบุคคล ทีมงาน และองค์กร ส าหรับระบบของการเรียนรู้น้ีมีประเด็นส าคญัท่ีต้องพิจารณา 3 
ประเด็นคือ 

- ระดบัของการเรียนรู้ การเรียนรู้ในองคก์รสามารถเกิดข้ึนใน 3 รูปแบบ คือ การเรียนรู้ 
ระดบับุคคล การเรียนรู้ระดบักลุ่มหรือทีมงาน และการเรียนรู้ระดบัองคก์ร 
 ส าหรับการเรียนรู้ระดบับุคคล เป็นการเปล่ียนแปลงทกัษะ ความรู้ความเขา้ใจท่ีชดัแจง้ ทศันคติ 
และค่านิยมของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จากเพื่อนร่วมงาน จากการใชเ้ทคโนโลยีและ
การสังเกตประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากงานท่ีท าอยู่ ส่วนการเรียนรู้ระดบักลุ่มหรือทีมงาน จะเป็นการ
เรียนรู้กระบวนการต่างๆท่ีมีประสิทธิภาพ เทคนิคในการแกปั้ญหา และทกัษะการท างานกลุ่ม เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพและความสามารถของกลุ่มหรือทีมงานในการท างานให้ส าเร็จ  และการเรียนรู้ระดบัองคก์รนั้น 
จะแตกต่างไปจากการเรียนรู้ทั้งสองระดบั คือ การเรียนรู้ระดบัองค์กรจะเกิดข้ึนจากผนวกความรู้และ
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แบบแผนทางความคิดของสมาชิกในองคก์รเขา้ดว้ยกนั โดยท่ีการผนวกกนันั้นอยูบ่นพื้นฐานของความ
เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงของบุคคล นอกจากนั้น การเรียนรู้ระดบัองคก์รยงัอาจเกิดข้ึนจากความรู้ ประสบการณ์
ท่ีผา่นมา ภูมิหลงัขององคก์ร และระบบกลไกการท างานขององคก์ร เช่น นโยบาย กลยุทธ์ แนวปฏิบติัท่ี
ดีท่ีใชใ้นการเก็บรักษาองคค์วามรู้ขององคก์ร 

- ประเภทของการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (adaptive learning) การเรียนรู้ 
เชิงคาดการณ์ (anticipatory learning) การเรียนรู้ถึงแก่นแท ้ (deutero learning) และการเรียนรู้เชิง
ปฏิบติัการ (action learning) 

การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (adaptive learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีบุคคลหรือองคก์รเรียนรู้
จาก 

ประสบการณ์และการคิดไตร่ตรอง ภายใตก้ระบวนการเรียนรู้ดงัน้ีคือ 1) การปฏิบติัท่ีน าไปสู่เป้าหมาย
ขององคก์รตามท่ีก าหนดไว ้2) เกิดผลลพัธ์จากการปฏิบติังานท่ีมาจากทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 3) 
การวิเคราะห์ผลการเปล่ียนแปลงเพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร 4) การปฏิบติั
ด้วยวิธีการใหม่ หรือการปรับเปล่ียนวิธีการ ซ่ึง ข้ึนอยู่กับการเรียนรู้ โดยการปรับตัวจากผลการ
ปฏิบติังานแบบเดิมท่ี  เคยท า 

การเรียนรู้เชิงคาดการณ์ (anticipatory learning) เป็นกระบวนการท่ีท าใหเ้กิดความรู้จากการ 
คาดหวงัในอนาคต เป็นวธีิการเรียนรู้ในลกัษณะของ “คาดการณ์ - ไตร่ตรอง - ปฏิบติั” เพื่อคน้หาวิธีการ
หลีกเล่ียงผลท่ีจะเกิดข้ึนในเชิงลบ โดยการคน้หาโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปให้ดีท่ีสุด ซ่ึงเป็นวิธีท่ีจะท าให้
องคก์รประสบความส าเร็จ 

การเรียนรู้ถึงแก่นแท ้(deutero learning) เป็นการเรียนรู้วธีิการท่ีจะเรียนรู้ ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือ 
องคก์รไดเ้รียนรู้จากส่ิงท่ีไดจ้ากสมมติฐานท่ีคาดการณ์ไว ้ 

การเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ (action learning) ในระหวา่งการปฏิบติังานขององคก์รนั้น จะท า
ให ้

เกิดความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งทกัษะส่วนบุคคลหรือทีมงาน ซ่ึงทีมงานจะเรียนรู้เชิงปฏิบติังาน
เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์งานท่ีมีความซบัซอ้น ปฏิบติัยาก หรือตรวจสอบปัญหาในองคก์ร 

- ทกัษะการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การคิดเชิงระบบ (system thinking) แบบแผนความคิด (mental  
model) ความรอบรู้ส่วนบุคคล (personal mastery) การเรียนรู้เป็นทีม (team learning) การก าหนด
วิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared vision) และการแลกเปล่ียนความรู้ดว้ยการสนทนา (dialogue) จะเห็นไดว้่า
ทกัษะการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Marquardt ประกอบดว้ยวนิยัทั้ง 5 ของ Senge และเพิ่มเติมการโตต้อบ
สนทนาข้ึนมา เน่ืองมาจากเขาเนน้ในการเรียนรู้ท่ีเป็นพลวตั นัน่คือความรู้จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนอยู่
ตลอดเวลา โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในองค์กร แมว้่าบุคคลในองค์กรจะมีวินยัทั้ง 5 
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ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว องค์กรจะไม่เกิดการเรียนรู้ถ้าไม่มีการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน 
รวมทั้งจะเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดแนวคิดวธีิการใหม่ ๆ ร่วมกนัในการพฒันาองคก์รอีกดว้ย 

2. องค์กร  องคก์รแห่งการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดน้ั้นอาจจะตอ้งเปล่ียนแปลงรูปแบบใน 
ระบบยอ่ยขององคก์ร ท่ีประกอบดว้ย  วสิัยทศัน์ วฒันธรรม กลยทุธ์ และโครงสร้างขององคก์ร 
 วิสัยทศัน์ เป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งขององคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีจะตอ้งมีลกัษณะเป็นวิสัยทศัน์ร่วม 
โดยการท่ีสมาชิกในองคก์รไดเ้สนอภาพความคิดและความหวงัท่ีตอ้งการใหอ้งคก์รเป็นอยา่งไร เพื่อเป็น
ส่ิงช้ีน าในกระบวนการเรียนรู้ใหเ้กิดการพฒันาขององคก์ร 
 วฒันธรรม เป็นส่ิงหน่ึงของการเรียนรู้ในองคก์รแห่งการเรียนรู้ เพราะวฒันธรรมเป็นความเช่ือ 
ความคิด ค่านิยม และวิถีการปฏิบติัของสมาชิกในองค์กร วฒันธรรมขององค์กรจะช่วยสร้างและวาง
แนวทางของพฤติกรรมบุคคล ดงันั้นสมาชิกในองคก์รจะตอ้งรับรู้ถึงสภาวะขององคก์รวา่เป็นเช่นไร  
 กลยุทธ์ เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีสามารถน ามาใช้เพื่อสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยตอ้งน ากล
ยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมาใชเ้พื่อใหป้ระสบความส าเร็จอยา่งรวดเร็ว 
 โครงสร้างขององค์กร เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ การควบคุม
ภายใน การบริหารจดัการ การควบคุมผลผลิต การส่ือสารภายในองคก์ร และการตดัสินใจ ลกัษณะทาง
โครงสร้างขององคก์รแห่งการเรียนรู้ควรจะตอ้งมีความยืดหยุน่ ชดัเจน เป็นอิสระ และเปิดโอกาสให้กบั
บุคคล ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้ นอกจากนั้นการขบัเคล่ือนองค์กรจะ
เป็นไปได้นั้นจะต้องให้บุคลากรในองค์กรได้รับ เสรีภาพ การสนับสนุนส่งเสริม และทรัพยากร ท่ี
จ  าเป็น เม่ือนั้นก็จะส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้และการเขา้ถึงองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร  

3. บุคคล มุ่งเนน้ไปท่ีการเสริมอ านาจบุคคล ท่ีเป็นบุคลากรในองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย 

- บุคลากรหลักในการปฏิบติังาน บุคคลเหล่าน้ีจะต้องได้รับการเสริมอ านาจ ได้รับการ
ส่งเสริม 

และสนบัสนุนให้มีโอกาสในการท่ีจะเรียนรู้และแสดงความสามารถ นอกจากนั้นยงัตอ้งมอบหมายให้
ท างานโดยมีอ านาจในการตดัสินใจและให้รับผิดชอบในงานนั้นอยา่งเต็มท่ี อาจจะให้มีส่วนร่วมในการ
พฒันากลยทุธ์และวางแผนงานร่วมกนั รวมทั้งองคก์รจะตอ้งสร้างความสมดุลระหวา่งความตอ้งการของ
บุคลากรและองคก์ร 
 
 

- ผูน้ าหรือผูบ้ริหาร จะตอ้งเปล่ียนบทบาทจากการควบคุมบุคคลอ่ืนไปเป็นการมอบความ 
รับผดิชอบให ้นอกจากนั้นจะตอ้งมีคุณลกัษณะในการพฒันากระบวนการท างานในองคก์รไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ ก าหนดโครงสร้างการบริหารในรูปแบบเครือข่าย มีความสามารถในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
ได ้และแสดงบทบาทใหม่ในองคก์รแห่งการเรียนรู้ได ้เช่น เป็นผูส้อน ผูช้ี้แนะ และพี่เล้ียง 
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- ลูกคา้ ในองค์กรท่ีเป็นเอกชนด าเนินธุรกิจย่อมให้ความส าคญัแก่ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเป็น
หลกั  

เช่นเดียวกบัสถานศึกษาลูกคา้ไดแ้ก่ นกัเรียนและผูป้กครอง ท่ีจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลข่าวสารและแนวคิดต่าง 
ๆ ท่ีสถานศึกษาจะสามารถน าไปใช้ปรับปรุงองค์กรได้ ดังนั้นองค์กรจึงควรหาโอกาสในการท่ีจะ
ส่งเสริมการเรียนรู้หรือฝึกอบรมในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบับริบท ให้กบัลูกคา้เพื่อท่ีจะไดเ้รียนรู้ลูกคา้และ
ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ นอกจากนั้นองคก์รควรจะน าความคาดหวงัของลูกคา้มาปรับปรุงคุณภาพสินคา้และ
บริการ รวมทั้งพิจารณาขอ้มูลป้อนกลบั ขอ้เสนอแนะ ค าแนะน า ขอ้ปรึกษาหารือของลูกคา้ และคู่คา้
ธุรกิจดว้ยความกระตือรือร้น 

- ผูจ้ดัส่งหรือผูแ้ทนการขาย (Suppliers and vendors) ความส าเร็จขององคก์รท่ีมีเครือข่าย 
ทางธุรกิจไม่ไดมี้เพียงแค่พนกังานและลูกคา้เท่านั้น แต่ผูจ้ดัส่งก็มีส่วนในความส าเร็จนั้นดว้ย จึงตอ้งให้
พวกเขาได้รับโอกาสในการฝึกอบรมเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการร่วมกบับุคลากรในองค์กรเพื่อท าการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการพิจารณานโยบายและการบริหารจดัการ
องคก์รหรือทกัษะทางเทคนิคดว้ย 

- องค์กรพนัธมิตรหรือหุ้นส่วน (Alliances) มีองค์กรจ านวนมากท่ีมีการสร้างพนัธมิตรกบั
องคก์ร 

ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั การเรียนรู้ท่ีไดจ้ากพนัธมิตรจะไดค้รอบคลุมเก่ียวกบัวิจารณญาณและแนวคิดของ
ลูกคา้ กระบวนการและนโยบายการปฏิบติังาน รวมทั้งการเรียนรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีหลากหลาย  

- ชุมชน เป็นท่ียอมรับกนัในปัจจุบนัว่า พฤติกรรมชุมชนส่งผลกระทบองค์กรใด ๆ ท่ีอยู่
ร่วมกนั  

ดงันั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ โดยอาจจะ
ส่งผลต่อการเพิ่มภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรในมุมมองของชุมชน เป็นการสร้างจุดความสนใจดา้นการ
ท างานต่อชุมชน เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและเป็นการเตรียมก าลงัคนในอนาคต 
รวมทั้งเป็นโอกาสในการแลกเปล่ียนและแบ่งปันทรัพยากรต่าง ๆ ในชุมชน 

4. การจัดการความรู้ ความรู้นบัวา่เป็นทรัพยากรหลกัท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน อาจจะกล่าวไดว้า่
มี 

ความส าคญัมากกวา่ทรัพยากรดา้นอ่ืน ๆ เพราะไม่วา่จะเป็นวฒันธรรม เทคโนโลย ีการปฏิบติังาน ระบบ 
ต่าง ๆ และขั้นตอนการท างานขององค์กร นั้นลว้นมีพื้นฐานเกิดมาจากความรู้และความช านาญทั้งส้ิน 
การจดัการความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ประกอบไปดว้ย การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การ
จดัเก็บความรู้ การ ถ่ายโอนและใชค้วามรู้  

5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลย ีในยคุสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศน้ี องคก์รตอ้งมีความสามารถ
ใช ้
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เทคโนโลยีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และหากองค์กรใดท่ีมีความสามารถดา้นน้ีก็จะสามารถกา้วล ้ าหน้า
องค์กรอ่ืน ๆ องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้  และระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
 คุณลกัษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Marquardt & Reynolds, 1994)  

1. มีโครงสร้างท่ีเหมาะสม นัน่คือ องคก์รมีลกัษณะโครงสร้างท่ีเล็ก ยดืหยุน่คล่องตวั มีการ 
ปฏิสัมพนัธ์กนัและมอบหมายงานในแนวราบระดบัเดียวกนั ไม่ใช่เป็นการสั่งการจากเบ้ืองบน มีการ
ก าหนดรายละเอียดภาระงานประจ าต าแหน่งท่ีสามารถปรับเปล่ียนกนัภายในทีมงานได ้การบงัคบับญัชา
ไม่เน้นการควบคุมมากเกินไป และส่ิงส าคัญก็คือโครงสร้างขององค์กรจะต้องเป็นแบบองค์รวม 
(holistic structure) หมายความวา่หน่วยงานยอ่ย ๆ ในองคก์รจะตอ้งท างานประสานสัมพนัธ์กนัโดยท่ีไม่
สามารถจะแยกออกจากกนัได ้นอกจากนั้นองค์กรจะมีลกัษณะเป็นรูปแบบทีมงานขา้มหน้าท่ีกนั เพื่อ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ของทีม สามารถพฒันาวธีิการใหม่ ๆ ท่ีเช่ือถือได ้มีการเรียนรู้ท่ีจะประสานงาน
และทีมก็มีความมุ่งหมายท่ีจะท างานท่ีซบัซอ้นมากข้ึน 

2. มีวฒันธรรมการเรียนรู้ในองคก์ร องคก์รแห่งการเรียนรู้จะตอ้งมีวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีช่วย
ให ้

เกิดการเรียนรู้ดว้ยความตระหนกัรู้ในตนเอง การคิดไตร่ตรอง และวิธีการริเร่ิมสร้างสรรค ์ นอกจากนั้น
วฒันธรรมขององค์กรจะตอ้งมีแนวทางปฏิบติัท่ีส่งเสริมบุคคลให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีรางวลั
พิเศษเม่ือมีการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การท างานโดยไม่ค  านึงว่าการทดลองท าแล้วจะลม้เหลว รวมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้
ขอ้มูลยอ้นกลบัในการน ามาปฏิบติังานและตดัสินใจ กล่าวโดยรวมวา่สมาชิกในองค์กรแห่งการเรียนรู้
จะมีวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีจะใฝ่ศึกษาหาความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร มี
แรงจูงใจท่ีจะสร้างสรรค์ส่ิง  ใหม่ ๆ อยู่เสมอ พฒันาตนเองเพื่อให้เกิดพฤติกรรมเรียนรู้จากการ
ปฏิบติังาน 

3. มีการใหอ้ านาจในการปฏิบติังาน สมาชิกในองคก์รจะมีอิสระในการตดัสินใจ และลดการ 
พึ่งพิงผูอ่ื้นในการแกปั้ญหา สามารถขยายศกัยภาพผลการเรียนรู้ไดอ้ย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีกระจาย
อ านาจและความรับผดิชอบ และการตดัสินใจแกปั้ญหาไปยงัผูป้ฏิบติังานระดบัล่าง เพื่อให้สามารถเพิ่ม
ศกัยภาพในการเรียนรู้ภายใตก้ลยทุธ์และแผนงานขององคก์ร 

4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม องค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้องมีการคาดการณ์ในความ
เปล่ียนแปลง 

ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มขององค์กร เพื่อท าให้องค์กรพร้อมท่ีจะปรับตวัไดท้นักบัการ
เปล่ียนแปลงและสามารถเลือกเป้าหมายการเรียนรู้ในสภาพแวดลอ้มท่ีองคก์รจะมีการปฏิสัมพนัธ์ดว้ย 

5. การสร้างและการถ่ายโอนความรู้ บุคลากรในองคก์รทุกคนจะมีส่วนร่วมในการสร้างองค ์
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ความรู้และท าการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงการสร้างความรู้อาจจะเกิดจากการเรียนรู้จาก
หน่วยงานอ่ืนในองค์กร หรือเครือข่ายองค์กร จากนั้นจึงมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนั มี
การสร้างความรู้ใหม่จากขอ้มูลนั้น  
 

6. เทคโนโลยีการการเรียนรู้ โดยจะมีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้ 

จากการปฏิบติังานอยา่งพอเพียง และมีการเก็บขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล และการเรียกใชข้อ้มูลความรู้ได้
อย่างรวดเร็ว และเท่ียงตรง นอกจากนั้นยงัมีการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดัท าฐานขอ้มูล มีการใช้
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ท่ีท  างานเทียบเคียงกบัการท างานของสมองมนุษย ์เพื่อช่วยถ่าย
โอนการเรียนรู้ใหท้ัว่ถึงทั้งองคก์ร มีการใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยในการฝึกอบรมให้มีกระบวนการท่ีกระชบั 
รวดเร็ว น่าสนใจ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้เช่น การประชุมทางไกลผา่นวีดิโอ
คอนเฟอร์เรนซ์ การฝึกอบรมดว้ยคอมพิวเตอร์แบบสถานการณ์จ าลอง 

7. คุณภาพ องค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งเน้นคุณภาพงาน โดยเน้นให้ความส าคญักบัการบริหาร
เชิง 

คุณภาพโดยรวม และท าการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง จึงท าให้ผูป้ฏิบติังานและผูเ้ก่ียวขอ้งเกิดการ
เรียนรู้ทั้ งโดยตั้ งใจและไม่ตั้ งใจ องค์กรต้องยึดหลักการว่าจะพฒันาคุณภาพให้เป็นท่ียอมรับตาม
ความเห็นของผูรั้บบริการ 

8. การใชก้ลยทุธ์ องคก์รแห่งการเรียนรู้จะใชก้ลยทุธ์ในการวางแผน การด าเนินการ และการ 
ประเมินผล เพื่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ภายในองคก์ร ท่ีเป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ  โดยมีผูบ้ริหาร
จะท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนมากกวา่จะเป็นผูก้  าหนดแนวปฏิบติั หรือการก าหนดผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ  

9. มีบรรยากาศท่ีเก้ือหนุนกนั องคก์รแห่งการเรียนรู้จะเนน้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ 
ผูป้ฏิบติังาน เพื่อจะได้พฒันาศกัยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ี เคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายดว้ยการให้ความเสมอภาคกนั ให้ความเป็นอิสระ สร้างบรรยากาศ
ของความเป็นประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 

10. ทีมงานและเครือข่าย องคก์รแห่งการเรียนรู้ ตอ้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการสร้าง
พลงั 

ร่วมกนั สนบัสนุนให้มีเครือข่ายท างานร่วมกนัทั้งภายในทีม ระหวา่งทีมในองคก์ร และบุคคลภายนอก    
การท างานแบบเป็นเครือข่ายจะสามารถท าให้องคก์รแกปั้ญหาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ในระยะยาว และริเร่ิม
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ได้ ท าให้มีพลงัในการแข่งขนัและร่วมกนัผลกัดนัให้องค์กรอยู่รอนและมีการ
พฒันามากข้ึน 

11. การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั องค์กรแห่งการเรียนรู้ตอ้งมีสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนัอยา่งเป็นฉนัทา
มติ 
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ขององคก์ร จะเป็นแรงผลกัดนัให้มีการปฏิบติังานไปสู่เป้าหมายอยา่งมีเจตจ านง และมีความผกูพนักนั 
โดยอยูบ่นพื้นฐานท่ีมีค่านิยม ความคิด ความเช่ือท่ีคลา้ยคลึงกนั จึงส่งผลให้สามารถท ากิจกรรมร่วมกนั
ดว้ยเป้าหมายเดียวกนั 

นอกจากนั้นยงัมีแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะส าคญัของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ี ศุภา
พิชญ ์ 
โชติโก (2548) ไดก้ล่าวไว ้และมีประเด็นท่ีน่าสนใจแตกต่างไปจากท่ีกล่าวมาแลว้ คือ 

1. องคก์รแห่งการเรียนรู้ เป็นองคก์รท่ีท างานไปพร้อม ๆ กบัการเรียนรู้ สั่งสมความรู้ และการ 
สร้างความรู้จากประสบการณ์ในการท างาน รวมทั้งพฒันาวิธีการท างานและระบบงานขององค์กรไป
ดว้ย  ผลลพัธ์ (output) ขององคก์รแห่งการเรียนรู้ คือผลท่ีเกิดข้ึนตามภารกิจท่ีก าหนดไว ้การสร้างองค์
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานขององค์กร รวมทั้งการพฒันาบุคลากร อนัไดแ้ก่ ผูท่ี้ปฏิบติังานอยู่
ในองคก์ร หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์ร  

การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจะเป็นลกัษณะของการบูรณการโดยอาศยัการท างานเป็นฐาน และมีความ 
เป็นพลวตั เปล่ียนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา นั่นคือ มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ทั้ งในด้านประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ และการเกิดนวตักรรมใหม่ ๆ นอกจากนั้นยงัท าให้เกิดลกัษณะขององคก์รท่ีมีวฒันธรรม
ร่วมประสาน (Corporate Culture) 

2. การสร้างองคค์วามรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบังานหลกัขององคก์รนั้น หรือดา้นอ่ืน ๆ  
ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการเรียนรู้ขององคก์ร ดา้นการเรียนรู้ของบุคคล เป็นตน้ โดยอาจจะท า
ความร่วมมือกบัหน่วยงาน หรือองคก์รภายนอก อ่ืน ๆ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ร่วมกนั  

3. การสร้างบุคลากร ใหมี้ความรู้และทกัษะในงานขององคก์ร และมีเจตคติ วสิัยทศัน์ วธีิคิด ใหมี้ 
รูปแบบลกัษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้ (learning person)  รวมทั้งมีทกัษะของการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 

4. ความเป็นองคก์รท่ีประหยดัพลงังาน เพราะมีความสามารถในการรวมพลงัภายในองคก์ร และ 
ดึงพลังจากภายนอกองค์กรเข้ามาใช้ในการสร้างงานขององค์กรตนเอง  ซ่ึงได้แก่ การพฒันาและ
สร้างสรรค์องค์กร โดยการผลิตผลงาน องค์ความรู้และพฒันาบุคลากร การมีปฏิสัมพนัธ์กบัองค์กร
ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ การมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัโดยการปฏิบติังานของบุคลากรภายใน
กนัเอง และการปฏิบติังานกบัองคก์รภายนอก 
 แนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นแนวคิดหลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีลักษณะค่อนข้างเป็น
นามธรรมท่ีค่อนขา้งยากในการน าไปปฏิบติั หากไม่มีความเขา้ใจและความมุ่งมัน่ นอกจากนั้นยงัตอ้ง
อาศยัความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์กรอย่างเต็มใจ และกว่าจะส าเร็จตามเป้าหมายในแต่ละ
ขั้นตอนตอ้งใช้เวลาอย่างมาก  ซ่ึงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นมีวิธีการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ออกแบบใหเ้หมาะสมกบัสถานศึกษาของแต่ละแห่ง โดยจะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบภายในขององคก์ร 
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ซ่ึงจะต้องมีการเปล่ียนแปลงทั้ งในด้านรูปแบบของงาน ระบบท่ีรวดเร็ว การจดัท าโครงการ และ
นโยบาย ในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งแนวทางการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีพอจะเป็นไปได ้ดงัน้ี 

- การจดัสภาพแวดลอ้มขององค์กรให้เหมาะสมกบัการท างานให้บุคลากรรู้สึกว่าเป็นส่วน
ส าคญั 

ในองคก์ร ดว้ยการจดักิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคต่์าง ๆ ข้ึนในองคก์ร การจดักิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร
มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ทั้งการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การฝึกฝนการปฏิบติังานเพื่อให้เกิด
ความช านาญและสามารถถ่ายทอดไปยงัเพื่อนร่วมงานได ้ นอกจากนั้นการสร้างบรรยากาศแห่งความ
เป็นมิตรในองค์กรก็มีส่วนในการสร้างเสริมความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจะท าให้มีการยอมรับ
และไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ก่อใหเ้กิดวฒันธรรมแบบเปิดเผย 
 

- การสร้างระบบกลไกในการเผยแพร่กระบวนการเรียนรู้ โดยการก าหนดวิธีการหรือ
สถานการณ์ 

ท่ีเหมาะสมและท าใหแ้น่ใจไดว้า่ผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บมานั้น สามารถเผยแพร่ไปไดทุ้ก ๆ แห่งในองคก์ร 
เช่น การจดัให้มีการพบปะพูดคุย สนทนากนัอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อให้เกิดช่องทาง
ในการแบ่งปัน แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ระหวา่งกนั 
 ถา้หากสถานศึกษาปรับโครงสร้างองคก์รให้มีลกัษณะแนวราบ มีช่วงชั้นการบงัคบับญัชานอ้ย 
จะท าให้การติดต่อส่ือสาร มีการปฏิสัมพนัธ์กนัทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาไดอ้ยา่ง
สะดวก  

- การเสริมสร้างพลงัอ านาจใหก้บัผูท่ี้ปฏิบติังาน จากแนวคิดท่ีเป็นท่ียอมรับกนัวา่ หากบุคคล 
ไดรั้บการยอมรับในความสามารถท่ีจะท างานไดส้ าเร็จแลว้ เขาก็จะเรียนรู้ไดถึ้งระดบัท่ีดีท่ีสุด ท าให้
องค์กรบางแห่งพฒันาระบบการท างานต่าง ๆ ข้ึนมาเพื่อสนบัสนุนบุคลากรให้ปฏิบติังานไดอ้ย่างเป็น
อิสระ เพราะการท่ีบุคคลแต่ละคน จะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคิดสร้างสรรคใ์น
การผลิตผลงานไดน้ั้น จะตอ้งได้รับการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการเรียนรู้ดว้ย (นวลทิพย ์อรุณศรี, 
2553) 

- ผูน้ าหรือผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัให้สถานศึกษาเป็นองค์กร
แห่ง 

การเรียนรู้ เม่ือผูบ้ริหารปรับเปล่ียนบทบาทและแนวคิดในการใชอ้ านาจ รวมถึงการแสดงภาวะผูน้ าใน
สถานการณ์ท่ีเหมาะสม ซ่ึงคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีส่งผลท าให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีอิสระในการท างาน   ส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้โอกาส
พฒันาตนเองตามศกัยภาพมีความเป็นมิตรกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยใชว้ธีิการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ   
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มีการสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยการให้ค  าแนะน า ช่วยเหลือ สนบัสนุน ยกยอ่ง ยอมรับและเปิดใจ
กวา้ง   มีการแลกเปล่ียนความรู้ ความช านาญกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (วรรณะ บุษบา, 2553) 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี เป็นการอธิบายเพื่อให้สามารถมองเห็นสภาพของการเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้วา่สามารถจะเป็นไปได ้โดยอาศยัแนวคิดพื้นฐานองคป์ระกอบขององคก์รแห่งการเรียนรู้ของ 
Senge และ Marquardt รวมทั้งคุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีควรจะเป็น ซ่ึงการพฒันา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นเป็นส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ครูผู ้สอน เพราะเน่ืองจากจะต้องพฒันาทั้ งในระดับบุคคลและองค์กรไปพร้อม ๆ กัน เม่ือมีการ
ปรับเปล่ียนองคก์รไดแ้ลว้ก็จะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริมการ
มีปฏิสัมพนัธ์ด้วยสมาร์ทโฟน วิชาการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เร่ืองการตกแต่งภาพใบหน้า
นางแบบ ท่ีมีประสิทธิภาพไม่ต ่ากว่า 80/80 2) หาค่าดชันีประสิทธิผลการเรียนรู้จากการเรียนด้วย
บทเรียนและ 3) ศึกษาความ พึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วจิยัน้ีไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง คือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ จ านวน 34 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย 1) 
บทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยสมาร์ทโฟน 2) แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียนและ 3) แบบสอบถามความความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนจากบทเรียน 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตฐาน (S.D.) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) บทเรียนแสวงรู้บนเว็บแบบร่วมมือเพื่อเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ด้วย
สมาร์ทโฟน วชิาการตกแต่งภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ เร่ืองการตกแต่งภาพใบหนา้นางแบบ มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 83.23/82.20 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้2) มีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.728 แสดงว่า
นกัศึกษามีความกา้วหน้าในการเรียนร้อยละ 72.8 3) ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนดว้ย
บทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยสมาร์ทโฟนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(4.26) แสดงวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจมากกบัการเรียนดว้ยบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริม
การมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยสมาร์ทโฟน 

ค ำส ำคัญ: บทเรียนแสวงรู้บนเวบ็ การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนดว้ยสมาร์ทโฟน 
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Abstract 

 The purposes of this study were 1) to Development of WebQuest for Collaborative 

Learning to Strengthen Interaction by Smartphone on the lesson Model Image Retouching in subject 

Computerized Image Retouching with efficiency not less than 80/80, 2) to find out the effectiveness 

index (E.I) of learning from the lesson Model Image Retouching and 3) to study the student’s 

satisfaction on the lesson Model Image Retouching. The sample were 34 students in Education 

Technology from Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao, Thailand. The research 

instruments were 1) WebQuest for Collaborative Learning to Strengthen Interaction by Smartphone 

on the lesson Model Image Retouching, 2) the pre-test and post-test with four multiple choice type 

and 3) questionnaire to evaluate the student’s satisfaction with the WebQuest for Collaborative 

Learning to Strengthen Interaction by Smartphone on lesson Model Image Retouching. The statistical 

analyses employed were percentage, mean, standard deviation. 

 The result findings were 1) WebQuest for Collaborative Learning to Strengthen 

Interaction by Smartphone on the lesson Model Image Retouching in subject Computerized Image 

Retouching was at 83.23/82.20, 2) the effectiveness index (E.I) was 0.728 means that the students' 

effectiveness in learning 72.8 percent and 3) the overall average of student’s satisfaction was 4.26 of 

5.00 which mean the high level.   This can be concluded that the WebQuest for Collaborative 

Learning to Strengthen Interaction by Smartphone can be used to improve learning achievement 

effectively.  

Keywords: WebQuest, Collaborative Learning and Learning with Smartphone 
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บทน ำ 

อตัราเร่งของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ความก้าวหน้าทางวิทยาการท าให้มีความรู้ใหม่

เกิดข้ึน     ทุกนาที และเทคโนโลยสีารสนเทศกลายมาเป็นปัจจยัท่ีมีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้อยา่งมาก 

ในปี 2014 ประเทศไทยมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนของผูใ้ชง้านบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้

บริการโทรศพัทมื์อถือมากถึง 5.4 ลา้นคน (สมาคมโฆษณาดิจิทลัของประเทศไทย, 2014) ส่งผลใหมี้การ

ประยุกต์ใช้สมาร์ทโฟนท่ีหลากหลายรูปแบบทั้งดา้นธุรกิจ บนัเทิง ส่ือสาร สังคม หรือเพื่อสนบัสนุน

ทางดา้นการเรียนรู้ จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้สมารท์โฟนของนกัศึกษา พบว่านกัศึกษามีการใช้

โทรศพัท์มือถือมากข้ึน วนัละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง (เบญจภรณ์ ขวญัสมคิด, 2555) ท  าให้เกิดการ

แพร่กระจายข่าวสาร ความรู้ อยา่งรวดเร็ว อตัราการเปล่ียนแปลงข่าวสารความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนแบบวินาทีต่อ

วินาทีนั้นท าให้ผูท่ี้เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดก่้อนเป็นผูท่ี้ไดเ้ปรียบในทุกๆ ดา้น ความสามารถในการเรียน

หรือการท างานมิได้ข้ึนกบัรู้มากหรือรู้น้อย แต่ข้ึนกบัทกัษะการเรียนรู้ ความพร้อมในการเรียนรู้ การ

เรียนรู้ไดต้ลอดเวลาจากทุกสถานท่ี (ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2554) ปัจจุบนัความรู้มีมากมายท่ี

กระจดักระจายอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ตซ่ึงเป็นความรู้ท่ีมีคุณค่า และความรู้บางอย่างไม่มีสอนใน

หอ้งเรียน เช่นความรู้ในการถ่ายภาพ การออกแบบส่ือกราฟฟิก หรือเทคนิคในการตกแต่งภาพจากผูท่ี้มี

ฝีมือระดบัมืออาชีพ หรือผูท่ี้มีทกัษะความช านาญในการท างานเฉพาะดา้นท่ีไดส้าธิตเทคนิควิธีการผา่น

เวบ็ไซตท่ี์ให้บริการต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบของ ขอ้ความ รูปภาพ หรือวีดีทศัน์ ซ่ึง

เป็นแหล่งความรู้ท่ีมีอยูอย่างมหาศาล หากน าความรู้เหล่าน้ีมารวมกบัประสบการณ์ของผูส้อนแล้ว

ส่งผา่นไปให้กบัผูเ้รียน จะท าให้ผูเ้รียนนั้นมีความรู้ความสามารถในการท างานท่ีดี แต่อุปสรรคคือเวลา

ในการเรียนการสอนตามปกตินั้นน้อยกว่าความรู้ เทคนิค วิธีการต่างๆ ท่ีมีอยู่มากนัก จึงต้องมีการ

ประยุกต์ใชรู้ปแบบการสอนตามแนวทางต่างๆ ร่วมกบัเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมี

คุณค่ากบัผูเ้รียน 

การแสวงรู้บนเว็บด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (WebQuest With Collaborative 

Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้บนเวบ็โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการด าเนินกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยมีการออกแบบ คดักรอง และจดัเตรียมแหล่งความรู้ไวล่้วงหนา้ซ่ึงกิจกรรมมีทั้งการศึกษาดว้ย

ตนเองและการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนปฏิบติังานร่วมกนัเป็นกลุ่มย่อยๆ 

โดยสมาชิกจะมีความสามารถท่ีแตกต่างกนัออกไป รับผิดชอบในการท างาน มีการแบ่งปัน แสวงหา

ความรู้ และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ท าใหส้มรรถภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเพิ่มสูงข้ึนจนสามารถบรรลุ
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ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้การเรียนรู้แบบร่วมมือยงัถูกน าไปใช้เป็นพื้นฐานของทฤษฎีและแนวคิดของ

จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey), เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin)  และมอร์ตนั ด๊อยซ์ (Morton Deutsch) ลว้นไดรั้บ

อิทธิพลมาจากทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้งส้ิน (มนต์ชยั เทียนทอง, 2556) การแสวงรู้บนเวบ็ดว้ย

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นยงัสามารถประยกุตใ์ชเ้ขา้กบับทเรียนต่างๆ เป็นอยา่งดี และน าไปใช้

ไดก้บัผูเ้รียนหลายระดบัท่ีมีความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดงัเช่นมีการน าไปประยุกตใ์ชก้บัเร่ืองซากดึก

ด าบรรพ ์ระดบัชั้นมธัยม ท าใหบ้ทเรียนมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน (พิชยุชย ์ธีร

ปรีชาวิศว,์ 2553) และวิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระดบัอุดมศึกษา พบวา่ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิและ

เจตคติท่ีดีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (พนิดา หล่อวงศต์ระกูล, 2557) นอกจากน้ีการแสวงรู้บนเวบ็ยงัเป็น

การส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีพฒันาการเก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองและทกัษะทางการคิดส่งผลให้ผูเ้รียนมี

ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง มีความ    ลุ่มลึกในเร่ืองท่ีเรียนรู้ (สุทิพย ์เป้งทอง, 2554) 

เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT (Team-Game Tournament) เป็นเทคนิครูปแบบ

หน่ึงในการสอนแบบร่วมมือท่ีพฒันาข้ึนโดยโรเบิรต ์สลาวิน มีลกัษณะคลา้ยกบัเทคนิค STAD เพียงแต่

เพิ่มเกมและการแข่งขนัเขา้มา เพื่อสร้างความต่ืนเตน้และชวนติดตามการเรียนรู้ โดยมีหลกัพื้นฐาน 4 

ส่วนคือ 1)การเรียนการสอน 2)การจดักลุ่ม 3)การแข่งขนั 4)การยอมรับความส าเร็จของทีม อนัเป็นการ

เพิ่มทกัษะพื้นฐานดา้นต่างๆ เช่น เช่ือมความสัมพนัธ์ของกลุ่มในเชิงบวก ผลสัมฤทธิของผูเ้รียนเพิ่ม

สูงข้ึนเม่ือน ามาใชเ้ป็นกิจกรรม เช่น เพื่อการพฒันาความสามารถในการสนทนาภาษาองักฤษซ่ึงท าให้

ผูเ้รียนพูดภาษาองักฤษไดดี้ข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 และผูเ้รียนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมาก (สุวรรณรัตน์ เผยศิริ, 2552) นอกจากน้ียงัสามารถน ามาประยุกต์เพื่อการพฒันากิจกรรม

ทางดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา เร่ือง กีฬาวอลเลยบ์อล ส่งผลใหผู้เ้รียนมีทกัษะการเล่นท่ีดีข้ึน และผูเ้รียน

มีพฤติกรรมการท างานร่วมกนัเป็นทีม ช่วยท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน (ศกัด์ิสิทธ์ิ ฤทธ์ิมหา, 

2553) การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT นั้นยงัสอดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษท่ี ๒๑  คือทกัษะดา้น

ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้วิธีสร้างความสัมพนัธ์ในการท างาน ท าให้สามารถ

ท างานบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาหาแนวทางในการพฒันาบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบ

ร่วมมือเพื่อเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยสมาร์ทโฟน วิชาการตกแต่งภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ ตามหลกัสูตร

มหาวิทยาลยั     ราชภฏัราชนครินทร์ เน่ืองจากการตกแต่งภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ นั้นเป็นพื้นฐานส าคญั

ในการออกแบบ และพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้ผู ้เ รียนมีความรู้
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ความสามารถในการออกแบบงานส่ือต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งสามารถเขา้ถึงวตัถุประสงค์

ของส่ือท่ีจะออกแบบ ซ่ึงตอ้งมีการติดต่อระหว่างเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมกนัออกแบบ  แสวงหาความรู้ 

เทคนิควิธีการร่วมกัน และยงัเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบในการท างานเป็นทีม 

ช่วยเหลือ แบ่งปัน และใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีในสมาร์ทโฟนเพื่อเขา้ถึงแหล่งความรู้ต่างๆ ท่ีผูส้อนไดค้ดัเลือก

มาอยา่งเหมาะสมและจดัเตรียมไวใ้นรูปแบบออนไลน์    

วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

1. เพื่อพฒันาบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยสมาร์ทโฟน วิชาการ

ตกแต่งภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ เร่ืองการตกแต่งภาพใบหน้านางแบบ ตามหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏั

ราชนครินทร์ 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บแบบร่วมมือเพื่อเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ด้วย

สมาร์ทโฟน วชิาการตกแต่งภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ ท่ีพฒันาข้ึน 

3. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บแบบร่วมมือเพื่อเสริมการมี

ปฏิสัมพนัธ์ดว้ยสมาร์ทโฟน วชิาการตกแต่งภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริมการมี

ปฏิสัมพนัธ์ดว้ยสมาร์ทโฟนวชิาการตกแต่งภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ 

สมมติฐำนกำรวจัิย 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยสมาร์ทโฟน 

วชิาการตกแต่งภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพไม่ต ่ากวา่ 80/80 

2. ดชันีประสิทธิผลจากการเรียนดว้ยบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์

ดว้ยสมาร์ทโฟน วชิาการตกแต่งภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ มีดชันีความกา้วหนา้ทางการเรียนไม่ต ่ากวา่ .70 

3. ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์

ดว้ยสมาร์ทโฟน วชิาการตกแต่งภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ อยูใ่นระดบัมาก 

ขอบเขตกำรวจัิย 

1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย

สมาร์ทโฟน วิชาการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เร่ืองการตกแต่งภาพใบหน้านางแบบ ส าหรับ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีตามหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 5 ปี มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

48



 

2. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

3. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง คือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

สาขาสาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ท่ีลงทะเบียนเรียน 

วชิาการตกแต่งภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนท่ี 1/2558 จ  านวน 34 คน  

 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

การวิจยัน้ีเป็นการพฒันาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บแบบร่วมมือเพื่อเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ด้วย
สมาร์ทโฟน โดยใชห้ลกัการออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอน ADDIE model 5 ขั้นตอน ซ่ึง
สามารถน าไปใช้ในการออกแบบและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ไดเ้ป็นอย่างดี (มนต์ชยั เทียนทอง, 
2548) ดงัภาพ 

 

ภาพที ่1 หลกัการออกแบบ ADDIE model 5 ขั้นตอน 
ทีม่า : https://www.gotoknow.org/posts/561221 

 

ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัตาม 5 ขั้นตอนของ ADDIE ดงัน้ี 
1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ผูว้ิจยัก าหนดวตัถุประสงค ์วิเคราะห์เน้ือหาบทเรียนท่ีเหมาะสม

กบัผูเ้รียนเพื่อให้สามารถท ากิจกรรมเรียนรู้ร่วมกนั และเปรียบเทียบวิธีการใช้สมาร์ทโฟนแบบต่างๆ 
เพื่อเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างรวดเร็วท่ีสุด โดยผูว้ิจยัเลือกบทเรียน เร่ืองการตกแต่งภาพใบหน้า
นางแบบ โดยใช ้QR code เพื่อเขา้ถึงแหล่งความรู้ในบทเรียนออนไลน์ (WebQuest) ซ่ึงไดค้ดัสรรแหล่ง
สนบัสนุนการเรียนรู้จาก Web sites ต่างๆ และจดัท าหมวดหมู่  

2. ขั้นการออกแบบ (Design) ผูว้จิยัท  าการออกแบบเน้ือหาในบทเรียน ใบความรู้ท่ีประกอบดว้ย
การเช่ือมโยงไปยงัแหลงความรู้ดว้ย QR code ใบงานท่ีช่วยให้ผูเ้รียนร่วมกนัออกแบบ คิด วิเคราะห์การ
ใช้เคร่ืองมือ เทคนิคต่างๆ ในการแต่งภาพ แบบทดสอบก่อนบทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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ภารกิจ ประเด็นค าถามท่ีส าคัญ และการแข่งขันทั้ งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ขั้นตอนการน าเสนอ 
แบบทดสอบหลงับทเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ และออกแบบ Quest Short Term Web Quest 
โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยู ่6 ส่วนคือ 1.บทน า     2. ภารกิจ 3. กระบวนการ 4. แหล่งความรู้ 5. การ
ประเมินผล 6. สรุป (Mustafa Jwaifell, 2558) เพื่อให้ผูเ้รียนเผชิญและสร้างประสบการณ์กบัแหล่ง
ความรู้ใหม่ๆ 

3. ขั้นการพฒันา (Development) ผูว้จิยัท  าการสร้างบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริม
การมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยสมาร์ทโฟนตามท่ีออกแบบไว ้และการสร้างเอกสารประกอบการเรียน และท าการ
แปลง URL ให้เป็น QR code เพื่อใชร่้วมกบับทเรียน และกิจกรรมต่างๆ  และทดสอบการท างานของ
ระบบต่างๆ ท่ีพฒันาข้ึน 

4. ขั้นการน าไปใช ้ (Implementation) ผูว้ิจยัไดน้ าบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริม
การมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยสมาร์ทโฟนไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบหาขอ้บกพร่อง และด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ข ก่อนน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ผูว้จิยัไดน้ าบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริมการ
มีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยสมาร์ทโฟน ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 34 คน เพื่อท าการประเมินผลตาม
วตัถุประสงคก์ารวจิยั โดยการประเมินนั้นมีทั้งขั้นตอนการสังเกต ติดตามการท างานและพฤติกรรมกลุ่ม 
เทคนิควธีิการท่ีผูเ้รียนน ามาปรับใชใ้นการปฎิบติังาน และแบบทดสอบ 

สรุปผลกำรวจัิย 

 ขอ้มูลนกัศึกษาท่ีน ามาใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 34 คนนั้นเป็นนกัศึกษาชายร้อยละ 32.35 
เป็นนกัศึกษาหญิงร้อยละ 67.65 นกัศึกษามีอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนร้อยละ 117.65 มีการใช้งาน
สมาร์ทโฟนเฉล่ียวนัละ 9.88 ชัว่โมงต่อวนั และนกัศึกษาร้อยละ 100 ไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนร่วมกบั
บทเรียนมาก่อน จากการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัพบวา่ 

1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บแบบร่วมมือเพื่อเสริมการมี
ปฏิสัมพนัธ์ดว้ยสมาร์ทโฟน วชิาการตกแต่งภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ เร่ืองการตกแต่งภาพใบหนา้นางแบบ 
โดยเร่ิมจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ทดลองใชบ้ทเรียนในการเรียนการสอน เก็บคะแนนระหวา่ง
เรียนไปตามล าดบั จากนั้นทดสอบหลงัเรียน แลว้จึงน าผลมาวเิคราะห์หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 
(ชยัยงค ์และคณะ, 2520) ซ่ึงมีแนวทางการค านวนดงัน้ี 
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เม่ือ E1 คือ คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีตอบถูกจากการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียนคิดเป็นร้อยละ 
E2 คือ คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีตอบถูกจากการท าแบบทดสอบหลงัระหวา่งเรียนคิดเป็นร้อยละ 
∑X คือคะแนนรวมท่ีตอบถูกของผูเ้รียนทุกคนท่ีท าแบบฝึกหดั 
∑F คือคะแนนรวมท่ีตอบถูกของผูเ้รียนทุกคนท่ีท าการทดสอบหลงัเรียน 
A คือคะแนนเตม็ของแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
B คือคะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
N คือจ านวนผูเ้รียน 

จ านวน
ผูเ้รียน (N) 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ ประสิทธิภาพของผลโดยรวม 
E1/E2 คะแนน 

เตม็ (A) 
คะแนน  
เฉล่ีย  

E1 
คะแนน 
เตม็ (B) 

คะแนน  
เฉล่ีย  

E2 

34 30 24.97 83.23 20 16.44 82.20 83.23/82.20 

ตารางท่ี 1 วเิคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย
สมาร์ทโฟน 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.23/82.20 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีผูว้ิจยั
ก าหนดไวคื้อ 80/80 แสดงวา่บทเรียนช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ได ้

2. การหาดชันีประสิทธิผลของคะแนนการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือ
เพื่อเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยสมาร์ทโฟน โดยใชว้ิธีของ Goodman, Fletcher and Schneider (การ
ประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้, 2555) ซ่ึงมีแนวทางการค านวนดงัน้ี 

 

เม่ือ P1% คือ ร้อยละของผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
P2% คือ ร้อยละของผลรวมของคะแนนทดสอบหลงัเรียน 

จ านวนผูเ้รียน (N) 
ผลรวมของคะแนนทดสอบ 

ดชันีประสิทธิผล (E.I) ร้อยละของผลรวมของ
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

ร้อยละของผลรวมของ
คะแนนทดสอบหลงัเรียน 

34 34.56 82.21 0.728 

ตารางท่ี 2 วเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพ่ือเสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ดว้ยสมาร์ทโฟน 

จากตารางท่ี 2 พบว่าค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากบั 0.728 หมายถึงนักศึกษามี
ความกา้วหนา้ในการเรียนร้อยละ 72.8 แสดงวา่บทเรียนช่วยใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ได ้
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3. ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อ
เสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยสมาร์ทโฟนโดยรวมเห็นดว้ยในระดบัมาก (4.26) 

 

ประเดน็ความคดิเห็น Mean 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ด้านวทิยากร 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวทิยากรมีความชดัเจน 4.33 มาก 

2. ความรู้ของวทิยากรในเน้ือหาการสอน 4.30 มาก 

3. การเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมแสดงความคิดเห็น 4.21 มาก 

4. การตอบขอ้ซกัถาม ตรงประเดน็ เขา้ใจง่าย 4.42 มาก 

5. ส่ือท่ีใชใ้นการอบรมมีความเหมาะสม 4.33 มาก 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 

1. ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี ก่อน การอบรม 2.64 ปานกลาง 

2. ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี หลงั การอบรม 4.21 มาก 

ด้านสถานที ่/ ระยะเวลา/ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการอบรม 

1. สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสมกบัการอบรม 4.33 มาก 

2. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.03 มาก 

3. สมาร์ทโฟนท าใหค้น้หาขอ้มูลความรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 4.15 มาก 

4. ความรวดเร็วในการเขา้ถึงเน้ือหาผา่น QR 4.24 มาก 

5. มีการแบ่งปันและแสวงหาความรู้ร่วมกนั 4.24 มาก 

6. ความพึงพอใจโดยรวมในการอบรบคร้ังน้ี 4.27 มาก 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 

1. ความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช ้ 4.18 มาก 

2. สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอ่ืน 4.33 มาก 

3. สามารถใหค้  าปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงานได ้ 4.12 มาก 
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ประเดน็ความคดิเห็น Mean 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

4. มีความเขา้ใจในการท างานแบบร่วมมือกนัมากข้ึน 4.21 มาก 

5. มีความรู้ความเขา้ใจในการใชส้มาร์ทโฟนเพ่ือคน้หาขอ้มูลความรู้มากข้ึน 4.42 มาก 

เฉลีย่ 4.26 มาก 

ตารางท่ี 3 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริมการมี
ปฏิสัมพนัธ์ดว้ยสมาร์ทโฟน 

 จากตารางท่ี 3 ผลจากการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียนนั้นมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
แสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยสมาร์ทโฟนอยูใ่นระดงัมาก เม่ือพิจณาในส่วน
รายละเอียดพบวา่รายการท่ีผูเ้รียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ขอ้ท่ี 3 ท่ีผูว้จิยัตั้งไว ้

อภิปรำยผล 

การสอนดว้ยบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยสมาร์ทโฟน 
นั้นสามารถช่วยให้ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน เน่ืองจากบทเรียนและส่ือท่ีใช้ผ่านการออกแบบตาม
หลกัการและมีความน่าสนใจทั้งวิธีการน าเสนอ และเทคนิควิธีท่ีใช้ ท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่ง
ความรู้ไดจ้ากสมาร์ทโฟน ของผูเ้รียนเอง ดว้ยการใช ้QR code ช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้ รวมถึง
กิจกรรมท่ีออกแบบให้ผูเ้รียนจบัคู่ และช่วยกนัคิด วิเคราะห์ถึงความตอ้งการ และการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
เพื่อบรรลุเป้าหมาย ท าใหผู้เ้รียนนั้นมีส่วนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จึงท าใหส้มรรถภาพในการเรียนรู้ของ
กลุ่มเพิ่มสูงข้ึน การเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้อยา่ง WebQuest ร่วมกบั
สมาร์ทโฟน ท าให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือการเรียนดว้ยประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ แหล่งความรู้และ
เทคนิคการท างานต่างๆ มากมาย ท่ีสามารถเขา้ถึงง่าย รวดเร็ว และการจดักิจกรรมการแข่งขนัระหว่าง
กลุ่มช่วยให้ผูเ้รียนสนุก ไดเ้รียนรู้ และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น จึงส่งผลให้มีการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพโรจน์ เบาใจ (2557) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากบทเรียนผา่น
เวบ็ไซตด์ว้ยสมาร์ทโฟน พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ผูเ้รียนตอ้งมีสมาร์ทโฟนท่ีมีคุณภาพดี อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานทั้งตวัเคร่ือง กล้องด้านหลงั 
แบตเตอร่ี และสามารถติดตั้งโปรแกรม QR code reader ได ้

2. ผูส้อนควรอธิบาย และสาธิตการใชส้มาร์ทโฟนเพื่อเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลความรู้ เน่ืองจากผูเ้รียนบาง
คนไม่เคยใช ้QR code งานมาก่อน  

3. ควรมีการจดัเตรียมปลัก๊ไฟ สายชาร์ตส าหรับสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ใหเ้พียงพอ 
4. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตตอ้งมีคล่ืนสัญญาณอยู่ในระดบัดี สามารถใช้งานได้ต่อเน่ือง หรือผูเ้รียน

สามารถเช่ือมต่อกบัระบบ 3G หรือ 4G ได ้
5. ควรมีการวจิยัในลกัษณะน้ีเพิ่มเติมในเน้ือหาวชิาท่ีแตกต่างออกไปเพื่อยนืยนัผลการวจิยั 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัย น้ี  เ ป็นการทดลองสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเ รียนเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม Scratch ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยการ
สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม Scratchร่วมกบั
การเรียนรู้แบบร่วมมือ และ2)เพื่อหาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรม Scratch ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิธีการด าเนินการวิจยัมี 5 ขั้นตอน คือ 1) 
การศึกษาสภาพปัญหารายวชิา ผูส้อน ผูเ้รียนสถานศึกษา 2) การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนโดย
ใช้โปรแกรม Scratch ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิด  3) การสร้างเคร่ืองมือ โดย
ออกแบบบทเรียนและแบบทดสอบ  4) การทดลอง และเก็บขอ้มูลในกลุ่มทดลองเป็นเวลา 4 คาบ  5) 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยค่าที (t-test แบบ Dependent Samples) ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวจิยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการ
สอนโดยการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม 
Scratch ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความคิดเห็น
เก่ียวกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเฉล่ียของผูเ้รียนในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม 
Scratch ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมืออยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.37) และจากการสังเกตร่วมกบัการ
สุ่มสัมภาษณ์พบกวา่ผูเ้รียนเห็นดว้ยทั้ง 9 คนกบัการใชโ้ปรแกรม Scratch ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
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ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนได้ ซ่ึงผลการวิจยัท่ีได้จากการทดลองและสังเกตน้ีสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันารูปแบบการเรียนรู้ต่อไปได ้
 

ค าส าคัญ : แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  โปรแกรม Scratch  การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
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Abstract 
 This research is an experimental build achievement motivation in computer programming 
by using Scratch program and collaborative learning. The purposes were to 1) compare achievement 
learning before and after the students have been learning by creating achievement motivation for 
learning computer programming language by using Scratch program with colallaborative learning 2) 
find the achievement motivation to learn computer programming language by using Scratch program 
with collaborative learning. There are five steps in the research: 1) the study of the problems course 
instructional academies 2) design pattern instruction using Scratch program with collaborative 
learning model partner 3) create tools about designing lessons and testing 4) trail and data collection 
in experimental group for 4 times 5)the statistic analysis with t-test (Dependent Samples) mean and 
standard deviation. 
 The results showed that achievement before and after the students have been learning by 
creating motivation for learning computer programming language by using Scratch program with 
collaborative learning differences are statistically significant at the level .05. The average 
achievement of students in computer programming using Scratch program with collaborative learning 
is at the high level (mean = 4.37).  From observation with ramdom interviews 9 students found over 
the students agreed with coding by Scratch program with collaborative leaning were created 
achieviement motivations to learn. The findings of the experiment and observation can applied to 
develop learning model in the future.   
 
Keywords : Achievement Motivation, Computer Programming, Scratch Program, Collaborative 
Learning 
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บทน า  
 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดให้จดัการเรียนการ
สอนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพดา้นความรู้ และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และให้ผู ้เรียนท่ีจบมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการเรียนเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และทกัษะท่ีจ าเป็นของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ส่วน
หน่ึง คือ ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information, Media, Technology Skill) 
(วจิารณ์ พานิช, 2555) จากงานวจิยัหลายเร่ืองไดพู้ดถึงการเรียนเขียนโปรแกรมเป็นเร่ืองท่ียาก (Ibrahim, 
Yusoff,  Mohamed@Omar, & Jaafar, 2010) ตอ้งใช้หลกัการคิดแกปั้ญหาและการคิดเชิงตรรกะ 
(Rajaravivarma, 2005) ปัญหาในการสอนเขียนโปรแกรมให้ผูเ้รียนเขา้ใจ และมีทกัษะการคิดนั้นเป็น
ปัญหาการท่ีเกิดข้ึนมานานแลว้ (Baldwin & Kuljis, 2000)  มีการหาทางแกปั้ญหาโดยการสร้างแรงจูงใจ
กระตุน้ให้อยากเรียนรู้ มีส่ือการสอนท่ีตรงกบัเน้ือหาการเรียนการสอน และมีการปรับทศัคติก่อนการ
เรียนเขียนโปรแกรม (Ibrahim et al., 2010) การเขียนโปรแกรมในปัจจุบนัเน้นมาเป็นการเขียน
โปรแกรมบนอุปกรณ์ไร้สาย เช่น มือถือ แทป็เล็ต ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีใชทุ้กวนัทั้งในและนอกห้องเรียน ท า
ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและอยากลงมือท า ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ เรียนรู้ไดต้นเอง ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค ์และสนุกในการเรียนรู้ท่ีจะเขียนโปรแกรมไดเ้ป็นอยา่งดี และผูเ้รียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิสูง จะตั้งใจเรียนและประสบความส าเร็จในการเรียน ตรงกนัขา้มกบันักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิต ่าจะขาดความสนใจ ไม่ตั้งใจเรียนสอดคลอ้งทฤษฏีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของไวเนอร์ (ชิดาพนัธุ 
มูลผล, 2552 อา้งอิงใน วารินทร์ รามฤทธ์ิ, 2557) เพื่อให้การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เป็นเร่ือง
ท่ีน่าสนุกคิด สนุกวิเคราะห์ และไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กนั ผูว้ิจยัจึงเลือกวิธีการการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning) ท่ีเป็นการรับผดิชอบร่วมกนัในการแสวงหาความรู้ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใน
การเสริมสร้างสมรรถภาพ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการใชค้วามคิดและการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
ช่วยให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตจริง ซ่ึงจะส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) โดยให้ผูเ้รียนแต่ละคนคิดหาค าตอบ
ของปัญหาเองก่อนแล้วน าค าตอบมาอภิปรายแลกเปล่ียนกนัเพื่อนคู่คิด จากนั้นสอบถามผูเ้รียนแต่ละ
กลุ่มวา่แตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร และสรุปผล (มนตช์ยั เทียนทอง , 2556) และ งานวิจยัน้ีใช ้ Visual 
Programming Language (VPL) ซ่ึงเป็นภาษาในการเขียนโปรแกรมโดยขอ้ความและสัญลกัษณ์รูปภาพ
ส่ือความหมาย เพื่อช่วยลดการจดจ าค าสั่งของโปรแกรม ซ่ึงพื้นฐานแนวคิดมาจากรูปส่ีเหล่ียมและลูกศร
เคร่ืองมือ VPL รู้จกัอีกช่ือว่า dataflow หรือ diagrammatic programming (Wikipedia, 2015) โดย
งานวิจยัน้ีเลือกใชโ้ปรแกรม Scratch ของ MIT Media Lab ซ่ึงจะสอนให้ผูเ้รียนอายุ 8-16 ปี ช่วยให้
ผูเ้รียนคิดสร้างสรรค ์คิดวเิคราะห์ และเรียนรู้การท างานแบบร่วมมือซ่ึงเป็นทกัษะของผูเ้รียนในศตวรรษ
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ท่ี 21 ผูเ้รียนสามารถสร้างช้ินงานได้อย่างง่าย เช่น นิทาน ภาพเคล่ือนไหว เกม ดนตรี และศิลปะ เม่ือ
สร้างช้ินงานเสร็จแล้วสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกับผูอ่ื้นบนเว็บไซต์ได้ โปรแกรมน้ีมี
เคร่ืองมือเป็นบล็อกใชก้ารลากมาวาง (Script) แทนการเขียนค าสั่ง (Code) แบบปกติ เพื่อสั่งให้ตวัละคร 
(Sprite) ท างานในต าแหน่งต่างๆ บนเวที (Stage) เช่น เปล่ียนท่าทาง เคล่ือนท่ี หรือควบคุมการท างาน
ของตวัละคร (MIT Media Lab, 2015) 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย  
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียน
การสอนโดยการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรม Scratch ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 2. เพื่อหาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม 
Scratch ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง การเรียนรู้แบบร่วมมือในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรม Scratch เพื่อสร้างแรงจูงใจ ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัตามขั้นตอนวธีิการด าเนินการวจิยั 5 ขั้นตอน 
คือ 1) การศึกษาสภาพปัญหา  2) การออกแบบ  3) การสร้างเคร่ืองมือ  4) การทดลองและการเก็บขอ้มูล  
5) การวเิคราะห์ขอ้มูล  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  การศึกษาสภาพปัญหา ผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจขอ้มูลโดยวิธีสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อน 1 ท่าน 
นกัเรียน จ านวน 20 คนโรงเรียนวดัเป่ียมนิโครธาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท าให้ทราบปัญหาการสอน
เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับมธัยมต้น พบว่าทางโรงเรียนมีการสอนเขียน
โปรแกรมให้นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และให้นกัเรียนท าโครงงานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์
ออกมา 1 งาน ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการสอน 1 ภาคเรียน โดยใชภ้าษาซีซ่ึงตอ้งเร่ิมสอนตั้งแต่การเขียนเขียน
โปรแกรม รู้จกัเลือกใช้หรือคิดอลักอริท่ึมออกมาให้เหมาะสมกบังานนั้นๆ แลว้ยงัตอ้งมีขั้นตอนการ
คอมไพล์เป็นภาษาเคร่ืองก่อนจึงจะรันโปรแกรมได ้จากนั้นจึงท าการสัมภาษณ์นกัเรียนถึงสภาพความ
ช านาญและเคร่ืองมือสนบัสนุน พบวา่ นกัเรียนไดเ้รียนการใชโ้ปรแกรมพื้นฐานมาในชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 และ 2 เช่น โปรแกรม MS Office โปรแกรม Sketchup  โปรแกรม Logo ดา้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้น
นกัเรียนส่วนใหญ่ (16 คน) ไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชท่ี้บา้น มีการใชอิ้นเตอร์เน็ตผา่นโทรศพัทแ์ละร้าน
อินเตอร์เน็ต (19 คน) มีนักเรียน 1 คนท่ีมีอินเตอร์เน็ตใช้งานท่ีบา้น ซ่ึงการบ้านในวิชาอ่ืนๆจะให้
นกัเรียนคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เช่น วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
ICT เพื่อพอ่หลวงท่ีโรงเรียน มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 15 เคร่ือง จากสภาพปัญหาดงักล่าวสรุปไดว้า่
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การสอนเขียนโปรแกรมให้นักเรียนจดัท าโครงงานด้วยภาษาซีนับเป็นเร่ืองท่ียากส าหรับผูส้อนและ
ผูเ้รียน อีกทั้งนักเรียนยงัไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนแต่ก็มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ส าเร็จรูป และการใช้อินเตอร์เน็ตบา้ง และมีขอ้จ ากดัจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่พอเพียงกบัจ านวน
นกัเรียน 
 2. การออกแบบ ท าการออกแบบประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
     กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 20 คน ซ่ึงคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
จากนกัเรียนสายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวดัเป่ียมนิโครธาราม ต.หัวไทร อ.บางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เน้ือหาในการวจิยัคร้ังน้ีใชเ้น้ือหาเร่ืองค าสั่งควบคุมการท างานของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ตวัแปร
ตน้ คือ การเรียนการสอนโดยการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนเขียนโปรแกรภาษาคอมพิวเตอร์  
โดยใช้โปรแกรม Scratch ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตวัแปรตาม คือ ผลการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแรงจูงใจของผูเ้รียน และท าการออกแบบขั้นตอนการทดลองตามกรอบ
แนวคิดดงัภาพท่ี 1 

 

The Achievement Motivation in Computer Programming By Scratch Program and Collaborative Learning

Experimental Process

Visual Programming : 
Scratch Program

Objective Learning

Pre-test

Set of Pair Student

Learning Basic Programming

Learning Advance Programming 

Post-test

Motivating Questionnaire

Pair

 

Share

 

 Collaborative Learning :
Think-Pair-Share

Think

10 Min

10 Min

15 Min

50 Min

20 Min

15 Min

50 Min

Lab Scratch 70 Min

?

Interview

Think

?

 
ภาพที ่1 กรอบการสร้างแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการเรียนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 

โดยใชโ้ปรแกรม Scratch ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

 3. การสร้างเคร่ืองมือ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
3.1 ใบเน้ือหาและใบงานในการฝึกปฏิบติัการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ด้วย

โปรแกรม Scratch โดยออกแบบและประยุกต์ใช้จากแบบฝึกทกัษะการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556)  ประกอบดว้ย
การเรียนการสอน 4 ส่วน คือ 1) เคร่ืองมือพื้นฐานของ Scratch 2)โปรแกรมแรกตวัละครเตน้ร า 3) การ

62



 

เปล่ียนภาพพื้นหลงั การใส่เสียง ก าหนดเวลาในการแสดงผลและการเขียนเกมซ่อนหา (4) การคน้ควา้
และน าเสนอผลงาน  

3.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โดยการ
สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Scratch 
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ จ านวน 20 ขอ้ 

3.3 แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มและผลงานกลุ่มของสมาชิกภายในกลุ่มยอ่ย  
3.4 แบบสอบถามเพื่อหาแรงจูงใจของผูเ้รียนต่อบทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ี

ใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี 
3.5 แบบสัมภาษณ์หลงัการเรียนการสอน โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 9 คน 

 4. การทดลองและการเก็บข้อมูล  การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบแผนการทดลองใช้แบบการทดลอง 
กลุ่มทดลองเดียวท่ีมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One Group Pretest Posttest Design) และมี
การเก็บรวบรวมขอ้มูลตามกรอบงานวจิยัดงัภาพท่ี 1 โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนดงัน้ี  

4.1  ก่อนท าการทดลอง ให้กลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยผูว้ิจยั
ดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

4.2  ผูว้ิจยัแบ่งกลุ่มผูเ้รียนคละความสามารถ กลุ่มละ 2 คน แบบเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-
Share) โดยแยกเป็นผูเ้รียนเก่ง อ่อน และช้ีแจงขอ้ปฏิบติัในการเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการ
เรียน  

4.3  จดัการเรียนรู้วิชาการเขียนโปรแกรม โดยใช้การเขียนโปรแกรมแบบ Visual 
Programming Language โดยใชเ้คร่ืองมือ Scratch โดยมีการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้าง
แรงจูงใจ 2) ขั้นการศึกษา และ 3) ขั้นการทดสอบตามใบงานท่ีมอบหมาย สัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง รวม
ทั้งหมด 4 ชัว่โมง  

4.4 สังเกตพฤติกรรมและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนขณะทดลองและประยุกต์ใช ้
โดยตรวจดูผลงานของนกัเรียนหลงัจากท่ีไดม้อบหมายตามใบงานแลว้ 

4.5 เม่ือจบบทเรียนให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบชุด
เดียวกบัการสอบก่อนเรียน 

4.6 ใหผู้เ้รียนประเมินความพึงพอใจลงแบบสอบถามการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการ
เรียนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม Scratch ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

4.7 สัมภาษณ์หลงัการเรียนการสอน โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 9 คน 
 5. การวเิคราะห์ข้อมูล ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล 2 ดา้น คือ 1) วเิคราะห์หาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัเรียน โดยใชค้่าที (t-test แบบ Dependent Samples) และ 2) 
วเิคราะห์หาแรงจูงใจของผูเ้รียน โดยใชค้่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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สรุปผลการวจัิย  
 1. จากการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลนกัเรียน ชั้นมธัยมปีท่ี 3 จ านวน 20 คน ส่วนใหญ่
เป็นนกัเรียนหญิง จ านวน 12 คน (ร้อยละ 60) และมีนกัเรียนชาย จ านวน 8 คน (ร้อยละ 40) พบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยการสร้างแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Scratch ร่วมกบัการเรียนรู้
แบบร่วมมือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. จากตารางท่ี 1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเฉล่ียของผูเ้รียนในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
โดยใชโ้ปรแกรม Scratch ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมืออยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.37) 
ตารางที ่1 ค่าสถิติของแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

รายการ X̄  S.D. ระดบั 

แรงจูงใจในความสะดวกสบายของเคร่ืองมอื    
1. เคร่ืองมือ Scratch ท าใหก้ารเขียนโปรแกรมง่ายกวา่การเขียนแบบเดิม 4.55 0.60 มากท่ีสุด 
2. เคร่ืองมือ Scratch ใชง้านสะดวกไม่สลบัซบัซอ้น ท างานแลว้เห็นผลลพัธ์

ทนัทีโดยไม่ตอ้งแปลงเป็นภาษาเคร่ือง 
4.05 0.83 มาก 

3. นกัเรียนไม่ตอ้งจ ารูปแบบค าสัง่ เช่น ใชว้ธีิลากบลอ๊กมาวาง  4.20 0.77 มาก 
แรงจูงใจในการเขียนโปรแกรมแนวภาพเคลือ่นไหว    

4. การเลือกตวัละครเป็นตวัเดินเร่ืองเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและต่ืนเตน้ 4.55 0.60 มากท่ีสุด 
รายการ X̄  S.D. ระดบั 

5. นกัเรียนสามารถใชค้วามคิดของตนเองอยา่งอิสระ เช่น เลือกตวัละครเอง 
เลือกพ้ืนหลงัเอง 

4.15 0.75 มาก 

6. สนุกกบัการคิดท่ีจะใหต้วัละครกระท าการใดๆ เช่น มีการเดิน เตน้  
ตีลงักา ร้องเพลง ฯลฯ 

4.60 0.75 มากท่ีสุด 

7. นกัเรียนอยากเขียนโปรแกรมแนวภาพเคล่ือนไหวแบบอ่ืนๆ เพ่ิมลูกเล่น
มากข้ึน 

4.45 0.69 มาก 

แรงจูงใจด้านการเขียนโปรแกรมเกม    
8. นกัเรียนอยากเขียนเกมคอมพิวเตอร์ใหเ้ป็นอยูแ่ลว้ก่อนมาเรียน Scratch 4.05 1.00 มาก 
9. เม่ือไดล้องเขียนเกมซ่อนหาแลว้ ท าใหน้กัเรียนอยากเขียนเกมอ่ืนๆ อีก 4.40 0.82 มาก 
10. นกัเรียนคิดวา่ตนเองมีความสามารถในการเขียนเกมเพ่ิมข้ึนจากท่ีไดใ้ช้

โปรแกรม Scratch 
4.20 0.95 มาก 

แรงจูงใจในการเขียนโปรแกรมขั้นสูง    
11. นกัเรียนสนใจอยากเรียนวชิาการโปรแกรมในขั้นสูงต่อไป เช่น ภาษา 

HTML5, Microsoft .Net ,Java, PHP, App Inventor 
4.20 0.95 มาก 

12. นักเรียนมีเห็นว่าวิชาการเขียนโปรแกรมจ าเป็นต่อการเรียนรู้วิชาท่ี
เก่ียวกบัดา้นคอมพิวเตอร์ และจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
ต่อไปในอนาคต 

4.50 0.69 มาก 
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แรงจูงใจในการเรียนรู้แบบร่วมมอื    
13. นกัเรียนชอบเรียนรู้ร่วมกบัเพ่ือนแบบเพ่ือนคูคิ่ด 4.55 0.69 มากท่ีสุด 
14. นกัเรียนเห็นวา่การเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิดช่วยใหก้ารเรียนมีความเขา้ใจ

มากยิง่ข้ึน 
4.60 0.50 มากท่ีสุด 

15. นกัเรียนไดคิ้ดเอง ปรึกษาเพ่ือน และแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในการเรียน
แบบร่วมมือ 

4.55 0.60 มากท่ีสุด 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเฉลีย่ 4.37 0.77 มาก 
  

 3. จากการสังเกตพบวา่ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบร่วมกนั ช่วยกนัคิด ช่วยกนัท า มีการแบ่งปัน
ประสบการณ์และความรู้กบัเพื่อนร่วมทีม และเพื่อนในชั้นเรียนทั้งแบบออนไลน์และในชั้นเรียนปกติ
ตามกระบวนการการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) ดงัภาพท่ี 2 และสามารถท างานส าเร็จ
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 4. จากการสัมภาษณ์นกัเรียนจ านวน 9 คนแบบสุ่มเลือก พบวา่ นกัเรียนมีความสนุกท่ีไดเ้รียน
เขียนโปรแกรมดว้ยโปรแกรม Scratch เพราะใชง้านง่าย ไม่ตอ้งจ ารูปแบบค าสั่ง ใชก้ารลากบล๊อกมาวาง 
ตวัละครมีหลากหลายและมีสีสัน นกัเรียนทุกคนคิดว่าการใช้โปรแกรม Scratch และการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยการพดูคุยปรึกษากนัช่วยสร้างแรงจูงใจในการเขียนโปรแกรมได ้

ขั้นตอนใหผู้เ้รียนไดคิ้ด  

ตามใบงานกิจกรรม (Think) 
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ขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Pair) 

 

ขั้นแบ่งปันความรู้  

ผา่นสงัคมออนไลน ์และ

น าเสนอในชั้นเรียน  (Share) 

 

 

ภาพที ่2 กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกนั (เพ่ือนคู่คิด : Think-Pair-Share) 

อภิปรายผลการวจัิย 

1.  จากผลงานวิจยัน้ีบ่งช้ีว่าการจดัการเรียนการสอนโดยการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการ
เรียนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม Scratch ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถ
น าไปใช้ไดจ้ริง ตอ้งมีการจดักระบวนการเรียนการสอน ตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มให้นกัเรียนอยากเรียน 
กระตุน้ความอยากรู้ และสร้างความกา้วหนา้ เช่น ลดการบรรยายเนน้ท่ีการปฏิบติั จบัเวลาซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนใชเ้วลาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แข่งขนัระหวา่งทีม และให้รางวลัเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในส่ิงท่ี
จะเรียนรู้ถดัไป รวมถึงตวัผูส้อนเองตอ้งเปล่ียนจากผูส้อนเป็นผูแ้นะน าตามความสนใจของผูเ้รียน สร้าง
โอกาสให้ผูเ้รียนได้แสวงหาความรู้ได้อย่างอิสระโดยมีผูส้อนเป็นผูช่้วยเหลือและสนับสนุนตาม
ศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละทีม 

2.  จากตารางท่ี 1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผูเ้รียนในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โดย
ใชโ้ปรแกรม Scratch ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มี 6 ขอ้เรียงจากมากไปหานอ้ย
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ดงัน้ี 1) นกัเรียนสนุกกบัการคิดท่ีจะให้ตวัละครกระท าการใดๆ เช่น มีการเดิน เตน้ ตีลงักา ร้องเพลง 
ฯลฯ  2) นกัเรียนเห็นวา่การเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดช่วยให้การเรียนมีความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน  3) เคร่ืองมือ 
Scratch ท าให้การเขียนโปรแกรมง่ายกวา่การเขียนแบบเดิม  4) การเลือกตวัละครเป็นตวัเดินเร่ืองเป็น
เร่ืองท่ีน่าสนใจและต่ืนเตน้  5) นกัเรียนชอบเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อนแบบเพื่อนคู่คิด และ 6) นกัเรียนไดคิ้ด
เอง ปรึกษาเพื่อน และแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในการเรียนแบบร่วมมือ สรุปไดว้า่การใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็น
ภาพตวัละคร ฉากหลงั และมีการสั่งใหต้วัละครท าท่าทางต่าง การไดเ้รียนรู้ร่วมกนักบัเพื่อนคู่คิดนั้นช่วย
สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิไดเ้ป็นอยา่งมาก และผูว้จิยัเห็นวา่การเรียนเขียนโปรแกรมส าหรับผูเ้รียนระดบั
มธัยมตน้การสอนในเชิงของภาพเคล่ือนไหวจะเหมาะสมมากกวา่การสอนเขียนเกมหรือการสอนอลักอ
ริ ท่ึ ม ซ่ึ ง มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น เ กิ น ไ ป ส า ห รั บ ผู ้ เ รี ย น ท่ี เ ร่ิ ม ต้ น เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม  ทั้ ง น้ี 
สืบเน่ืองจากพื้นฐานความรู้เดิมทางคอมพิวเตอร์ของกลุ่มตวัอย่างน้ีมีพื้นฐานในการใช้โปรแกรมดา้น
กราฟฟิกมาก่อน ในการเรียนการสอนต่อไปเม่ือผูเ้รียนไดศึ้กษาจนคุน้ชินกบัเคร่ืองมือ วิธีการคิดเชิง
ตรรกะแล้ว ผูส้อนค่อยๆสอดแทรกตวัอย่าง แบบฝึกหัด ท่ีหลากหลายเพิ่มยิ่งข้ึนไปจากง่ายไปหายาก 
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและเป็นล าดบัขั้น ซ่ึงจะท าให้ไม่เกิดการทอ้แทใ้นการเรียน
เขียนโปรแกรมไปเสียก่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอดิศกัด์ิ พงษพ์ูลผลศกัด์ิ ไพบูลยเ์กียรติโกมล 
และปิยุมาศ เจริญพนัธุวงศ์ (2544) ซ่ึงไดศึ้กษาปัจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนของรัฐ กรณีศึกษาจงัหวดัลพบุรีพบวา่เจตคติท่ีดีต่อ
การเรียน เช่น วธีิการสอน การสร้างบรรยาการศท่ีดี แรงจูงใจ ท าใหน้กัเรียนตั้งใจเรียนและมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิและรับผดิชอบต่อการเรียน มีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ในการเรียนการสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์นั้น ผูส้นใจสามารถน าเทคนิคการ
จดัการเรียนการสอนและเคร่ืองมืออ่ืนๆ มาปรับประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัอายุ อุปกรณ์สถานท่ี รวมถึง
ส่ิงสนับสนุนพื้นฐานจากครอบครัว เน่ืองจากห้องเรียนท่ีท าการทดลองคร้ังน้ีมีข้อจ ากัดเร่ืองเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีไม่พอเพียงต่อจ านวนนกัเรียน คาบสอนท่ีเป็นการสอนเสริม และนกัเรียนส่วนใหญ่ไม่มี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีบา้น ดงันั้นปัจจยัต่างๆ น้ีในสถานท่ีและเวลาท่ีต่างกนั ยอ่มส่งผลต่อผลการวิจยัท่ี
แตกต่างกนัดว้ย  

2. ส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจยัด้านอ่ืนท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
เพิ่มเติม เช่น ผลการเรียนวิชาดา้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อิทธิพลของจากครอบครัวและวฒันธรรม 
(McConnell & Philipchalk, 1992 อา้งถึงใน สุวรี ศิวแพทย,์ 2549 : 134) อาชีพของบิดามารดา ความ
คาดหวงัของบิดามารดา ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ ความศรัทธาในตวัผูส้อน (กฤษ
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มนัต ์วฒันาณรงค,์ 2552) และปรับกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียนและพร้อมทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิใหค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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การพฒันาพฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยัทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการสืบ
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Cycle Learning Management, Thansumritwittaya School,  

Nonthaburi Province 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวโนม้พฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยัระหวา่งการ
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา  จงัหวดันนทบุรี ประชากรท่ี
ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เด็กปฐมวยัชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นอนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา จงัหวดันนทบุรี จ านวน 74 คน กลุ่มตวัอยา่งคือเด็กปฐมวยัชาย-
หญิง อาย ุ5-6 ปี ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นอนุบาลปีท่ี 2/3 เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  จบัสลากมา 1 
หอ้งเรียน จากจ านวน 3 ห้องเรียน ทุกห้องเรียนมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั จ านวน 24 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E และแบบสังเกตพฤติกรรมการส่ือสาร
ของเด็กปฐมวยั มีค่าความเช่ือมัน่ท่ี .79  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
 ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยัระหว่างท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏั
จกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E มีแนวโนม้สูงข้ึน 
 
ค ำส ำคัญ :  การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E   ปฐมวยั   พฤติกรรมการส่ือสาร 
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Abstract 
 
This research aimed to study the trend of preschoolers’ communicative behaviors during 

participation in 5E Inquiry Cycle learning management, Thansumritwittaya School, Nonthaburi Province. 
The population composed of 74 preschoolers, boys and girls, aged 5-6 years old attended preschool level 
2 in the first semester of  the academic  year  2015, Thansumritwittaya School, Nonthaburi Province.  The 
samples were 24 preschoolers, boys and girls, aged 5-6 years old attended preschool level 2 room 3 which 
were selected by using cluster random sampling, drawing 1 classroom from 3 classrooms.  All the 
classrooms had similar characteristics. The research instruments were lesson plans of 5E Inquiry Cycle 
learning management  and  Preschoolers’ communicative behavior observation form, which the reliability 
was at .79. The data were analyzed using percentage and standard deviation.  
 The results showed that the trend of preschoolers’ communicative behaviors during 
participation in 5E  Inquiry Cycle learning management between each week was higher than previous 
weeks.   
 
keywords :  5E Inquiry Cycle Learning Management , Preschoolers , Communicative Behaviors 
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บทน ำ 
 การส่ือสารเป็นส่ิงส าคญั มนุษยจ์  าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อส่ือสารตั้งแต่เกิดจนตาย ดงันั้น
การส่ือสารส าคญัต่อบุคคลและสังคม มนุษยจ์ะส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัโดยการใชภ้าษา
เพื่อการส่ือสารในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ผูค้นเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน แสดงออกถึงความต้องการ 
ความรู้สึกนึกคิด อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้ จึงจะก่อใหเ้กิดพฒันาการทางสังคมและสติปัญญา 
(ปัทมา  คุณเวทยว์ิริยะ. 2549 : 9) การส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษย ์ท าให้มนุษย์
สามารถท าความเข้าใจซ่ึงกันและกันและสืบทอดวฒันธรรมให้ด ารงอยู่ตลอดไป การส่ือสารเป็นส่ิงท่ีมี
ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์หากรู้จกัใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ในปัจจุบนัสภาวะการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง การปกครอง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การคมนาคม และการศึกษา  มี
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วท าให้โลกไร้พรมแดน และเกิดการแข่งขนัสูงข้ึนส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ
ของเด็กโดยเฉพาะในเด็กปฐมวยั  เพราะเด็กในวยัน้ีซึมซบัส่ิงต่าง ๆ อยา่งรวดเร็วทั้งดา้นการใชภ้าษาในการ
ส่ือสารและ การคิด ภาษาเป็นระบบสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการส่ือสาร ถ่ายทอด แลกเปล่ียนความรู้ ความคิด 
ความรู้สึกและประสบการณ์ระหวา่งผูท่ี้อยูใ่นสภาวะแวดลอ้มนั้น  รวมทั้งเป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ (ภทัรดรา  พนัธ์ุสีดา. 2551 : 11) ดงันั้นพฤติกรรมการส่ือสารจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาตั้งแต่ระดบั
การศึกษาปฐมวยั 
 เด็กปฐมวยัสามารถส่ือสารได้ดีจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและส่ิงแวดล้อมไวก็อตสก้ี 
(Vygotsky. 1997 : 81, อา้งถึงใน วรนาท  รักสกุลไทย และนฤมล   เนียมหอม.  2552 : 10)  กล่าววา่   การส่ือสาร
สัมพนัธ์กบัความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองการพูด  ในช่วงตน้ของชีวิตเด็กจะใช้การส่ือสารในการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนซ่ึงเรียกว่าภาษาสังคม ต่อมาเด็กจะใช้การส่ือสารโดยการพูดกบัตนเอง เพื่อแนะน า
การปฏิบติัของตวัเด็กเองในการแก้ไขปัญหาท่ีเด็กตอ้งเผชิญ เด็กจะใช้การพูดกบัตนเองในการบรรยาย
สถานการณ์ วิเคราะห์ วางแผน และสะทอ้นวิธีการแก้ปัญหาในท่ีสุด  การพูดกับตนเองของเด็กเป็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติในบรรยากาศท่ีอิสระ เด็กจะส่ือสารดว้ยการพูดกบัตนเองในการก ากบัการคิดและ
พฤติกรรมของตวัเด็กเอง  ซ่ึงต่อมาการพดูกบัตนเองของเด็กน้ี  จะเป็นฐานน าไปสู่ภาษาพูดในใจเฉพาะตนเอง  ซ่ึง
เป็นพฒันาการทางเชาว์ปัญญาในขั้นสูง เด็กเรียนรู้การติดต่อส่ือสารตามล าดับขั้นพฒันาการ เร่ิมจาก
ความคุน้เคยจากการไดย้นิ ไดฟั้ง การพดูคุย สนทนา ท าให้พฒันาทางการส่ือสารเจริญงอกงาม เด็กเร่ิมเรียน
การส่ือสารง่าย ๆ โดยเรียนรู้การใชค้  าศพัทต์ามดว้ยการใชป้ระโยค การพูดและสนทนากบัเด็กคือการสร้าง
เสริมพฤติกรรมการส่ือสารใหก้บัเด็กปฐมวยั เด็กจะเร่ิมเรียนจากการฟังผูอ่ื้นพดูก่อน จากนั้นเด็กจะจ าค าและ
เลียนแบบ ทดลองฟังและเลียนเสียง เด็กปฐมวยัเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลรอบขา้งและส่ิงต่าง ๆ 
การไดเ้ห็น การไดฟั้ง ไดส้ัมผสั การลองผิดลองถูก การเร้า และการให้แรงเสริม เป็นส่ิงช่วยให้เด็กมีพฒันา
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ทางภาษาจนกระทัง่สามารถใชภ้าษาในการติดต่อส่ือสารได ้(กุลยา ตนัติผลาชีวะ.  2547 : 147) ดงันั้นเม่ือ
เด็กเขา้สู่อนุบาล การเรียนการสอนภาษาเพื่อพฒันาการส่ือสารในรูปแบบการบูรณาการเน้ือหาและทกัษะเขา้
ดว้ยกนัไม่ได้แยกการสอนภาษาออกมาโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจเรียกได้ว่า เป็นแนวการจดัประสบการณ์แบบ
เตรียมความพร้อมท่ีมกัใหค้วามส าคญัในการพฒันาการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร  
 สภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาพฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยัใน ปัจจุบัน จากการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยาเก่ียวกบัการพฒันาผูเ้รียนระดบัปฐมวยัให้ความคิดเห็นว่า 
“โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา มีนโยบายด้านการพฒันาผูเ้รียน ส าหรับตวับ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพฒันาการด้าน
สติปัญญาสมวยั ให้มีคุณภาพสูงข้ึนในระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 81 ข้ึนไปโดยเฉพาะดา้นการใชภ้าษาเพื่อ
การส่ือสาร (ชาญศกัด์ิ  ป่ินแกว้. สัมภาษณ์.  2556, 14 พฤษภาคม) เม่ือพิจารณารายการพฤติกรรมท่ี
แสดงออกต่าง ๆ เก่ียวกบัตวับ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั  ประกอบด้วย รู้จกัตั้งค  าถาม 
ส ารวจ และทดลองส่ิงท่ีไม่คุ ้นเคย ใช้ค  าท่ีได้เรียนรู้ใหม่ในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เด็กมี
ความสามารถในการอ่านหนงัสือไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยการเปิดหนงัสืออ่านโดยไม่กลบัหวั  เปิดหนงัสือจาก
หนา้ไปหลงั  อ่านหนงัสือจากซา้ยไปขวา  จากบนลงล่าง สามารถวาดรูป  ขีดเขียนเส้นลกัษณะต่าง ๆ เพื่อส่ือ
ความหมาย  สามารถใชภ้าษาท่าทางในการส่ือสาร การคุย บอกความหมายหรือส่ิงท่ีควรท าเม่ือเห็นสัญญาณ
หรือเห็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ สามารถพูดคุยโต้ตอบกับผูอ่ื้นได้เป็นเร่ืองราวท่ี
สอดคลอ้งกนั เขียนอธิบายส่ิงท่ีตนวาดหรือเขียนให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้พฤติกรรมดงักล่าวเป็นพฤติกรรมท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยัท่ีควรไดรั้บการส่งเสริมและพฒันา (ส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน). (2554-2558). ประภากร ปาริฉตัรมงคล. (2553 : 57)ได้
ศึกษาเร่ือง การพฒันาพฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมละครเก่ียวกบัต านาน
จงัหวดัร้อยเอด็พบวา่  เด็กปฐมวยัหลงัจากท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมละครเก่ียวกบัต านานของจงัหวดัร้อยเอ็ดมี
การพฒันาพฤติกรรมการส่ือสารสูงกว่าก่อนการทดลอง และพฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยัใน
ช่วงเวลาระหว่างการจดักิจกรรมละครเก่ียวกบัต านานของจงัหวดัร้อยเอ็ดมีแนวโน้มสูงข้ึน  นอกจากน้ี
แนวทางการส่งเสริมพฒันาด้านสติปัญญาสมวยั สามารถจดัการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การ
จดัการเรียนรู้แบบปฏิบติัการทดลอง แบบการสาธิต  แบบการสืบเสาะหาความรู้ และวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5E  เป็นตน้  

การส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัเป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริหารโรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา ท่ีตอ้งการ
ส่งเสริมพฒันาให้เด็กปฐมวยัมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั ในเร่ืองดา้นการรู้จกัตั้งค  าถาม ส ารวจ และ
ทดลองส่ิงท่ีไม่คุน้เคย น าส่ิงท่ีเรียนรู้มาใช้ในการส่ือสารให้คนอ่ืนเขา้ใจ และอีกทั้งส่งเสริมให้ครูจดัการ
เรียนรู้ท่ีเน้นให้เด็กลงมือปฏิบติัและแสวงหาความรู้ จึงจ าเป็นตอ้งน านวตักรรมมาใช้ในการจดัการเรียนรู้
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อยา่งหลากหลาย ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ี
พฒันามาจากการสอนวิทยาศาสตร์ เรียนรู้จากการค้นพบด้วยตนเองเน้นให้เด็กสร้างองค์ความรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและไดล้งมือปฏิบติัจริง ปฏิบติัเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เขา้กบัประสบการณ์หรือความรู้เดิม
เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้หรือแนวคิดของเด็กเอง สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). 2546 : 219 - 220) ไดส้รุปการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E ไว ้ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  2) ขั้น
ส ารวจและคน้หา (Exploration) 3)ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) 4) ขั้นขยายความรู้ 
(Elaboration) และ5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E 
เป็นการจดักิจกรรมท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนไดสื้บคน้ เสาะหาความรู้ ส ารวจค าตอบ คน้ควา้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ  และ
น ามาสรุปเป็นความรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้เขา้กบัประสบการณ์หรือความรู้เดิมเกิดเป็น
องคค์วามรู้ สอดคลอ้งกบัอญัชลี  ไสยวรรณ(2556 : ออนไลน์) ท่ีอธิบายวา่ พฒันาการทางสติปัญญาเกิดจาก
การปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้ม โดยบุคคลปรับตวัให้อยูใ่นสภาวะสมดุลดว้ยการใชก้ระบวนการ
ดูดซบัประสบการณ์และกระบวนการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกบัส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ การเรียนรู้โดยการใช้
ประสาทสัมผสั ลงมือปฏิบติัจริง ต่อมาเกิดความคิดทางรูปธรรมซ่ึงจะเป็นการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและ
ตามล าดบั การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้เด็กรู้จกั
วธีิการคน้ควา้หาความรู้ สืบคน้หาค าตอบ แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการทางความคิด ครูตั้ง
ค  าถามเพื่อกระตุน้ให้เด็กใช้ความคิดหาวิธีแก้ปัญหา คน้ควา้ หาเหตุผล เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองได ้ 
 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยั ท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E โดยให้เด็กลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองจากการใช้
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ผา่นส่ือวสัดุอุปกรณ์  เพื่อตอ้งการพฒันาพฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยัระหวา่ง
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E มีแนวโนม้สูงข้ึนเพียงใด   
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
   เพื่อศึกษาแนวโนม้พฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยัระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ
สืบเสาะหาความรู้5E 
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วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีประชากรเป็นเด็กปฐมวยั เด็กชาย - หญิง อาย ุ5-6 ปี ซ่ึงก าลงัศึกษาอยูช่ั้นอนุบาลปีท่ี 
2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา จงัหวดันนทบุรี จ  านวน74 คน เลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการสุ่มแบ่งกลุ่มซ่ึงมีห้องเรียนจ านวน 3 ห้องเรียน ทุกห้องเรียนมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัใน
ดา้นความพร้อมทั้ง4ดา้น1) ดา้นร่างกาย 2) ดา้นอารมณ์3) ดา้นสังคมและ4) ดา้นสติปัญญาเหมาะสมตามวยั 
เลือกมา 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียนจ านวน 24 คน  แบบการวิจยัเป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง โดยใช ้แบบอนุกรม
เวลา ท่ีประกอบดว้ยตวัอยา่งกลุ่มเดียว และมีการสังเกตหลายคร้ังตลอดระยะเวลาท่ีท าการทดลอง เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E 
จ านวน 8 แผน และแบบสังเกตพฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยั 2 ดา้นคือ 1) ดา้นส่งสาร ประกอบดว้ย
การพูดและแสดงความคิดเห็น, เล่าประสบการณ์ของตน, ตั้งค  าถามท่ีตนเองตอ้งการรู้, อธิบายลกัษณะของ
ส่ิงของ, อธิบายเหตุการณ์, อธิบายความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ และการวาดภาพส่ิงท่ีพบ และ2) ดา้นรับสาร 
ประกอบดว้ย รับฟังส่ิงท่ีครูเล่าดว้ยความตั้งใจ, การฟังและปฏิบติัตามค าสั่ง, ปฏิบติัตามค าแนะน าและพูดคุย
แสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีฟัง เกณฑก์ารใหค้ะแนน ในการสังเกต ระดบัพฤติกรรม ระดบัคะแนน 1 บนัทึก
เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมการส่ือสาร โดยท่ีเด็กให้ความร่วมมือ ถ้าเกิดพฤติกรรมการส่ือสารซ ้ าให้ใส่
เคร่ืองหมาย / ลงในช่องเติมตามจ านวนคร้ังท่ีเกิดพฤติกรรม ระดับคะแนน 0 บนัทึกเม่ือเด็กไม่แสดง
พฤติกรรมการส่ือสาร หรือปฏิเสธ ด าเนินการวิจยัโดยผูว้ิจยั ท าการสังเกตพฤติกรรมการส่ือสารของเด็ก
ปฐมวยั โดยจดัประสบการณ์เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วนั ไดแ้ก่ วนัจนัทร์ วนัองัคาร และวนัพุธ วนั
ละ 30-40 นาที ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ในเวลา 09.30–10.00 น. (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม)  
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 - 18 กุมภาพนัธ์ 2558 ในช่วงเวลาท่ีท าการทดลอง ผูว้ิจยัท าการจดัการ
เรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E จากนั้นน าขอ้มูล มาหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และศึกษาแนวโนม้พฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยั ความแตกต่างของคะแนนระหวา่งการทดลอง  

 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยัระหวา่งการจดัการ

เรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวทิยา จงัหวดันนทบุรี 
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พฤติกรรมการส่ือสาร 
ระยะเวลา (สปัดาห์) 
ระหวา่งจดักิจกรรม 

1 2 3 4 5 6 7 8 
n = 24 40.71 47.63 52.42 58.13 64.08 82.16 82.17 94.91 
�̅� 25.00 28.38 30.88 33.83 38.00 40.58 45.58 53.75 

S.D. 15.75 19.25 21.54 24.45 26.08 29.17 36.46 41.21 
 

 การวิเคราะห์ตามตารางท่ี 1 ผลปรากฏว่า การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E 
โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวทิยา จงัหวดันนทบุรี แต่ละสัปดาห์มีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการส่ือสารระหวา่งการจดัการ
เรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E มีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยัเพื่อใหเ้ห็นค่าเฉล่ียของการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยั จึงน าค่าเฉล่ียระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5Eโรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวทิยา จงัหวดันนทบุรี มาเขียนเป็นเส้นภาพผลปรากฏดงั
แผนภูมิท่ี 1   
 

 
 

 จากแผนภูมิท่ี 1 แสงแดงให้เห็นวา่ ผลการบนัทึกพฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยัเป็น 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นการส่งสารและ2)ดา้นการรับสาร ท่ีไดใ้ชเ้วลาในการสังเกตระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบวฏั
จกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา จงัหวดันนทบุรี 8 คร้ัง มีแนวโนม้สูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์  
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สรุปผลกำรวจัิย 
   พฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยัช่วงระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5E   มีแนวโนม้สูงข้ึน 
 
อภิปรำยผล 

  การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาแนวโนม้พฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยั ระหวา่งไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E ผลการวิจยัพบวา่ เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏั
จกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E มีแนวโน้มพฤติกรรมการส่ือสารสูงข้ึน  เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบวฏั
จกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E เป็นกิจกรรมท่ีเด็กไดล้งมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเองผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้า 
เด็กไดค้น้พบความรู้ดว้ยตนเองเม่ือเด็กไดล้งมือปฏิบติั แลว้เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจใคร่รู้ในกิจกรรม
จึงเกิดการเรียนรู้ไดดี้ สอดคลอ้งกบัเพียเจต ์(Piaget) ท่ีมีความเช่ือว่าการสร้างความรู้และพฒันาการคิดจาก
การปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มท าให้เกิดการปรับตวัและเกิดกระบวนการสร้างภาพซ่ึงเป็นโครงสร้างของ
พัฒนาการทางสติปัญญาของคน การปรับตัวน้ีเป็นกระบวนการซึมซับประสบการณ์ และน าไปสู่
กระบวนการปรับขยายโครงสร้างความคิด ท าให้เกิดภาวะความสมดุลของโครงสร้างทางความคิด และเกิด
เป็นความรู้เขา้ใจส่ิงต่างๆ (Piaget. 1896 - 1980, อา้งถึง ใน วฒันา ปุญญฤทธ์ิ. 2553 : 58 - 59) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั ไวกอตสกี (Vygotsky) ท่ีไดใ้ห้แนวคิดไวว้า่ส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการพฒันาการทางเชาวปั์ญญาของ
เด็กและการจดัการเรียนรู้ เน้นความส าคญัของบริบทท่ีแทจ้ริง โดยตอ้งให้เด็กเป็นผูป้ฏิบติัจดักระท ากบั
ขอ้มูล ใช้ประสบการณ์ตรง สร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ภายในสมอง ผ่านกระบวนการ
ทางสังคมและสร้างความรู้สึกควบคู่กนัไป (ทิศนา  แขมมณี. 2553 : 248) จากการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถ
อธิบายไดเ้ป็น 2 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
   1. เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E  ระหวา่งการทดลอง
มีพฤติกรรมการส่ือสารท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนสามารถอภิปรายตามขั้นตอนการจดักิจกรรมไดด้งัน้ี 
  1.1 ขั้นสร้างความสนใจ การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E  เม่ือเร่ิมตน้
การเรียนผูว้ิจยัตอ้งกระตุน้เร้าความสนใจให้เด็กสงสัยเก่ียวกบัประเด็นเร่ืองท่ีจะเรียนโดยจดัท าสถานการณ์
เร่ืองกวา้ง ๆ ก่อน ดว้ยการน าส่ือ อุปกรณ์ต่าง ๆ มาให้เด็กสังเกต สัมผสั จากนั้นครูใชค้  าถามปลายเปิดและ
ย ัว่ยุ เพื่อให้เด็กมุ่งความสนใจไปสู่เร่ืองท่ีจะเรียน ค าถามจะช่วยให้เด็กเกิดแรงจูงใจและเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียน
มากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกัของ เธเลน (Thelen) ท่ีกล่าววา่ ส่ิงส าคญัท่ีสามารถช่วยใหเ้ด็กเกิดความ
ตอ้งการท่ีจะสืบคน้หรือเสาะหาความรู้ก็คือตวัปัญหา ปัญหานั้นจะตอ้งมีลกัษณะท่ีมีความหมายต่อเด็กและ
ทา้ทายเพียงพอท่ีจะช่วยท าให้เด็กเกิดความตอ้งการท่ีจะแสวงหาค าตอบ นอกจากนั้นปัญหาท่ีชวนให้เกิด
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ความงุนงงสงสัย หรือก่อให้เกิดความคิดแยง้ทางความคิด จะยิ่งท าให้เด็กเกิดความตอ้งการท่ีจะแสวงหา
ความรู้หรือค าตอบมากยิ่งข้ึน และ Joyce & Weil. 1996 : 80 - 88, อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี. 2553 : 248) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั กุณฑรี  เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2550 : 37) ท่ีกล่าวว่า ครูเป็นผูจ้ดัสถานการณ์และถาม
ค าถามเพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กตอ้งการแสวงหาค าตอบ 
      1.2   ขั้นส ารวจและคน้หา เม่ือเด็ก ๆ ตกลงร่วมกนัว่าจะสืบเสาะหาค าตอบเร่ืองอะไรแล้ว 
จากนั้นก็ร่วมกนัวางแผนวา่จะสืบเสาะกนัอย่างไร แลว้ให้เด็กทดสอบค าตอบดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงดว้ย
ตนเองในขั้นน้ีสามารถส่งเสริมพฤติกรรมการส่ือสารได ้เช่น การศึกษาเร่ืองรูปร่างลกัษณะของมด  ครูให้
เด็กส ารวจมดบริเวณโรงเรียนตามจุดต่าง ๆ ตามความสนใจ จากนั้นเด็กวาดภาพ รูปร่างลกัษณะของมดท่ีพบ 
ขณะเด็ก ๆ ปฏิบติักิจกรรม ครูเปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระในการส ารวจขอ้มูล โดยครูมีหน้าท่ีอ านวยความ
สะดวก คอยดูแล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั คาลาฮาน(Callahan)  ท่ีไดก้ล่าววา่ ครูมีหนา้ท่ีให้ค  าแนะน ากบัเด็ก เด็กได้
ลงมือเองมากกวา่บอกให้เด็กท าตาม (Callahan. et al.  1998 : 261 – 262, อา้งถึงใน จนัทิมา ส านกัโนน.  
2551 : 32) จากนั้นครูเขา้ไปพูดคุยสนทนา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการส่ือสาร โดยใชค้  าถาม เช่น มดมีสี
อะไร มีรูปร่างลกัษณะอยา่งไร ใหเ้ด็กบนัทึกขอ้มูลโดยการวาดภาพ รูปร่างลกัษณะมดท่ีพบ 
  1.3   ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป ในขั้นน้ีเด็กน าเสนอผลงานท่ีไดจ้ากการสืบเสาะหาค าตอบ ดว้ย
วิธีท่ีหลากหลาย เช่น วาดภาพ   เพื่ออธิบายรูปร่างลกัษณะของ มด ตามท่ีส ารวจไดท้ั้งในบริเวณโรงเรียน
และท่ีบา้นของตนเอง ในขั้นน้ีเด็ก ๆ มีโอกาสอย่างเต็มท่ีในการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสาร
ออกมาใหเ้พื่อน ๆ ฟังรับรู้ไดท้ั้งการพดู การอ่าน (อธิบายภาพวาด) และการเป็นผูฟั้งเพื่อนคนอ่ืน ซ่ึงเป็นการ
พฒันาความคิดและฝึกการกระท า เรียนรู้วิธีการจดัระบบความคิด ท าให้สามารถถ่ายทอดความคิดผ่านทาง
ผลงานได ้      
         1.4   ขั้นขยายความรู้ ในขั้นน้ีเด็กไดค้วามรู้ จากการสืบเสาะหาความรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง 
เช่ือมโยงความรู้เดิมเพื่อน าไปอธิบายตามสถานการณ์ จากการกิจกรรมการตดัภาพ มด และ ติดปะ ลงบน
กระดาษเทา - ขาว สร้างเป็นเร่ืองราวใหม่ ๆ ซ่ึงก่อนท่ีเด็กจะสร้างผลงาน เด็ก ๆ มีการพูดคุยสนทนาโตต้อบ
กนัแลกเปล่ียนความรู้ หรือความคิดกนัก่อน ท าใหส้ามารถพฒันาพฤติกรรมการส่ือสารได ้ดงัท่ี สุภาภรณ์  ชู
ศรีพฒัน์ (2548 : 57) กล่าววา่เด็กสามารถส่ือสารไดดี้เน่ืองจากมีการพูดคุยซกัถาม หรือโตแ้ยง้กนัอย่างมี
เหตุผล และเด็กอยากตอบค าถามจากความคิดและประสบการณ์ ความรู้สึกของตนเองโดยไม่ตอ้งกลวัผิด จึง
ส่งผลใหอ้ยากคิดอะไรใหม่ ๆ อยา่งสรรค ์กลา้พดู      กลา้แสดงออก 
  1.5   ขั้นประเมินผล ในขั้นน้ีเป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่าง ๆ วา่เด็กมีความรู้
อะไรบา้ง แลว้สามารถน ามาปรับใชเ้ม่ือเจอสถานการณ์ใหม่ ๆ ไดห้รือไม่ ขั้นน้ีให้เด็กปฏิบติักิจกรรมซ ้ า ๆ 
เพื่อความคงทนของความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้มา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แกนเย (Gagne) ท่ีกล่าวว่า การฝึกฝนต่อเพื่อให้

79



เด็กเกิดความคงทนของการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ ๆ ได ้จากการท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์ มดจากช้อนพลาสติกเด็กไดล้งมือปฏิบติัเองและไดใ้ช้ความรู้ท่ีไดจ้ากการส ารวจวา่ มด มีรูปร่าง
ลกัษณะอยา่งไร เม่ือเด็กมีความรู้เขา้ใจแลว้ก็จะสามารถประดิษฐ์ มด ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เม่ือปฏิบติัแลว้ เด็ก ๆ 
น าเสนอผลงานของตนเองและ แสดงความคิดเห็นถึงผลงานของเพื่อน ๆ  
   2. พฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยั ประกอบดว้ยการส่งสารและการรับสาร ระหว่างการ
ทดลอง สามารถวเิคราะห์แนวโนม้ของคะแนนท่ีสูงข้ึน อภิปรายไดด้งัน้ี 
 พฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยัระหว่างไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5E มีแนวโนม้สูงข้ึน แสดงให้เห็นวา่พฤติกรรมการส่ือสารของเด็กปฐมวยัสามารถท่ีจะส่งเสริมให้
พฒันาข้ึนไดจ้ากการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดัการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E ก่อนท่ีจะให้เด็กตอ้งการสืบเสาะหาค าตอบนั้น ครูตอ้งสร้างความ
สนใจเร้าให้เด็กสนใจในบทเรียนและพร้อมท่ีจะเรียน โดยใชส่ื้ออุปกรณ์ มีการถามค าถาม เด็กจึงเกิดความ
สนใจและตั้งใจฟัง เพื่อน าไปสู่การถามค าถามเพื่อคน้หาค าตอบในส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้ต่อไป การจดัการ
เรียนรู้เพื่อกระตุน้ให้เด็กตั้งใจและสนใจฟังนั้น ครูควรมีการวางแผนและสร้างสถานการณ์ให้เหมาะกบัวยั
ของเด็กเป็นอย่างดี เม่ือเด็กมีความสนใจจะตอบสนองต่อส่ิงท่ีไดย้ินมีการตีความน าไปเช่ือมโยงกบัความรู้
เดิมท่ีมีสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีฟังและสามารถบอกและอธิบายในส่ิงท่ีฟังได ้ เน่ืองจากขณะเด็กคน้หาค าตอบ 
ส ารวจขอ้มูลจากส่ิงท่ีตอ้งการสืบเสาะหาค าตอบนั้น เด็กไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีต่างๆ เช่น การสร้าง
ภาพ วาดภาพ การลอก หลงัจากนั้นเด็กไดน้ าขอ้มูลมาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัโดยอธิบายภาพ
หรือขอ้ความ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์ (สสวท.) 2546.  สอดคลอ้งกบั สุภทัรา คงเรือง (2539 : 
19 – 20 ) ท่ีกล่าววา่การอ่านถ่ายทอดภาพหรือการถ่ายทอดผา่นสัญลกัษณ์ท าให้ผูอ่ื้นเขา้ใจความหมายส่ิงท่ี
ตอ้งการส่ือความหมายได้ดี ดงันั้นการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรสืบเสาะหาความรู้ 5E จึงสามารถพฒันา
พฤติกรรมการส่ือสารด้านการอ่านได้ดี สอดคล้องกบั ภาวิณี  แสนทวีสุข (2538 : 9) การเขียนเป็น
กระบวนการแสดงออกทางความรู้สึก ความตอ้งการใหผู้อ่ื้นรับรู้หรือเขา้ใจในส่ิงท่ีตนเองคน้พบได ้เช่น การ
สร้างภาพ ขอ้ความ การวาด หรือการลอกขอ้ความ 
    จากท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นว่า การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรสืบเสาะหาความรู้ 5E    เป็นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้ ดว้ยการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง โดยในขั้นสร้าง
ความสนใจเร่ืองท่ีจะสืบเสาะหาความรู้เด็กไดส้ังเกต สัมผสักบัส่ือวสัดุ อุปกรณ์จากสถานการณ์ท่ีครูสร้าง
ข้ึน เพื่อให้เด็กแสดงความคิดเห็น ถามค าถามและก าหนดเร่ืองหรือปัญหาท่ีสนใจตอ้งการหาค าตอบ ขั้น
ส ารวจและคน้หาเด็กไดร่้วมกนัวางแผนการสืบเสาะหาความรู้โดยไดน้ าประสบการณ์เดิมของตนเองมาร่วม
แสดงความคิดเห็น วางแผนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกนั เช่น จะสืบเสาะหาค าตอบเร่ืองท่ีสนใจจากแหล่ง
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การเรียนรู้ท่ีไหน สืบเสาะอย่างไร ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป เด็กไดสื้บเสาะหาค าตอบ ตามแผนท่ีร่วมกนั
ก าหนดไวโ้ดยศึกษาเรียนรู้จากส่ือท่ีเป็นของจริงไดมี้โอกาส จบั สัมผสั มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงต่าง ๆ รอบขา้ง 
ดว้ยการคน้ควา้จากหนงัสือ การซักถามผูป้กครองและผูรู้้ ในขั้นขยายความรู้และขั้นประเมินผล เด็กไดน้ า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปศึกษาคน้ควา้มาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ น าเสนอ อภิปรายผลร่วมกนั ซ่ึงทุกขั้นของการจดัการ
เรียนรู้แบบวฏัจกัรสืบเสาะหาความรู้ 5E เด็กไดมี้โอกาสไดพ้ฒันาการส่ือสารดา้นต่าง ๆ ปฏิบติักิจกรรมอยู่
ตลอดเวลา โดยครูมีส่วนส าคญัในการจดัสภาพแวดลอ้ม กระตุน้ให้เด็กคิดแสวงหาค าตอบและจดัเตรียมส่ือ
การเรียนการสอน อยา่งหลากหลายส าหรับให้เด็กไดศึ้กษาหาความรู้ ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมการส่ือสาร
สูงข้ึน 

    จากการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E ระหวา่งการทดลองพบวา่พฤติกรรม
การส่ือสารของเด็กปฐมวยัมีแนวโนม้สูงข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวจัิยไปใช้ 
  1. การเลือกหวัเร่ืองการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E ท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
ส่ือสารของเด็กปฐมวยั ควรเป็นเร่ืองท่ีจุดประกายความสนใจเด็ก เป็นเร่ืองท่ีเด็กควรมีประสบการณ์อยูบ่า้ง 
และสามารถใชป้ระสบการณ์ตรงในการคน้ควา้หาขอ้เทจ็จริง 
  2. การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E ควรจดัเป็นกลุ่มเล็ก เด็กสามารถศึกษา
ไดอ้ย่างลุ่มลึกกว่ากลุ่มใหญ่ และควรจดัประสบการณ์ให้เด็กอย่างต่อเน่ือง เพราะท าให้เด็กไดคิ้ด กลา้พูด 
กลา้แสดงความคิดเห็น มีเหตุผล อยากรู้อยากเห็น และใฝ่รู้ใฝ่เรียน ท างานอยา่งมีระบบ มีระเบียบ 
 3. การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E ในการแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิด
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของเด็ก แต่อาจใช้
เวลามากกวา่ท่ีก าหนดบา้ง เน่ืองจากบางกิจกรรมเด็กตอ้งเฝ้าสังเกตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนชา้ 
 4. การใชค้  าถามระดบัสูงของครูในการจดัการเรียนรู้ มีส่วนช่วยกระตุน้ให้เด็กเกิดการคิดอยา่งมี
เหตุผล ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงความสามารถของเด็กดว้ย 
 5. การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E เนน้การลงมือปฏิบติั และผลงาน ครู
ควรน าผลงานท่ีเด็กบนัทึก มาแสดงท่ีป้ายนิทรรศการ เพราะเด็กจะรู้สึกภาคภูมิใจกบัผลงานท่ีตนท า 
 6. ครูตอ้งเอาใจใส่และให้ความใกลชิ้ดกบัเด็กอยา่งทัว่ถึงขณะท ากิจกรรมกลุ่มซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั
เพราะจะไดใ้หค้  าปรึกษาและช่วยแกไ้ขปัญหาของเด็ก 
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ข้อเสนอแนะในกำรท ำวจัิยคร้ังต่อไป 
   ควรมีการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E การท างานเป็นกลุ่มให้

มากข้ึนเพื่อพฒันาพฤติกรรมดา้นการรับสาร 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ในรายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการธุรกิจ เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนท่ีเรียนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรม และหาค่าความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดั
สภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การด าเนินการจดัสภาพแวดลอ้มแบบผสมผสานเป็น
การผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้แบบออฟไลน์ และการเรียนรู้ออนไลน์ โดยออกแบบการจดัการเรียนรู้
แบบผสมผสานออกเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นก่อนการวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบกิจกรรมและวสัดุการ
เรียนรู้ และขั้นการประเมินผลการเรียนการสอน ดว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นสนใจปัญหา (Motivation) ขั้นบอกกล่าว (Information) ขั้นพยายาม (Application) 
และขั้นส าเร็จผล (Progress) กลุ่มทดลองคือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและนกัศึกษาคณะบญัชี ภาค
เสาร์-อาทิตย ์ในรายวชิา ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการธุรกิจ หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัศรีปทุม วิทยา
เขตชลบุรี ใชเ้วลาในการศึกษาทั้งส้ิน 16 สัปดาห์ จ  านวนเน้ือหา 14 หน่วยการเรียนรู้ พบวา่ การจดัสภาพ
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เพิ่มช่องทางปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน ประสิทธิภาพของบทเรียน E1/E2 ไดค้่าเฉล่ีย 
87.94/87.19 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 และระดบัความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ียรวม (x̅) เท่ากบั 3.97 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.77 

 
ค าส าคัญ: สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการธุรกิจ 
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Abstract 
The purpose of this research is to provide environment of blended learning by using MIAP 

learning process in each subject Management Information System in order to find efficiency of lesson 
in which learning and activity is combined together as well as to find satisfaction level of learners 
toward blended learning environment. Implementation of blended learning environment is the 
combination of offline learning and online learning which can be divided into 3 steps; pre-analysis, 
design activity and learning material, and learning evaluation. MIAP learning process is divided into 4 
steps including Motivation, Information, Application and Progress. The experimental group consists 
of students of School of Business Administration and School of Accounting (Saturday-Sunday) in 
each subject Management Information System which is the Sripatum University-Chonburi Campus’s 
program. The total educational period is 16 weeks which cover 14 learning units. The research 
revealed that blended learning environment encouraged student to learn more as well as increased 
interaction among learners themselves and among learners and instructor. The mean of efficiency of 
E1/E2 lesson was 87.94/87.19 which was higher than the defined criteria 80/80 and the mean of 
satisfaction level of blended learning environment was good level. Total Mean (x̅) was 3.97 and the 
Standard Deviation (S.D.) was 0.77. 
 
KEYWORDS: Blended learning environment, MIAP learning process, Management information 
system 
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บทน า 
การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ปรับเปล่ียนการจดักระบวนทศัน์การเรียนการสอนแบบ

เก่า โดยการจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน (Blended Learning Innovations : 10 Major Trends, 
2014: 3) กระตุน้แรงจูงใจในการเรียนรู้ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการศึกษา 
โดยเฉพาะการศึกษาทางไกลคือวิธีท่ีดีท่ีสุดและง่ายท่ีสุด ในการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
(Oyeleye & Uche, 2015: 25) เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยใีนปัจจุบนัและอนาคต 

การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สามารถปรับให้เหมาะกบัผูเ้รียน 
โดยจดัการเรียนการสอนภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน เพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารและ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผา่นระบบเครือข่ายบน
สภาพแวดลอ้มในการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเขา้ถึงการเรียน
การสอนจากสถานท่ีต่างๆ และลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (Brook & Beauchamp, 2015: 32) (Gedik, 
Kiraz, & Ozden, 2013: 13) (Romero, 2014: 12) (Vickers & Field, 2015: 71) การจดัสภาพแวดลอ้มการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จะตอ้งค านึงถึงเน้ือหาของรายวิชา เช่น รายวิชา 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการธุรกิจ เน่ืองจากเป็นวชิาแกน ผูเ้รียนจากต่างสาขาต่างคณะ จึงส่งผลให้มี
พื้นฐานในการเรียนรู้แตกต่างกนั ปัจจุบนัใชว้ธีิการสอนในชั้นเรียนแบบการบรรยายก่อนน าไปสู่การท า
กิจกรรม จากขอ้สังเกตของผูว้ิจยัซ่ึงเป็นผูท้  าการสอนเอง พบวา่ ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน
และขาดจินตนาการ เพราะขาดส่ือในการกระตุน้ความสนใจ ผูเ้รียนชอบการแกไ้ขปัญหาเป็นกลุ่ม แต่
ขาดช่องทางในการปฏิสัมพนัธ์ ขาดโอกาสในการเขา้ร่วมอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น ผูเ้รียน
ส่วนใหญ่ท างานประจ าจึงมีโอกาสในการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มและทบทวนบทเรียนนอ้ยลง จึงมีผลการ
เรียนอยูใ่นระดบัต ่า  

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมุ่งจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
โดยการจดัการเรียนการสอนแบบออฟไลน์ โดยมีผูส้อนเป็นผูน้ า และการเรียนรู้แบบออนไลน์ซ่ึงเน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ การเรียนรู้ดงักล่าวเป็นการบูรณาการวิธีการสอนหรือกิจกรรมการเรียน
กบัเน้ือหา โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ท าให้เกิดความลึกซ้ึงในเน้ือหา 
เพิ่มช่องทางการปฏิสัมพนัธ์ เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม สนบัสนุนให้ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดย
สามารถเขา้เรียนและทบทวนบทเรียนไดทุ้กท่ีทุกเวลา  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนแบบผสมผสานดว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP ในรายวชิา ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการธุรกิจ 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีเรียนแบบผสมผสานทางดา้นกิจกรรมท่ีพฒันาข้ึน  
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3. เพื่อหาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานท่ีพฒันาข้ึน 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีเรียนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรม ท่ีพฒันาข้ึนมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์80/80 

2. ผลของการหาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานท่ีพฒันาข้ึนอยูใ่นระดบัดี  

 
วธีิการด าเนินงานวจัิย  

ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการด าเนินงานวิจยัออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 ก่อนการวิเคราะห์ ระยะท่ี 
2 การออกแบบกิจกรรมและวสัดุการเรียนรู้ และระยะท่ี 3 การประเมินผลการเรียนการสอน แสดง
รายละเอียดดงัน้ี (Huang & Zheng, 2009 (อา้งถึงใน มนตช์ยั, 2556: 306)) 

 
ระยะที ่1 ก่อนการวเิคราะห์ 

1.1 การวเิคราะห์ผูเ้รียน 
กลุ่มผูเ้รียน คือ นกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ีลงเรียนในรายวิชา ระบบ

สารสนเทศเพื่อการจดัการธุรกิจ ไดแ้ก่ คณะบริหารธุรกิจและคณะบญัชี ภาคเสาร์-อาทิตย ์รวมทั้งส้ิน 31 
คน โดยทดลองจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานตลอด 1 ภาคการศึกษา  

1.2 การวเิคราะห์วตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐาน องคป์ระกอบ ประโยชน์การใชง้าน

ระบบสารสนเทศ ผลกระทบการใชง้านระบบสารสนเทศต่อสังคม และสามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยกุตใ์ชง้านในองคก์รได ้จ านวน 16 สัปดาห์ แบ่งออกเป็น 14 หน่วยการเรียนรู้  

1.3 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์เน้ือหาและกิจกรรม โดยบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบออฟไลน์ (Offline Learning) โดยเน้นการใชง้านดว้ยตนเอง โดยมี
ผูส้อนมีหนา้ท่ีใหค้วามรู้ ไดแ้ก่ การบรรยาย การท าโครงงาน และการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้
แบบออนไลน์ (Online Learning) โดยการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีมีการใช้งานร่วมกนัทั้งผูส้อนและ
ผูเ้รียน เช่ือมโยงกันผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ระบบจดัการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และเวบ็ไซต ์
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ระยะที ่2 การออกแบบกจิกรรมและวสัดุการเรียนรู้ 
2.1 การออกแบบภาพรวมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
การเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสานการเรียนในหอ้งเรียน โดยผูส้อนบรรยายและเนน้ให้

ผูเ้รียนได้ท ากิจกรรม สลับกับการสร้างความรู้ในระหว่างเรียน และการเรียนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการเขา้ถึงเน้ือหาและกิจกรรมออนไลน์ ผูว้ิจยัออกแบบภาพรวมการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานไดด้งัน้ี 
 
ตาราง 1 การออกแบบภาพรวมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

สัปดาห์ 
ที ่

เนือ้หารายวชิา การเรียนรู้แบบออฟไลน์ การเรียนรู้แบบออนไลน์ 

1 แนะน ารายวชิา การปฏิบติัตนในชั้นเรียน การบรรยาย ระบบจดัการเรียนการสอน 
2 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ การบรรยาย ระบบจดัการเรียนการสอน 
3 ระบบสารสนเทศ องคก์ร และกลยทุธ์ การบรรยาย ระบบจดัการเรียนการสอน 
4 การบริหารทรัพยากรฮาร์ดแวร์และ

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
การบรรยาย 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ระบบจดัการเรียนการสอน 

5 การจดัการฐานขอ้มูลและคลงัขอ้มูล การบรรยาย ระบบจดัการเรียนการสอน 
6 การส่ือสารโทรคมนาคมและเครือข่าย การบรรยาย ระบบจดัการเรียนการสอน 

เวบ็ไซต ์
7 อินเทอร์เน็ตและการพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ 
การบรรยาย 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ระบบจดัการเรียนการสอน 
 

8 สอบกลางภาค 
 
 
 
สัปดาห์ 

ที ่
เนือ้หารายวชิา การเรียนรู้แบบออฟไลน์ การเรียนรู้แบบออนไลน์ 

9 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การบรรยาย ระบบจดัการเรียนการสอน 
10 โซ่อุปทานและแอปพลิเคชนัระดบัองคก์ร การบรรยาย ระบบจดัการเรียนการสอน 
11 การจดัการความรู้และระบบสนบัสนุน

การตดัสินใจ 
การบรรยาย ระบบจดัการเรียนการสอน 

 
12 ระบบปัญญาประดิษฐแ์ละระบบ

ผูเ้ช่ียวชาญ 
การบรรยาย ระบบจดัการเรียนการสอน 

เวบ็ไซต ์
13 การวางแผนและการพฒันาระบบ

สารสนเทศ 
การท าโครงงาน ระบบจดัการเรียนการสอน 

 
14 ความเส่ียง การควบคุม มาตรการดา้น การบรรยาย ระบบจดัการเรียนการสอน 
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สัปดาห์ 
ที ่

เนือ้หารายวชิา การเรียนรู้แบบออฟไลน์ การเรียนรู้แบบออนไลน์ 

ความปลอดภยัและการกูคื้น   
15 จริยธรรมและความปลอดภยัของระบบ

สารสนเทศ 
การบรรยาย 
 

ระบบจดัการเรียนการสอน 
เวบ็ไซต ์

16 สอบปลายภาค 
 

2.2 การออกแบบกิจกรรมแต่ละหน่วยเรียน 
การออกแบบกิจกรรมแต่ละหน่วยเรียน ประกอบดว้ย วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมแต่

ละวตัถุประสงค ์และการวดัผลแต่ละหน่วยเรียน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
 

ตาราง 2 หน่วยการเรียนที ่4 
เร่ือง การบริหารทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์       
วตัถุประสงค์ หลงัจบการเรียนการสอนผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัน้ี 

1. บอกความส าคญัต่อโครงสร้างพ้ืนฐานทางไอที ท่ีสามารถน ามาใชส้นบัสนุนกระบวนการ
ธุรกิจขององคก์รได ้
2. บอกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได ้
3. อธิบายส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได ้
4. บอกประเภทของคอมพิวเตอร์รวมถึงงานท่ีเหมาะสมกบัคอมพิวเตอร์ประเภทดงักล่าวได ้
5. อธิบายประเภทของคอมพิวเตอร์รวมถึงงานท่ีเหมาะสมกบัคอมพิวเตอร์ประเภทดงักล่าวได ้
6. บอกคุณลกัษณะของฮาร์ดแวร์แต่ละชนิดและน ามาใชป้ระโยชน์ได ้
7. อธิบายคุณลกัษณะของฮาร์ดแวร์แต่ละชนิดและน ามาใชป้ระโยชน์ได ้
8. บอกความแตกต่างระหวา่งซอฟตแ์วร์ประยกุตแ์ละซอฟตแ์วร์ระบบได ้
9. อธิบายความแตกต่างระหวา่งซอฟตแ์วร์ประยกุตแ์ละซอฟตแ์วร์ระบบได ้
10.บอกขอ้ดีของโอเพน่ซอร์สได ้

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้ในการเรียนรู้แบบผสมผสาน ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นสนใจปัญหา (Motivation) ขั้นบอก
กล่าว (Information) ขั้นพยายาม (Application) และขั้นส าเร็จผล (Progress) ดงัตวัอยา่ง การวางแผนการ
สอนแบบผสมผสาน ต่อไปน้ี 
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ตาราง 3 แผนการสอนแบบผสมผสานหน่วยการเรียนที ่4 
เวลา (นาที)   1-10 11-50 51-60 61-70 71-75 76-115 116-125 126-135 136-150 151-160 
วตัถุประสงค์    1 2 3 4 5 1-5 1-5  6 7 8 9 10 6-10 6-10 1-10 1-10 
ขั้นสนใจปัญหา 
 (Motivation) 

Offline                    
Online                    

ขั้นบอกกล่าว 
(Information) 

วิธีสอน 
บรรยาย                   
ถาม-ตอบ                   
การท าโครงงาน                   

ขั้นพยายาม 
(Application) 

Offline                    
Online                    

ขั้นส าเร็จผล 
(Progress) 

Offline                    
Online                    

ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
 

Offline 

สไลด ์
PowerPoint 

                  

คอมพวิเตอร์                   
หนงัสือ                   
CAI                   

ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

Online 
LMS                   
เวบ็ไซต ์                   

ส่ิงสนับสนุน 
ขั้นพยายาม 

 ใบแบบฝึกหดั                   
 ใบทดสอบ                   

ส่ิงสนับสนุน 
ขั้นส าเร็จผล 

 ใบเฉลย                   
 ใบประเมินผล                   

 

2.3 การออกแบบและพฒันาวสัดุการเรียนรู้ 
การออกแบบและพฒันาวสัดุการเรียนรู้ โดยผูส้อนมีหน้าท่ีจดัเตรียมเน้ือหา กิจกรรม 

เอกสารประกอบการสอน และการวดัผล ให้ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้แบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ 
ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตาราง 4 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
กระบวนการสอน ส่ิงสนับสนุน 

การเรียนรู้แบบออฟไลน์  การเรียนแบบออนไลน์ 
ขั้นสนใจปัญหา คอมพิวเตอร์/สไลด ์PowerPoint/หนงัสือ - 
ขั้นบอกกล่าว คอมพิวเตอร์/บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อินเทอร์เน็ต/ระบบจดัการเรียนการสอน 

/เวบ็ไซต ์
ขั้นพยายาม คอมพิวเตอร์/ใบแบบฝึกหดั อินเทอร์เน็ต/ระบบจดัการเรียนการสอน 

/ ใบทดสอบ 
ขั้นส าเร็จผล คอมพิวเตอร์/ใบเฉลย อินเทอร์เน็ต/ระบบจดัการเรียนการสอน 

/ใบประเมินผล 
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ระยะที ่3 การประเมินผลการเรียนการสอน 
การประเมินผลขั้นตอนการเรียนรู้ ผูส้อนใช้เคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลผูเ้รียน 

ไดแ้ก่ การสังเกตพฤติกรรม ใบแบบฝึกหดั ใบสั่งงาน และใบประเมินผล ซ่ึงคะแนนแบบฝึกหดัในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ ประกอบดว้ยคะแนนของผูเ้รียนในการท าแบบทดสอบ อตัราการตอบถูกและตอบผิด
ของผูเ้รียน โดยคิดเป็นร้อยละของแต่แบบฝึกหดัในแต่ละขอ้ การติดตามผลการเรียนของผูเ้รียนทั้งหมด
ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยการให้คะแนนของผูส้อนในระหว่างการเรียนตลอดภาคการศึกษา จะ
แบ่งตามรายวชิาและกลุ่มของผูเ้รียน 
 
ผลการด าเนินการวจัิย 

การจดัสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยผูส้อนเป็นผูอ้อกแบบและ
พฒันาวสัดุการเรียนรู้ เน้ือหาและกิจกรรม ถูกบรรจุไวบ้นระบบจดัการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยใช ้ Edmodo โดยผูส้อนเป็นผูม้อบหมายผา่นระบบตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  

 

 
ภาพประกอบ 1 การมอบหมายงานบนระบบจดัการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 

ผลคะแนนแบบทดสอบ ประกอบดว้ยคะแนนของผูเ้รียนในการท าแบบทดสอบ อตัราการ
ตอบถูกและตอบผดิของผูเ้รียน โดยคิดเป็นร้อยละของแต่แบบทดสอบในแต่ละขอ้ 
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ภาพประกอบ 2 ผลคะแนนแบบทดสอบ 

 

การวดัผลผูเ้รียนในดา้นคุณธรรมจริยธรรมและดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ โดยผูส้อนใชเ้คร่ืองมือในการวดัผลผูเ้รียน ไดแ้ก่ การสังเกตพฤติกรรม การเขา้เรียน การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน การตอบขอ้ซกัถาม เป็นตน้  

 

 
ภาพประกอบ 3 พฤติกรรมระหวา่งเรียนของผูเ้รียน 

 
สรุปผลการวจัิย 

การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนแบบผสมผสานดว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 
ในรายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการธุรกิจ นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและนกัศึกษาคณะบญัชี 
ภาคเสาร์-อาทิตย ์จ านวน 31 คน หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ใชเ้วลาในการศึกษา
ทั้งส้ิน 16 สัปดาห์ แบ่งออกเป็น 14 หน่วยการเรียนรู้ พบวา่ 

1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีเรียนแบบผสมผสานทางดา้นกิจกรรม ซ่ึงในการ
จดัการเรียนการสอน ใชว้ิธีการหาค่าร้อยละจากคะแนนแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนและแบบทดสอบหลงั
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เรียนท่ีผูเ้รียนท าได ้โดยน าคะแนนท่ีไดม้าเปรียบเทียบกนัตามสูตร E1/E2 ไดป้ระสิทธิภาพของบทเรียน
แบบผสมผสานทางดา้นกิจกรรม แสดงรายละเอียดดงัน้ี (ตวงแสง, 2552: 114) 

 
ตาราง 5 ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบผสมผสานทางด้านกจิกรรม 

สัปดาห์ที ่ เนือ้หารายวชิา ประสิทธิภาพของ
บทเรียน (E1/E2) 

4 การบริหารทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 90.21/89.11 
5 การจดัการฐานขอ้มูลและคลงัขอ้มูล 88.23/87.66 
6 การส่ือสารโทรคมนาคมและเครือข่าย 85.34/84.53 
7 อินเทอร์เน็ตและการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 92.04/91.87 
10 โซ่อุปทานและแอปพลิเคชนัระดบัองคก์ร 83.90/82.76 

ค่าเฉลีย่ 87.94/87.19 

 
จากตาราง 5 แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนแบบผสมผสานทางดา้นกิจกรรมท่ีพฒันาข้ึน 

ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ E1/E2 เท่ากบั 80/80 พบวา่ ผลคะแนนท่ีไดจ้ากแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน โดย
มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 87.94/87.19 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามท่ีตั้ งสมมติฐานข้อท่ี 1 ท่ีว่า 
ประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีเรียนแบบผสมผสานทางดา้นกิจกรรม ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ ์80/80 

2. การหาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานท่ีพฒันาข้ึน จากการตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ ชนิดมาตราจดัอนัดบั (Rating Scale) 
ตามหลกัของ Likert Scale (Likert, 1932) โดยน ามาแปรผลทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉล่ีย (x̅) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และความหมาย แสดงรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตาราง 6 ผลประเมินของผู้เรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  

รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ (�̅�) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ความหมาย 

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน  3.69 0.79 ดี 
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน
ตนเองและเพ่ือนร่วมชั้น 

3.50 0.81 ดี 

ผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนสมาชิก  3.85 0.83 ดี 
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 3.85 0.83 ดี 
ผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 4.15 0.88 ดี 
ผูเ้รียนไดใ้ชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้  4.23 0.82 ดี 
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รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ (�̅�) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ความหมาย 

ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาความรู้ 3.96 0.77 ดี 
ผูส้อนไดช้ี้แนะในการจดักิจกรรมของผูเ้รียน  4.19 0.69 ดี 
กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน 3.81 0.75 ดี 
การน าเทคโนโลยมีาช่วยในการจดัการเรียนการสอน 4.31 0.74 ดี 
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 3.96 0.82 ดี 
การแบ่งเวลาการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  3.92 0.84 ดี 
การจดัการเรียนแบบผสมผสานมีประโยชน์ต่อท่าน 4.00 0.63 ดี 
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน 

4.12 0.59 ดี 

ค่าเฉลีย่รวม 3.97 0.77 ด ี
 

ผลการหาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัดี ค่าเฉล่ียรวม (�̅�) เท่ากบั 3.97 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.77 ตามท่ี
ตั้งสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีวา่ ผลของการหาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานท่ีพฒันาข้ึนอยูใ่นระดบัดี 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

การพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP ส าหรับรายวชิา ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการธุรกิจ สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีพฒันาข้ึน โดยผูส้อนเป็นผู ้
ก  าหนดวธีิการ เน้ือหา กิจกรรม และเคร่ืองมือในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ในการเรียนแบบออฟไลน์ และ
การเรียนแบบออนไลน์ พบวา่ สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดม้ากข้ึน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ไดศึ้กษาคน้ควา้และเขา้ร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ตามความถนดัของตนเอง ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ในการน าเสนอผลงาน 

2. การเรียนรู้โดยการประยกุตใ์ชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนรู้แบบออฟไลน์ ผสมผสาน
กบัการเรียนรู้แบบออนไลน์ ช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเพิ่มช่องทางการเขา้ถึงเน้ือหาและกิจกรรม พฒันาให้
ผูเ้รียนเกิดจินตนาการ และการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  

3. พฤติกรรมระหวา่งเรียนของผูเ้รียนโดยการสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล โดยผูส้อน
เป็นผูติ้ดตามผลพฤติกรรมของผูเ้รียนในระหว่างเรียนตลอดภาคการศึกษา พบว่า ผูเ้รียนมีความสนใจ
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เรียน พยายามตอบขอ้ซกัถามระหว่างเรียน มีการแสดงความคิดเห็น เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน และเกิดการกระตุน้การท ากิจกรรมกลุ่ม  

4. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ต่อการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานท่ีพฒันาข้ึน พบวา่ ประสิทธิภาพของบทเรียน E1/E2 ไดค้่าเฉล่ีย 87.94/87.19 แสดง
วา่ บทเรียนท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 การท่ีผลการวจิยัเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก 
การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ตอบสนองความตอ้งการและวิธีการเรียนของ
ผูเ้รียนได ้ท าให้เกิดความลึกซ้ึงในเน้ือหา เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม และสนบัสนุนให้ศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง  

5. ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
พบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมการการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดี ค่าเฉล่ียรวม (x̅) เท่ากบั 3.97 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.77 ผูว้ิจยัพบวา่ การน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการจดัการเรียนการสอนท าให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (x̅) 
เท่ากบั 4.31 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.74 อยูใ่นระดบัดี เน่ืองจาก การน าระบบจดัการ
เรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เขา้มาช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจเรียน 
เกิดแรงจูงใจ เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 
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พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงเกษตรของนักท่องเทีย่วชาวไทยทีส่วนเกษตรจังหวดัระยอง 

Agrotourism Behaviors of Thai Tourists at Agricultural Gardens in 
Rayong Province 

กาญจนา กาแก้ว 
อ.ณฏัฐกฤษฏิ์ เอกวรรณงั    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วภิัติภูมิประเทศ 
                                           

บทคัดย่อ        

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ของการวิจยั 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง และ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวน
เกษตร จังหวัดระยอง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ านวน 396 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามปลายปิด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) และไคสแควร์ (Chi – Square)  

ผลการศึกษา พบวา่ 1) นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่น คิดเป็นร้อย
ละ 79.8  ครอบครัวมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมาท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 37.6 เดินทางมาท่องเท่ียวกบั
เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 45.7 เดินทางโดยรถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 78.0 เคยมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร
หน่ึงคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 66.9  มาท่องเท่ียววนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 69.9  มีเพื่อนแนะน า
ขอ้มูลในการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 43.2 มีค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 500 – 1,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 37.4  สนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรเก่ียวกบัผลไมส้ด คิดเป็นร้อยละ 80.6 จ่ายเงินซ้ือ
ของพื้นเมืองและของท่ีระลึก 500 – 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.1 เขา้ร่วมกิจกรรมโดยชิมผลไมน้านา
ชนิด คิดเป็นร้อยละ 37.9  มีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กบัสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 56.1 ไป
เท่ียวสวนเกษตรแบบไปเชา้ – เยน็กลบั คิดเป็นร้อยละ 78.5 และสนใจการเท่ียวชมสวนผลไม ้คิดเป็น
ร้อยละ 54.5 

2) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน มีดงัน้ี 

เพศมีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียว ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว 
และรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจ  
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อายุมีความสัมพันธ์กับวตัถุประสงค์ในการเดินทาง ผู ้ท่ีเดินทางมาร่วมการท่องเท่ียว 
ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว 
และความสนใจซ้ือผลิตภณัฑท์างการเกษตรในการมาท่องเท่ียว  

ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว  
อาชีพมีความสัมพนัธ์กับวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียว ผูท่ี้เดินทางมาร่วมการ

ท่องเท่ียว และยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว  
รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียว และ ยานพาหนะ

ในการเดินทางท่องเท่ียว 
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บทน า         

การท่องเท่ียว ถือเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศเน่ืองจากการ
ท่องเท่ียวเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัหลายภาคส่วนก่อให้เกิดการกระจายรายไดไ้ปสู่ประชาชนอยา่งกวา้งขวาง 
กระตุน้การผลิตและน าเอาทรัพยากรของประเทศมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ียงัมีส่วนช่วย
สนบัสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและประเพณี พฒันาสาธารณูปโภค การศึกษา และเทคโนโลย ี
ตลอดจนลดการอพยพเขา้สู่เมือง (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2547) จากความส าคญัดงักล่าว 
ประเทศไทยจึงมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของ
นกัท่องเท่ียว ดงันั้น การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว และบริการใหม่ ๆ จึงนบัเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการ
พฒันาการท่องเท่ียวให้เป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียว ทั้งจากนกัท่องเท่ียวภายในประเทศและจากภายนอก
ประเทศ ในการศึกษารูปแบบการท่องเท่ียวประเภทแหล่งธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นอีก
รูปแบบในการท่องเท่ียวท่ีใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการด าเนินชีวิตของคน
ในชนบท เป็นจุดเด่นดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาสัมผสักบัวิถีชีวิตของเกษตรกร รวมทั้งความเพลิดเพลิน
และความรู้ท่ีสามารถน าไปประยุกตก์บัชีวิตประจ าวนั และท าให้คนในทอ้งถ่ินไดเ้รียนรู้ มีความเขา้ใจ
และภาคภูมิใจกบัอาชีพเกษตรกรรมอนัเป็นรากเหงา้ของคนไทยมาแต่คร้ังโบราณนบัเป็นเวลากวา่พนัปี 
ภายใตแ้นวคิด ปรัชญา องค์ความรู้ และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ นกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวชนบท และไดเ้รียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม กิจกรรมของชุมชน และ
การประกอบอาชีพทางเกษตรของแต่ละชุมชนทั้งท่ีเป็นวิถีเกษตรแบบดั้งเดิม และการใชเ้ทคโนโลยีใน
บรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ ซ่ึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไดแ้ยกประเภททรัพยากรในการ
จดักิจกรรม 9 กิจกรรม ไดเ้ผยแพร่เป็นปีท่องเท่ียว Amazing Thailand 1998 – 1999 โดยร่วมกบักรม
ส่งเสริมการเกษตร และจดัให้มีกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวซ่ึงกิจกรรมหน่ึงในนั้น คือ การเกษตรไทย 
หรือ Amazing Agricultural Heritage และสามารถแก้ไขปัญหาการว่างงานของคนในชนบท อนั
เน่ืองมาจาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการกระจายรายไดอี้กทางหน่ึง จากความส าเร็จดงักล่าว 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดมี้นโยบายให้ทุกจงัหวดัจดัให้มีการ
ท่องเท่ียวเกษตรข้ึน โดยยดึแนวการจดักิจกรรม เพื่อเสริมสร้างให้เป็นกิจกรรมท่ีย ัง่ยืน (โครงการพฒันา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว, 2550)ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ี จงัหวดั
ระยอง เน่ืองจากจงัหวดัระยอง มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีส าคญักระจายอยู่ในพื้นท่ีในแต่ละอ าเภอ 
เช่น อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอแกลง เป็นต้น ซ่ึงมีสวนเกษตรท่ีด าเนินการในรูปแบบการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีน่าสนใจ เช่น สวนลุงทองใบ สวนยายดา สวนสุภทัราแลนด์ สวนผูใ้หญ่สมควร
บา้นแลง สวนก านนัพงษ ์สวนคุณไพบูลย ์สวนปาหนนั สวนมงัคุดไทย สวนประสมทรัพย ์ท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรสวนผลไมใ้นจงัหวดัระยอง ซ่ึงผูว้ิจยัเนน้ศึกษาประเด็น พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีสวนเกษตร จังหวดัระยอง จากการศึกษาข้อมูลสวนเกษตรท่ี
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ด าเนินการในรูปแบบท่องเท่ียวเชิงเกษตรในจงัหวดัระยอง ผูว้ิจยัไดเ้ลือกสวนเกษตรมาใชใ้นการศึกษา 
โดยเลือกศึกษา 3 สวนเกษตร เรียงล าดบัตาม ปี พ.ศ. ท่ีเปิดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ไดแ้ก่ 1) 
สวนสุภทัราแลนด ์เปิดเม่ือ ปี พ.ศ. 2540 2) สวนยายดา ป้าบุญช่ืน เปิดเม่ือ ปี พ.ศ. 2545 และ 3) สวนคุณ
ไพบูลย ์เปิดเม่ือ ปี พ.ศ. 2550 เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง มาเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ์ให้
มีความเหมาะสมต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ส าหรับสวนเกษตรใน
แหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ต่อไป  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย        

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง        

2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง        
 
ขอบเขตการศึกษา        

ในการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 396 คน ไดแ้ก่ สวนสุภทัรา
แลนด ์จ านวน 270 คน สวนยายดา ป้าบุญช่ืน จ านวน 110 คน และสวนคุณไพบูลย ์จ  านวน 16 คน ซ่ึงจะ
ใชก้ารเก็บขอ้มูลวจิยัตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ปี 2558 
 
วธีิการศึกษา 

การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) น าเสนอโดยวิธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) การ
วเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าสถิติร้อยละ 
(Percentage) และการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน โดยการทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi-Square) 
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียว ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร 
จงัหวดัระยอง สรุปผลไดด้งัน้ี 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่สวนเกษตร จังหวัด
ระยอง จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน จ านวน 396 คน แจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ ดังต่อไปนี ้

จากการรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียว จ านวน 396 คน พบวา่ นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.1 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
35.9 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมา คือ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.6 
และ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.1 มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.2 
รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.2 และตั้งแต่ปริญญาโทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
8.6 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 59.6 รองลงมา คือ 
รับราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 13.4 นกัเรียน / นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12.9 ผู้
ประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 12.4 และอาชีพไม่ไดป้ระกอบอาชีพ / เกษียณอายุ คิดเป็นร้อยละ 
1.8 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมา คือ 
รายไดต่้อเดือน 25,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 15.7 และรายไดต่้อเดือน 40,001 - 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.1 

    
                      2) พฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงเกษตรของนักท่องเทีย่วชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวสวน
เกษตร จังหวดัระยอง                        
                      ด้านวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเทีย่ว พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์น
การเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง เพื่อพกัผ่อนเท่ียวชมสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 79.8 
รองลงมา คือ เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ในสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 10.1 เพื่อซ้ือสินคา้ทางการเกษตร 
คิดเป็นร้อยละ 5.6  และต ่าสุดเพื่อศึกษาหาความรู้ทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 4.5 สืบเน่ืองจากสวน
เกษตรท่ีจงัหวดัระยองเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายของพืชพนัธ์ุผลไมท้างการเกษตรท่ี
สามารถสร้างความเพลิดเพลินและเป็นการพกัผ่อนในการเยี่ยมชมของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
วรรษมน จนัทดิษฐ์ (2552) พฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดน ้ า
อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการวิจยัท่ีพบวา่ ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวมีวตัถุประสงคเ์พื่อเดินทางมา
พกัผ่อน คิดเป็นร้อยละ 62.80 และสอดคล้องกบัทฤษฎี รูปแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวของ Cohen 
(1979) นกัท่องเท่ียวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) จะเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเพื่อ

102



แสวงหาประสบการณ์ท่ีแทจ้ริง นกัท่องเท่ียวประเภทน้ีสนใจศึกษาและไดรั้บประสบการณ์ท่ีแทจ้ริงของ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปสัมผสั  

ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมาท่องเที่ยว พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ผูมี้ส่วนร่วมใน
การตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง มากบัครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 37.6 และมากบั
เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 37.6 เท่ากนั รองลงมา คือ มาดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 17.2 และมากบัท่ีท างาน 
คิดเป็นร้อยละ 7.6 ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะมีความรู้สึกมัน่ใจและมีความอบอุ่นท่ีไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียวสวน
เกษตรร่วมกบัครอบครัวและเพื่อน ๆ ซ่ึงสอดคล้องกบัปริศนา มัน่เภา (2557) ศึกษาพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร คลองมหาสวสัด์ิ จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยั ท่ีพบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียว
ตดัสินใจมาท่องเท่ียวสวนเกษตรเน่ืองจากเพื่อนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวคลองมหาสวสัด์ิ 
จงัหวดันครปฐม คิดเป็นร้อยละ 36.86 

ด้านผู้ที่เดินทางมาร่วมการท่องเที่ยว พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ผูท่ี้เดินทางมาร่วมการ
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง มากบัเพื่อน ๆ คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมา คือ มากบัครอบครัว 
คิดเป็นร้อยละ 40.7 และ มากบัท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 12.1 ตามล าดับ สืบเน่ืองจากนักท่องเท่ียวมี
ความรู้สึกวา่มีความเป็นส่วนตวัและไดร่้วมท่องเท่ียวอยา่งสนุกสนานกบัเพื่อน ๆ  

ด้านยานพาหนะในการเดินทางท่องเทีย่ว พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เดินทางมาท่องเท่ียว
ท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง โดยรถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 78.0 รองลงมา คือ มาโดยรถเช่า คิดเป็น
ร้อยละ 12.1 และมากับบริษทัน าเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 6.1 ตามล าดับ ซ่ึงนักท่องเท่ียวมีความรู้สึก
สะดวกสบายในการเดินทางไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองเวลาในการเดินทางไป – กลบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพญ็วิภา 
ทรงบณัฑิต (2554) คุณภาพการบริการของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่น พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตรในไร่องุ่น คิดเป็นร้อยละ 77.1   

ด้านเคยเดินทางมาท่องเที่ยว พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวน
เกษตร จงัหวดัระยอง 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 66.9 รองลงมา คือ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 23.0 และ 4 คร้ังข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามล าดบั โดยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียวสวนเกษตรเป็นคร้ัง
แรก จากการท่ีไดรั้บค าแนะน าจากเพื่อน ๆ และการชกัจูงจากครอบครัว และทางบริษทัท่ีท างานไดจ้ดั
ให้มีการจดัการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพ็ญวิภา ทรงบณัฑิต (2553) 
คุณภาพการบริการของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่น พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เคยเดินทางมา
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นเป็นคร้ังแรก คิดเป็นร้อยละ 70.7    

ด้านช่วงวันที่เหมาะสมต่อการมาท่องเที่ยว  พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ช่วงวนัท่ี
เหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง มาท่องเท่ียววนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อย
ละ 69.9 รองลงมา คือ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์– วนัหยุดเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 19.4 และ วนัจนัทร์ – วนั
ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 10.6 เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความตั้งใจท่ีจะเดินทางมาเท่ียวเยี่ยมชมสวน
เกษตรในช่วงวนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์เพราะเป็นวนัหยุดประจ าสัปดาห์เป็นส่วนมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพญ็
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วิภา ทรงบณัฑิต (2553) คุณภาพการบริการของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่น พบว่า นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวสวนเกษตรในไร่องุ่นในวนัหยดุสุดสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 64.5 

ด้านข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง เพื่อน ๆ แนะน า คิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมา คือ Facebook ของ
ทางสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 21.0 และเวบ็ไซต์ของทางสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 18.9 ตามล าดบั 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ไดข้อ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจาก
เพื่อน ๆ ท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยองมาก่อน   

ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มีค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 500 – 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.4 รองลงมา คือ 
มากกวา่ 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.5 และ 1,001 – 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 ตามล าดบั อาจเป็น
เพราะนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมากบัรถยนตส่์วนตวั ซ่ึงมีการร่วมกนัออกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
เพื่อเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวรรษมน จนัทดิษฐ์ (2552) 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดน ้ าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม  ผลการวิจยั  พบวา่ ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางไม่เกิน 1,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 61.33 

ด้านความสนใจซ้ือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในการมาท่องเที่ยว พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่ สนใจซ้ือผลิตภณัฑท์างการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ซ้ือผลไมส้ด คิด
เป็นร้อยละ 80.6 รองลงมา คือ ซ้ือผลไมแ้ปรรูป คิดเป็นร้อยละ 10.9 และซ้ือพืชพนัธ์ุเพาะปลูก คิดเป็น
ร้อยละ 8.6 เน่ืองจากสวนเกษตร จงัหวดัระยอง เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายทั้งในดา้นให้
ความเพลิดเพลินแก่นกัท่องเท่ียวท่ีไปเยี่ยมชม อีกทั้งนกัท่องเท่ียวยงัไดเ้ลือกซ้ือผลไมท่ี้หลากหลายชนิด
จากผลผลิตตามฤดูกาล นกัท่องเท่ียวยงัให้ความสนใจในการซ้ือผลไมส้ดท่ีจะซ้ือกลบัไปรับประทานท่ี
บา้น  

ด้านค่าใช้จ่ายจ่ายเงินเพื่อซ้ือของพืน้เมืองและของที่ระลึก พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ 
จ่ายเงินเพื่อซ้ือของพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 500 – 1,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 38.1 รองลงมา คือ ไม่เกิน 500 บาท คิดเป็นร้อยละ  34.8 และ 1,001 – 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 
10.1 ตามล าดบั นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการมาเท่ียวเพื่อพกัผอ่นท่ีสวนเกษตรจึงไม่ค่อยนิยมซ้ือของท่ี
ระลึกจากทางสวนเกษตรมากนกัหรืออาจเป็นเพราะสินคา้ท่ีระลึกยงัไม่มีความน่าสนใจเพียงพอ 

ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมในการมาท่องเที่ยว พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มาท่องเท่ียวท่ี
สวนเกษตร จงัหวดัระยอง ร่วมกิจกรรมชิมผลไมน้านาชนิด คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมา คือ นั่งรถ
เท่ียวชมสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 24.5 และ ถ่ายรูป / ชมวิวในสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 24.2 
ตามล าดบั นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไดร่้วมกิจกรรมชิมผลไมน้านาชนิด เน่ืองจากทางสวนเกษตรไดมี้การ
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จดัเตรียมผลไมห้ลากหลายท่ีมาจากผลผลิตของทางสวนเกษตรเองมีไวใ้ห้กบันกัท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชม
สวนเกษตรมีความน่าสนใจ 

ด้านการมีส่วนร่วมกับแหล่งท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมกบัแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ในดา้นเสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่สวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 56.1 รองลงมา คือ มีการ
แลกเปล่ียนความรู้ด้านการท่องเท่ียวเชิงเกษตร คิดเป็นร้อยละ 22.0 และมีส่วนร่วมกิจกรรมในสวน
เกษตร คิดเป็นร้อยละ 21.5 โดยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้สึกไดมี้ส่วนร่วมในดา้นเสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่
สวนเกษตร จงัหวดัระยอง  

ด้านระยะเวลาที่มาใช้ในการท่องเที่ยว พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ระยะเวลาท่ีมาใช้ใน
การท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ไปเชา้ – เยน็กลบั คิดเป็นร้อยละ 78.5 รองลงมา คือ คา้งคืน 
คิดเป็นร้อยละ 17.7 และ คา้งคืนมากกว่า 1 คืน คิดเป็นร้อยละ 3.8 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการมา
ท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง เพื่อท่ีจะสัมผสักบับรรยากาศและพกัผ่อนในวนัหยุดสุดสัปดาห์ 
โดยการเดินทางไปเชา้ – เยน็กลบั เป็นส่วนใหญ่ 

ด้านรูปแบบการเที่ยวชมการท่องเที่ยวที่สนใจ พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ช่ืนชอบ
รูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจ รูปแบบสวนเกษตรผลไม ้คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมา คือ 
รูปแบบเกษตรแบบผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ 29.5 รูปแบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 7.6 
รูปแบบสวนเกษตรดอกไม้ คิดเป็นร้อยละ 4.8 และรูปแบบชุมชนการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 3.5 
ตามล าดบั ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสนใจรูปแบบท่องเท่ียวในสวนเกษตรผลไม ้เน่ืองจากในสวนเกษตร จงัหวดั
ระยอง มีความหลากหลายของผลไมต่้าง ๆ หลายชนิดท่ีสร้างความเพลิดเพลินและไดส้ัมผสักบัรสชาติ
ของผลไม ้

ด้านความตั้งใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวภายใน 1 ปีข้างหน้า พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ จะ
เดินทางกลบัมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมา คือ 1 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 32.1 และ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 13.1 ซ่ึงสาเหตุท่ีนักท่องเท่ียวไม่แน่ใจท่ีจะเดินทาง
กลบัมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง คร้ังท่ี 2 เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวไม่มีเวลาและโอกาสท่ีจะ
เดินทางมาท่องเท่ียวไดบ้่อยคร้ัง และอาจเป็นเพราะไม่ประทบัใจต่อแหล่งท่องเท่ียวสวนเกษตร 

3) ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางไปท่องเทีย่วสวนเกษตร จังหวดัระยอง จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน  

     1) เพศ  
ผู้ที่เดินทางมาร่วมการท่องเที่ยว พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสามารถ ปิติพฒัน์ และกฤษฎา ณ หนองคาย (2556) ได้
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ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทะเลววัแดง 
อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว  
  ยานพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยว พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสามารถ ปิติพฒัน์ และกฤษฎา ณ หนองคาย (2556) 
ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทะเลววั
แดง อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัยานพาหนะในการเดินทาง 
  รูปแบบการเที่ยวชมการท่องเที่ยวที่สนใจ มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการเท่ียว
ชมการท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ีสวนเกษตร จังหวดัระยอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสามารถ ปิติพฒัน์ และกฤษฎา ณ หนองคาย (2556) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทะเลววัแดง อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี 
พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการท่องเท่ียว    

2) ช่วงอายุ 
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกบัวรรษมน จนัทดิษฐ์ (2552) พฤติกรรมและความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดน ้ าอัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม พบว่าอายุมี
ความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียว     
  ผู้ที่เดินทางมาร่วมการท่องเที่ยว พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กับผูท่ี้เดินทาง
มาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สามารถ ปิติพฒัน์ และกฤษฎา ณ หนองคาย (2556) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทะเลววัแดง อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี พบว่า อายุมี
ความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เดินทางมาร่วมการท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้ง
กบัวรรษมน จนัทดิษฐ์ (2552) พฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษาตลาด
น ้าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่อายมีุความสัมพนัธ์กบัท่ีเดินทางมาร่วมการท่องเท่ียว 
  ยานพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยว พบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัยานพาหนะ
ในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จังหวดัระยอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสามารถ ปิติพฒัน์ และกฤษฎา ณ หนองคาย (2556) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทะเลววัแดง อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี 
พบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์กบัยานพาหนะในการเดินทางมาท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05         
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ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว พบว่า ซ่ึงสอดคล้องกับสามารถ ปิติพฒัน์ และ
กฤษฎา ณ หนองคาย (2556) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการ
ท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทะเลววัแดง อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบั
ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว พบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จังหวดัระยอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสามารถ ปิติพฒัน์ และกฤษฎา ณ หนองคาย (2556) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทะเลววัแดง อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี 
พบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
        
 ความสนใจซ้ือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในการมาท่องเที่ยว พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบั
การซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบักาญจนา กนัภยั และคณะ (2552) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง พฤติกรรม
นกัท่องเท่ียว กรณีศึกษาตลาดน ้ าอมัพวา ผลการวิจยั พบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์กบัความสนใจเลือกซ้ือ
สินคา้และผลิตภณัฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

3) ระดับการศึกษา     
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเทีย่ว มีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
มาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวรรษ
มน จนัทดิษฐ์ (2552) ไดศึ้กษาวิจยัพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษา
ตลาดน ้าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
มาท่องเท่ียว 

4) อาชีพ 
วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ในการ

เดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
วรรษมน จนัทดิษฐ์ (2552) ได้ศึกษาวิจยัพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
กรณีศึกษาตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่าอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ในการ
เดินทางท่องเท่ียว  

 ผู้ที่เดินทางมาร่วมการท่องเที่ยว พบว่า อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เดินทาง
มาร่วมการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
วรรษมน จนัทดิษฐ์ (2552) ได้ศึกษาวิจยัพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
กรณีศึกษาตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนสมาชิกท่ีร่วม
เดินทางมาท่องเท่ียว      
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 ยานพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยว  มีความสัมพนัธ์กับยานพาหนะในการเดินทาง
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวรรษมน 
จนัทดิษฐ์ (2552) ไดศึ้กษาวิจยัพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษาตลาด
น ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่าอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว
    

5) รายได้ต่อเดือน     
  วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ในการ
เดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สามารถ ปิติพฒัน์ และกฤษฎา ณ หนองคาย (2556) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทะเลววัแดง อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี พบว่า รายไดต่้อ
เดือนมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียว อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
   ยานพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยว มีความสัมพนัธ์กบัยานพาหนะในการ
เดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กาญจนา กนัภยั และคณะ (2552) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว กรณีศึกษาตลาดน ้ า
อมัพวา ผลการวจิยั พบวา่ รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

    
ข้อเสนอแนะ       
 ข้อเสนอแนะต่อการน าไปใช้     
 ด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์
ในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง เพื่อพกัผอ่นเท่ียวชมสวนเกษตรส่วนใหญ่ คิดเป็น
ร้อยละ 79.8 และต ่าสุด คือ การเดินทางมาเพื่อศึกษาหาความรู้ทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 4.5 ซ่ึงจะ
เห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางมาเท่ียวเพื่อศึกษาหาความรู้ทางการเกษตรมีส่วนนอ้ยมาก ดงันั้นทาง
ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินการดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรควรท่ีจะหาแนวทางในการพฒันาให้สวนเกษตร 
จังหวดัระยอง มีความน่าสนใจในการศึกษาด้านการเกษตรให้มากข้ึน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นกัท่องเท่ียวมีความสนใจไดรั้บความรู้จากสวนเกษตรเพิ่มมากข้ึน   

ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมาท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตดัสินใจมา
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยองเพราะครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 37.6 และตดัสินใจมาท่องเท่ียว
โดยท่ีท างานแนะน าน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7.6 ซ่ึงจะเห็นไดว้่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตดัสินใจมา
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง เพราะครอบครัวแนะน าหรือชกัชวนมาท่องเท่ียว ดงันั้นผูป้ระการ
ท่องเท่ียวหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งมีการส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวใหท้ัว่ถึงโดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวใน
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กลุ่มท่ีก าลงัท างานหรือนกัท่องเท่ียวท่ีท างานในโรงงานกลุ่มใหญ่ ๆ ให้ไดมี้โอกาสไดท้่องเท่ียวท่ีสวน
เกษตร จงัหวดัระยองเพิ่มมากข้ึน    

ด้านผู้ที่เดินทางมาร่วมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีผูร่้วมเดินทางมา
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง มากบัเพื่อน ๆ คิดเป็นร้อยละ 45.7 ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมากบัท่ี
ท างานน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 12.1 ดงันั้นทางผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ควรท่ีจะมุ่ง
เป้าหมายไปยงักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีก าลงัท างานท่ีมีความสนใจท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร 
จงัหวดัระยองซ่ึงอาจไม่มีผูร่้วมเดินทางมาดว้ย เช่น การจดัให้มีรถไปรับ – ส่ง เพื่อส่งเสริมหรืออ านวย
ความสะดวกในการเดินทางและรู้สึกเสมือนไดมี้เพื่อนร่วมเดินทางมาดว้ย   

ด้านยานพาหนะในการเดินทาง พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวน
เกษตร จงัหวดัระยอง โดยรถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 78.0 ส่วนดา้นยานพาหนะในการเดินทางท่ีมา
กบับริษทัน าเท่ียวนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.1 ดงันั้นผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวสวนเกษตรตอ้งมีการ
อ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว เช่น มีรถรับ – ส่ง จากสถานีขนส่งตามท่ีต่าง ๆ เพื่อให้นกัท่องเท่ียว
ไดมี้ทางเลือกใหมใ่นการเดินทาง     

ด้านเคยเดินทางมาท่องเที่ยว พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวน
เกษตร จงัหวดัระยอง 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 66.9 และเคยเดินทางมาท่องเท่ียว 4 คร้ังข้ึนไปนอ้ยท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 5.6 จะเห็นไดว้่ามีนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจ านวน 4 คร้ังข้ึนไปมีส่วนน้อยมาก 
ดงันั้นผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวสวนเกษตรตอ้งมีการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยให้มาก ๆ เพื่อให้รับทราบถึงข้อมูลในด้านต่าง ๆ ท่ีจะสามารถท าให้นักท่องเท่ียวกลับมา
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยองบ่อยคร้ังมากกวา่น้ี    

ด้านช่วงวันที่เหมาะสมต่อการมาท่องเที่ยว  พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เลือกช่วงวนัท่ี
เหมาะสมต่อการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยองในวนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 69.9  
และในช่วงวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวน้อยกว่าช่วงวนัอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 
10.6 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เลือกเดินทางมาท่องเท่ียวใน วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์แต่จะนอ้ย
ในช่วงวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ดงันั้นจึงควรท่ีจะต้องหาวิธีท่ีจะท าให้ในช่วงวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ มี
นกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนเพื่อท าใหเ้กิดความเหมาะสมกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวในแต่ละวนั 
 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว พบว่า ในดา้นเวบ็ไซต์ของทางสวนเกษตร นกัท่องเท่ียว
ส่วนน้อยมากท่ีไดข้อ้มูลการท่องเท่ียวจากด้านน้ี คิดเป็นร้อยละ 18.9 ดงันั้นทางผูป้ระกอบการการ
ท่องเท่ียวสวนเกษตรตอ้งมีการศึกษาและปรับปรุงดา้นขอ้มูลการเดินทางในดา้นเวบ็ไซต์ของทางสวน
เกษตรใหมี้ความเหมาะสมเพียงพอเขา้ถึงง่าย เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดมี้ช่องทางในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล
ไดม้ากกวา่น้ี      

ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 500 – 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.4 และมีค่าใชจ่้าย
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ในการเดินทางท่ีต ่าสุดในแต่ละคร้ัง 1,001 – 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 จะเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียว
ส่วนมากจะมีค่าใช้ในแต่ละคร้ังไม่เกิน 1,000 บาท ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมา
ท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีไม่ตอ้งมีค่าใช้จ่ายมาก จึงควรท่ีจะส่งเสริมโฆษณาการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ี จงัหวดัระยองวา่ดว้ยการ่องเท่ียวท่ีลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  

ด้านสนใจซ้ือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในการมาท่องเที่ยว  พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจซ้ือ
ผลผลิตพืชพนัธ์ุเพาะปลูกทางการเกษตรในการมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยองมีนอ้ยท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 8.6 ดังนั้นผูป้ระกอบการจึงควรท่ีจะหาผลิตภณัฑ์พืชพนัธ์ุเพาะปลูกทางการเกษตรท่ี
น่าสนใจให้มีความหลากหลาย เพื่อให้นกัท่องเท่ียวมีความรู้สึกสนใจในการเลือกซ้ือผลผลิตพืชพนัธ์ุ
เพาะปลูกทางการเกษตรเพิ่มมากข้ึน     

ด้านจ่ายเงินเพือ่ซ้ือของพืน้เมืองและของทีร่ะลกึทีส่วนเกษตร พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ 
จ่ายเงินเพื่อซ้ือของพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง 500 – 1,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 38.1 และ 1,001 – 1,500 บาทนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10.1 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะ
ใช้จ่ายซ้ือของท่ีระลึกในจ านวนท่ีค่อนขา้งต ่า ซ่ึงอาจเป็นเพราะนกัท่องเท่ียวยงัไม่พอใจในผลิตภณัฑ์
สินคา้ของท่ีระลึกหรือผลิตภณัฑ์สินคา้ของท่ีระลึกท่ีไม่มีความหลากหลาย มีราคาท่ีไม่คุม้ค่าต่อการใช้
จ่ายในการซ้ือ เป็นตน้      

ด้านร่วมกิจกรรมในการมาท่องเที่ยวที่สวนเกษตร  พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มา
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง โดยมีการร่วมกิจกรรมการชิมผลไมน้านาชนิด คิดเป็นร้อยละ 
37.9 และนกัท่องเท่ียวมีการร่วมกิจกรรม ถ่ายรูป/ชมวิวในสวนเกษตรในระหวา่งท่องเท่ียวนอ้ยท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 24.2 ดงันั้นทางผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ควรท่ีจะจดัหากิจกรรมภายในสวน
เกษตรใหมี้ความหลากหลายและแตกต่างจากการท่องเท่ียวทัว่ไป เพื่อให้มีความเป็นเอกลกัษณ์ของทาง
สวนเกษตรนั้นเอง       

ด้านมีส่วนร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมกบั
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในดา้นเสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่สวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 56.1 และมีส่วนร่วม
กิจกรรมในสวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 21.5 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในกิจกรรมในสวน
เกษตรนอ้ยกว่าดา้นอ่ืน จึงควรท่ีจะตอ้งส่งเสริมในดา้นกิจกรรมในดา้นการมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียว
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวมากกวา่น้ี     

ด้านระยะเวลาทีม่าใช้ในการท่องเทีย่ว พบวา่ มีนกัท่องเท่ียวมาพกัคา้งคืนมากกวา่ 1 คืนนอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.8 ดงันั้นผูป้ระกอบการและผูท่ี้มีส่วนร่วมในภาคต่าง ๆ ควรท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัใน
การส่งเสริมการท่องเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียวไดใ้ชเ้วลาในการท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยองมากกวา่
การไป เช้า-เย็นกลบั ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่การท่องเท่ียวในดา้นอ่ืน ๆ ของจงัหวดั
ระยองอีกดว้ย       
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ด้านรูปแบบการเที่ยวชมการท่องเที่ยวที่สนใจ ที่สวนเกษตร พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
ช่ืนชอบรูปแบบการเท่ียวชมการท่องเท่ียวในรูปแบบสวนเกษตรผลไม ้คิดเป็นร้อยละ 54.5 และรูปแบบ
ชุมชนการเกษตรน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.5 ซ่ึงทางผูป้ระกอบการควรท่ีจะส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
รูปแบบชุมชนให้มากข้ึนกวา่น้ี เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสไดส้ัมผสักบัรูปแบบการท่องเท่ียวสวน
เกษตรท่ีมีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน     

ด้านภายใน 1 ปีข้างหน้า จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวที่สวนเกษตร จังหวัดระยอง  พบว่า 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่แน่ใจท่ีจะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยอง คิดเป็นร้อยละ 
54.8 รองลงมา คือ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 32.1 และ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 13.1 เห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่ไม่มีความมัน่ใจท่ีจะกลบัมาเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยองมากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการ
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในดา้นต่าง ๆ ตอ้งสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจและพฒันาทุก ๆ ดา้นเพื่อเป็นการ
เช้ือเชิญให้นกัท่องเท่ียวไดก้ลบัมาท่องเท่ียวเท่ียวท่ีสวนเกษตร จงัหวดัระยองต่อ ๆ ไปและเพิ่มมากข้ึน 
ตามท่ีไดเ้สนอแนะมาในแต่ละดา้นจากขา้งบน   
  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป      
(1) ควรศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวสวนเกษตรในจงัหวดัระยอง 
(2) ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวสวนเกษตรใน

จงัหวดัระยอง        
(3) ควรศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวสวนเกษตรในจงัหวดัระยอง 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัย เ ร่ือง การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivist Theory) โดยใช ้Street Photography Project น้ี เป็นงานวิจยัในชั้นเรียน ใชว้ิธีการศึกษาวิจยั
แบบประยกุต ์(Applied Research) ผสมการวจิยัเชิงคุณภาพและการวจิยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ความสามารถในการพฒันาทกัษะด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ของนักศึกษาและ
ความสามารถในการพัฒนาทักษะการเ รียนรู้ด้วยตนเอง ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivist Theory) ผา่นการฝึกปฏิบติัภายใตโ้ครงงาน Street Photography Project  

 วิธีการศึกษาได้ใช้กลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ปีการศึกษา 2556 จ านวน 100 คน แบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มทดลอง 
(กลุ่ม 1/2/4) และกลุ่มควบคุม (กลุ่ม 3) 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 1. เคร่ืองมือเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ฯ 2. เคร่ืองมือการคิดวิเคราะห์รูปภาพ                    
3. แบบประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) 4. แบบประเมินความสามารถในการสร้างองค์
ความรู้     5. เคร่ืองมือวดัผลความรู้  โดยใช้การจดบนัทึกร่วมกบัการสังเกตการณ์ของผูส้อน (Observation) 
และใชก้ารสัมภาษณ์ จากนั้นใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการวเิคราะห์ขอ้มูลจากบนัทึก 
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ผลวจิยัพบวา่  
 1.  จากตวับ่งช้ีท่ีก าหนดไวเ้ป็นกรอบการวดัความสามารถการพฒันาทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค ์
(Creative Thinking) นกัศึกษาในกลุ่มทดลอง (1/2/4) มีคะแนนเฉล่ียท่ี 3.8 / 4.3 และ 3.1 ตามล าดบั โดยกลุ่ม
เรียนท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียการพฒันาทกัษะฯสูงสุดในกลุ่มเรียนทดลอง ในขณะท่ีกลุ่มเรียนควบคุมมีคะแนน
การพฒันาทกัษะฯดงักล่าวท่ีค่าเฉล่ีย 2.3 แสดงวา่กลุ่มเรียนทดลองนั้นมีพฒันาการในทกัษะความคิดเชิง
สร้างสรรคไ์ดดี้กวา่กลุ่มเรียนควบคุม 

 2. จากการวเิคราะห์ตวับ่งช้ีท่ีก าหนดไวเ้ป็นกรอบ พิจารณาเปรียบเทียบดา้นความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivist Theory) ระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม พบวา่ 
กลุ่มทดลอง 1/2/4 มีค่าเฉล่ียท่ี 4.8 / 4.5 และ 3.8 ตามล าดบั ส าหรับกลุ่มเรียนควบคุมมีค่าเฉล่ียท่ี 2.2 โดย
พิจารณาจากค่าเฉล่ียท่ีไดร่้วมกบัการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากนกัศึกษาและการส ารวจความคิดเห็นแบบ
ปลายเปิด ซ่ึงนกัศึกษาไดส้ะทอ้นส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และไดค้น้พบคือ การน าความรู้หลายๆ อยา่งท่ีไดจ้ากการ
ท างานในโครงงาน Street Photography น้ีไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั รวมถึงน าไปประยกุตใ์ชก้บังาน
ออกแบบอ่ืนๆ ได ้และยงัมีพฒันาการในการแกไ้ขปัญหาและเรียนรู้จากขอ้ผิดพลาดไดดี้กวา่กลุ่มควบคุม 
ในขณะท่ีกลุ่มเรียนควบคุมนั้น มองไม่เห็นแง่มุมอ่ืนท่ีจะน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกปฏิบติัในโครงงานน้ี
ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อได ้ 

 3. นกัศึกษาไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนั ท าให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ในการถ่ายภาพฯ ซ่ึง
สรุปได ้ 2 ประเด็นคือ 1. การจ าแนกวธีิการถ่ายภาพ Street Photography  และ 2. องคป์ระกอบในการ
ถ่ายภาพ Street Photography   
 4. นกัศึกษากลุ่มทดลองสามารถถ่ายภาพ Street Photography ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์เป็นผลจากการ
ไดรั้บความรู้อยา่งเป็นขั้นตอนตามหลกัทฤษฏีการสร้างความรู้ ซ่ึงท าใหน้กัศึกษาสามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้
ไปต่อยอดและประยกุตใ์ชใ้นงานอ่ืนๆ ได ้

ค าส าคัญ  :  ทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค์  การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  การถ่ายภาพดิจิทลั  สตรีทโฟโตก้ราฟ่ี 
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Abstract  

 The research of “ Developing Creative Thinking Skills by the Constructivist Theory  through 

Street Photography Project “ is  for classroom research by using Applied Research Method together with 

the Quality Research and Experimental Research for the purpose of studying the abilities in creative 

thinking and self-learning skills as Constructivist Theory under the Street Photography Project. 

 The study used sample of the first year students from Computer Graphic Department, Faculty of 

Fine and Applied Arts, Dhurakij Pundit University , in the year studied 2013 ( 2556 ) total 100 persons, 

divided into two groups ; a) Trial group (students from Sections 1,2 & 4)  and b) Controlled group  

( students from Section 3). 

 Elements used in this research are: 1. Preliminary data collection tool. 2. Tools for Image 

Analysis.  3. Measuring tools by Scoring Rubrics. 4. Assessment ability to create knowledge. 5. 

Knowledge Assessment tools by keeping recorded together with teachers’ observation and interviewed, 

there after analysis by using data from records. 

 The results in research are:  

 1. From specific indicators to check the abilities in development  for Creative Thinking, the 

students of trial groups ( 1/2/4 ) had average scores at 3.8 / 4.3 and 3.1  The trial group No. 2  had the 

highest scores in skills development,  meanwhile the controlled student group had scores average at 2.3 

The students under the Street Photography  Project had much better developed in Creative Thinking 

Theory than the controlled group. 

 2. From analysis the specific indicators to compare the abilities in development skills by 

Constructivist Theory between the trial students group and the controlled group, founded that the trial 

group 1/2/4 had scores average at 4.8 / 4.5 and 3.8 while the controlled group had scores average at 2.2.  

To consider from these average scores, exchanged with the students’ opinions and surveyed with open-

ended questions, the students expressed what they had learned and found the ways to bring their 

knowledge received from the Street Photography Project to adapt using for their routine life and also 
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combine with Creative Design as well as the abilities in solving problems and learned more how to 

correct the mistakes better than the controlled group.  By the way, the controlled group had not been able 

to develop their knowledge from training under the Street Photography Project to further benefits. 

 3. Students learned to exchange the experiences and new technique in photography, which 

concluded in two issues;   a) classified Street Photography by image methods  and  b) arranged better 

Street Photography composition. 

 4. The students can take a photo by Street Photography with more Creative Thinking as they have 

learned step by step both from theories  which they can take progressive in their knowledge and develop 

to other projects in future. 

KEYWORDS : Constructivist Theory,  Creative thinking skills,   Creating self-knowledge,  Digital 

Photography,  Street Photography 
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บทน า 
 รายวชิา GD 326 ถ่ายภาพดิจิทลั ไดเ้ปิดการเรียนการสอนคร้ังแรกในปีการศึกษา 2554 ภายหลงัจากมี
การปรับปรุงหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
TQF  ซ่ึงในแต่ละคร้ังก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะผูส้อนจะเร่ิมตน้จากการทบทวนการเรียนการสอนและ
วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในปีการศึกษาท่ีผา่นๆ มา รวมถึงท าการส ารวจความตอ้งการ 
ความสนใจของผูเ้รียน และศึกษาพื้นฐานความรู้เดิมเก่ียวกบัการใชก้ลอ้งดิจิทลัของนกัศึกษา และน าผลท่ีได้
จากการส ารวจเหล่านั้นมาวางแผนจดัการเรียนการสอนและออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ภายใต้
เป้าหมายท่ีจะพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษาให้ครบทั้ง 5 ดา้น อนัไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ 
ดา้นทกัษะทางปัญญา  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  
การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
 จากการทบทวนดงักล่าวท าให้คณะผูว้ิจยัสามารถแยกปัญหาดา้นอุปสรรคการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้2 
ลกัษณะคือ 1. ปัญหาดา้นวสัดุอุปกรณ์ เช่น กลอ้งดิจิทลัประเภท DSLR ท่ีมีราคาสูง นกัศึกษาจึงไม่สามารถมี
ใชก้นัไดค้รบทุกคน และ  2. ปัญหาทางดา้นทกัษะการเรียนรู้ของนกัศึกษาซ่ึงพบวา่ นกัศึกษามกัจะไม่มีการ
วางแผนในการท างาน ขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาสถานท่ีหรือตวัแบบท่ีเหมาะสมต่อการถ่ายภาพ 
ฯลฯ เม่ือพิจารณาปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกนัแลว้ แนวทางการแกไ้ขปัญหาในขอ้ท่ี 1 นั้นเห็นวา่ สามารถแกไ้ขได้
ดว้ยการฝึกใชก้ลอ้งดิจิทลักบัโปรแกรมเสมือนกลอ้ง D-SLR หรือเรียกวา่ D-SLR Simulator ซ่ึงมีบริการแบบ
ออนไลน์สามารถเขา้ถึงไดฟ้รี เช่น camerasim.com / canonoutsideofauto.ca เป็นตน้ ส่วนแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาขอ้ท่ี 2 คณะผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง หรือ Constructivist Thoery มาใช้
ร่วมในการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาการถ่ายภาพดิจิทลั เพื่อพฒันาทกัษะหลายๆ ดา้นของนกัศึกษา 
 ในเบ้ืองตน้พบประเด็นปัญหาจากการสอนรายวชิาน้ี อาทิ นกัศึกษาขาดการวางแผนในการท างาน 
ขาดความกระตือรือร้น ขาดมุมมองการถ่ายภาพท่ีสร้างสรรค ์และขาดทกัษะการสังเกต รวมถึงไม่สามารถ
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการถ่ายภาพใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ได ้
 Street Photography เป็นวิธีการถ่ายภาพประเภทหน่ึงท่ีส่วนใหญ่เน้นการถ่ายภาพในสถานท่ี
สาธารณะ (Public Places) โดยไม่มีขอ้จ ากดัหรือมีความเฉพาะเจาะจงว่า ตอ้งเป็นการถ่ายภาพบนทอ้งถนน
หรือถ่ายภาพชีวิตในเมืองเท่านั้น แต่เป็นการมองพฤติกรรมของคนทัว่ไปผ่านเลนส์ แลว้น าเสนอมุมมองท่ี
แตกต่างแต่น่าสนใจผา่นภาพถ่าย ผา่นสภาพ แวดลอ้ม ณ ขณะนั้น ในการถ่ายภาพลกัษณะน้ี บางคร้ังช่างภาพ
จะเลือกถ่ายทอดลกัษณะบุคลิกภาพ ท่าทาง ของคนทัว่ ไปท่ีเดินผา่นไปมา หรือเลือกมองจากบางมุมท่ีไม่ได้
พบเห็นบ่อย เช่น ภาพมุมสูง มุมต ่าต่างๆ  (Bird Eye View / Rat Eye View) หรือเลือกท่ีจะน าเสนอเพียงบาง
เศษเส้ียวของความจริง ณ จุดนั้นอยา่งมีสุนทรียะ (เช่น ถ่ายเฉพาะส่วนเงาท่ีทอดยาวหรือถ่ายเฉพาะช่วงขา เป็น
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ตน้) ซ่ึงสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเวลาและสถานท่ี โดยส่วนใหญ่ช่างภาพจะใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไป
ดว้ยท าใหภ้าพถ่ายท่ีได ้ดูมีชีวติและมีความสนุก โดยท่ีไม่ตอ้งจดัฉากถ่ายภาพ แต่อาศยัจงัหวะการจบัภาพและ
ความคิดสร้างสรรคท่ี์พอเหมาะพอดี 
 คณะผูว้ิจยัได้ศึกษาทั้ งทฤษฏีด้านการถ่ายภาพและทฤษฏีด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อน า
หลกัการต่างๆ มาผนวกรวมและวางแผนจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะนักศึกษาในด้านท่ีประสบ
ปัญหา จึงไดน้ าทฤษฏีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) / การคิดเชิงสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 
และการถ่ายภาพแนว Street Photography  มาเป็นแนวทางในการฝึกปฏิบติั โดยให้ไดท้ั้งเน้ือหาและสามารถ
แกไ้ขปัญหาทั้ง 4 ขอ้ดงักล่าวท่ีพบในเบ้ืองตน้ได ้และไดป้รับเน้ือหาบางประการจากประมวลการสอนเดิมท่ี
เคยมีการสอนมาก่อนหน้าน้ี  ซ่ึงเคยมอบหมายให้ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพเพื่อเล่าเ ร่ืองราวแบบสารคดี 
(Documentary Photography) ซ่ึงผลจากการปฏิบติัในโครงงานดงักล่าวพบวา่ ภาพท่ีนกัศึกษาถ่ายมานั้น ขาด
ความสนุกสนาน ขาดสุนทรียะ และออกแนวหดหู่ ชีวิตรันทด ทั้งน้ีเป็นเพราะนกัศึกษายงัคงเป็นนกัศึกษาชั้น
ปีท่ี 1 ยงัไม่ไดมี้รายวิชาท่ีฝึกวิธีคิด วิธีตีความเน้ือหาอยา่งลึกซ้ึง จึงอาจมีความรู้ไม่มากพอท่ีจะเลือกถ่ายทอด
แง่มุมท่ีน่าสนใจส าหรับท าเป็นภาพเล่าแบบสารคดี คณะผูว้ิจยัจึงปรับเปล่ียนโครงงานมาเน้นการถ่ายภาพ
อย่างสร้างสรรค์แทน โดยใช้เน้ือหาและหลกัการถ่ายภาพแนว Street Photography มาใช้พฒันานกัศึกษา 
พร้อมกนัน้ียงัไดป้รับรูปแบบการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามหลกัโมเดลซิปปา (CIPPA Model) และ
ปรับการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัดงักล่าว รวมทั้งปรับแนวทางการประเมินภาคปฏิบติัให้
สัมพนัธ์กบัแนวคิดทฤษฏีต่างๆ ท่ีไดน้ ามาใชใ้นการ ศึกษาวจิยัน้ี 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาความสามารถในการพฒันาทกัษะดา้นการคิดเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาท่ีมีการจดัการ
เรียนการสอนตามทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivist Theory) 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
การฝึกปฏิบติัโครงงาน Street Photography ซ่ึงจดัการเรียนการสอนต่างวธีิ 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การด าเนินการวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivist Theory) โดยใช ้Street Photography Project น้ี มีจุดประสงคท่ี์จะหาโครงงานท่ีเหมาะสม
ส าหรับใช้พฒันาทกัษะความคิดสร้างสรรค์และความช่างสังเกตของนกัศึกษา โดยเป็นงานศึกษาวิจยัแบบ
ประยุกต ์(Applied Research) ผสมการวิจยัเชิงคุณภาพกบัการวิจยัเชิงทดลอง มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 
1. เคร่ืองมือเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ของนกัศึกษา 2. แบบฝึกการคิดวเิคราะห์รูปภาพ 3. แบบประเมินและเกณฑ์การ
ให้คะแนน (Scoring Rubrics) 4. การวดัผลความรู้และการน าไปประยุกตใ์ช ้และ 5. แบบสอบถามปลายเปิด 
ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์เน้ือหาโดยการสรุปขอ้มูลท่ีได้ท าการ
รวบรวมมาน าเสนอ เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของผลการวจิยัท่ีสมบูรณ์และชดัเจน 
 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการวเิคราะห์เน้ือหาและวิธีการ คณะผูว้ิจยัใชก้ารจดบนัทึกและแบบ
บนัทึกการสังเกตร่วมกบัการสังเกตการณ์ของผูส้อน (Observation) และใช้การสัมภาษณ์ทั้งแบบกลุ่มและ
แบบรายบุคคลอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีกลุ่มตวัอย่างประชากรศึกษาเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ทั้งชั้นปีของ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ  านวน 100 คน ซ่ึงมีการ
แบ่งเป็น 4 กลุ่มเรียน กลุ่มเรียนละ 25 คน ในการแบ่งกลุ่มตวัอยา่ง ส าหรับงานวิจยัน้ีไดจ้ดัแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ส าหรับกลุ่มเรียนทดลองไดแ้ก่ กลุ่ม 1 / 2 และ 4  ด าเนินการสอนโดยอ.ทิพย์
ลกัษณ์ โกมลวณิช ส่วนกลุ่มเรียนควบคุมไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 3 ด าเนินการสอน  โดยอ.กิรติ ศรีสุชาติ 
 ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อใชเ้ป็นกรณีศึกษาในงานวิจยัน้ี คณะผูว้ิจยัไดมี้การควบคุมตวัแปรอนั
ไดแ้ก่    1. พื้นฐานความรู้ของนกัศึกษาท่ีมีต่อการใชก้ลอ้ง DSLR 2. ประสบการณ์ของอาจารยผ์ูส้อน และ  
3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการสอน โดยไดมี้การควบคุมตวัแปรท่ี 1 ดว้ยการส ารวจและวดัพื้นฐานความรู้ของนกัศึกษา
ตั้งแต่การเรียนในชัว่โมงแรก และพบวา่นกัศึกษาแต่ละกลุ่มเรียนมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชก้ลอ้งไม่เกิน 
5 % ของกลุ่มผูเ้รียนทั้งหมด ส่วนการควบคุมตวัแปรตวัท่ี 2 และ 3 ไดมี้การก าหนดประสบการณ์ของ
อาจารยผ์ูส้อนท่ีใช้ในการศึกษาน้ี โดยก าหนดให้ผูส้อนตอ้งเคยสอนรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายภาพ
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีการควบคุมเน้ือหาในการสอนดว้ยการใชป้ระมวลการสอนรายวิชา GD 326 
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การถ่ายภาพดิจิทลั (มคอ. 3) ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2556 รวมถึงเอกสารประกอบการสอน (Slide) ให้
เป็นไปในแบบเดียวกนั 
 ส่วนตวัแปรดา้นการจดัการเรียนการสอนคือ ประเด็นหลกัท่ีใชใ้นงานศึกษาวิจยัน้ี โดยจดัการเรียน
การสอนแตกต่างกนั ในกลุ่มเรียนทดลอง (1/2/4) ไดใ้ชว้ิธีจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง (Constructivist Theory) มีการเพิ่มแบบฝึกหดัการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ และการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานเพื่อนร่วมชั้นโดยมีการก าหนดประเด็นการศึกษา ในขณะท่ีกลุ่ม
เรียนควบคุมจะจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการบรรยาย ประกอบกบัให้นกัศึกษาน าเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียนและแลกเปล่ียนความคิดเห็น แต่ไม่มีการท าแบบฝึกหดัการคิดวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานของเพื่อน
โดยก าหนดประเด็นการวจิารณ์ 
 ทั้งน้ีกลุ่มเรียนทุกกลุ่มยงัคงไดรั้บความรู้และเน้ือหาในรายวิชาการถ่ายภาพดิจิทลัครบถว้นตามท่ี
ระบุในประมวลการสอน เพื่อให้นกัศึกษาไดรั้บความรู้อยา่งเท่าเทียมกนั จะมีขอ้แตกต่างกนัเพียงวิธีจดัการ
เรียนการสอนเท่านั้นท่ีมีความแตกต่าง 
 ส าหรับแบบบนัทึกการสังเกตการณ์ของผูส้อน (Observation) ไดมี้การก าหนดตวับ่งช้ีและเกณฑ์การ
ให้คะแนน (Scoring Rubrics) แบบ Analytic Rubrics โดยใช้การก าหนดองค์ประกอบให้มีค่าระดบั 1-5 มี
ประเด็นการประเมินได้แก่ 1. ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอมุมภาพ 2.เทคนิคการควบคุมกล้อง 3. 
เทคนิคการน าเสนอผลงาน  4. การประยุกต์ ใช้ความรู้ 5. ความพยายามตั้ งใจและรับผิดชอบ ทั้ งน้ีได้
ก าหนดให้มีการตรวจผลงานภาพถ่ายแบบรายบุคคลและมีการตรวจหลายคร้ัง (ตรวจ 5 คร้ังก่อนส่งงานจริง) 
โดยเกณฑ์การให้คะแนนน้ีไดใ้ช้คู่กนัทั้งสองห้องเพื่อควบคุมให้ค่าระดบัการให้คะแนนเป็นไปในมาตรฐาน
เดียวกนั 
 ส าหรับตวับ่งช้ีทกัษะความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ไดก้  าหนดองคป์ระกอบให้มีค่า
ระดบั 1-5 มีประเด็นการประเมินดงัน้ี 1. การก าหนดเป้าหมายในการคิดเชิงสร้างสรรค์ 2. ความสามารถใน
การประมวล ทบทวนความรู้หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีคิดและสามารถจินตนาการถึงความคิดท่ีแปลก
ใหม่ได ้3. ความสามารถในการใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการขยายความคิดเดิมจนไดค้วามคิดท่ีน าไปสร้างสรรคส่ิ์ง
ใหม่ได้ 4. ความสามารถในการประเมินและคดัเลือกความคิดเพื่อน าไปใช้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ 5. 
ความสามารถในการสร้างส่ิงใหม่ท่ีเป็นต้นแบบท่ีน าไปใช้การได้ และได้ผลดีกว่าเดิม 6. ความสามารถ
น าเสนอและอธิบายส่ิงใหม่ท่ีสร้างข้ึนไดอ้ยา่งมีเหตุผล  
 ตวับ่งช้ีทกัษะการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Theory) ไดก้  าหนดค่าระดบั 1-5 และมี
ประเด็นการประเมิน ได้แก่ 1.  การวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2. การสร้างความรู้ความเขา้ใจจากการ
ปฏิบติั โดยมีปฏิสัมพนัธ์กบัโลกทางกายภาพและโลกทางสังคม 3. มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบับุคคลอ่ืน
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ทั้งในและนอกห้องเรียน 4. มีการเรียนรู้จากขอ้ผิดพลาด 5. สร้างความเช่ือมโยงชุดขอ้มูลระหวา่งการปฏิบติั
กบัความรู้เดิมท่ีมี 6. คิดคน้วิธีแกไ้ขปัญหาโจทยใ์นการท างาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการถ่ายภาพ 7. สามารถ
สรุปและทบทวนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการฝึกปฏิบติัได ้ 
 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยเคร่ืองมือท่ีได้ด าเนินการสร้างข้ึนเพื่อพฒันาทักษะการคิดเชิง
สร้างสรรคผ์า่นการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivist Theory) โดยใช ้Street Photography Project เป็น
โครงงานทดลอง สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี  
 1. จากตวับ่งช้ีท่ีก าหนดไวเ้ป็นกรอบในการวดัความสามารถการพฒันาทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
ของนกัศึกษาในกลุ่มเรียนทดลองนั้น ไดค้่าเฉล่ียดงัน้ี กลุ่มเรียนท่ี 1 ค่าเฉล่ีย 3.8  กลุ่มเรียนท่ี 2  ค่าเฉล่ีย 4.3 
กลุ่มเรียนท่ี 4 ค่าเฉล่ีย 3.1 และกลุ่มเรียนควบคุม (กลุ่มเรียนท่ี 3) ไดค้่าเฉล่ียท่ี 2.3 (รายละเอียดในตารางท่ี 1) 
จากการพิจารณาค่าเฉล่ียดงักล่าวท าให้เห็นวา่ นกัศึกษากลุ่มทดลองมีการพฒันาทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
ตรงตามคุณสมบติัท่ีก าหนดไวใ้นตวับ่งช้ีไดม้ากกวา่กลุ่มเรียนควบคุม โดยพิจารณาประกอบกบัคะแนนการ
ถ่ายภาพท่ีนักศึกษากลุ่มทดลองท่ีได้คะแนนมากกว่า 17 คะแนนข้ึนไป (คะแนนเต็ม 20) มีจ  านวนร้อยละ 
27.6% ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมมีคะแนนในช่วงดงักล่าวเพียง 12.5% 
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ตารางที ่1 แสดงการเปรียบเทียบผลการพฒันาทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 
  

 2. ผลการเปรียบเทียบการพฒันาความสามารถในดา้นทกัษะการสร้างความรู้ดว้ยตนเองระหวา่งกลุ่ม
ทดลองกบักลุ่มควบคุม โดยวเิคราะห์จากตวับ่งช้ีท่ีก าหนดไวเ้ป็นกรอบ ไดค้่าเฉล่ียดงัน้ี กลุ่มเรียนท่ี 1 ค่าเฉล่ีย 
4.8  กลุ่มเรียนท่ี 2  ค่าเฉล่ีย 4.5  กลุ่มเรียนท่ี 4 ค่าเฉล่ีย 3.8 และกลุ่มเรียนควบคุม (กลุ่มเรียนท่ี 3) ไดค้่าเฉล่ียท่ี 
2.2 ทั้งน้ีไดพ้ิจารณาจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างนกัศึกษาในแต่ละกลุ่มเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลอง 
ภายหลงัการน าเสนอผลงานท่ีสมบูรณ์ โดยนกัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้า่ เขารู้สึกเกิดความกลา้ในการ
เดินทางไปในท่ีๆ ไม่เคยไปมาก่อน และกลา้ท่ีจะแลกเปล่ียนความรู้กบัช่างภาพคนอ่ืนๆ ท่ีบงัเอิญไปถ่ายรูปใน
บริเวณเดียวกัน รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบางอย่างท่ีไม่คาดคิดว่าจะเจอ เช่นการโดนไล่ไม่ให้
ถ่ายภาพ การเดินหาสายรถเมล์เพื่อไปยงัสถานท่ีต่างๆ เป็นตน้ และจากการส ารวจความคิดเห็นของนกัศึกษา 
(แบบสอบถามปลายเปิด) พบว่า นักศึกษาได้มีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั และรู้จกัน า
ความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชก้บังานออกแบบอ่ืนๆ 
 เสียงสะทอ้นเหล่าน้ีท าให้เห็นว่า นกัศึกษาในกลุ่มทดลองนั้นมีพฒันาทางการเรียนรู้ดว้ยตนเองได้
มากกว่ากลุ่มควบคุม อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกวิจารณ์และกล้าแสดงความ
คิดเห็นในห้องเรียนบ่อย ๆ รวมถึงการมีระบบในการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นขั้นตอน ท าให้นักศึกษา
สามารถเขา้ใจเน้ือหาและสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อด้วยตนเองได้โดยง่าย ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมจะไม่
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สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากโครงงานเดียวกนัแต่สอนดว้ยวิธีการแตกต่างกนั ไปประยุกต์ใช้กบังานออกแบบ
ดา้นอ่ืนๆ ไดเ้น่ืองจากนกัศึกษามองเพียงวา่ เป็นแค่โจทยใ์นการเรียนถ่ายภาพเท่านั้น 
 โดยหากพิจารณาจากตารางท่ี 2 จะพบวา่ ทกัษะการสร้างความรู้ดว้ยตนเองของกลุ่มเรียนควบคุมใน
ตวับ่งช้ีทกัษะฯขอ้ท่ี 1 และขอ้ท่ี 4-7 อยูใ่นระดบัท่ีตอ้งมีการปรับปรุง ในขณะท่ีกลุ่มเรียนทดลอง (1/2/4) ไม่มี
ตวับ่งช้ีทกัษะในดา้นใดท่ีไดร้ะดบัคะแนนต ่ากวา่ 3 
ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบผลการพฒันาทกัษะการสร้างความรู้ดว้ยตนเองของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 

 
  

 3. จากการลงมือปฏิบติัเพื่อเก็บเก่ียวประสบการณ์ร่วมกนัของนกัศึกษา ท าให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่
เก่ียวกบัหลกัและวธีิการถ่ายภาพ Street Photography ดงัน้ี  
  3.1 การจ าแนกวธีิการถ่ายภาพแนว Street Photography  
   1. แบบวางแผน คือ คิดภาพไวใ้นใจวา่อยากไดภ้าพแบบไหน แลว้จึงหาสถานท่ีใหไ้ด้
ตามนั้น (วธีิน้ีเป็นฐานคิดเร่ิมตน้ของการท างานโฆษณา) 
   2.  แบบบงัเอิญ คือ อยูถู่กท่ี ถูกเวลา ถูกจงัหวะ ไม่มีการจดัฉากหรือจดัสถานท่ีใดๆ เม่ือได้
จงัหวะในการกดชตัเตอร์จึงกดและไดภ้าพท่ีน่าประหลาดใจ 
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   3.  แบบรอคอยจงัหวะ คือ มีการคิดภาพไวใ้นใจเม่ือเจอสถานท่ีหรือเจอป้ายขอ้ความท่ี
น่าสนใจ จากนั้นจึงรอคอยให้มีตวัแบบเดินผา่นในจุดท่ีตั้งใจไว ้
   4.  แบบยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตวั คือ มองส่ิงหน่ึงและถ่ายภาพนั้นไว ้แต่เม่ือกลบัมาดู
รายละเอียดกลบัไดค้วามแปลกตา 2 อยา่งในภาพเดียวกนั หรือ ต่างคนต่างมุมมอง ผูถ่้ายภาพอาจตั้งใจให้เห็น
ส่ิงหน่ึง แต่เม่ือเปล่ียนผูดู้ ก็ท  าใหพ้บอีกส่ิงหน่ึงท่ีช่างภาพอาจไม่ไดเ้ห็นในขณะถ่ายภาพนั้น 
   5.  แบบจดัสรรฉบัพลนั คือ การเห็นสถานท่ีหรือเจอส่ิงท่ีน่าสนใจ และน าส่ิงของท่ีอยูแ่ถว
นั้นมาจดัท่ีทางเล็กนอ้ย ท าให้มุมภาพดูสวยงามข้ึน 
  3.2 องคป์ระกอบท่ีดีของการเตรียมตวัถ่ายภาพแนว Street Photography 
   1.  กลอ้งพร้อม คนพร้อม โดยไม่สนใจว่า กล้องจะใช้กลอ้งมือถือหรือกลอ้ง DSLR หาก
จงัหวะได ้จบัภาพไดท้นั ภาพนั้นใชไ้ดเ้สมอ (เพียงแต่ไฟลภ์าพไม่ควรจะเล็กหรือมีความละเอียดนอ้ยเกินไป) 
   2. ตอ้งไว เน่ืองจากการไดม้าซ่ึงภาพแนว Street Photography น้ี ในบางคร้ังตวัแบบไม่ไดคิ้ด
ว่าจะมีใครถ่ายภาพไว ้หรือไม่คิดว่าจะเป็นมุมท่ีน่าสนใจ แต่บางมุมบางอิริยาบถ กลบัสามารถก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ให้กบัช่างภาพได ้ช่างภาพท่ีถ่ายงานแนวน้ีจึงตอ้งคิดไวถ่ายไว เพราะบางท่าทางเกิดข้ึน
เพียงฉบัพลนั (ไม่เกิน 2 วนิาที) 
   3. รอใหเ้ป็น ในบางจงัหวะของการจบัภาพ บางคร้ังตอ้งนัง่รอตวัแบบหรือจงัหวะคนท่ีเดิน
ผา่นจุดเป้าหมาย บางทีอาจตอ้งรอนานเป็นชัว่โมงในจุดนั้นๆ ช่างภาพจึงตอ้งมีความอดทนสูง 
   4. เลือกใชเ้ทคนิคการควบคุมกลอ้งให้เหมาะสม หากในบางสถานการณ์สามารถท่ีจะรอได ้
ช่างภาพสามารถนัง่คิดเทคนิคการควบคุมกลอ้ง เพื่อใหภ้าพท่ีถ่ายออกมามีอารมณ์เพิ่มมากข้ึนได ้เช่น ภาพคน
เดินเร็วๆ หากใช ้สปีดชตัเตอร์ (Speed Shutter) ชา้และใชเ้ทคนิคการแพน (Panning) ตามวตัถุ จะท าให้ไดภ้าพ
ท่ีเพิ่มความเร็วในการเดินให้กบัตวัแบบ ท าให้ภาพดูน่าสนใจยิ่งข้ึน หรือการวางมุมกลอ้งในระดบัท่ีแตกต่าง
กนั จะท าใหส่้งเสริมพลงัใหก้บัภาพถ่าย  
   5. มีการจดัองค์ประกอบภาพให้น่าสนใจ ในการถ่ายภาพบางมุม หากไม่ได้ฉับพลนัมาก
จนเกินไป ผูถ่้ายภาพสามารถก าหนดมุมภาพให้มีองค์ประกอบภายในภาพท่ีน่าสนใจได้ แต่หากช่างภาพ
สามารถจดจ าองค์ประกอบภายในภาพท่ีดีตามหลกัองค์ประกอบศิลป์ (Composition) ได้แลว้นั้น เม่ือใดก็
ตามท่ียกกลอ้งข้ึนถ่ายภาพ องคป์ระกอบดงักล่าวจะเป็นไปโดยอตัโนมติั และภาพนั้นจะทรงพลงัและน่ามอง 
 4. คณะผูว้จิยัพบวา่ โครงงาน Street Photography Project น้ี ไดท้  าให้นกัศึกษาเกิดความรู้ในลกัษณะ 
Tacit Knowledge ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ ดงัจะเห็นไดจ้ากภายหลงัจบคอร์สรายวิชาการถ่ายภาพ
ดิจิทลัไปแลว้ นกัศึกษาบางส่วนก็ยงัคงช่ืนชอบการถ่ายภาพแบบ Street Photography และน าภาพถ่ายมาแชร์
บนโซเชียลมีเดีย  
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาทดลองมอบหมายโครงงาน Street Photography Project น้ี ท าให้นกัศึกษาทุกคนท่ีเรียน 
สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกล้องดิจิทลัได้หลากหลายรูปแบบ ไม่เฉพาะแต่กล้องประเภท DSLR 
เท่านั้น เพียงแต่ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และจงัหวะเวลาขณะเกิดเหตุการณ์ว่าช่างภาพอยู่ในจงัหวะท่ีพร้อมถ่าย
หรือไม่ และมีความคิดสร้างสรรคท่ี์รวดเร็วเพียงใด การใชก้ลอ้งดิจิทลัใดก็ตามถ่ายภาพภายใตโ้ครงงานน้ี จึง
ท าให้เกิดผลดีกบันักศึกษาท่ีเพิ่งเร่ิมจบักล้องใหม่หรือเพิ่งเร่ิมเรียนรู้การตั้งค่าการควบคุมกล้อง นอกจาก
ความสนุกท่ีเกิดจากการใช้จินตนาการถ่ายภาพช่วงเวลาบางขณะไวใ้ห้ไดแ้ลว้ ยงัท าให้นกัศึกษาเกิดความ
กลา้ในการลองผดิลองถูกมากกวา่การใชก้ลอ้งฟิลม์ท่ีมีตน้ทุนสูงกวา่การถ่ายภาพแบบดิจิทลั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
  1.1  การวางแผนจดัการเรียนการสอนอย่างมีระบบ และมีเคร่ืองมือ หรือกิจกรรมท่ีให้นกัศึกษา
สามารถเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรคใ์ห้นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติับ่อยๆ จะท าให้นกัศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองได ้เน่ืองจากความเป็นขั้นตอนและเป็นล าดบั ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึน 
  1.2 การให้นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติันอกชั้นเรียนและก าหนดโจทยท่ี์เปิดกวา้ง ท าให้นกัศึกษาเกิด
ความเช่ือมัน่ในตนเอง ทั้งในเร่ืองการถ่ายภาพและเกิดการพฒันาทกัษะดา้นอ่ืนๆ ของการด ารงชีวิต เช่น การ
ไดรู้้จกัสายรถเมล์เพิ่มมากข้ึน / การเกิดความกลา้ท่ีจะเดินทางไปในท่ีๆ ไม่เคยไป / การไดแ้ลกเปล่ียนความรู้
กบัช่างภาพอ่ืนๆ ท่ีบงัเอิญเจอในสถานท่ีต่างๆ / การรู้จกั ”เดิน” เพื่อคน้หาส่ิงท่ีอยูร่ะหวา่งทาง 
  1.3 นกัศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีไดเ้รียนเก่ียวกบัการควบคุมและตั้งค่าต่างๆ ในกลอ้ง 
DSLR และน าไปใชใ้นสถานการณ์จริงไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
   1.4 โครงการน้ีสามารถพฒันาผูเ้รียนไดค้รบทุกดา้นและยงัช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนได้
จริงโดยเฉพาะเร่ืองความช่างสังเกตและความคิดสร้างสรรค ์
   1.5 เกิดองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับหลักการถ่ายภาพ Street Photography ท่ีได้จากการถอด
ประสบการณ์ และแลกเปล่ียนมุมการมองของนกัศึกษาแต่ละคนท่ีใหค้  านิยามแตกต่างกนัไป  
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
   2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาโครงงานท่ีสามารถช่วยพฒันาทกัษะนักศึกษาได้อีกหลายๆ 
โครงงานท่ีเหมาะสมกบัอุปกรณ์ท่ีนกัศึกษามีและเหมาะสมกบัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
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   2.2 ควรมีการพฒันากิจกรรมส าหรับการเรียนการสอนถ่ายภาพดิจิทลัเบ้ืองตน้ให้หลากหลายข้ึน 
และรองรับการถ่ายภาพจากโทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อ่ืนใดท่ีสามารถใช้ถ่ายภาพแทนกล้อง 
DSLR ได ้ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ร่ืองของอุปกรณ์ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีทุนทรัพยข์าดแคลน 
 
 
 
 
 
 
 
กติติกรรมประกาศ 
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อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา  
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วจัิยและพฒันาการศึกษา  

pornsuda.pp21@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาผลการเรียนรู้วรรณคดีไทย กลอนบทละครเร่ือง
รามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โดยการใชส่ื้อประสม     2) ศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียนวรรณคดีไทยโดยใชส่ื้อประสม  กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา  ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 34 คนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โดยกลุ่มตวัอยา่ง
ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้รายคาบ 
จ านวน 10 แผน   ส่ือประสมกลอนบทละครเร่ืองรามเกียรต์ิตอนนารายณ์ปราบนนทก ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 2  แบบ ทดสอบวดัผลก่อนและหลงัการเรียนรู้และแบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนในการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยส่ือประสม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (x̅)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D)และค่าทดสอบสถิติ t (t-test  Dependent) ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผลการเรียนรู้วรรณคดีไทย กลอน
บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โดยการใชส่ื้อประสมหลงั
เรียนดีข้ึนกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 2) นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้
วรรณคดีไทยโดยใชส่ื้อประสม อยูใ่นระดบัท่ีสูงมากมีค่าเฉล่ีย 4.6  
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   วรรณคดีไทย    ส่ือประสม 
 
 
 
 
                                                           
1
 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาหลกัสูตรและการสอน   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 
 The objectives of this study were to 1) study development in learning Thai literature before 
and after using the multimedia on the subject “Ramakien” of student in mattayomsuksa 2 2) study the 
students’ learning  satisfactions in  learning Thai literature  by using the multimedia. The sample 
group was 34 students who were in the first semester, academic year 2015 which was selected by 
using   purposive sampling  method.The research tools were the lesson plan 10 item, the multimedia  
on the subject “Ramakien”, pretest-posttest assessments and the questionnaire for the satisfactions 
after learning with the multimedia. Data analysis was conducted by calculating means (x̅ ) , standard 
deviation(S.D) and t-test  Dependent. The result revealed that 1) The students’ achievement in  Thai 
literature after learning by  the multimedia on the subject “Ramakien” of student in mattayomsuksa 2 
was increased at the significant level of 0.05 2) The result of the satisfaction after learning with the 
multimedia was at high level mean of 4.6 
 
KEY WORDS  : Student - Centered Learning, Thai   Literature, Multimedia 
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บทน า 
 ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆเพื่อพฒันาความรู้ให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม  ภาษาไทยยงัเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมเพราะเป็นส่ือแสดงภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษ โดยบนัทึกไวใ้นรูปของวรรณคดี วรรณคดีจึงเป็นส่ิงท่ีบนัทึกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนทั้ง
สภาพสังคม วิถีชีวิต ความคิดผา่นภาษาท่ีไพเราะสวยงามเพื่อส่ือถึงภาพ อารมณ์ให้แก่ผูอ่้านไดเ้ห็นได้
อย่างชดัเจน  การเรียนรู้วรรณคดีจึงเป็นการเรียนรู้ความคิด ความรู้สึกและวิถีชีวิตซ่ึงจะช่วยให้ผูศึ้กษา
วรรณคดีเขา้ใจและตระหนกัถึงคุณค่าท่ีไดรั้บ จึงมีจดัการเรียนรู้ทางภาษาควบคู่กบัการเรียนวรรณคดีไป
พร้อมกนั เน่ืองจากภาษามีประโยชน์ในการส่ือสาร ท าความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ส่วนงานวรรณคดีเป็น
การบนัทึกประสบการณ์และจินตนาการ ดงันั้นภาษาและวรรณคดีจึงเป็นส่วนส าคญัในการเขา้ใจชีวิต
และสังคม 

ในการสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทย ส่วนท่ีผู ้สอนยงัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของ
หลกัสูตรโดยส่วนใหญ่เป็นการสอนวรรณคดี  อาจเน่ืองมาจากการเรียนรู้วรรณคดีไทยส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาในปัจจุบนันั้น พบว่าการสอนวรรณคดียงัเป็นการสอนอ่านเอาเร่ือง มุ่งเน้นให้ผูเ้รียน
เข้าใจความหมายและท่องจ าค าศพัท์เพื่อจะใช้ในการท าข้อสอบ หรือไม่ก็มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนแปล
ความหมายในงานประพนัธ์จากภาษาร้อยกรองเป็นภาษาร้อยแก้วท่ีไพเราะ นอกจากน้ียงัมุ่งเน้นให้
ผูเ้รียนพยายามจดจ ารายละเอียดเน้ือเร่ืองมากกวา่ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเน้ือเร่ือง คือเป็นการเนน้ให้ท่องจ าไม่ได้
เนน้ใหผู้เ้รียนสามารถวเิคราะห์คุณค่าท่ีไดรั้บจากวรรณคดีและน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

ผูส้อนเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการแก้ปัญหาดงักล่าวได้ เพราะเป็นผูท่ี้สามารถเลือกแนว
ทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเน้ือหา วยัของผูเ้รียนและสภาพแวดล้อม โดยเน้น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดของผูเ้รียน ดงัเช่นท่ี ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ (2543:297 - 298) ได้
ให้ขอ้สังเกตเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้วรรณคดีว่า หากยอมรับความจริงวา่การสอนวรรณคดีเป็นเร่ือง
ยากและพยายามแสวงหาวิธีการใหม่ๆ การจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทยก็คงจะมีผลการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน  
ดงันั้นหนา้ท่ีของผูส้อนวรรณคดีท่ีส าคญัและเร่งด่วนคือตอ้งท าการแสวงหารูปแบบการเรียนรู้วรรณคดี
ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อจูงใจให้ผูเ้รียนวยัรุ่นรักการเรียนรู้วรรณคดี   ดงันั้นในการจดัการเรียนรู้ในยุค
ปัจจุบนัตอ้งอาศยัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาช่วยสร้างส่ือการเรียนรู้ เพื่อช่วยพฒันาความรู้และ
ทกัษะการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีส่งผลต่อการพฒันาการเรียนรู้ให้ทนัสังคมยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี3)พ.ศ. 2553 หมวด 4 
แนวการจดัการศึกษามาตรา 22 และมาตรา 24 และหมวด 9 มาตรา 66 ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของแนว
การจดัการศึกษาและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาไวส้รุปไดว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัที่สุด กระบวนการจดัการ
ศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ   ตอ้งส่งเสริมและ
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สนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้   

ในยทุธศาสตร์ท่ี 2 ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา ไดมี้การ
สนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา
ของประเทศไทย  โดยเฉพาะมาตรการท่ี 3 ท่ีมีการส่งเสริมการศึกษาทุกระดบัทุกประเภทให้น า ICT มา
ใชใ้นการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน ทั้งการปรับปรุงส่ือการเรียนรู้ ซ่ึงมกัอยู่ในรูปแบบของหนงัสือมาแปลงให้
เป็นส่ือการเรียนรู้แบบส่ือประสม(Multimedia)มาใช้ในจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการน าส่ือหลายๆประเภท
มาใช้ร่วมกนัทั้งวสัดุ อุปกรณ์และวิธีการมาปรับใช้ในการเรียนรู้  รวมถึงเป็นส่วนท่ีช่วยส่งเสริมให้
ผูส้อนเป็นผูร่้วมพฒันาส่ือการเรียนรู้และสาระความรู้แบบส่ือประสมท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ในสาระ
วชิาต่างๆโดยการปรับปรุงส่ือท่ีมีอยูแ่ลว้ใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน 

ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะปรับปรุงการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเฉพาะในส่วนของ
วรรณคดีไทยให้มีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในยุคปัจจุบนัดว้ยการใช้ส่ือประสมใน
การจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2    เพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจในบทเรียนรวมถึง
เป็นการสร้างความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีอยู่ในช่วงวยัรุ่นต่อการเรียนวรรณคดีไทยเพราะการจดัการ
เรียนรู้ท่ีดีและมีประสิทธิภาพนั้น ควรจะเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาความรู้ไดอ้ยา่งเต็มท่ี เพื่อเป็น
การพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ได้ดว้ยตนเองและสามารถ
เรียนรู้ในส่ิงท่ีตนสนใจไดต้ลอดชีวติ 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

                  ตวัแปรต้น            ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้วรรณคดีไทย   กลอนบทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ    ตอนนารายณ์ปราบ 

นนทก ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โดยการใชส่ื้อประสม 
2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียนวรรณคดีไทยโดย

ใชส่ื้อประสม 
 

การจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทย 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

โดยใชส่ื้อประสม 

 

1.ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัการใชส่ื้อประสม  

2.ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนโดยใชส่ื้อประสม  
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สมมติฐานการวจัิย 

 1.การใชส่ื้อประสมในการจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทย ช่วยใหน้กัเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน 
 2.นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวรรณคดีไทยโดยใชส่ื้อประสม  
 

รูปแบบของการวจัิย 

 การด าเนินการวจิยั เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้วรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โดยใช้ส่ือประสม ใช้รูปแบบการวิจยัแบบก่ึงทดลอง(Quasi Experiment Research) กบันกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งเพียงกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest Design) โดยเปรียบเทียบผลท่ีเกิดกบักลุ่มตวัอยา่ง
ก่อนและหลงัการทดลองและเก็บขอ้มูลจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน
กลุ่มตวัอยา่ง รวมทั้งการวดัความพึงพอใจของนกัเรียนในการใชส่ื้อประสมในการเรียนการสอนดว้ย 

𝑥1 
(Pretest) 

การทดสอบก่อนเรียน 

T 
(Treatment) 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
ส่ือประสม 

𝑥2 
(Posttest) 

การทดสอบหลงัเรียน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา  นกัเรียน 7 หอ้งเรียน จ านวน 260  
คน 

กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี2/1โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  จ านวน 1 หอ้งเรียน  จ านวนนกัเรียน 34 
คน  ไดม้าโดยการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
1. แผนการเรียนรู้วรรณคดีไทย   กลอนบทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

โดยใชส่ื้อประสมจ านวน 10 แผน 10 คาบเรียน  
2. ส่ือประสมกลอนบทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ   ตอนนารายณ์ปราบนนทก ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ท่ีผูว้จิยัสร้างเอง โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint   
3. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ กลอนบทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก  

ประกอบดว้ยแบบทดสอบแบบก่อนเรียนและหลงัเรียน  แบบเลือกตอบ ชนิด 4  ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 
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4. แบบประเมินความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนวรรณคดีไทยโดยใชส่ื้อประสม โดย
แบบประเมินความพึงพอท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเพื่อเก็บขอ้มูลน้ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) มี 5 ระดบั 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. ผูว้ิจยัวางแผนเก็บขอ้มูลโดยท าการสอนทั้งหมด 2 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 5 คาบ(1คาบเท่ากบั 

50 นาที) โดยวนัแรกใชเ้วลาในการช้ีแจงใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งรับทราบเก่ียวกบัการท าการวิจยั 
2. ท  าแบบทดสอบก่อนเรียน กบักลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบทดสอบจ านวน 30 ขอ้ เพื่อวดัผลการ

เรียนรู้ก่อนเรียน 
3. ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทย กลอนบทละครเร่ือง

รามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก โดยใชส่ื้อประสม จ านวน 10 แผน แผนละ 1 คาบเรียน รวมเป็น 
10 คาบเรียน  

4. หลงัการทดลองใช้แผนการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสมในการเรียน  กลอนบทละครเร่ือง 
รามเกียรต์ิตอนนารายณ์ปราบนนทกจนครบทุกแผนแล้ว นักเรียนท าการทดสอบหลงัเรียน โดยใช้
แบบทดสอบเพื่อวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียน จ านวน 30 ขอ้ ครูตรวจให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์นกัเรียน
ตอบถูกใหค้ะแนน 1 ตอบผดิใหค้ะแนน 0 น าคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์ 

5. เก็บขอ้มูลแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนในการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยใช้ส่ือ
ประสมแลว้น า ขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อท าการสรุปผล 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัน าขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์โดยใชสู้ตรทางสถิติต่างๆ ดงัน้ี 
1. เปรียบเทียบผลทางการเรียนรู้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน กลอนบท

ละครเร่ือง รามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ของนกัเรียนกลุ่มทดลองดว้ยการหาค่า  t-test  ส าหรับ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั (กระทรวงศึกษาธิการ 2548 : 61) 

2. วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จากแบบประเมินท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทยโดยใชส่ื้อประสม กลอนบทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน
นารายณ์ปราบ 
นนทก ด้วยการใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าเฉล่ีย (Mean : x) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.) ส าหรับวิเคราะห์การกระจายการเลือกระดบัความเหมาะสมและจากนั้นน าค่าเฉล่ียไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินผล  
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สรุปผลการวจัิย 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การเรียนวรรณคดีไทย กลอนบทละครเร่ืองรามเกียรติ์ ตอน
นารายณ์ปราบบนนทก โดยใช้ส่ือประสม ด้วยค่าทดสอบสถิต ิt (t-test  Dependent) 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ คะแนนก่อนเรียนของนกัเรียน มีค่าเฉล่ีย (x̅) เท่ากบั 13.50 และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 3.79 ส่วนคะแนนหลงัเรียน มีค่าเฉล่ีย (x̅) เท่ากบั 20.68 และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 4.10  เม่ือตรวจสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย จากการเรียน
วรรณคดีไทย กลอนบทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก โดยใชส่ื้อประสมพบวา่คะแนน
หลงัเรียนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้ง
ไว ้

 
 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียน ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2 ในการเรียนกลอน

บทละครเร่ืองรามเกยีรติ์  ตอนนารายณ์ปราบนนทก  โดยใช้ส่ือประสม 
 

  

 

กลุ่มทดลอง N คะแนนเตม็ 𝐱 S.D. T Sig 
ทดสอบก่อนเรียน 34 30 13.50 3.79 

10.26* .00 
ทดสอบหลงัเรียน 34 30 20.68 4.10 

ข้อ รายการประเมนิ 
x S.D 

ระดบัความ
พงึพอใจ 

1 ส่ือประสมมีการน าเสนอเน้ือหาท่ีชดัเจน 4.71 0.46 มากท่ีสุด 
2 การน าเสนอเน้ือหาในส่ือประสมมีความสวยงาม เหมาะสม 4.56 0.61 มากท่ีสุด 
3 การเรียนดว้ยส่ือประสมช่วยฝึกความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน 4.29 0.63 มาก 
4 การเรียนมีความน่าสนใจเม่ือครูใชส่ื้อประสมในการช่วยสอน 4.76 0.43 มากท่ีสุด 
5 นกัเรียนรู้สึกสนุกสนานเม่ือครูใชส่ื้อประสมในการช่วยสอน 4.76 0.43 มากท่ีสุด 
6 นกัเรียนชอบเรียนวรรณคดีไทยมากข้ึนเม่ือครูใชส่ื้อประสมในการช่วยสอน 4.21 0.69 มาก 
7 นกัเรียนคิดวา่การเรียนดว้ยส่ือประสมเป็นการเรียนท่ีทนัสมยั 4.71 0.46 มากท่ีสุด 
8 นกัเรียนเขา้ใจในบทเรียนไดม้ากและรวดเร็วข้ึนเม่ือครูใชส่ื้อประสมในการช่วยสอน 4.59 0.50 มากท่ีสุด 
9 นกัเรียนไดรั้บความรู้และประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีเม่ือครูใชส่ื้อประสมในการช่วยสอน 4.62 0.49 มากท่ีสุด 
10 นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนเม่ือครูใชส่ื้อประสมในการช่วยสอน 4.82 0.39 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.6 0.1 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 2  พบว่าความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในการเรียนกลอนบท

ละครเร่ืองรามเกียรต์ิ  ตอนนารายณ์ปราบนนทก โดยใชส่ื้อประสมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบั

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่  4.6 จากรายการประเมินท่ี 1 และ รายการประเมินท่ี 7 มีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 

4.71  รายการประเมินท่ี 4  และรายการประเมินท่ี 5 มีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.76    ซ่ึงจากรายการประเมินทั้ง 

4  รายการค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมคือ 4.6  จึงวิเคราะห์ไดว้า่รายการการประเมินทั้ง 4 รายการ  ช่วย

สนับสนุนให้การเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยใช้ส่ือประสมได้สร้างความน่าสนใจให้แก่ผูเ้รียน  ท าให้

ผูเ้รียนรู้สึกสนุกสนานและมีความสนใจในการเรียนวรรณคดีไทยเพิ่มมากข้ึน   จึงเป็นผลให้รายการ

ประเมินท่ี 10 “นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนเม่ือครูใช้ส่ือประสมในการช่วยสอน”  นกัเรียน

ประเมินใหร้ะดบัสูงท่ีสุด เพราะนกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวรรณคดีไทย โดยใชส่ื้อประสม 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์คะแนนของผู้เช่ียวชาญที่ได้จากแบบสอบถามประเมินคุณภาพของส่ือประสม   

กลอนบทละครเร่ืองรามเกยีรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2   

รายการประเมนิ          คนที่   รวม    เฉลีย่     ความหมาย 
1 2 3    

ด้านเนือ้หา       
1.เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

5 5 4 14 4.66 คุณภาพดี
มาก 

2.ความถูกตอ้งของเน้ือหาและการใชภ้าษาถูกตอ้ง 5 4 3 12 4.00 คุณภาพดี 
3.ความเหมาะสมในการจดัล าดบัของเน้ือหา 4 4 4 12 4.00 คุณภาพดี 
4.ปริมาณของเน้ือหามีความเหมาะสม 5 5 4 14 4.66 คุณภาพ 

ดีมาก 
ด้านเทคโนโลย ี       
5.ขนาด/รูปแบบ/สีของตวัอกัษรชดัเจน มีความเหมาะสม 5 5 3 13 4.33 คุณภาพดี 
6.การออกแบบหนา้จอเหมาะสม มีความสวยงาม 5 5 4 14 4.66 คุณภาพ 

ดีมาก 
7.เน้ือหากบัภาพท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกนั 5 5 4 14 4.66 คุณภาพ 

ดีมาก 
8.การจดัองคป์ระกอบในการน าเสนอมีความเหมาะสม 5 4 4 13 4.33 คุณภาพดี 
9.ปุ่ม สญัรูป ขอ้ความ เขา้ใจง่ายและใชง้านไดง่้าย 5 5 4 14 4.66 คุณภาพ 

ดีมาก 
10.การเช่ือมโยงไปยงัเน้ือหาต่างๆมีความถูกตอ้ง 5 5 4 14 4.66 คุณภาพ 

ดีมาก 
รวมเฉล่ีย 4.46      คุณภาพดี 
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จากตารางท่ี 3 พบวา่คุณภาพของส่ือประสมอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ีย 4.46 ซ่ึงรายการประเมินท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยไดแ้ก่ ความถูกตอ้งของเน้ือหาและการใชภ้าษาถูกตอ้งและความเหมาะสมในการจดัล าดบั
เน้ือหา  โดยผูว้ิจยัมีการตรวจสอบและแก้ไขในส่วนของการเขียนและสะกดค า รวมถึงการจดัล าดบั
เน้ือหาตามล าดบัเร่ืองโดยเร่ิมตน้จากเน้ือหาง่ายไปสู่เน้ือหาท่ียากข้ึนตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญแลว้
จึงน าส่ือประสมท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเพื่อทดสอบดา้นเวลาและ
เน้ือหา 
 

อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้วรรณคดีไทย   กลอนบทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน
นารายณ์ปราบ 
นนทก ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โดยใชส่ื้อประสม สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

11.1 ผลการเรียนรู้วรรณคดีไทย กลอนบทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์ปราบนนทก โดย
ใชส่ื้อประสม  มีผลทางการเรียนรู้หลงัเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ค่าสถิติ 
t(t-test  Dependent)  เท่ากบั 10.26  ค่าเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 13.50  และหลงัเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 20.68  
โดยมีผลการเรียนรู้เพิ่มข้ึนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.18    ซ่ึงผลการวจิยัมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจรรยา
รัตน์ วงศใ์หญ่(2551:บทคดัยอ่) ท่ีไดพ้ฒันากิจกรรมการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้
ชุดส่ือประสม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และงานวิจยัของชาญยุทธ ผลาพฤกษ์ (2547:บทคดัยอ่) ท่ีได้
พฒันาชุดส่ือประสม เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน กุมภกรรณทดน ้ า ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ท่ีมีผลการศึกษา
พบว่า นกัเรียนท่ีเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยใชส่ื้อประสม มีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ.05 การใชส่ื้อประสมท่ีมีเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน มีภาพประกอบท่ีสอดคลอ้ง
และสวยงาม รวมถึงการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้และแบบวดัความพึงพอใจของผูเ้รียนในการ
เรียน  ได้ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในการเรียนรู้และสามารถพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท าให้
ผูเ้รียนมีผลคะแนนในการเรียนรู้เพิ่มข้ึนอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าการเรียนโดยใช้ส่ือประสมเป็นการ
ช่วยแก้ปัญหาในการจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนทุกคนมีความสนใจในการเรียน สนุกกับการเรียน
วรรณคดีไทยผ่านส่ืออุปกรณ์ในการเรียนรู้คือส่ือประสม  ซ่ึงสอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยยึด
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแบบทฤษฎีการจดัการเรียนรู้แบบรู้จริง(Mastery Learning)ท่ีมีแนวคิดในการจดัการ
เรียนรู้ว่าผู ้เ รียนท่ีมีความสามารถทางสติปัญญาหรือความถนัดแตกต่างกันสามารถท่ีจะบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ไดเ้ช่นเดียวกนัทุกคน หากผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้และคุณภาพการ
สอนท่ีดีท่ีสามารถสนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียนได้ ดังนั้นผูว้ิจยัจึงมีความคิดเห็นว่าการสอน
วรรณคดีไทยโดยการใช้ส่ือประสมไดท้  าให้ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้อยา่งเต็มท่ีสามารถสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียนในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีจึงส่งผลให้ผูเ้รียนทุกคนมีผลการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน   
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ดังนั้นในการจดัการเรียนรู้ผูส้อนจึงควรใช้ส่ือประสมควบคู่ไปกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงจะท าใหเ้กิดประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพฒันาผูส้อนและผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 11.2 ผลของความพึงพอใจในการเรียนรู้วรรณคดีโดยใชส่ื้อประสมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 จากการท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างส่ือประสมด้วยตนเอง ซ่ึงมีภาพประกอบท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท าให้
ผูเ้รียนท่ีมีความคิดวา่การเรียนวรรณคดีไทยตอ้งจดจ าเฉพาะค าศพัทท่ี์ยาก สามารถเห็นภาพของส่ิงนั้น
ไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงการท่ีผูว้จิยัไดใ้ชส่ื้อวดีิทศัน์เก่ียวกบัเร่ืองรามเกียรต์ิตอนนารายณ์ปราบนนทก ทั้ง
การแสดงโขน การ์ตูนแอนิเมชัน่และภาพสามมิติมาเป็นส่ือประกอบการสอนท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหา
ของเร่ืองไดเ้ป็นอยา่งดีนั้น พบวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ดว้ยส่ือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.6  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุภวรรณ  เทวกุล(2556: 52 - 53) ท่ี
ผูว้ิจยัไดส้ร้างส่ือประสมดว้ยตนเอง เพื่อศึกษาผลการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ เร่ือง “Tourist 
Attractions Around Our School” ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสตรีวดัระฆงั พบวา่
ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.62       เพราะ
ผูเ้รียนรู้สึกว่าการเรียนโดยผ่านตวัหนังสือเพียงอย่างเดียวเป็นการเรียนแบบเดิม รวมถึงการท่ีหนงัสือ
เรียนมีภาพประกอบในเน้ือหานอ้ยหรือในบางเน้ือเร่ืองไม่มี จึงมีค าศพัทท่ี์เขา้ใจยาก แต่การน าเสนอโดย
ใช้ส่ือประสมมีการน าเสนอเน้ือหาและรูปภาพไดอ้ยา่งชดัเจน ประกอบกบัการเรียนโดยใชส่ื้อประสม 
เป็นการเรียนรู้โดยใช้ส่ือหลากหลายแบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการศึกษาท่ีมีการส่งเสริมการศึกษาให้น า ICT มาใชใ้นการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงส่ือการเรียนรู้ ซ่ึงมกัอยู่ในรูปแบบของหนงัสือมาแปลงให้เป็นส่ือการเรียนรู้แบบส่ือประสม
(Multimedia)มาใชใ้นจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการน าส่ือหลายๆประเภทมาใชร่้วมกนัทั้งวสัดุ อุปกรณ์และ
วธีิการมาปรับใชใ้นการเรียนรู้     ผูว้จิยัจึงเลือกใชส่ื้อประสมในการจดัการเรียนรู้ท าให้ผูเ้รียนมีความพึง
พอใจในการเรียนวรรณคดีไทยอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเพราะส่ือประสมช่วยสร้างความเขา้ใจในบทเรียน
ใหก้บัผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้วรรณคดีไทย   กลอนบทละครเร่ืองรามเกียรต์ิตอน
นารายณ์ปราบนนทก ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โดยใชส่ื้อประสม ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

12.1 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ส่ือประสมในการสอนวรรณคดี กลอนบทละคร เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน
นารายณ์ปราบนนทก ช่วยให้ผูเ้รียนมีผลการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ประกอบกบัผูเ้รียนมีความพึง
พอใจในการเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ดงันั้นส่ือประสมและแบบวดัผลการเรียนรู้ชุดน้ีสามารถน าไปใช้
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มอ่ืนได ้
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 12.2 การใช้แบบวดัผลการเรียนรู้ควรค านึงถึงพฤติกรรมของผูเ้รียนเพราะผูเ้รียนบางส่วน
ไม่ให้ความส าคญักบัการท าแบบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนแต่จะให้ความส าคญัเฉพาะแบบวดัผลการ
เรียนรู้หลงัเรียน 

12.3 ควรท าการวิจยัเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ กลอนบทละคร เร่ืองรามเกียรต์ิในตอนอ่ืนๆ โดย

การใชส่ื้อประสม 

 12.4 ควรมีการท าวิจยัเพื่อพฒันาส่ือประสมท่ีมีเน้ือหาวรรณคดีเร่ืองอ่ืนๆและระดบัชั้นอ่ืนๆ

เพิ่มเติม 

 12.5 โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมท่ีใชง้านไดง่้ายและสามารถสร้างสรรค์

ส่ือการเรียนไดห้ลากหลาย ดงันั้นผูส้อนสามารถน าไปใชเ้พื่อสร้างส่ือการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและวยัของผูเ้รียน 
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การจัดการสภาพคล่องทางการเงินส าหรับ ผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้วกิฤตเศรษฐกจิโลก 

Financial liquidity Management for SMEs in Global Economic Crisis 

สุรชัย ภัทรบรรเจิด 

หัวหน้าภาควชิาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลัยสยาม 

บทคัดย่อ 

 วิกฤติการทางเศรษฐกิจของโลกท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นวิกฤติเศรษฐกิจ
จากผลกระทบของตลาดหุน้ของจีน  วกิฤติหน้ีสาธารณะของกรีซ  วกิฤติภาวะค่าเงินรูเบิลของรัสเซีย  วิกฤติ
ภาวะเงินฝืดของญ่ีปุ่น  วิกฤตสินเช่ือซบัไพรมห์รือวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ลว้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ผูป้ระกอบการไทย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ SMEs  โดยผลกระทบท่ีส าคญั คือ ผลกระทบต่อการรักษา
สภาพคล่องทางการเงินอนัเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ผูป้ระกอบการ SMEs ตอ้งประสบปัญหาและเลิกกิจการ
ไปในท่ีสุด ดงันั้นการให้องค์ความรู้ในทางปฏิบติัไดจ้ริงให้กบัผูป้ระกอบการ SMEs ในการจดัการสภาพ
คล่องจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง ทั้งในดา้นการบริหารเงินสดและการบริหารทุนหมุนเวียน ในขณะท่ีสถาบนั
การเงินและภาครัฐจะต้องมีมาตรการและนโยบายในการช่วยเหลือด้วยเช่นกนั ผ่านทางนโยบายอตัรา
ดอกเบ้ีย  นโยบายด้านภาษี  และมาตรการในการสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวอ่ืนๆ เช่น การสร้าง
เครือข่ายผูป้ระกอบการ SMEs  การจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือ SMEs  การสร้างนวตักรรมให้กบัผูป้ระกอบการ 
SMEs ผ่านการวิจยัและพฒันา เป็นต้น  แนวทางทั้งหมดท่ีกล่าวมาจะเป็นการส่งเสริมและสร้างความ
เขม้แข็งให้กบัผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมีสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ 90 ให้สามารถแข่งขนัในตลาดโลกไดแ้ละ
น าไปสู่การสร้างความเขม้แข็งให้กบัเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวให้เติบโตอยา่งมัง่คัง่และย ัง่ยืน
ต่อไปตามนโยบายของรัฐบาล 
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Abstract 

 The global economic crises arising from the past to the present time such as the capital 

market crash in the People's Republic of China, the public debt crisis in Greece, the Ruble crisis in Russia, 

the deflation crisis in Japan, and the sub-prime crisis in U.S.A., all, create severe impact to many Thai 

entrepreneurs, especially SMEs. The major impact is the problem of financial liquidity that causes SMEs 

to stand facing financial difficulty and finally shut down their businesses. Hence, providing practical 

knowledge to SMEs entrepreneurs for managing their liquidity both cash management and working 

capital management is by far important. Simultaneously, the financial institutions and the government 

sector must also offer the entrepreneurs policies or measures of assistance through interest policy, tax 

policy, and long term strengthening measures, namely, building SMEs networking, fund raising for 

SMEs, and innovation for SMEs by way of research and development policy. All of these policies and 

measures will promote and strengthen SMEs that account for more than 90% of Thai entrepreneurs to 

endure global economic crises, be able to compete in the global market, and drive Thai economy to grow 

securely and sustainably according to the Thai government policy. 
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บทน า 

 ผูป้ระกอบการ SMEs ถือเป็นกลไกส าคญัอนัหน่ึงของภาคธุรกิจไทยในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

ของประเทศให้สามารถเติบโตไปได้อย่างมั่นคงและมั่งคั่งตามแนวคิดของรัฐบาลปัจจุบัน  โดย

ผูป้ระกอบการ SMEs ในประเทศไทยมีสัดส่วนกวา่ร้อยละ 90 ของจ านวนผูป้ระกอบการทั้งหมดในประเทศ  

ดงันั้นผูป้ระกอบการ SMEs จึงมีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีเด่นชดัใน 4 ดา้น คือ 1. ดา้น

การสร้างงานใหม่ให้เกิดข้ึนกบัประเทศ เน่ืองจากผูป้ระกอบการ SMEs  จะใช้เงินลงทุนไม่สูงและมีความ

เส่ียงน้อยกว่าการลงทุนในวิสาหกิจขนาดใหญ่  ขณะเดียวกนัจะมีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน  ท าให้

ลูกจา้งท่ีธุรกิจส่วนหน่ึงท่ีมีความพร้อมออกมาเป็นผูป้ระกอบการ SMEs  และท าให้เกิดการจา้งงานเพิ่มข้ึน  

2. ผูป้ระกอบการ SMEs มีการเช่ือมโยงธุรกิจของตนเขา้กบัวิสาหกิจขนาดใหญ่   ในหลายรูปแบบไม่วา่จะ

เป็น การรับช่วงผลิต  การเป็นเครือข่ายในการคา้ปลีกและคา้ส่ง  การเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เป็นตน้ เครือข่าย

เหล่าน้ีท าให้เกิดการเช่ือมต่อของโซ่อุปทานท่ีน าไปสู่ความเขม้แข็งในระบบเศรษฐกิจ  3. ผูป้ระกอบการ 

SMEs ท่ีมีความเขม้แข็งจะช่วยบรรเทาและรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติได้  ซ่ึง

ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีกว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่จะช่วยพยุงภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศให้ทรุดตวัลงนอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็นได ้ 4. ผูป้ระกอบการ SMEs  จะช่วยกระจายความ

เจริญเติบโตไปยงัชุมชนและสังคมในระดบัย่อยในพื้นท่ีต่างๆ ได้ครอบคลุมมากกว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

โดยจะพบวา่ในพื้นท่ีท่ีความเจริญทางเศรษฐกิจบางพื้นท่ีเกิดจากการท่ีผูป้ระกอบการ SMEs เขา้ไปสร้างให้

เกิดข้ึน   

 ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็น วิกฤติตม้ย  ากุง้ท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศไทย  วกิฤตสินเช่ือซบัไพรมห์รือวกิฤติแฮมเบอร์เกอร์ของสหรัฐอเมริกา วิกฤตภาวะเงินฝืดในญ่ีปุ่น  

วกิฤตค่าเงินรูเบิลของรัสเซีย  วกิฤตภาวะหน้ีสาธารณะของกรีซ วิกฤตตลาดทุนจีน  และวิกฤติทางเศรษฐกิจ

ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัอนัเกิดจากภาวะการหดตวัของก าลงัซ้ือผูบ้ริโภคทัว่โลกทั้งในยุโรป อเมริกา ญ่ีปุ่นและ

จีน  ไดส่้งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยอยา่งมาก  และผลกระทบน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนกบัวิสาหกิจขนาด

ใหญ่เท่านั้น  ไดส่้งผลต่อผูป้ระกอบการ SMEs ทั้งในภาคการส่งออก-น าเขา้  ภาคการคา้และการบริการ  

โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท าให้ยอดขายของผู ้ประกอบการ SMEs ลดลงอย่างรุนแรงอันเน่ืองจาก

ผูป้ระกอบการ SMEs เหล่าน้ีส่วนหน่ึงเป็นผูส่้งออกเองหรือบางส่วนเป็นเครือข่ายของวิสาหกิจขนาดใหญ่ท่ี

ไดรั้บผลกระทบเช่นกนั  ภาวะท่ีผูป้ระกอบการ SMEs มียอดขายลดลงน าไปสู่สภาวะการขาดสภาพคล่องใน
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การด าเนินงาน เน่ืองจากตน้ทุนส่วนหน่ึงยงัคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นค่าจา้ง  ค่าเช่า  หรือตน้ทุนค่าเส่ือมราคาใน

สินทรัพยท่ี์ลงทุนไป   ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ส่วนหน่ึงตอ้งลดค่าใชจ่้ายลงโดยการเลิกจา้งพนกังาน 

หรือแมก้ระทัง่ตอ้งเลิกกิจการไปในท่ีสุด ดงันั้นปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ี

ท าใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ตอ้งเลิกกิจการไป  

 ผลงานวิจยัในเร่ืองของปัญหาสภาพคล่องของผูป้ระกอบการ SMEs ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

ได้มีงานวิจยัท่ียืนยนัว่าปัญหาทางการเงินท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการ SMEs คือ การขาดสภาพคล่องทาง

การเงิน โดยมีผลงานวิจยัท่ีได้มีการท าการศึกษามา อาทิเช่น ผลการศึกษาวิจยัของ องัสนา ประสี และ 

ขจรวรรณ อิฐรัตน์  (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัญหาการด าเนินงานและความตอ้งการการสนบัสนุนของ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวดันครสวรรค์ พบว่าสภาพธุรกิจในปัจจุบนัมีการแข่งขนักัน

ค่อนขา้งสูงส่วนใหญ่จะประสบปัญหาทางดา้นการเงิน การขาดสภาพคล่อง   เงินทุนไม่เพียงพอ และขาด

แหล่งเงินทุน ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ในทอ้งถ่ินค่อนขา้งน้อย และก าลงัซ้ือภายในประเทศและความ

ตอ้งการในตลาดลดลงเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ วตัถุดิบมีราคาแพง ค่าขนส่ง มีราคาสูง ขาดแรงงานท่ีมีฝีมือ  

ในขณะท่ีนางสาวนันทนา คินิมาน(2546) ได้ท าการศึกษา เร่ือง ความต้องการพฒันาศกัยภาพในการ

ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ของ

ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ทั้งประเภทกิจการการผลิต การคา้ปลีก การคา้ส่ง และการ

บริการส่วนใหญ่พบปัญหาส าคญัท่ีสุด คือ เงินทุนหมุนเวยีนมีไม่เพียงพอ  นอกจากน้ี บทความของศิริวรรณ 

วอ่งวีรวุฒิ และผูช่้วยศาสตราจารยอ์ารมณ์  ร้ิวอินทร์(2554) เร่ือง เงินทุนหมุนเวียน ทางเลือกและทางรอด

ของ SMEs ได้ให้ข้อสรุปท่ีส าคญัว่า  เงินทุนหมุนเวียนเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัต่อความอยู่รอดและ

เจริญเติบโตของ SMEs ในภาวะวกิฤติและภาวะปกติ 

 ดงันั้นในการด ารงสภาพคล่องให้คงอยูแ่ละท าให้ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถยืนหยดัต่อไป

ไดภ้ายใตว้ิกฤติเศรษฐกิจจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะในดา้นของการบริหารเงินทุนหมุนเวียน  และ

การบริหารเงินสดซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัของการด ารงสภาพคล่องไว ้ โดยจะตอ้งได้รับความร่วมมือจาก

สถาบนัการเงิน และหน่วยงานรัฐในการสนบัสนุนดา้นต่างๆ ทั้งในรูปแบบของการสนบัสนุนทางการเงิน

ผ่านสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ไม่จะเป็นธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs 

Bank)  ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า (ธสน.)  และบรรษัทประกันสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ท่ีท าหน้าท่ีในการค ้ าประกนัหลกัทรัพยใ์ห้กบัผูป้ระกอบการ SMEs  ใน
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ขณะเดียวกันผูป้ระกอบการ SMEs จะตอ้งมีองค์ความรู้ในการบริหารสภาพคล่องและน ามาใช้ได้อย่าง

ถูกตอ้งและเหมาะสมไปพร้อมกนัดว้ย 

1. หลกัการและเหตุผล 

 บทความฉบบัน้ีจึงเขียนข้ึนเพื่อให้ผูป้ระกอบการ SMEs ของไทยได้น าข้อคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขียนไปใชป้ระกอบในการบริหารจดัการบทบาทและหน้าท่ีทางการเงินในองคก์ารของ
ตนเองให้สามารถผา่นพน้วิกฤติเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนัอนัเกิดจากวิกฤติในหลายภูมิภาค อาทิ เช่น วิกฤติ
เศรษฐกิจจากผลกระทบของตลาดหุ้นของจีน  วิกฤติหน้ีสาธารณะของกรีซ  วิกฤติภาวะค่าเงินรูเบิลของ
รัสเซีย  วิกฤติภาวะเงินฝืดของญ่ีปุ่น เป็นตน้ โดยเน้ือหาจะมุ่งเนน้ไปท่ีการน าแนวคิดในการบริหารการเงิน
ส าหรับธุรกิจ มาประยุกตแ์ละปฏิบติัให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในทางท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารการเงินดา้นการบริหารทุนหมุนเวยีนและการบริหารเงินสด   

2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อน าเสนอแนวคิดและขอ้แนะน าให้กบัผูป้ระกอบการ SMEs ในการจดัการสภาพคล่อง

ในดา้นต่างๆ อาทิเช่น การบริหารเงินสด  การบริหารทุนหมุนเวยีน  เป็นตน้ ไปประยุกตใ์ช้

ในองคก์ารของตนเองเพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาดา้นการเงินไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.2 เพื่อเป็นแนวคิดให้กบัสถาบนัการเงินในการบริหารจดัการและดูแลผูป้ระกอบการ SMEs 

ให้สามารถยืนหยดัและอยู่รอดไปได้ภายใต้ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนัผ่าน

นโยบายและมาตรการต่างๆ 

2.3 เพื่อเป็นข้อเสนอแนะท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการน าแนวคิดไปใช้ในการ

ก าหนดนโยบายและมาตรการในการบริหารการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับ

ผูป้ระกอบการ SMEs ในระยะสั้นและระยะยาว 

3. ขอบเขตของเร่ือง 

 บทความน้ีก าหนดขอบเขตของเร่ืองอยู่ท่ีการน าแนวคิดและทฤษฏีทางการเงินดา้นต่างๆ ของ

การจดัการสภาพคล่องทางการเงินมาประยุกตใ์ชก้บัผูป้ระกอบการ SMEs เพื่อให้ผูป้ระกอบการ SMEs ทั้ง

ในส่วนของภาคการผลิต ภาคการบริการและภาคการคา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

โดยจะมุ่งเน้นในเร่ืองการจดัการสภาพคล่องทางการเงินดา้นต่างๆ เช่น การบริหารเงินสด  การบริหารทุน
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หมุนเวียน  การบริหารลูกหน้ีการคา้ เป็นตน้ มาปรับใช้เพื่อให้ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถผ่านวิกฤติ

เศรษฐกิจโลกในคร้ังน้ีและในอนาคตท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดต่้อไป 

4. ค าจ ากดัความส าคัญ 

4.1 ผูป้ระกอบการ SMEs หมายถึง ผูป้ระกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตาม

นิยามของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ  สสว. ได้นิยามไว้

ดงัน้ี 

กิจการผลิตสินคา้ หมายความครอบคลุมถึง การผลิตท่ีเป็นลกัษณะของการประกอบการ

อุตสาหกรรมทุกประเภท โดยความหมายท่ีเป็นสากลของการผลิตก็คือการเปล่ียนรูปวตัถุ

ใหเ้ป็นผลิตภณัฑช์นิดใหม่ดว้ยเคร่ืองจกัรกล หรือเคมีภณัฑ์ โดยไม่ค  านึงวา่งานนั้นท าโดย

เคร่ืองจกัรหรือดว้ยมือ ทั้งน้ีกิจการผลิตสินคา้ในท่ีน้ีรวมถึงการแปรรูปผลิตผลการเกษตร

อยา่งง่ายท่ีมีลกัษณะเป็นการอุตสาหกรรม การผลิตท่ีมีลกัษณะเป็นวสิาหกิจชุมชน และการ

ผลิตท่ีเป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนดว้ย โดยมีขอ้ก าหนดส าหรับวิสาหกิจ

ขนาดยอ่มก าหนดจ านวน การจา้งงานไม่เกิน 50 คน หรือมูลค่าสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 50 

ลา้นบาท วิสาหกิจขนาดกลาง จ านวนการจา้งงาน 51-200 คน หรือมูลค่าสินทรัพยถ์าวร

เกิน 50 แต่ไม่เกิน 200 ลา้นบาท  

กิจการการบริการ หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบนัเทิง การขนส่ง 

การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย ์การโรงแรมและหอพกั การภตัตาคาร การขายอาหาร 

การขายเคร่ืองด่ืมของภตัตาคารและร้านอาหาร การใหบ้ริการเช่าส่ิงบนัเทิงและการพกัผอ่น

หยอ่นใจ การใหบ้ริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการท่ีให้กบัธุรกิจ การซ่อมแซม

ทุกชนิด และการท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว โดยมีขอ้ก าหนดส าหรับ

วิสาหกิจขนาดยอ่มก าหนดจ านวนการจา้งงานไม่เกิน 50 คน หรือมูลค่าสินทรัพยถ์าวรไม่

เกิน 50 ลา้นบาท วสิาหกิจขนาดกลาง จ านวนการจา้งงาน 51-200 คน หรือมูลค่าสินทรัพย์

ถาวรเกิน 50 แต่ไม่เกิน 200 ลา้นบาท 

กิจการคา้ส่งและคา้ปลีก  หมายถึง การให้บริการเก่ียวกบัการคา้ โดยท่ีการคา้ส่ง หมายถึง 

การขายสินคา้ใหม่และสินคา้ใชแ้ลว้ให้แก่ ผูค้า้ปลีก ผูใ้ชใ้นงานอุตสาหกรรม งานพาณิช
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ยกรรม สถาบนั ผูใ้ชใ้นงานวชิาชีพ และรวมทั้งการขายใหแ้ก่ผูค้า้ส่งดว้ยกนัเอง ส่วนการคา้

ปลีก หมายถึง การขายโดยไม่มีการเปล่ียนรูปสินคา้ทั้งสินคา้ใหม่และสินคา้ใชแ้ลว้ให้กบั

ประชาชนทั่วไปเพื่อการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน 

การคา้ในท่ีน้ีมีความหมายรวมถึง การเป็นนายหน้าหรือตวัแทนการซ้ือขาย  สถานีบริการ

น ้ามนั และสหกรณ์ผูบ้ริโภค โดยมีขอ้ก าหนดส าหรับวิสาหกิจขนาดยอ่มส าหรับกิจการคา้

ปลีก ก าหนดจ านวนการจา้งงานไม่เกิน 15 คน หรือมูลค่าสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 30 ลา้น

บาท วิสาหกิจขนาดกลาง จ านวนการจา้งงาน 16-30 คน หรือมูลค่าสินทรัพยถ์าวรเกิน 30 

แต่ไม่เกิน 60 ลา้นบาท ขอ้ก าหนดส าหรับกิจการคา้ส่ง ก าหนดจ านวนการจา้งงานไม่เกิน 

25 คน หรือมูลค่าสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 50 ลา้นบาท วิสาหกิจขนาดกลาง จ านวนการจา้ง

งาน 26-50 คน หรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกิน 50 แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท(อ้างอิงจาก 

http://www.sme.go.th/Pages/Define.aspx) 

4.2 วิกฤตตลาดทุนจีน หมายถึง วิกฤติท่ีเกิดจากภาวะการท่ีตลาดหุ้นจีนมีมูลค่าลดลงโดยเกิด

จากภาวะฟองสบู่จากการลงทุนของนกัลงทุนจีนท่ีสูงเกินจริงส่งผลให้เกิดการตกลงของ

ของราคาหุ้นอยา่งรวดเร็ว โดยตลาดหุ้นเซ่ียงไฮซ่ึ้งใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก โดยคิดตาม

มูลค่าของบริษทัไดล้ดลงถึง 30 เปอร์เซ็นต ์ส่วนตลาดเซ่ินเจ้ินท่ีมีขนาดเล็กกวา่ มีมูลค่าของ

บริษทัไดล้ดลงกวา่ 31 เปอร์เซ็นต ์นบัตั้งแต่ช่วงตน้เดือนมิถุนายน 2558 ท่ีผา่นมา   

4.3 วิกฤตภาวะหน้ีสาธารณะของกรีซ หมายถึง ภาวะวิกฤติท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศกรีซ ซ่ึงเป็น

ประเทศหน่ึงในกลุ่มยโูรโซนท่ีประสบปัญหาภาวะหน้ีสาธารณะท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งมหาศาล

จนไม่สามารถช าระหน้ีใหก้บัเจา้หน้ีไดโ้ดยวกิฤติไดเ้ร่ิมตน้ตั้งแต่ปี 2552 ท่ีผา่นมา 

4.4 วิกฤตภาวะเงินฝืดในญ่ีปุ่น หมายถึง ภาวะเงินฝืดท่ีเป็นผลต่อเน่ืองมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ

หลงัภาวะฟองสบู่ ท่ีบงัคบัให้ภาคการเงินและภาคธุรกิจของญ่ีปุ่นตอ้งลดหน้ี (deleverage) 

ตลอดหลายปีและผูบ้ริโภคขาดความเช่ือมัน่ส่งผลให้เกิดภาวะการขาดดุลการคา้ต่อเน่ือง

ตั้งแต่ปี 2551 

4.5 วิกฤตสินเช่ือซับไพรม์หรือวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ หมายถึง วิกฤติท่ีเร่ิมจากการท่ีภาวะฟอง

สบู่ในตลาดท่ีอยูอ่าศยัของสหรัฐอเมริกาแตกและเกิดการผิดช าระหน้ีของสินเช่ือซบัไพรม์

และสินเช่ือดอกเบ้ียลอยตวัของผูบ้ริโภคในตลาดท่ีอยูอ่าศยั ท่ีเร่ิมตน้ข้ึนในช่วง พ.ศ. 2548 
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- พ.ศ. 2549 และท าใหปั้ญหาทางการเงินนั้นแพร่กระจายไปอยา่งรวดเร็วทัว่โลกในปี พ.ศ. 

2550 - พ.ศ. 2551 

4.6 วกิฤตค่าเงินรูเบิลของรัสเซีย หมายถึง วิกฤติอนัเกิดจากการท่ีรัสเซียไดเ้ขา้ไปบุกรุกและยึด

ครองแควน้ไครเมียใหเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของประเทศรัสเซีย ท าให้สหรัฐฯและชาติยุโรป 

เช่น เยอรมนั ฝร่ังเศส สเปน อิตาลี เป็นตน้ ได้ร่วมกนัออกมาตรการคว  ่าบาตร จนส่งผล

กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของรัสเซียท าให้เกิดการขาดดุลการค้าและส่งผลกระทบต่อ

ค่าเงินรูเบิลท่ีอ่อนค่าลงอยา่งมาก โดยเร่ิมวกิฤติตั้งแต่ตน้เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ท่ีผา่นมา 

4.7 สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) หมายถึง สถาบนัการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้ง

ข้ึน เพื่อด าเนินการตามนโยบายของรัฐในการพฒันาส่งเสริมเศรษฐกิจ และสนบัสนุนการ

ลงทุนต่าง ๆ โดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงัซ่ึงไดม้อบหมายให้ ธปท. 

ท าหน้าท่ีตรวจสอบผลการด าเนินงานและความเส่ียง และรายงานผลการตรวจสอบไปยงั

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

 

 

 

การจัดการสภาพคล่องทางการเงินส าหรับ ผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้วกิฤตเศรษฐกจิโลก 

 ในหว้งระยะเวลา 10-15 ปีท่ีผา่นมา ผูป้ระกอบการของไทยไดรั้บผลกระทบจากภาวะวิกฤติทาง

เศรษฐกิจมากมายหลายเหตุการณ์  โดยเฉพาะวกิฤติท่ีส าคญัๆ ไม่วา่จะเป็น วกิฤตสินเช่ือซบัไพรมห์รือวิกฤติ

แฮมเบอร์เกอร์ของสหรัฐอเมริกา วิกฤตภาวะเงินฝืดในญ่ีปุ่น  วิกฤตค่าเงินรูเบิลของรัสเซีย  วิกฤตภาวะหน้ี

สาธารณะของกรีซ  วิกฤตตลาดทุนจีน โดยวิกฤติต่างๆท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีลว้นส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ

ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ประกอบการ SMEs  ซ่ึงได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงยิ่งกว่า

ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ท าให้อยู่ในฐานะท่ียากล าบากต่อการด ารงกิจการให้อยู่รอดต่อไปได้  โดย

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เกิดผลในดา้นการส่งออกไปยงัต่างประเทศในประเทศท่ีเกิดภาวะวิกฤติ ไม่วา่

จะเป็นยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา โดยแมว้่าวิกฤติในประเทศกรีซอาจจะไม่ไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อภาค

การส่งออกของไทยเน่ืองจากมูลค่าการคา้ของไทยกบักรีซมีค่อนขา้งนอ้ย แต่ภาวะวิกฤติในประเทศกรีซได้

ส่งผลไปยงัประเทศอ่ืนๆในสหภาพยโุรปท่ีเป็นเจา้หน้ี เช่น เยอรมนันี ฝร่ังเศส และประเทศเหล่าน้ีก็เป็นคู่คา้

147



ท่ีส าคญัของไทย จึงท าใหส่้งผลต่อประเทศไทยในทางออ้ม  เช่นเดียวกนักบัภาวะวิกฤตของค่าเงินรูเบิลของ

รัสเซียท่ีอ่อนค่าลงจากการถูกสหรัฐและอียูคว  ่าบาตรทางเศรษฐกิจ จนส่งผลให้อตัราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของรัสเซียมีการเติบโตลดลงอย่างมาก (ภาพท่ี 1) แมว้่ารัสเซียจะไม่ได้เป็นคู่ค้าหลกัของไทย

เช่นเดียวกบักรีซ แต่ประชากรของรัสเซียถือเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวหลกักลุ่มหน่ึงท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  โดยในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา นกัท่องเท่ียวชาวรัสเซีย นบัเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมี

จ  านวนมากเป็นล าดบัตน้ๆ ท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย(ภาพท่ี 2)  โดยในปี 2556 มีสัดส่วนร้อยละ 6.4 

ของจ านวนนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ ทั้งหมด ถือเป็นตลาดส าคญั อนัดบัท่ี 4 รองจาก สหภาพยุโรป จีน 

และมาเลเซีย  สร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวรวม 122,502 ลา้นบาท นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวรัสเซียถือเป็น

นกัท่องเท่ียวท่ีมีค่าใชจ่้ายต่อหวัสูงท่ีสุด(ภาพท่ี 3) ดงันั้น การลดลงของนกัท่องเท่ียวชาวรัสเซียอยา่งต่อเน่ือง 

มาตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2/2557 (ภาพท่ี 4) หลงัจากเศรษฐกิจรัสเซียเร่ิมเขา้สู่ภาวะชะงกังนั จึงส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคการท่องเท่ียวของไทย ซ่ึงถือเป็นรายไดห้ลกัท่ีส าคญัของประเทศไทยในขณะน้ีอยา่ง

หลีกเล่ียงไม่ได ้โดยเฉพาะตามจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีส าคญั เช่น พทัยา เชียงใหม่ และภูเก็ต เป็นตน้ 

 ในส่วนของวิกฤติภาวะเงินฝืดของญ่ีปุ่นนั้น ไดส่้งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย เน่ืองจาก

ชาวญ่ีปุ่นมีการจบัจ่ายใชส้อยลดลงอนัเป็นผลมาจากความไม่มัน่ใจต่อเศรษฐกิจของประเทศตน โดยเป็นผล

สืบเน่ืองจากช่วงก่อนวิกฤติ ปี พ.ศ. 2551 ค่าเงินเยนของญ่ีปุ่นอยูป่ระมาณ 100-105 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

จนกระทัง่ปลายปี พ.ศ. 2555 ค่าเงินเยนแข็งค่าข้ึนไปท่ีระดบัต ่ากวา่ 80 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรือค่าเงิน

เยนแข็งไปมากกวา่ร้อยละ 20 ส่งผลให้เศรษฐกิจท่ีย  ่าแย่อยู่แลว้ทรุดหนกัลงไปอีก เพราะความสามารถใน

การแขง่ขนัในตลาดส่งออกลดลงไปจึงท าให้รายไดข้องประชาชนลดลงและหยุดการใชจ่้ายจึงส่งผลต่อการ

ส่งออกของไทยไปญ่ีปุ่น แต่ในทางตรงขา้มจากภาวะการแข็งค่าของเงินเยนท าให้ชาวญ่ีปุ่นไดเ้ดินทางมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนเช่นกนั  ในขณะท่ีวิกฤติท่ีส าคญัและส่งผลกระทบรุนแรงในขณะน้ี คือ 

วิกฤติการท่ีเกิดข้ึนกบัตลาดทุนในประเทศจีน โดยเฉพาะตลาดทุนท่ีเซ่ียงไฮซ่ึ้งใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 

(ภาพท่ี 5) และตลาดทุนท่ีเซ่ินเจ้ิน ไดมี้มูลค่าลดลงกวา่ร้อยละ 30 จากช่วงตน้ปี พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบต่อ

การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและท าให้ทางรัฐบาลจีนตอ้งลดค่าเงินหยวนลง โดยผลกระทบจากการลด

ค่าเงินหยวนน้ี จะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขนัของสินค้าของไทยท่ีแข่งขนักับจีนลดลง และ

ขณะเดียวกนัก็จะส่งผลท าใหก้ารส่งออกไปยงัประเทศจีนลดลงแต่การน าเขา้จะสูงข้ึนท าใหป้ระเทศไทยขาด

ดุลการคา้กบัจีนมากยิง่ข้ึน โดยคาดวา่การส่งออกไทยท่ีทรุดอยูแ่ลว้ จะยากท่ีจะฟ้ืนตวัได ้เพราะการส่งออก 5 
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เดือนแรกของไทยในปี พ.ศ. 2558 น้ีมีมูลค่าติดลบ 4.2% และจีนเป็นตลาดท่ีส่งออกส าคญัของไทยคิดเป็น

สัดส่วน 13% ในขณะท่ีผลกระทบในด้านการท่องเท่ียวของชาวจีนมายงัประเทศไทย  ซ่ึงชาวจีนถือเป็น

ลูกคา้หลกัส าคญัของไทย  เม่ือรายไดแ้ละความเช่ือมัน่ต่อเศรษฐกิจในประเทศของจีนลดลงจะส่งผลให้ชาว

จีนเดินทางไปต่างประเทศน้อยลง  แต่ผลกระทบจากวิกฤติตลาดทุนจีนท่ีรุนแรงจะส่งผลต่อดา้นตลาดเงิน

และตลาดทุน เน่ืองจากต่างชาติมีการขายสินทรัพยเ์ส่ียงในทุกภูมิภาครวมทั้งเงินบาท ส่งผลให้เงินบาทอ่อน

ค่าลงและกระทบต่อตลาดหุ้นของไทยท่ีมีการปรับตวัลดลงอยา่งมาก และเงินไหลกบัไปยงัสหรัฐ และหาก

สถานการณ์เขา้สู่ภาวะรุนแรงจนรัฐบาลจีนไม่สามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้เศรษฐกิจ

จีนชะลอหนักอาจเติบโตไม่ถึง 6% และส่งผลกระทบต่อการส่งออกไทย ในคร่ึงปีหลงัอาจจะหดตวัมาก

กวา่เดิม  และเม่ือนั้นจะส่งผลต่อภาคการท่องเท่ียวตามมาเช่นกนั  

 ผลกระทบจากภาวะวิกฤติต่างๆ ทัว่โลกท่ีกล่าวมา ได้ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการไทย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นผลประกอบการท่ีลดลงอยา่งมาก โดยมูลค่าการส่งออกของ

ไทยในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบนัไดล้ดลงอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อจีดีพีของประเทศท่ี

พึ่งพาการส่งออกเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีส าคญั(ภาพท่ี 6 และ ตารางท่ี 1)  ในขณะท่ีตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจตวั

อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนของภาครัฐหรือเอกชนก็จะไม่สามารถท าไดอ้ย่างเต็มท่ีเน่ืองจากงบประมาณ

ภาครัฐลดลงจากผลกระทบของโครงการต่างๆในอดีตท่ีผ่านมาท่ีเป็นภาระหน้ีสาธารณะชองประเทศและ

จ าเป็นตอ้งส ารองไว ้ท าให้งบประมาณในการลงทุนมีไม่มาก  ขณะท่ีภาคเอกชนยงัคงชะลอการลงทุนอนั

เน่ืองมาจากความไม่แน่นอนและความเส่ียงทางเศรษฐกิจยงัมีอยูสู่งจากปัจจยัภายในและภายนอกประเทศ  

ในส่วนของการบริโภคของประชาชนก็ลดลงจากก าลงัซ้ือท่ีลดลงไปและความไม่เช่ือมัน่ต่อเศรษฐกิจใน

อนาคตท าให้ประชาชนไม่กล้าท่ีจะใช้จ่ายเท่าท่ีควร คงเหลือแต่เพียงภาคการท่องเท่ียวท่ียงัคงเติบโต

พอสมควรและสามารถช่วยพยงุฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไดใ้นระดบัหน่ึง   

 นอกจากน้ี จากผลการวิจยัและการส ารวจในหัวขอ้ต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขาดสภาพคล่อง

ของผูป้ระกอบการ SMEs พบวา่ไดมี้งานวิจยัท่ียืนยนัถึงปัญหาการขาดสภาพคล่องอยูจ่  านวนมาก  โดยจาก 

ผลส ารวจของมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดย ดร.เกียรติอนนัต ์ลว้นแกว้ ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยั มหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย ์ ในปี 2557 พบวา่ผูป้ระกอบการ SMEs กวา่ 2 แสนราย ขาดสภาพคล่องทางธุรกิจอยา่งหนกั 

และไดม้าท าการกูเ้งินนอกระบบแทนซ่ึงเท่ากบัเป็นการซ ้ าเติมให้ผูป้ระกอบการ SMEs มีภาระทางการเงิน

มากข้ึน  ในขณะท่ีผลการศึกษาวจิยัของ องัสนา ประสี และ ขจรวรรณ อิฐรัตน์  (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง 
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ปัญหาการด าเนินงานและความตอ้งการการสนับสนุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจงัหวดั

นครสวรรค์ โดยกลุ่มตวัอยา่งคือสมาชิกกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดันครสวรรค์ ซ่ึงจด

ทะเบียนตามรายช่ือสถานประกอบการท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการจงัหวดันครสวรรค์ปี พ.ศ. 2551 

ของส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันครสวรรค์จ  านวน 355 ราย แบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลาง

จ านวน 44 ราย ขนาดยอ่ม จ านวน 311 ราย  ผลการศึกษา พบว่าสภาพธุรกิจในปัจจุบนัมีการแข่งขนักนั

ค่อนขา้งสูงส่วนใหญ่จะประสบปัญหาทางดา้นการเงิน การขาดสภาพคล่อง เงินทุนไม่เพียงพอ และขาด

แหล่งเงินทุน มีช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ในทอ้งถ่ินค่อนขา้งน้อย และก าลงัซ้ือภายในประเทศและความ

ตอ้งการในตลาดลดลงเน่ื องจากภาวะเศรษฐกิจ วตัถุดิบมีราคาแพง ค่าขนส่ง มีราคาสูง น ้ ามนัแพงข้ึน ขาด

แรงงานท่ีมีฝีมือหรือมีทกัษะดงันั้น ผูบ้ริหารตอ้งมีกลยุทธ์ท่ีเหนือคู่แข่งมีการปรับตวัให้ทนั ต่อภาวะการ

แข่งขนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงได้  โดยภาพรวม ผลการศึกษาพบว่าปัญหาสภาพคล่องทาง

การเงินอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนิน

ธุรกิจในปัจจุบนัมีปัญหาในเร่ืองขาดแหล่งเงินทุน (ค่าเฉล่ีย 3.83) การขาดสภาพคล่อง เงินทุนไม่พอ 

(ค่าเฉล่ีย 3.79) สถาบนัการเงินเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือ ความยุง่ยากในการกูเ้งิน เช่น ไม่มีหลกัทรัพย ์ใน

การค้าํประกนั (ค่าเฉล่ีย 3.49) อยูใ่นระดบัมาก  

 ศิริวรรณ วอ่งวีรวุฒิ และผูช่้วยศาสตราจารยอ์ารมณ์  ร้ิวอินทร์(2554) ไดเ้ขียนบทความร่วมกนั 

เร่ือง เงินทุนหมุนเวียน ทางเลือกและทางรอดของ SMEs โดยให้ขอ้สรุปท่ีส าคญัวา่  เงินทุนหมุนเวียนเป็น

หน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัต่อความอยูร่อดและเจริญเติบโตของ SMEs  เน่ืองจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจะ

มีผลต่อความเส่ียงและความสามารถในการท า ก าไรของ SMEs หากผูป้ระกอบการเลือกแนวทางการบริหาร

เงินทุนหมุนเวยีนท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัประเภทของกิจการ ตรงกบั ลกัษณะและทศันคติของผูป้ระกอบการ 

โดยค านึงถึงยอดขายและ สภาวะการแข่งขนัของตลาด ตลอดจนสอดคลอ้งกบันโยบายการ ด าเนินงานและ

ความสามารถในการจดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเลือกสัดส่วนการลงทุนใน

สินทรัพย ์ ภายใตค้วามเส่ียงท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีการตรวจวดัระดบัเงิน  ทุนหมุนเวียนเป็นระยะๆ เพื่อ

ประเมินความคุม้ค่าในการลงทุนวา่ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนท่ี วางไวก้็

ควรปรับเปล่ียนนโยบายเงินทุนหมุนเวียนให้เหมาะสมกบั สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนไป เพื่อความสมดุลระหวา่ง

สภาพคล่องและ ความสามารถในการท าก าไร เพื่อท าให้กิจการมีความสามารถในการช า ระหน้ี ส่งผลต่อ

ความเช่ือมัน่ของคู่คา้และสามารถน า พาธุรกิจใหอ้ยูร่อดได ้ 
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 นางสาวนันทนา คินิมาน(2546) ได้ท าการศึกษา เร่ือง ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพในการ

ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม

ตวัอยา่ง คือ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเภทกิจการผลิต 

การคา้ปลีก การคา้ส่ง และการบริการท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 407 คนพบว่า ผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งประเภทกิจการการผลิต การคา้ปลีก การคา้ส่ง และการบริการส่วน

ใหญ่พบปัญหาส าคญัท่ีสุด คือ เงินทุนหมุนเวียนมีไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 35.6  โดยพบมากในการจด

ทะเบียนเจา้ของคนเดียว กิจการร่วมลงทุน และบริษทั จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 25.8, 24.1 และ 20.6 ตามล าดบั 

และ ประเภทกิจการทั้ง 4 ประเภทไดแ้ก่ การผลิต การคา้ส่งการบริการ และการคา้ปลีก คิดเป็นร้อยละ 25.2, 

23.1, 23.0 และ 19.6 ตามล าดบั รวมทั้งผูป้ระกอบการเดิม และผูป้ระกอบการใหม่ คิดเป็น ร้อยละ 24.9 และ 

22.5 ตามล าดบั นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีได้ให้ขอ้เสนอแนะ ถึงความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุด คือ 

ตอ้งการให้ภาครัฐเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริม และพฒันาผูป้ระกอบการอย่างจริงจงั ทั้งทางด้านการ

จดัหาแหล่งเงินกูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ียต ่าและระยะเวลาการช าระหน้ีท่ียาวข้ึน 

 ในขณะท่ีผลการศึกษาวจิยัในส่วนของนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs โดย 

สฤษด์ิ มนัสสกุล(2550) ไดท้  าการวิจยัในเร่ือง นโยบายรัฐบาลเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) ส าหรับผูป้ระกอบการ พบว่านโยบายท่ีภาครัฐควรให้การสนบัสนุนผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ดา้นการเงิน คือ การช่วยเหลือทางการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

ผา่นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (SFI) โดยเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีไม่มีความพร้อมในการขอสินเช่ือกบัสถาบนั

การเงินเอกชนอันเกิดจากศักยภาพของผูป้ระกอบการทั้ งในด้านหลักทรัพย์ค  ้ าประกันท่ีไม่เพียงพอ 

ประสบการณ์และความสามารถในการแข่งขนัท่ีด้อยกว่าคู่แข่งขนั  และผลประกอบการท่ีต้องมีก าไร

ต่อเน่ืองไม่ต ่ากวา่ 2 ปี เป็นตน้ ในขณะท่ีแหล่งเงินกูน้อกระบบ มีภาระตน้ทุนดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีสูง อนัเป็น

การซ ้ าเติมใหส้ถานการณ์ทางการเงินย  ่าแยล่งไปอีก  ดงันั้น ผลการศึกษาน้ี จึงเป็นการยืนยนัแนวทางภาครัฐ

ท่ีถูกตอ้งในการช่วยเหลือทางการเงินให้กบั ผูป้ระกอบการ SMEs  ผ่านสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (SFI)  

ทวีศกัด์ิ ฐานบญัชา(2545) ได้ท าการศึกษาเร่ือง บทบาทของภาครัฐในการสนบัสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม พบวา่ ผูป้ระกอบการ SMEs ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอนัเกิดจากการขาดแหล่ง

เงินกู้จากสถาบนัการเงินเอกชนอนัเน่ืองจากการขาดระบบบญัชีการเงินท่ีถูกตอ้งและขั้นตอนการกู้ของ

ธนาคารท่ีมีมากจนท าใหผู้ป้ระกอบการ SMEs จ  าเป็นตอ้งกูจ้ากนอกระบบท าใหมี้ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีสูง 
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เพิ่มเกียรติ อชัฌาเจริญสถิต (2544) ไดท้  าการศึกษาถึง บทบาทของสถาบนัการเงินของรัฐใน

การพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พบว่า สถาบนัการเงินของภาครัฐมีส่วนสนบัสนุน

ผูป้ระกอบการ SMEs ในมาตรการระยะสั้นเป็นส่วนใหญ่ในดา้นการปล่อยสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องทาง

การเงินซ่ึงอาจไม่ช่วยในการสร้างความเขม้แข็งในระยะยาว ในขณะท่ีในต่างประเทศ เช่น ประเทศไตห้วนั

ไดใ้หส้ถาบนัการเงินเอกชนเขา้มาร่วมมือกบัสถาบนัการเงินของรัฐในการร่วมกนัค ้าประกนัความเส่ียงผา่น

ระบบการกระจายความเส่ียงในการค ้ าประกันให้กับผูป้ระกอบการ SMEs  ประเทศเกาหลีใต้มีการ

สนับสนุนทางการเงินให้กบัผูป้ระกอบการ SMEs ผ่านกองทุนสนับสนุนทางการเงินท่ีชัดเจนให้กับ

ผูป้ระกอบการ SMEs ในแต่ละกลุ่มเพื่อสร้างความเขม้แข็งในระยะยาว  ประเทศญ่ีปุ่นและเกาหลีใตมี้การ

จดัตั้งกองทุนช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อป้องกนัการลม้ละลายในยามวิกฤติ

โดยเฉพาะ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี นายธนวรรธน์ พลวชิยั ผูอ้  านวยการ ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย ไดก้ล่าวถึงปัญหาการขาดสภาพคล่องของผูป้ระกอบการ SMEs  โดย เปิดเผยถึงสถานการณ์

แนวโนม้ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ไทยในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 ดงัน้ี “ปัญหาในการประกอบธุรกิจท่ี

ผูป้ระกอบการตอ้งการให้รัฐบาลเร่งแกไ้ขด่วนท่ีสุดคือ สภาพคล่องและการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน รองลงมา

เป็นการแกปั้ญหาเศรษฐกิจ และความเช่ือมัน่การบริโภคหรือก าลงัซ้ือของประชาชน เพราะในปัจจุบนัธุรกิจ 

SMEs ขาดสภาพคล่องอย่างหนกัจนไม่สามารถเพิ่มศกัยภาพขององคก์ร เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 

หรือรับมือกบัการเขา้มารุกตลาดของบริษทัขนาดใหญ่ และทุนขา้มชาติ โดยเฉพาะในตลาดทอ้งถ่ินท่ี SMEs 

ครองตลาดอยู”่  

ดงันั้น จากขอ้มูลท่ีกล่าวมา แสดงใหเ้ห็นไดว้า่ ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ต่างไดรั้บผลกระทบ

จากวิกฤติเศรษฐกิจในสถานการณ์ต่างๆ และสร้างปัญหาส าคญั คือ ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

อนัส่งผลให้ผูป้ระกอบการ SMEs ส่วนหน่ึงไม่สามารถประคบัประคองธุรกิจของตนเองให้อยู่รอดไปได ้

โดยปัญหาน้ีส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายในของผูป้ระกอบการ SMEs เอง จากการขาดการบริหาร

จดัการทางการเงินท่ีดี ซ่ึงเป็นผลส่วนหน่ึงมาจากการขาดองค์ความรู้และขาดการน าองค์ความรู้ไปปฏิบติั

อย่างถูกตอ้งเหมาะสม  โดยการขาดสภาพคล่องจะเกิดจากการบริหารจดัการทางการเงินในดา้นหลกัสอง

ดา้นท่ีส าคญั คือ การบริหารเงินสด  และการบริหารทุนหมุนเวียน  จึงขอสรุปแนวทางในการบริหารจดัการ

ทั้งสองดา้นใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผูป้ระกอบการ SMEs อยา่งเป็นรูปธรรม ดงัน้ี 
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1. การบริหารเงินสด 

การบริหารเงินสด หมายถึง การบริหารจดัการทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพในการ

เก็บรวบรวมเงินสด การจ่ายเงินสด และการลงทุนในหลักทรัพย์ชั่วคราวของเงินสด ผ่านการจัดท า

งบประมาณเงินสด เพื่อใชพ้ยากรณ์ความตอ้งการเงินสดในอนาคตและการควบคุม การด าเนินการต่างๆ ให้

เป็นไปตามงบประมาณ นอกจากน้ีงบประมาณเงินสดของกิจการตอ้งรายงานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการ

คา้ขายท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือน จ านวนเงินสดคงเหลือในบญัชี รายการจ่ายเงินสด ยอดเงินคงเหลือในแต่ละ

เดือน จ านวนเงินสดคงเหลือในบญัชี รายการจ่ายเงินสด ยอดเงินสดคงเหลือในแต่ละเดือน เป็นตน้   

จากแนวคิดดังกล่าว จึงขอสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีผูป้ระกอบการ SMEs ควรจะน ามา

ประยกุตเ์พื่อใหก้ารบริหารเงินสดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผลสูงสุด ดงัน้ี 

1.1 การเร่งเงินสดรับเขา้  โดยผูป้ระกอบการ SMEs จะตอ้งก าหนดแนวทางและมาตรการใน

การท่ีจะให้เงินสดไหลเขา้สู่กิจการในแต่ละวนัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพื่อด ารงสถานะเงินสดรับสุทธิ

เป็นบวก (เงินสดรับมากกว่าเงินสดจ่าย) โดยการจัดท างบประมาณเงินสดรายวนัเพื่อเป็นตวัควบคุม

ตรวจสอบสถานะเงินสดในแต่ละวนั การเร่งเงินสดสามารถท าไดใ้นหลายรูปแบบ แต่แหล่งเงินสดหลกัของ

กิจการจะมาจากรายไดจ้ากการขาย ดงันั้นผูป้ระกอบการ SMEs จะตอ้งพยายามท าอยา่งไรก็ตามให้ยอดขาย

โดยเฉล่ียในแต่ละเดือนสูงกวา่รายจ่าย  แต่ยอดขายและรายจ่ายเป็นเพียงตวัเลขทางบญัชีท่ีอาจไม่ไดรั้บเป็น

เงินสดจริงเน่ืองจากยอดขายบางส่วนเป็นการขายเช่ือ ในขณะท่ีรายจ่ายบางส่วนก็เป็นการจ่ายเช่ือเช่นกนั  

ดงันั้นในการเร่งเงินสดรับเขา้จะตอ้งท าอย่างไรให้ยอดขายสดเพิ่มข้ึนโดยการส่งเสริมการขายในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น การลดราคา  ชิงรางวลั  มีของแถม  เป็นตน้ โดยจะตอ้งเป็นการท ากิจกรรมเหล่าน้ี ณ จุดขายเพื่อ

เป็นการเร่งใหลู้กคา้ซ้ือเป็นเงินสดให้มากท่ีสุด แต่กรณีน้ีจะไดป้ระโยชน์ทนัทีถา้ผูป้ระกอบการ SMEs เป็น

ผูข้ายเองโดยไม่ผ่านเครือข่ายร้านคา้ส่งหรือร้านคา้ปลีก  ซ่ึงถา้ผูป้ระกอบการ SMEs จ  าเป็นจะตอ้งจ าหน่าย

ผา่นเครือข่ายร้านคา้ส่งและร้านคา้ปลีก ก็จ  าเป็นจะตอ้งมีการเจรจาต่อรองกบัเครือข่ายเหล่าน้ีในการท่ีจะเร่ง

การช าระเงินค่าสินคา้ท่ีขายไดใ้หเ้ร็วข้ึนและแน่นอนวา่จะตอ้งท าการส่งเสริมการขายอีกเช่นกนั  แต่เป็นการ

ส่งเสริมการขายกบัเครือข่ายร้านคา้ เช่น การให้ส่วนลดเงินสด  การกระตุน้การจ่ายช าระเป็นเงินสดผ่าน

กิจกรรมชิงรางวลัหรือการให้ incentive ต่างๆ เพื่อให้เครือข่ายแต่ละร้านมีโอกาสแข่งขนักนัเองทั้งในการ
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ขายและการช าระค่าสินคา้ให้เร็วข้ึน ซ่ึงแน่นอนว่าเครือข่ายร้านคา้เหล่าน้ีจะร่วมมือมากหรือนอ้ยข้ึนกบัว่า

สินคา้มียอดขายสูงเพียงใด ถา้ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถท ายอดขายไดสู้งผ่านการจดักิจกรรมส่งเสริม

การขายต่างๆ ก็จะมีอ านาจต่อรองท่ีจะใหเ้ครือข่ายร้านคา้เหล่าน้ีช าระค่าสินคา้เร็วข้ึนได ้

1.2 การชะลอเงินสดจ่ายออก เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้กิจการมีสถานะเงินสดรับสุทธิ

เป็นบวกได ้ซ่ึงแนวทางน้ีอาจจะใช้ไดดี้ในช่วงสภาวะท่ีเศรษฐกิจไดรั้บผลกระทบท าให้ยอดขายลดลง การ

ชะลอการจ่ายเงินสดออกจึงเป็นแนวทางท่ีจ าเป็น โดยเงินสดจ่ายออกท่ีเป็นตวัหลกั คือ ค่าวตัถุดิบ  ค่าใชจ่้าย

ในการผลิต(ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการ(เงินเดือน ค่าเช่า ค่าใชจ่้ายในกิจกรรม

ต่างๆ เป็นตน้)  ซ่ึงในทางปฏิบติัผูป้ระกอบการ SMEs สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น การขอความร่วมมือ

กบัผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบในการช าระค่าวตัถุดิบล่าชา้ออกไปโดยแลกกบัการสั่งซ้ือในจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทดแทน

โดยการเซ็นสัญญาซ้ือล่วงหนา้แต่อาจให้ทางผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบเป็นผูเ้ก็บวตัถุดิบไวแ้ทน ซ่ึงกรณีน้ีจะใชก้บั

วตัถุดิบท่ีจ าเป็นต้องใช้แน่นอนและไม่หมดอายุ   การผ่อนช าระค่าใช้จ่ายในการผลิตในบางรายการท่ี

สามารถท าไดห้รือการช าระเป็นบตัรเครดิตแทนการจ่ายเงินสด   การเล่ือนการช าระค่าเช่าต่างๆ เป็นรายปี

แทนรายเดือนโดยแลกเปล่ียนกบัการท าสัญญาเช่าในระยะยาวข้ึน  การขอความร่วมมือกบัพนกังานในการ

จ่ายเงินเดือนล่าชา้ออกไปแต่ชดเชยดอกเบ้ียใหส้ าหรับบางคนท่ีสามารถร่วมมือกบักิจการได ้ การให้วนัหยุด

ทดแทนโบนสั  การเพิ่มประสิทธิภาพในการวดัผลงานของพนกังานเพื่อใหส้ามารถให้ค่าตอบแทนพนกังาน

ไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยจะตอ้งมีการก าหนดตวัช้ีวดัผลงาน(KPI) อยา่งเป็นรูปธรรมและวดัไดจ้ริง อนัจะท าให้

ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถแยกแยะพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพให้คงอยูก่บัองคก์ารและตดัลดค่าใชจ่้ายท่ี

ไม่เหมาะสมออกไปได ้ เป็นตน้ 

1.3 การด ารงรักษาเงินสดขั้นต ่า  เป็นแนวทางในการควบคุมให้สถานะเงินสดรับสุทธิเป็นบวก

ผา่นการด ารงเงินสดขั้นต ่าท่ีกิจการจ าเป็นจะตอ้งมีไว ้โดยแนวทางปฏิบติั การก าหนดเงินสดขั้นต ่า จะตอ้งดู

การหมุนเวียนของเงินสดในธุรกิจ ซ่ึงดูได้จาก วงจรเงินสด และอตัราการหมุนเวียนของเงินสด ว่าเป็น

อย่างไร แลว้น ามาวิเคราะห์ว่าควรจะก าหนดเงินสดขั้นต ่าของธุรกิจเท่าไรจึงจะเหมาะสม โดยสูตรในการ

ค านวณวงจรเงินสด คือ  

 วงจรเงินสดของธุรกิจ = อายสิุนคา้ + ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี - ระยะเวลาช าระหน้ี 

 อตัราการหมุนเวยีนของเงินสด  =   จ  านวนวนัใน 1 ปี/วงจรเงินสดของธุรกิจ 
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 โดยผูป้ระกอบการ SMEs สามารถค านวณเงินสดขั้นต ่าท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ได้

ดงัน้ี 

 เงินสดขั้นต ่า     =   เงินสดท่ีตอ้งใชต่้อปี/อตัราการหมุนเวยีนของเงินสด 

ซ่ึงแน่นอนวา่ผูป้ระกอบการ SMEs จะตอ้งหาตวัเลขเงินสดท่ีตอ้งใชต่้อปีให้ไดก่้อน โดยตวัเลข

น้ีจะเกิดข้ึนไดจ้ากการท างบประมาณเงินสดท่ีจะตอ้งมีการประมาณการล่วงหนา้เป็นรายปี แต่จะตอ้งมีการ

ปรับตวัเลขทุกไตรมาสเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในการด าเนินกิจการจริง เน่ืองจาก ภาวะเศรษฐกิจมี

ความผนัผวนสูง ในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการ SMEs จะตอ้งมีการวางแผนในการท างบประมาณเงินสดใน

หลากหลายมุมมองตามแนวทางการพยากรณ์แบบ Scenario (Scenario Forecasting) โดยเป็นการก าหนด

ยอดขายในมุมมอง 3 แนวทาง คือ แนวทางท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด(Most likely)  แนวทางมุมมองเป็นบวก

(Best case) และแนวทางมุมมองเป็นลบ(Worst case) โดยแนวทางท่ีควรน ามาเป็นตวัก าหนดเงินสดขั้นต ่าใน

สภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน ควรเป็นตวัเลขจากแนวทางมุมมองเป็นลบผสมผสานกบัแนวทางท่ีเป็นไป

ไดม้ากท่ีสุด  ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความปลอดภยัในการด ารงสภาพคล่องไดอ้ยา่งดีท่ีสุด โดยการบริหารเงินสดจะ

มีจุดมุ่งหมายเพื่อการด ารงเงินสดขั้นต ่าให้เพียงพอต่อการรองรับผลกระทบอนัอาจเกิดจากภาวะการขาด

สภาพคล่องทางการเงิน  

 จากแนวทางปฏิบติัและตวัอย่างข้างต้น จะเป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้ผูป้ระกอบการ SMEs 

สามารถรักษาสถานะเงินสดของตนเองให้อยู่ในระดบัท่ีเพียงพอต่อการด ารงสภาพคล่องของกิจการให้อยู่

รอดปลอดภยัภายใตว้กิฤติเศรษฐกิจโลกและปัจจยัท่ีเกิดจากวิกฤติภายในประเทศได ้ แต่แน่นอนวา่การท่ีจะ

ให้ผูป้ระกอบการ SMEs เหล่าน้ีช่วยเหลือตนเองอย่างเดียวคงจะไม่สามารถมัน่ใจไดว้า่จะสามารถด ารงอยู่

รอดไปได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์  ดงันั้นสถาบนัการเงินท่ีเป็นเจา้หน้ีจะตอ้งคอยช่วยประคบัประคองและ

ช่วยเหลือผู ้ประกอบการ SMEs เหล่าน้ีด้วยเช่นกัน โดยในแนวทางปฏิบัติจะต้องมีการแยกแยะ

ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมีสภาพคล่องท่ีดีและผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมีสภาพคล่องท่ีไม่ดี  โดยในส่วนของ

ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีดีนั้นจะตอ้งไม่เขม้งวดหรือเร่งรัดการช าระหน้ีให้เร็วข้ึนเพราะเท่ากบัเป็นการซ ้ าเติม

สถานะทางการเงินท่ียงัคงรักษาสภาพท่ีดีไวใ้ห้กลายเป็นแย่ลง  ในขณะท่ีผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมีสภาพ

คล่องท่ีไม่ดี สถาบนัการเงินจะตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือผา่นแนวทางการผอ่นช าระหน้ี เช่น การลดภาระหน้ีหรือ

ลดดอกเบ้ียเพื่อใหผู้ป้ระกอบการ SMEs เหล่าน้ีสามารถลดภาระการจ่ายเงินสดออกหรือยืดระยะเวลาในการ

จ่ายออกไปได ้ การเปล่ียนแปลงหน้ีระยะสั้นเป็นหน้ีระยะยาว   การเพิ่มวงเงินสินเช่ือ  เป็นตน้ 
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 ในขณะเดียวกนั ภาครัฐจ าเป็นจะตอ้งช่วยเหลือดว้ยเช่นกนั ผา่นการก าหนดเป็นนโยบายหรือ

มาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือโดยการปล่อยสินเช่ือผ่านสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ของรัฐ เช่น 

ธนาคารออมสิน  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs Bank) ธนาคารเพื่อการส่งออก

และน าเขา้(EXIM Bank) เป็นตน้ เน่ืองจากผูป้ระกอบการ SMEs บางส่วนไม่สามารถเขา้ถึงสถาบนัการเงิน

เอกชนได ้และในเชิงปฏิบติัมาตรการของภาครัฐท่ีจะช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs สามารถท าไดห้ลาย

แนวทาง เช่น การปล่อยสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า  การยืดเวลาในการผอ่นช าระหน้ี  การลดหน้ีในบางกรณีให้กบั

ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีท  าธุรกิจท่ียงัมีแนวโนม้ท่ีดีในอนาคต  เป็นตน้ แต่มาตรการท่ีกล่าวมาเป็นมาตรการ

ระยะสั้นท่ีเป็นการต่อลมหายใจให้กบัผูป้ระกอบการ SMEs ให้ยงัสามารถอยูร่อดไดเ้ท่านั้น  ภาครัฐจ าเป็น

จะตอ้งมีมาตรการระยะยาวท่ีจะท าใหผู้ป้ระกอบการ SMEs มีความเขม้แข็งและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนั

ในตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้ เช่น  การพฒันานวตักรรมสินค้าและบริการผ่านการช่วยเหลือของ

หน่วยงานรัฐในการช่วยวิจยัและพฒันาสินคา้และบริการให้มีคุณภาพและความแตกต่าง  การจดัระบบท่ี

ปรึกษาให้กับผูป้ระกอบการ SMEs โดยจะต้องมีตวัช้ีวดัผลงานท่ีชัดเจนมาก ากบั  การช่วยเหลือในการ

ลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs ในบางดา้นท่ีจ าเป็น   การสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อ

เกิดความร่วมมือกนัระหว่างผูป้ระกอบการ SMEs ให้รวมกลุ่มกนัสร้างความเขม้แข็งในการต่อรองกบัคู่คา้  

การสร้างเครือข่ายโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบริการอยา่งจริงจงัและเป็นเครือข่ายท่ีไทยสามารถ

แข่งขนัไดโ้ดยภาครัฐจะตอ้งเขา้ไปก าจดัอุปสรรคท่ีมีอยูใ่หห้มดไป   

2. การบริหารทุนหมุนเวยีน 

การบริหารทุนหมุนเวียน หมายถึง การรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ 

หรือ หมายถึง การน าแหล่งเงินระยะสั้ นมาลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนให้อยู่ในสถานะท่ีมีสภาพคล่อง

เพียงพอ นัน่หมายถึงมีเงินสดเพียงพอต่อการด ารงกิจการให้อยู่รอดไปได้ โดยท่ีสินทรัพยห์มุนเวียนส่วน

ใหญ่จะเป็นสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนจากยอดขาย ไม่ว่าจะเป็นลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ และเงินสดหรือเงิน

ลงทุนในหลกัทรัพยต่์างๆ  ส่วนแหล่งเงินระยะสั้นเป็นส่วนท่ีมาจากหน้ีสินหมุนเวียนซ่ึงอาจมาจากหน้ีสิน

ระยะสั้น เจา้หน้ีการคา้หรือค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  ดงันั้นการบริหารทุนหมุนเวียนให้มีสภาพคล่องจึงเป็นการท า

ใหกิ้จการมีเงินสดคงเหลือเพียงพอต่อการด าเนินกิจการ   

ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียน สามารถแบ่งยอ่ยเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนถาวรและสินทรัพย์

หมุนเวยีนผนัแปร โดยสินทรัพยห์มุนเวยีนถาวร จะหมายถึง สินทรัพยห์มุนเวยีนในส่วนท่ีมีความจ าเป็นตอ้ง
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ด ารงอยู่ค่อนขา้งแน่นอน และสินทรัพยห์มุนเวียนผนัแปรหมายถึงสินทรัพยห์มุนเวียนในส่วนท่ีอาจมีการ

ด ารงอยูม่ากหรือน้อยข้ึนกบัสถานการณ์จากปัจจยัภายในและภายนอกอ่ืนๆ เช่น ยอดขาย สภาวะเศรษฐกิจ 

ฤดูกาล เป็นตน้ ยกตวัอยา่งเช่น สินคา้บางประเภทยอดขายจะข้ึนกบัฤดูกาล เม่ือเขา้สู่ช่วงฤดูกาลของสินคา้ๆ

นั้นจะมียอดขายท่ีสูงข้ึนทนัที แต่ในช่วงเวลาอ่ืนนอกฤดูกาลยอดขายจะต ่าลง ดงันั้นยอดขายส่วนท่ีเพิ่มข้ึน

จากยอดขายช่วงนอกฤดูกาล อาจเรียกได้ว่าเป็นส่วนท่ีท าให้เกิดสินทรัพยห์มุนเวียนผนัแปร  ในขณะท่ี

ยอดขายในช่วงฤดูกาล อาจเรียกวา่เป็นส่วนท่ีท าให้เกิดสินทรัพยห์มุนเวียนถาวร โดยทั้งสองส่วนน้ีอาจอยู่

ในรูปของเงินสด สินคา้คงเหลือหรือลูกหน้ีการคา้ก็ได ้ 

ในแนวทางเชิงปฏิบติัของการบริหารทุนหมุนเวียน จะเกิดจากน าแหล่งเงินระยะสั้นและระยะ

ยาวมาลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวยีน โดยทัว่ไปตน้ทุนของแหล่งเงินระยะยาวจะสูงกวา่แหล่งเงินระยะสั้นแต่

จะมีความปลอดภยัในการด ารงอยู่ของแหล่งเงินมากกว่า และในการบริหารทุนหมุนเวียน ผูป้ระกอบการ 

SMEs สามารถด าเนินนโยบายการบริหารทุนหมุนเวยีนได ้3 รูปแบบ คือ 

1. Hedging  Policy  

เป็นนโยบายการจดัสรรเงินทุนโดยน าเงินทุนหมุนเวียนถาวร ซ่ืงมาจากแหล่งเงินทุนระยะยาว

มาใชใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีนส่วนถาวรและสินทรัพยถ์าวร  และน าเงินทุนหมุนเวียนผนัแปร ซ่ึงมาจากแหล่ง

เงินทุนระยะสั้ นมาใช้ในสินทรัพยห์มุนเวียนส่วนผนัแปร  ซ่ึงการจดัสรรแบบน้ีจะตอ้งพยายามก าหนด

ระยะเวลาของแหล่งเงินทุนระยะสั้นใหค้รบก าหนดพร้อมๆกบัอายุของสินทรัพยห์มุนเวียนส่วนผนัแปร  จะ

เป็นการลดตน้ทุนทางการเงินไดม้ากและเป็นวธีิท่ีนิยมมากท่ีสุด  เช่น การขายผลไมห้รือสินคา้ท่ีเป็นไปตาม

ฤดูกาล ก็จะตอ้งพยายามจดัสรรแหล่งเงินทุนระยะสั้นมาใชใ้นช่วงท่ีขายไดม้ากผิดปกติ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสินคา้

มีมากในตลาด ในกรณีน้ีจะใช้เงินจากทั้ง 2 แหล่งในลกัษณะพอดี เรียกว่า ไม่มีส่วนเกินความปลอดภยั 

(Zero Margin of Safety)  ซ่ึงแนวนโยบายน้ีเหมาะสมกบัผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมีความสามารถในการ

แข่งขนัท่ีอยูร่ะดบักลางหรือไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่ดอ้ยกวา่คู่แข่ง  ดงันั้นผูป้ระกอบการ SMEs จะตอ้งประเมิน

ตนเองวา่อยู่ในสถานะน้ีหรือไม่จึงจะใช้นโยบายแบบน้ีอนัจะเป็นการลดความเส่ียงในทางธุรกิจและสร้าง

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

2. Conservative  Policy 

แนวทางการบริหารทุนหมุนเวียนแนวทางน้ี ผูป้ระกอบการ SMEs จะลดความเส่ียงท่ีอาจเกิด

จากแหล่งเงินทุนระยะสั้ นท่ีลงในสินทรัพย์หมุนเวียนผนัแปร  โดยน าแหล่งเงินทุนระยะยาวมาลงใน
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สินทรัพยห์มุนเวียนผนัแปรบางส่วนเพื่อลดความเส่ียงเน่ืองจากอาจหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นไดไ้ม่เพียงพอ  

และจะท าให้มีส่วนเกินท่ีเหลือส าหรับแหล่งเงินทุนระยะสั้นท่ีมาใช้ในยามฉุกเฉินได ้ เรียกวา่ มี ส่วนเกิน

เพื่อความปลอดภยั (Positive Margin of Safety) วธีิน้ีจะมีสภาพคล่องสูง และมีเงินสดคงเหลือ แต่ตน้ทุนทาง

การเงินจะสูงเน่ืองจากมีการใชเ้งินจากแหล่งเงินทุนระยะยาวซ่ึงมีตน้ทุนดอกเบ้ียสูงกวา่แหล่งเงินทุนระยะ

สั้นมาลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนผนัแปร  อาจส่งผลท าให้ก าไรของธุรกิจมีนอ้ยลงไป  ซ่ึงแนวนโยบายน้ี

เหมาะสมกับผู ้ประกอบการ SMEs ท่ีมีความสามารถในการแข่งขันท่ีอยู่ระดับต ่ ากว่าคู่แข่ง ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการ SMEs จะตอ้งประเมินตนเองวา่อยูใ่นสถานะน้ีหรือไม่จึงจะใชน้โยบายแบบน้ีอนัจะเป็นการ

ลดความเส่ียงในทางธุรกิจลงไปได ้

3. Aggressive Policy 

เป็นนโยบายท่ีผูป้ระกอบการ SMEs  ใชแ้หล่งเงินทุนระยะสั้นมาลงในสินทรัพยห์มุนเวียนส่วน

ถาวรบางส่วน  ท าให้ตอ้งใชแ้หล่งเงินทุนระยะสั้นมากกวา่ปกติซ่ึงอาจเกิดปัญหาในการหาเงินส่วนน้ีมาได้

ในบางช่วงท่ีเกิดภาวะวกิฤติและอาจส่งผลใหเ้กิดการขาดสภาพคล่องไป  นอกจากน้ีการกูย้ืมแหล่งระยะสั้น

ท่ีจะตอ้งมีการต่อระยะเวลาเงินกูอ้าจไดรั้บผลกระทบจากตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีไม่แน่นอนซ่ึงอาจสูงข้ึนหรือ

ต ่าลงก็ได ้ แต่อาจไดป้ระโยชน์ในดา้นท่ีตน้ทุนดอกเบ้ียจะถูกกวา่แหล่งเงินทุนระยะยาว  ซ่ึงนโยบายน้ีจะท า

ให้เกิดส่วนขาดเพื่อความปลอดภยั (Negative Margin of  Safety)  ธุรกิจท่ีใชน้โยบายแบบน้ีอาจไดก้ าไร

สูงข้ึนแต่ความเส่ียงจะมากข้ึนดว้ยจากการขาดสภาพคล่องเน่ืองจากพึ่งพาแหล่งเงินทุนระยะสั้นท่ีมีความไม่

แน่นอนสูงกว่าแหล่งเงินทุนระยะยาว  แต่จะช่วยให้กิจการมีโอกาสสร้างก าไรได้มากกว่าเช่นกัน ซ่ึง

แนวนโยบายน้ีเหมาะสมกบัผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัท่ีอยู่ระดบัสูงกว่าคู่แข่ง

หรือมีความโดดเด่นเป็นผูน้ าในธุรกิจ ดงันั้นผูป้ระกอบการ SMEs จะตอ้งประเมินตนเองวา่อยู่ในสถานะน้ี

หรือไม่จึงจะใชน้โยบายแบบน้ีอนัจะเป็นการเพิ่มความเส่ียงในทางธุรกิจของตนเอง 

ในส่วนของสถาบนัการเงินท่ีจะช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs ในการบริหารทุนหมุนเวียน 

สามารถท าได้ในด้านการก าหนดนโยบายอตัราดอกเบ้ียท่ียืดหยุ่นสอดคล้องกบัสถานะทางการเงินของ

ผูป้ระกอบการ SMEs  เช่น ในภาวะท่ีผูป้ระกอบการ SMEs ประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจ สถาบนั

การเงินอาจช่วยเหลือโดยการปล่อยกูร้ะยะยาวทดแทนระยะสั้นเพื่อช่วยลดความเส่ียงให้กบัผูป้ระกอบการ 

SMEs แต่สถาบนัการเงินจะไดรั้บผลตอบแทนจากดอกเบ้ียจะสูงข้ึนเป็นการชดเชย  การลดอตัราดอกเบ้ีย

ระยะยาวลงบา้งเพื่อลดภาระตน้ทุนของผูป้ระกอบการ SMEs ให้สามารถอยูร่อดไปได ้ การขยายระยะเวลา
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ในการปล่อยกู้ระยะสั้ นให้ยาวข้ึน  ในขณะเดียวกันเจ้าหน้ีการค้าของผูป้ระกอบการ SMEs ก็สามารถ

ช่วยเหลือโดยการผ่อนปรนระยะเวลาในการเรียกเก็บหน้ีให้ยาวข้ึนได้โดยเฉพาะเจ้าหน้าการค้าท่ีเป็น

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คงกวา่ 

ในส่วนของภาครัฐ การช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นการบริหารทุนหมุนเวียน จะ

เป็นการช่วยเหลือผา่นสถาบนัการเงินของรัฐ เช่นเดียวกบัการบริหารเงินสด ผา่นนโยบายต่างๆ เช่น การลด

อตัราดอกเบ้ียระยะยาว การขยายเวลาช าระหน้ี  ซ่ึงถือเป็นมาตรการระยะสั้น ในขณะเดียวกนัมาตรการระยะ

ยาวจะตอ้งมีการช่วยเหลือในการหาแหล่งเงินทุนระยะยาวให้กบัผูป้ระกอบการ SMEs ผา่นนโยบายต่างๆ 

เช่น การท าโครงการร่วมลงทุนระหวา่งผูป้ระกอบการ SMEs กบัผูป้ระกอบการรายใหญ่(Venture capital)  

การสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการ SMEs ในห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่า

(Value Chain)  การร่วมทุนขา้มชาติระหวา่งผูป้ระกอบการ SMEs ของไทยกบัผูป้ระกอบการ SMEs หรือ

ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ในต่างประเทศท่ีมีศกัยภาพ(Business matching)   เป็นตน้ โดยโครงการเหล่าน้ี

ภาครัฐจะตอ้งเป็นเจา้ภาพในการด าเนินงานจึงจะประสบผลส าเร็จและสร้างความเขม้แข็งในระยะยาวให้กบั

ผูป้ระกอบการ SMEs ได ้ และภาครัฐสามารถช่วยเหลือผา่นนโยบายการคลงั โดยการลดภาษีน าเขา้วตัถุดิบ  

ลดภาษีนิติบุคคล โดยมาตรการเหล่าน้ีอาจใช้ในระยะสั้ นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กบัผูป้ระกอบการ 

SMEs 

นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการ SMEs ควรจะมีการเพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่ายผ่านระบบ

ออนไลน์ ท่ีเรียกว่า "ธุรกิจออนไลน์" หรือ "อีคอมเมิร์ซ" (E-commerce บางทีเรียกว่า พาณิชย์

อิเลคทรอนิคส์) โดยรูปแบบความสัมพันธ์ของผู ้ขายกับลูกค้าอาจจะเป็นแบบผู้ประกอบการกับ

ผูป้ระกอบการดว้ยกนั (Business to Business : B2B) หรือ แบบผูป้ระกอบการกบัผูบ้ริโภค (Business to 

Consumer : B2C) โดยเฉพาะรูปแบบ B2C  มกัจะเป็นการคา้ท่ีให้ลูกคา้โอนเงินเป็นเงินสด อนัจะช่วยเพิ่ม

สภาพคล่องใหก้บักิจการไดอี้กช่องทางหน่ึงดว้ย   

ในขณะท่ีคุณสมบติัของผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีจ  าเป็นจะตอ้งมี คือ สัญชาตญาณของความเป็น

ผูป้ระกอบการ และมีความขวนขวายในการหาช่องทองในการลงทุนท าธุรกิจอยู่เสมอ โดยคุณสมบติัท่ี

ส าคญั อาทิ เช่น ตอ้งการมุ่งความส าเร็จ (Need for Achievement)  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Creativity 

Thinking) ความกลา้เส่ียง (Risk Taking) รู้จกัผกูพนัต่อเป้าหมาย (Addict to Goals) มีความสามารถโนม้นา้ว

จิตใจผูอ่ื้น (Ability to motivate) ยืนหยดัต่อสู้ท างานหนกั (Hard Working) เอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็น
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บทเรียน (Learning from Experience) มีความสามารถในการบริหารงานและมีความเป็นผูน้ าท่ีดี 

(Management and Leadership Capability) มีความเช่ือมัน่ในตนเอง (Be Self Confident) มีวิสัยทศัน์

กวา้งไกล (Visionary) มีความรับผิดชอบ (Responsibility)  มีความกระตือรือร้น และไม่หยุดน่ิง 

(Enthusiastic) ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม (Take New Knowledge) กลา้ตดัสินใจและมีความมุมานะพยายาม (Can 

Make Decision and Be Attempt)  อยา่ตั้งความหวงัไวก้บัผูอ่ื้น (Independent)  มองเหตุการณ์ปัจจุบนัเป็น

หลกั (Focus on Current Situation) สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม(Adaptable) รู้จกัประมาณตนเอง (Self 

Assessment) ตอ้งมีความร่วมมือและแข่งขนั (Participation and Competition) ประหยดัเพื่ออนาคต (Safe for 

Future) และท่ีส าคญัคือจะตอ้งมีความซ่ือสัตย ์(Loyalty) อนัจะช่วยใหเ้กิดความน่าเช่ือถือกบัลูกคา้และส่งผล

ใหกิ้จการเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลต่อไป 

 

บทสรุป 

 ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภาครัฐได้ให้นโยบายในการสนับสนุนด้านการเงินและการคลังกับ

ผูป้ระกอบการ SMEs ผา่นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน ซ่ึงมีบทบาทใน

ด้านการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศธนาคารพฒันา

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีบทบาทในดา้นการพฒันา ส่งเสริม ช่วยเหลือ 

และสนบัสนุนการจดัตั้ง การด าเนินงาน การขยายหรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดย

การให้สินเช่ือ ค ้าประกนั ร่วมลงทุน ให้ค  าปรึกษา แนะน า หรือให้บริการท่ีจ าเป็น ธนาคารเพื่อการส่งออก

และน าเขา้ (ธสน.)  มีบทบาทในดา้นการให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

นักธุรกิจไทยในตลาดการค้าโลก ทั้งบริการท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกสินคา้หรือบริการจาก

ประเทศไทย รวมถึงกิจการท่ีได้มาหรือสนับสนุนการได้มาซ่ึงเงินตราต่างประเทศ บริการท่ีรองรับการ

น าเขา้และการลงทุนในส่วนท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการ

ลงทุนในต่างประเทศอนัจะส่งผลต่อการขยายฐานการค้าของประเทศไทย และบรรษทัประกนัสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.)  ซ่ึงมีบทบาทหลกัท่ีช่วยสนบัสนุนและส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs ในส่ี

ดา้น คือ    

1.ช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดยอ่มใหไ้ดรั้บสินเช่ือจากสถาบนัการเงินไดจ้  านวนมากข้ึน  

2.ช่วยใหส้ถาบนัการเงินมีความมัน่ใจในการใหสิ้นเช่ือแก่อุตสาหกรรมขนาดยอ่มมากยิง่ข้ึน   
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3.เร่งการกระจายสินเช่ือไปยงัอุตสาหกรรมขนาดยอ่มทัว่ประเทศไดเ้ร็วข้ึน   

4.ช่วยใหก้ารพฒันาอุตสาหกรรมขนาดยอ่มบรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ   

ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้จะพบวา่ บทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญัของสถาบนัเหล่าน้ี คือ การเคร่ืองมือของภาครัฐ

ในดา้นการเงินและการคลงั  โดยเฉพาะในดา้นการเสริมสภาพคล่องใหก้บั ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีไดรั้บ

ผลกระทบในภาวะวกิฤติต่างๆ ทั้งวกิฤติท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศและในประเทศ อนัเน่ืองจาก ผูป้ระกอบการ 

SMEs บางส่วน ท่ีไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินภาคเอกชนได ้  จ  าเป็นจะตอ้งไดรั้บการ

ช่วยเหลือจากสถาบนัการเงินเฉพาะกิจเหล่าน้ี   

ในอดีตท่ีผ่านมา พบวา่ ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก

ในแต่ละเหตุการณ์ไปไดน้ั้น การบริหารสภาพคล่องเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะการบริหารเงินสด

และการบริหารทุนหมุนเวียน โดยผูป้ระกอบการ SMEs จะตอ้งมีองค์ความรู้และแนวทางในการปฏิบติัท่ี

ถูกตอ้ง ทั้งในดา้นการบริหารเงินสดผา่นการเร่งเงินสดรับเขา้ ชะลอการจ่ายเงินสดออกและการด ารงรักษา

เงินสดขั้นต ่า  โดยจะตอ้งมีการจดัท างบประมาณเงินสดเพื่อเป็นตวัวดัและติดตามควบคุมสถานะเงินสดของ

ตนเองอย่างใกล้ชิด  ในขณะเดียวกันผู ้ประกอบการ SMEs จะต้องมีการบริหารทุนหมุนเวียนตาม

แนวนโยบายท่ีสอดคล้องกับสถานะของผูป้ระกอบการ SMEs เอง ผ่านแนวนโยบาย 3 รูปแบบ คือ 1. 

Hedging Policy  2. Conservative  Policy  และ 3. Aggressive Policy  

 นอกจากน้ีสถาบนัการเงินจะตอ้งให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs ดว้ยเช่นกนัผา่นแนวทาง

ทั้งทางดา้นการบริหารเงินสดและการบริหารทุนหมุนเวียน โดยช่วยเหลือในดา้นแนวนโยบายการลดอตัรา

ดอกเบ้ียทั้งระยะสั้นและระยะยาว  การขยายระยะเวลาในการช าระหน้ีให้ยาวข้ึนหรือการแบ่งช าระหน้ีเป็น

งวด เป็นตน้  ในขณะท่ีภาครัฐจะตอ้งช่วยเหลือทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว  โดยมาตรการระยะสั้น

จะเป็นมาตรการท่ีให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs ผา่นสถาบนัการเงินของรัฐ โดยใช้มาตรการลด

อตัราดอกเบ้ียระยะยาว การขยายเวลาช าระหน้ี  และมาตรการระยะยาว เช่น การท าโครงการร่วมลงทุน

ระหว่างผูป้ระกอบการ SMEs กับผูป้ระกอบการรายใหญ่ (Venture capital)  การสร้างเครือข่าย

ผูป้ระกอบการ SMEs ในห่วงโซ่อุปทานโดยเนน้การสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป็นตน้  

ส าหรับมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมท่ีขอน าเสนอเพื่อให้ภาครัฐ สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบการ 

SMEs น าไปใช้ในเชิงปฏิบติั คือ โครงการสร้างเครือข่ายโซ่อุปทานออนไลน์ในการบริหารทุนหมุนเวียน 
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โดยให้หน่วยงานในภาครัฐท่ีเป็นกลไกของการบริหารสภาพคล่อง คือ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม(SMEs Bank)  ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้ (ธสน.)  และบรรษทั

ประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมมือกนัผ่านส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม ท่ีเป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการประสานงานร่วมกบัสถาบนัการเงินภาคเอกชน  ผูป้ระกอบการรายใหญ่

และผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีอยูใ่นเครือข่ายโซ่อุปทานเดียวกนั ร่วมกนัจดัท าระบบสารสนเทศออนไลน์ผา่น

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการบริหารสภาพคล่องตลอดโซ่อุปทาน เพื่อการประสานงานร่วมกนัในการบริหาร

ทุนหมุนเวียนทั้งในส่วนของการบริหารเงินสด บริหารลูกหน้ีการคา้และการบริหารสินคา้คงเหลือให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึนและเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาสภาพคล่องท่ีเกิดข้ึนกบัผูป้ระกอบการ SMEs ได้ดี

ยิ่งข้ึนอนัเน่ืองจากปัญหาสภาพคล่องน้ึจะไดมี้การติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัไดอ้ย่าง

ใกลชิ้ดมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงมาตรการน้ีจะสอดคลอ้งไปกบันโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล(Digital Economy) ของ

รัฐบาล   

การจดัตั้งกองทุนฟ้ืนฟูผูป้ระกอบการ SMEs ในภาวะวกิฤติ เป็นมาตรการท่ีช่วยเหลือผูป้ระกอบการ 

SMEs ท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤติต่างๆ จนอาจส่งผลให้ผูป้ระกอบท่ียงัมีศกัยภาพในการแข่งขนัต่อไปได้

แต่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน สามารถอยู่รอดและฟ้ืนฟูกิจการข้ึนมาได้  โดยการตั้ งกองทุนฟ้ืนฟู

ผูป้ระกอบการ SMEs ข้ึนมาช่วยเหลือ โดยกองทุนน้ีจะเก็บเงินสะสมจากผลก าไรของผูป้ระกอบการ SMEs 

มาสะสมในกองทุนไว ้เพื่อน ามาช่วยเหลือสมาชิกกองทุนในยามจ าเป็น โดยมาตรการน้ีภาครัฐจะตอ้งเขา้มา

สนบัสนุนผา่นการก าหนดเป็นกฏหมายท่ีบงัคบัให้ผูป้ระกอบการ SMEs จะตอ้งหกัเงินส่วนหน่ึงจากก าไร

ในแต่ละปีเขา้สะสมไวใ้นกองทุน  และมีการบริหารกองทุนผา่นผูบ้ริหารกองทุนมืออาชีพท่ีมีภาครัฐและ

สถาบนัการเงินเอกชนมาเป็นหุ้นส่วนในการบริหารจดัการเพื่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและด ารง

รักษากองทุนใหค้งอยูไ่ดใ้นระยะยาว 

อีกปัญหาหน่ึงท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการ SMEs คือ การขาดองคค์วามรู้ในการบริหารจดัการดา้น

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการผลิต  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การบริหารการตลาด  รวมถึงการ

บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอนัเป็นปัจจยัส าคญัในการแข่งขนัในยุคปัจจุบนั ซ่ึงสุดทา้ยปัญหาใน

ดา้นการขาดองคค์วามรู้ในการบริหารจดัการเหล่าน้ีไดส่้งผลใหเ้กิดปัญหาทางสภาพคล่องทางการเงินตามมา  

ดงันั้น มาตรการหน่ึงท่ีส าคญัและตอ้งท าควบคู่ไปกบัการสร้างเครือข่ายโซ่อุปทานออนไลน์ในการบริหาร

ทุนหมุนเวียน คือ การสร้างเครือข่ายองค์การแห่งการเรียนรู้ให้กับผู ้ประกอบการ SMEs (Learning 
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Organization for SMEs) โดยให้ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่หรือสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องมาร่วมกัน

ช่วยเหลือในการให้ความรู้ด้านการบริหารจดัการและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยให้ผูป้ระกอบการ SMEs 

สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองใหสู้งข้ึนและสามารถแข่งขนัในตลาดไดโ้ดยเฉพาะในยุคปัจจุบนัท่ีมีการ

เปิดประชาคมอาเซียนอนัจะส่งผลให้ผูป้ระกอบการ SMEs ของไทยต้องแข่งขนักับผูป้ระกอบการจาก

ต่างประเทศมากข้ึน 
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ภาพท่ี 1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัสเซีย ไตรมาส 1 ปี 2555- ไตรมาส 3 ปี 2557 

 

ภาพท่ี 2 ตลาดนักท่องเท่ียวส าคัญของไทยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 
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ภาพท่ี 3 มลูค่าการใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีส าคัญของไทยในปี 2556 (บาทต่อหัว) 

 

ภาพท่ี 4 อัตราการเปล่ียนแปลงของนักท่องเท่ียวรัสเซียปี พ.ศ. 2556 - 2557 

ท่ีมา : http://www.ktb.co.th/ktb/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_415res0158_internet.pdf 
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ประเภทกจิการ 2553 2554 2555 2556 2557 

SMEs 8.7 1.3 8.5 3.5 0.2 
วสิาหกิจขนาดยอ่ม 8.4 2.3 8.7 3.8 0.2 
วสิาหกิจขนาดกลาง 9.4 -1.1 8 2.9 0.2 

  
ตารางท่ี 1 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงท่ี (GDP at Fixed price 2545) ปี พ.ศ.

2553-2557 
 

ท่ีมา: ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(สสว.) , 2558. ประมวลโดย นายสุรชยั ภทัรบรรเจิด. 
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ตัวแบบในการขบัเคลือ่นองค์กรด้วยสถาปัตยกรรมไอที 
ภายใต้กรอบการพฒันาสู่สถาปัตยกรรมองค์การ 

 
ชวนิตย์ สุภาศักดิ์ 

นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
 

บทคัดย่อ 

 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการขบัเคล่ือนธุรกิจกบั
องคก์รทุกภาคส่วน โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และขีดความสามารถในการแข่งขนั ขณะท่ี
หลายองคก์รตอ้งประสพกบัปัญหาการลงทุนดา้นไอทีท่ีมีมูลค่าสูงแลว้ยงัไม่ไดผ้ลลพัธ์อยา่งท่ีคาดหวงั 
ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากขาดการวางแผนดา้นไอทีอยา่งเป็นระบบ จึงเป็นเหตุให้เกิดการลงทุนท่ีซ ้ าซ้อน
หรือสูญเปล่า งานวิจยัน้ีได้วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและแนวคิดการคดักรองโครงการต่างๆ เพื่อ
น าไปสู่การพฒันาตวัแบบแนวคิดของการลงทุนดา้นสถาปัตยกรรมไอทีท่ีสอดคลอ้งกบัสถาปัตยกรรม
องคก์าร และการประเมินคุณค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากภาพรวมของสถาปัตยกรรมองคก์าร ดงันั้นผลลพัธ์
ท่ีได้จากการศึกษาตวัแบบดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าการลงทุนด้านไอทีนั้นเขา้ไปขบัเคล่ือนและสร้าง
ประโยชน์ต่อองคก์รในภาพรวม รวมถึงช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถก าหนดทิศทางการลงทุนในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : สถาปัตยกรรมองคก์าร 
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บทน า 
 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที ได้เข้ามามีบทบาทส าคญัต่อองค์กรต่างๆ ใน
ประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วของการปฏิบติังาน 
รวมถึงสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั จากขอ้มูลทางสถิติในช่วงปีท่ีผ่านมาพบวา่ ภาพรวมของตลาด
ซอฟต์แวร์และบริการด้านไอทีในประเทศไทย ปี 2557 มีมูลค่าสูงถึง 49,560 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
เติบโตถึงร้อยละ 9.7 และคาดวา่จะยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย,์ 2557) จึงไม่ใช่
เร่ืองน่าประหลาดใจท่ีองค์กรต่างๆ ตอ้งมีการจดัเตรียมงบประมาณท่ีจะน ามาลงทุนดา้นไอทีเพื่อช่วย
ขบัเคล่ือนองค์กรให้ด าเนินงานและเจริญเติบโตต่อไปอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคล้องกับกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2020 ของประเทศไทยท่ีมุ่งให้ความส าคญัในการสนับสนุน ยกระดับขีด
ความสามารถ และพฒันาองคก์รผา่นการประยกุตใ์ชไ้อที 
 อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรตอ้งประสพกบัปัญหาการลงทุนดา้นไอทีท่ีมีมูลค่าสูง แล้วยงั
ไม่ไดผ้ลลพัธ์อยา่งท่ีคาดหวงัทั้งท่ีประเมินเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากขาดการ
วางแผนด้านไอทีอย่างเป็นระบบ สถาปัตยกรรมองค์การนั้ นเปรียบเสมือนเป็นแผ่นพิมพ์เขียว 
(Blueprints) ขององคก์รท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารมีแนวทางท่ีชดัเจนในจดัเตรียมงบประมาณส าหรับการลงทุน
น าไอทีมาขบัเคล่ือนและการพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งคุม้ค่าและเกิดประสิทธิผล นอกจากน้ี ยงัสามารถช่วย
แกปั้ญหาในดา้นการลงทุนท่ีซ ้ าซ้อน การลงทุนท่ีไม่ตอบโจทย ์การลงทุนท่ีไม่เกิดประโยชน์เท่าท่ีควร 
อนัเน่ืองมาจากการบริหารจดัการไอทีอย่างไม่เป็นระบบและขาดแนวทางการพฒันาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีชัดเจน ท าให้ผู ้วิจ ัยมีความสนใจท่ีจะน าเสนอตัวแบบแนวคิดของการลงทุนด้าน
สถาปัตยกรรมไอทีให้สอดคลอ้งกบัสถาปัตยกรรมองคก์าร ซ่ึงในประเทศไทยยงัไม่มีการศึกษามาก่อน 
จึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการน าไปใช้เชิงปฏิบติัส าหรับผูบ้ริหารองค์กร และเชิงวิชาการ
ส าหรับนกัวชิาการและนกัวจิยั เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป 
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสนอแนวทางการวิเคราะห์โครงสร้างองคก์รโดยแบ่งส่วนงานออกเป็นตามลกัษณะ
ของภารกิจของส่วนงานต่างๆ ภายในองคก์ร  
 2. เพื่อน าเสนอแนวคิดในการคดักรองโครงการต่างๆ ท่ีเป็นการลงทุนทางดา้นไอทีเพื่อท่ีจะ
สามารถระบุไดว้า่เป็นการลงทุนเพื่อพฒันาส่วนงานใดภายในองคก์ร 
 3. เพื่อน าเสนอตวัแบบแนวคิดของการลงทุนด้านสถาปัตยกรรมไอทีให้สอดคล้องกับ
สถาปัตยกรรมองคก์าร 
 4. เพื่อประเมินคุณค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากภาพรวมของสถาปัตยกรรมองคก์าร 
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 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ช่วยในการก าหนดแนวทางในการลงทุนดา้นไอทีเพื่อการพฒันาองคก์รสู่สถาปัตยกรรม
องคก์าร 
 2. ช่วยประเมินลกัษณะภาพรวมของการลงทุนทางดา้นสถาปัตยกรรมไอที 
 3. ช่วยในการวางแผนและใช้พิจารณาประกอบการตดัสินใจส าหรับการลงทุนทางด้าน
สถาปัตยกรรมไอทีในอนาคต 
 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 1. บทบาทของสถาปัตยกรรมองค์การ  
 สถาปัตยกรรมองค์การ คือ แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน และ
น าไปสู่การปฏิบติั เพื่อการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายดา้นกลยทุธ์และวิสัยทศัน์แบบองคร์วม [6, 
3] โดยส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมองค์การ ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรมเชิงธุรกิจ สถาปัตยกรรมระบบ
สารสนเทศ และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี [6, 16, 17] กล่าวไดว้า่ทั้ง 3 ส่วนตอ้งมีความสอดคลอ้งและ
ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัอยูต่ลอดเวลา [12] สอดคลอ้งกบั Zachman [15] ไดน้ าเสนอกรอบแนวคิดในการ
น าระบบสารสนเทศเขา้มาใชก้บัองคก์รในช่วงท่ีองคก์รมีขนาดใหญ่และมีความซบัซ้อนภายในองคก์ร
มากข้ึน ซ่ึงนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของบทบาทของสถาปัตยกรรมองคก์าร 
 บทบาทของสถาปัตยกรรมองคก์ารมีหลายประการ เช่น การส่ือสารระหวา่งธุรกิจกบัไอที 
การวางแผนและออกแบบกระบวนการธุรกิจและไอที การใช้ไอทีอย่างมี ธรรมาภิบาล และการ
แก้ปัญหาของการลงทุนดา้นไอทีท่ีซ ้ าซ้อนอนัมีสาเหตุจากการบริหารอย่างไม่เป็นระบบ เป็นตน้ ซ่ึง
การศึกษาน้ีจะมุ่งเนน้แนวคิดของการลงทุนดา้นไอทีให้สอดคลอ้งกบัสถาปัตยกรรมองค์การ โดยการ
ลงทุนขององค์กรจะเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของโครงการ ภายใตเ้ง่ือนไข
ของงบประมาณ และกรอบเวลาท่ีไดถู้กก าหนด [19] 
 ดงันั้นการพฒันาสู่สถาปัตยกรรมองคก์ารเกิดจากการท่ีสถาปัตยกรรมไอทีไดเ้ขา้ไปมีบทบท
ในการขบัเคล่ือนและสนบัสนุนสถาปัตยกรรมเชิงธุรกิจ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
[9] เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน การประหยดังบประมาณ การลดความเส่ียง และการเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจ [4, 6, 7, 16] 
 
 2. ความสอดคล้องระหว่างธุรกจิกบัสถาปัตยกรรมไอท ี
 สถาปัตยกรรมไอที คือ กระบวนการพฒันาแนวคิด กลยุทธ์ และหลักปฏิบัติเพื่อเป็น
แนวทางของการใช้เทคโนโลยีภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ 
ระบบเครือข่าย ซอฟตแ์วร์ ฐานขอ้มูล บุคลากร กระบวนการ เป็นตน้ เปรียบเสมือนแผน่พิมพเ์ขียวของ
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องคก์รในการใชไ้อที ซ่ึงมีอิทธิพลต่อองคก์รอยา่งมีนยัส าคญัในดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความเร็วในการด าเนินงาน [18] 
 Porter and Millar [15] กล่าววา่ ไอทีท่ีน ามาใชใ้นองคก์รธุรกิจจะช่วยสร้างความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั โดยกลยุทธท่ีด าเนินงานตอ้งท าให้สถาปัตยกรรมไอทีสอดคล้องอย่างครอบคลุมกับ
กิจกรรมขององค์กรธุรกิจ ซ่ึงความสอดคลอ้งระหว่างธุรกิจกบัสถาปัตยกรรมไอที เป็นการผสมผสาน
ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นกลยทุธ์ธุรกิจ กลยทุธ์ไอที โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐานไอที [8] 
 งานวิจยัท่ีผา่นมาไดมี้การกล่าวถึงความสอดคลอ้งระหวา่งธุรกิจกบัไอทีดว้ยการพฒันาเป็น
เคร่ืองมือต่างๆ เช่น การวดัผลงานทางเทคโนโลยเีชิงดุลยภาพ กรอบแนวปฏิบติัโคบิต [18] โดยน ามาใช้
ก ากบัขั้นตอน หรือติดตามวดัผลเชิงคุณภาพจากการลงทุนของโครงการในแง่มุมท่ีแตกต่างกนั [7, 18] 
เพื่อช่วยลดปัญหาการลงทุนดา้นไอทีท่ีไม่ก่อเกิดความคุม้ค่า [12] อีกทั้งยงัมีแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาไอทีสู่สถาปัตยกรรมองค์การท่ีได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เช่น Zachman Framework, 
TOGAF เป็นตน้ [1, 2, 6, 9, 16] นอกจากน้ี สถาปัตยกรรมไอทียงัมีความสอดคลอ้งกบัสถาปัตยกรรม
องค์การในดา้นการวางแผนของผูบ้ริหารเพื่อการลงทุน หรือน าทรัพยากรทางเทคโนโลยีมาใช้งานให้
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ธุรกิจและสนบัสนุนการปฏิบติังานในกระบวนการธุรกิจไดอ้ย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุมกบัโครงสร้างขององคก์ร [12, 16] 
 
 3. ห่วงโซ่คุณค่า 
 ห่วงโซ่คุณค่า คือ กลุ่มของกิจกรรมในกระบวนการธุรกิจ โดยมีการก าหนดให้กิจกรรม
นั้นๆ มีหนา้ท่ีน ามาซ่ึงสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณค่าต่อตลาด [14] ซ่ึงหลกัการห่วงโซ่คุณค่านั้นจะน าใช้
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์แข่งขนัทางธุรกิจ (Competitive Strategies) ให้แก่องคก์ร [13] โดยแบ่ง
กิจกรรมในองค์กรออกเป็นกลุ่มกิจกรรมหลกั (Primary Activities) ท่ีคอยขบัเคล่ือนธุรกิจ และกลุ่ม
กิจกรรมสนบัสนุน (Support Activities) ท่ีคอยสนบัสนุนกิจกรรมหลกั โดยกิจกรรมทั้ง 2 ประเภทนั้นมี
หนา้ท่ีขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จในเชิงการแข่งขนัทางธุรกิจ [14] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี Juan 
Magretta [10] ไดก้ล่าวว่า เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งทราบถึงกิจกรรมหลกัและความเช่ือมโยง
ระหวา่งกิจกรรมอ่ืนๆ ภายในองคก์รธุรกิจของตน เพื่อท่ีจะสามารถสนบัสนุนและพฒันากิจกรรมนั้นๆ 
ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
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ขั้นตอนการวเิคราะห์เพือ่การพฒันาตัวแบบ 
 1. วเิคราะห์โครงสร้างองค์กรตามลกัษณะภารกจิ 
 ภายในองค์กรนั้นประกอบไปดว้ยส่วนงาน หรือแผนกยอ่ยๆ ซ่ึงในแต่ละส่วนงานนั้นจะมี
หนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัใชท้ฤษฏีห่วงโซ่คุณค่า [14] ในการ
วเิคราะห์โครงสร้างขององคก์ร ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีช่วยให้เขา้ใจถึงบทบาทและน ้ าหนกัความส าคญัท่ีส่วน
งานนั้นๆ มีต่อองคก์รในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพห่วงโซ่คุณค่า โดย Porter [14] ไดเ้สนอแนวคิดในการวิเคราะห์โครงสร้าง
องค์กรธุรกิจโดยแบ่งเป็นกิจกรรมหลัก เช่น การขนส่ง การด าเนินงาน การตลาด และกิจกรรม
สนบัสนุน เช่น การจดัหาบุคลากร เทคโนโลย ีเป็นตน้ 
 และน าแนวคิดดงักล่าวมาประยุกต์ใชส้ าหรับการวิเคราะห์ส่วนงานภายในองค์กรลกัษณะ
อ่ืนๆ โดยในในแต่ละองค์กรนั้นจะประกอบไปด้วยภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนท่ีมีลักษณะ
แตกต่างกนัออกไปเช่นเดียวกนั ข้ึนอยูก่บัวา่องคก์รนั้นๆ เป็นองคก์รประเภทใด ในการศึกษาน้ีผูว้ิจยัจึง
น าเสนอแผนภาพห่วงโซ่คุณค่าใหม่ ใหเ้หมาะสมกบัองคก์รขนาดใหญ่และง่ายต่อการท าความเขา้ใจมาก
ข้ึน 

 
ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพห่วงโซ่คุณค่าส าหรับองคก์รขนาดใหญ่ โดย CM-1 ส่ือถึงภารกิจหลกัท่ี 1 และ 
SM-1 ส่ือถึงภารกิจสนบัสนุนท่ี 1 เรียงไปตามล าดบัและตามจ านวนภารกิจท่ีมีอยูภ่ายในองคก์ร 
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2. วเิคราะห์โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายในองค์กร 
 ในการพฒันาองค์กรให้เติบโตมุ่งสู่ลกัษณะของสถาปัตยกรรมองค์การ จ าเป็นตอ้งให้ค  า
ความส าคญักบัโครงสร้างองคก์รในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานหลกัท่ีผลกัดนัองคก์รให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของยทุธศาสตร์และตามวสิัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงสถาปัตยกรรมองคก์ารนั้นจะเกิดข้ึนไดก้็
ต่อเม่ือสถาปัตยกรรมไอที (IT Architecture) ซ่ึงประกอบด้วย สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ 
(Information System Architecture) และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture) สามารถ

ขบัเคล่ือนสถาปัตยกรรมเชิงธุรกิจขององค์กร (Business Architecture) ได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ  
 
ภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์การ  โดยส่ือให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมองค์การ คือ 
สถาปัตยกรรมเชิงธุรกิจท่ีถูกขบัเคล่ือนโดยสถาปัตยกรรมไอที ซ่ึงภายในสถาปัตยกรรมไอทีนั้น
ประกอบดว้ย สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี 
 
 1. สถาปัตยกรรมเชิงธุรกิจ คือ โครงสร้างภายในองคก์รท่ีมีการจดัการความรับผิดชอบและ
หนา้ท่ีของงานโดยมีการระบุถึงวสิัยทศัน์ วตัถุประสงค ์กระบวนการท างาน ขั้นตอนการด าเนินงานและ
ผลการด าเนินงานท่ีคาดหวงัวา่จะไดรั้บจากการปฏิบติัภารกิจต่างๆ ขององคก์ร 
 2. สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ คือ โครงสร้างของระบบสารสนเทศภายในองคก์ร ซ่ึง
จะประกอบไปด้วยโครงสร้างของระบบซอฟท์แวร์และข้อมูลต่างๆท่ีคอยสนับสนุนการท างานใน
ภารกิจต่างๆ ขององคก์ร 
 3. สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีท่ีองคก์รเลือกใชเ้พื่อการสนบัสนุนการท างาน
ของสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบ เช่น ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ท่ีใช้งานการปฏิบติังาน 
ระบบเครือข่าย รวมไปถึงระบบการส่ือสารโทรคมนาคมภายในองคก์ร 
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 3. การออกแบบและน าเสนอกรอบแนวคิด 
 การศึกษาในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดน้ าโครงสร้างสถาปัตยกรรมไอทีมาประยกุตเ์ขา้กบัแผนภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า เพื่อน าเสนอตวัแบบแนวคิดของการการลงทุนดา้นสถาปัตยกรรมไอทีให้สอดคลอ้งกบั
สถาปัตยกรรมองคก์าร และเป็นการน าเสนอใหผู้บ้ริหารไดท้ราบวา่โครงการการลงทุนทางดา้นไอทีนั้น 
เป็นการลงทุนเพื่อพฒันาสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศหรือสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี และยงัสามารถ
ระบุไดว้า่การลงทุนดงักล่าวเป็นการลงทุนเพื่อสนบัสนุนภารกิจใดขององคก์ร ดงัภาพท่ี 4 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงแผนภาพเสนอแนวคิดในการลงทุนทางดา้นสถาปัตยกรรมไอทีเพื่อขบัเคล่ือนองค์กร
ภายใตก้รอบการพฒันาสู่สถาปัตยกรรมองคก์าร  
 
 4. การวดัผลส าเร็จ 
 การวดัผลส าเร็จหลงัจากการใช้ตวัแบบแนวคิดคดักรองโครงการต่างๆท่ีเป็นการลงทุน
ทางดา้นเทคโนโลยใีนอดีตท่ีผา่นมานั้นจะพิจารณาจากผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นขอ้สรุปในแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี 

1. สามารถระบุไดว้า่โครงการท่ีเป็นการลงทุนทางเทคโนโลยีท่ีผา่นมานั้นเขา้ไปสนบัสนุน
การด าเนินงานของภารกิจใดขององคก์ร 
2. สามารถสรุปสัดส่วนและรายละเอียดระหว่างการลงทุนทางสถาปัตยกรรมระบบ
สารสนเทศ และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาส าหรับการลงทุนใน
อนาคต 
3. สามารถสรุปผลได้ว่าภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนใดๆ ท่ีย ังขาดการน าเอา
เทคโนโลยมีาช่วยในการด าเนินงาน 
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ทดสอบกรอบแนวคิด 
  
 การจดัการงบประมาณภายในองค์กรขนาดใหญ่ในปีหน่ึงๆนั้น ยอ่มมีการจดัเตรียมเม็ดเงิน
ส าหรับการลงทุนโครงการทางด้านต่างๆ เอาไวล่้วงหน้าในปีถดัไปรวมไปถึงงบประมาณกลางปีท่ี
อาจจะถูกจดัเตรียมข้ึน โดยในการลงทุนนั้นย่อมมีวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพการด าเนินการของภารกิจหลกัหรือภารกิจสนบัสนุน เพื่อบ ารุงรักษา เพื่อการสนบัสนุนต่อยอด
ภารกิจเดิมท่ียงัดอ้ยพฒันา เพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม เพื่อการสาธารณะ และรวมไปถึงเพื่อการ
จดัซ้ือจดัจา้งโครงการใหม่ๆ ตามโอกาสความจ าเป็นหรือตามท่ีผูบ้ริหารเห็นควร ในการศึกษาน้ีผูว้ิจยัจึง
มีแนวคิดในการทดสอบตวัแบบดว้ยการน ารายละเอียดของโครงการต่างๆ ในอดีตเหล่านั้นมาทดสอบ
โดยใช้คุณลกัษณะเบ้ืองตน้ของโครงการนั้นๆ เป็นตวัจ าแนกประเภทเช่น เป็นสถาปัตยกรรมแบบใด 
สนบัสนุนแผนกลยุทธ์ใด ถูกใชง้านในภารกิจใด ความคืบหนา้ ณ ปัจจุบนัของโครงการนั้นๆ จ านวน
ผูใ้ชง้าน คะแนนท่ีไดรั้บจากการประเมินคุณค่าของโครงการ มูลค่าโครงการ และปีงบประมาณ เป็นตน้ 
 

 
 
ภาพที่ 5 แสดงตวัแบบในการขับเคล่ือนองค์กรด้วยสถาปัตยกรรมไอที ภายใต้กรอบการพฒันาสู่
สถาปัตยกรรมองคก์าร โดยส่ือใหเ้ห็นถึงเส้นทางการไหลของเงินลงทุนจากโครงการดา้นสถาปัตยกรรม
ไอที ผา่นลงมาเพื่อจ าแนกเป็นประเภทของสถาปัตยกรรม และระบุปลายทางของเงินลงทุนนั้นๆ ดว้ย
ภารกิจท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากการน าไอทีมาขบัเคล่ือน 
 หลงัจากการใช้งานตวัแบบแนวคิด ผูบ้ริหารจะได้ทราบถึงสถาปัตยกรรมไอทีท่ีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหภ้ารกิจหลกัและพฒันาภารกิจสนบัสนุน ทราบถึงโครงการท่ีเป็นการพฒันาไดอ้ยา่งตรง
จุด โครงการท่ีไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าท่ีควร นอกจากน้ียงัเป็นการก ากับแนวทางในการน า
สถาปัตยกรรมไอทีมาขบัเคล่ือนองคก์รและพฒันาไปสู่ทิศทางของสถาปัตยกรรมองคก์ารในอนาคต 
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ภาพที่ 6 แสดงถึงลกัษณะของคุณค่าท่ีเกิดข้ึนจากสถาปัตยกรรมองค์การ (Enterprise Architecture 
Values Proposition) 
ทีม่า : รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท ์(2554) Introduction to Enterprise Architecture 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
  
 หลงัจากการน ากรอบแนวคิดมาใช้คดักรองโครงการท่ีเคยลงทุนมาในอดีต โดยให้ตวัแบบ
นั้นแสดงผลลพัธ์แก่ผูบ้ริหารใหไ้ดท้ราบถึงภาพรวมของการลงทุนจากอดีตจนถึงปัจจุบนั โดยคาดวา่จะ
สรุปผลรายงานออกมาไดใ้นลกัษณะท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 
 1. รายงานสรุปสัดส่วนของการลงทุนในแต่ละประเภท โดยแบ่งออกเป็นการลงทุนในดา้น
สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี 
 2. รายงานสรุปสถานะของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยต่ีางๆภายในองคก์ร โดยระบุถึง
สังกดัภารกิจท่ีเป็นผูใ้ช้งานอยู่ โดยเฉพาะในส่วนงานท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนกลยุทธ์และ
ภารกิจหลกัขององคก์ร 
 3. รายงานในลักษณะภาพรวมท่ีส่ือให้ผูบ้ริหารได้รับทราบว่า ภารกิจหลักหรือภารกิจ
สนบัสนุนท่ีควรจะไดรั้บการพฒันามากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั และในขณะเดียวกนัก็ยงัสามารถ
ช่วยใหล้ดการลงทุนซ ้ าซอ้นภายในองคก์รไดใ้นอีกทางหน่ึง 
 ส าหรับกรอบแนวคิดและตวัแบบน้ียงัสามารถพฒันาต่อยอดไปไดอี้กในหลายๆ ดา้นข้ึนอยู่
กบัวา่จะมองสถาปัตยกรรมในมุมใดบา้งซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด Zachman Framework โดยถา้วิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถาปัตยกรรมต่างๆ ในลกัษณะเชิงลึกแลว้น าปัจจยัท่ีพบมาปรับปรุงตวัแบบ คาด
วา่จะสามารถน าไปใชว้เิคราะห์ไดใ้นลกัษณะท่ีมีความเฉพาะทางมากยิง่ข้ึน 
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 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ พฤติกรรมการสอนของผูส้อน ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
และพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 1 และตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ตวัแปรการวิจยัประกอบดว้ยตวัแปรแฝงคือ พฤติกรรม
การสอนของผูส้อน ความภาคภูมิใจในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถใน
การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ โดยใชแ้บบสอบถามมาตรวดัพฤติกรรมการสอนผูส้อน มาตรวดัความ
ภาคภูมิใจในตนเอง มาตรวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน และคะแนนความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ของมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ปีการศึกษา 2557 จ านวน 337 คน ดว้ยวิธีการเลือกแบบโควตา้และแบบเจาะจง วิเคราะห์สถิติ
พื้นฐานด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และวิเคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุด้วยโปแกรม
ส าเร็จรูป LISREL 8.80 
 ผลการวจิยั แสดงให้เห็นวา่โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ของนักศึกษามีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยตรวจสอบจากค่าไค-สแควร์ 
(Cha-Square) เท่ากบั 41.531 องศาอิสระ (df) เท่ากบั 49 ค่า p-value เท่ากบั 0.767  ค่า GFI เท่ากบั 0.984 
ค่า AGFI เท่ากบั 0.961 ค่า CFI เท่ากบั 1.000 ค่า RMR เท่ากบั 0.026 และค่า RMSEA เท่ากบั 0.000 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 84.20 
นอกจากน้ีตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ คือ 
พฤติกรรมการสอนของผูส้อนและความภาคภูมิใจในตนเอง ส่วนตวัแปรท่ีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกต่อ
ความสามารถแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดยผา่นตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ค าส าคัญ:  โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ พฤติกรรมการสอนของผูส้อน ความภาคภูมิใจในตนเอง 
ความสามารถ  แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
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Abstract 
  The purpose of this research was to study the effectiveness of teaching behavior, self-esteem, 
achievement motivation and affecting mathematics problems solving ability and develop and validate 
a causal relationship model of the mathematics problems solving ability for first year students. A 
sample consisted of 337 first year students of Dhurakij Pundit University, in the 2015 academic year, 
which was selected by purposive sampling method. The data were collected by teaching behavior 
scale, self-esteem scale, achievement motivation scale and mathematics problems solving ability 
scale. Descriptive statistics were generated using SPSS and causal relationship model analysis 
involved the use of LISREL 8.80.  
 The result showed that the causal relationship model was consistent with empirical data: Chi-
square of goodness of fit = 41.531, df = 49, p-values = 0.767, GFI = 0.984, AGFI = 0.961, CFI = 
1.000, RMR = 0.026, RMSEA = 0.000 and the effectiveness of teaching behavior, self-esteem, 
achievement motivation and mathematics problems solving ability were at a high level. The variable 
in the model accounted for 84.2% of the variance of mathematics problems solving ability. Variables 
having a statistically significant direct effect in a positive manner on mathematics problems solving 
ability were teaching behavior and self-esteem. The variables with statistically significant indirect 
effect in a positive manner on mathematics problems solving ability were teaching behavior and self-
esteem effecting through achievement motivation.  

Keywords: causal relationship model, mathematics problems solving ability, teaching behavior,  
     self-esteem, achievement motivation 
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บทน า 
ปัจจุบนัสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ อยา่งรวดเร็ว และส่งผลใหเ้กิดวกิฤตการณ์หลาย

อยา่งในสังคม เช่น ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะ
ดา้นการศึกษาจึงตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาข้ึน เพื่อให้การศึกษาเป็นตวัผลกัดนัในการพฒันาประเทศ 
โดยตอ้งพฒันาการศึกษาให้ครบทั้งสองส่วน คือความรู้ วิชาการ และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ไปใชป้ระกอบวิชาชีพ มีจิตใจท่ีดี และประพฤติปฏิบติัให้เป็นไปในทาง
ท่ีถูกตอ้ง ทั้งน้ีการปฏิรูปการศึกษาจึงมุ่งสร้างสรรคส์ังคมให้มีลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการพฒันาประเทศชาติ
โดยรวม โดยสร้างคนหรือผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพ สามารถพฒันาตนเองและสังคมไปสู่ความส าเร็จได ้โดย
มีลกัษณะเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข พรทิพา ทกัษิณ (2551) วิชาคณิตศาสตร์นบัวา่มีบทบาทส าคญัยิ่ง
ต่อการพฒันาความคิดของมนุษย ์ท าให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์ คิดอยา่งมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบ
แผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 
ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับว่า
คณิตศาสตร์มีบทบาทและความส าคญัในการด าเนินชีวิตของมนุษยท่ี์ส าคญัอย่างในปัจจุบนั คือ ชีวิต
ความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นพื้นฐานส าหรับการค้นควา้วิจัยทุกประเภท 
คณิตศาสตร์น าไปสู่ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม จนกล่าวไดว้า่ ความเจริญทาง
วชิาการทุกแขนงตอ้งอาศยัหลกัการทางคณิตศาสตร์ทั้งส้ิน บุญทนั อยูช่มบุญ (2529 : หนา้ 1) กล่าวไวว้า่ 
ความสามารถทางคณิตศาสตร์มีความส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับการเป็นพลเมืองของชาติ ดงันั้นคณิตศาสตร์
จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ช่วยพฒันามนุษยใ์ห้สมบูรณ์ มี
ความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น และ
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ถือวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอนัหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาความคิดของผูเ้รียน 
ยงัช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการแกปั้ญหา ตลอดจนรู้จกัปัญหาในสถานการณ์
จริงท่ีเกิดข้ึนในชีวติ เพื่อหาวธีิการแกปั้ญหาตามความ สามารถของแต่ละคน โดยสามารถเช่ือมโยงสาระ
ความรู้และทกัษะในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เขา้ดว้ยกนั ท าให้ผูเ้รียนสามารถน ามาประยุกตใ์ช้
แกปั้ญหาในชีวิตได ้เพราะล าดบั ขั้นตอนในการคิดแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์นั้นมีลกัษณะคลา้ยกบั
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาทัว่ๆ ไป ทกัษะท่ีผูเ้รียนมีปัญหามากท่ีสุดคือ ทกัษะการแก้โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ ซ่ึงถือเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต ดงันั้นการพฒันาความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของผูเ้รียนจึงเป็นภารกิจท่ีมีความส าคญัท่ีครูหรือผูส้อน จะตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้
มีทกัษะและความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ซ่ึงการท่ีผูเ้รียนแต่ละคนจะมีความสามารถ
ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์มากน้อยเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายปัจจยั ดงัท่ีมีนกัการศึกษา
และนกัจิตวทิยาไดท้  าการศึกษาและน าเสนอไวแ้ตกต่างๆ กนัไป สามารถสรุปพอสังเขปไดด้งัน้ี 
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ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom, 1956 : pp. 108-110) ไดส้รุปไวว้า่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ระดบัของผล สัมฤทธ์ิทางการเรียนประกอบดว้ย 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัแรกเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรม
ทางดา้นพุทธิพิสัย อนัไดแ้ก่ พื้นความรู้เดิมของผูเ้รียนและความถนดั ปัจจยัท่ีสองเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบั
ลกัษณะทางดา้นจิตพิสัย ไดแ้ก่ เจตคติต่อเน้ือหาวิชาท่ีเรียน ต่อโรงเรียนและระบบการเรียน ความสนใจ 
แรงจูงใจ การยอมรับความสามารถของตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นตน้ ส่วนปัจจยัท่ีสามเป็น
ปัจจยัทางดา้นคุณภาพการสอน ไดแ้ก่ การไดรั้บค าช้ีแนะ การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียน 
การเสริมแรงจากครู การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั หรือการให้ผูเ้รียนรู้ผลวา่ตนเองกระท าไดถู้กตอ้งหรือไม่ 
และการแกไ้ขขอ้บกพร่อง อีกทั้งยงัมีปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มทางครอบครัวซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ไดแ้ก่ ทศันคติของผูป้กครอง การสนบัสนุนส่งเสริมของผูป้กครอง การศึกษา
ของผูป้กครอง อาชีพของผูป้กครอง และรายไดข้องครอบครัว เป็นตน้ 
 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคเคลแลนด์ (McClelland, 1961 : pp. 36-62) ไดใ้ห้
ความส าคญัในเร่ืองแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมากกวา่แรงจูงใจทางดา้นอ่ืนๆ เพราะเห็นวา่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
นั้นส าคญัมากท่ีสุดส าหรับความส าเร็จทางการศึกษาของผูเ้รียน กล่าวคือ ผู ้เรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
สูงจะตั้งใจเรียน และประสบความส าเร็จในการเรียน ในทางตรงกนัขา้มกบัผูเ้รียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิต ่าจะขาดความสนใจ ไม่มีความตั้งใจเรียน และจะประสบความลม้เหลวในการเรียนในท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีแรงจูงใจของเมอเรย ์ซ่ึง วนัทนา กิติทรัพยก์าญจนา (2546: หนา้ 15) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
เมอเรย ์เป็นนกัจิตวิทยาชาวอเมริกา ท่ีไดร้วบรวมความตอ้งการทางจิตของมนุษยไ์ว  ้ 20 ชนิด และใน
จ านวนน้ีมีความตอ้งการเอาชนะและความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จ (Need for Achievement) 
รวมอยูด่ว้ย เขาไดก้ล่าวถึงความตอ้งการทางจิตท่ีมีอยูใ่นมนุษยทุ์กคนไวว้า่เน่ืองมาจากมนุษยต์อ้งการ
เป็นผูท่ี้มีความสามารถ มีพลงัจิต (Will Power) ท่ีจะเอาชนะอุปสรรค ดงันั้นมนุษยจึ์งมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
กระท าในส่ิงท่ียากให้ประสบความส าเร็จโดยอาศยัแรงจูงใจของตนเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมเพื่อไปสู่ความส าเร็จ Atkinson.(1964: pp. 240-268) ไดเ้สนอแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นตวัแบบ
เชิงคณิตศาสตร์โดยอาศยัพื้นฐานทฤษฎีการตดัสินใจเพื่อท านายแนวโนม้ของพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
แอทคินสัน เช่ือวา่ ส่ิงท่ีกระตุน้ให้บุคคลกระท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ินั้นข้ึนอยูก่บัผลบวก
ขององคป์ระกอบ 3 ประการ คือ แนวโนม้ท่ีจะประสบผลส าเร็จ แนวโนม้ท่ีจะหลีกเล่ียงความล้มเหลว 
และองค์ประกอบซ่ึงเป็นอิทธิพลมาจากภายนอก  ซ่ึงท าให้บุคคลปรารถนาท่ีจะกระท ากิจกรรมนั้น
หรือไม่ จากการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักจิตวิทยาหลาย  ท่านจะเห็นว่าแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับการแสดงพฤติกรรมของมนุษยเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง
ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคมและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นแรงจูงใจชนิดหน่ึงท่ีส่งเสริมให้
นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนความสนใจในการเรียน และตั้งใจเรียนจนประสบความส าเร็จ 
 จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ดังกล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนนั้นประกอบดว้ยหลายปัจจยั ทั้งปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีมีทั้งปัจจยั
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ดา้นพุทธิพิสัย เช่น ความถนดัทางการเรียน ผลการเรียนเดิม ความถนดัทางภาษา และปัจจยัดา้นจิตพิสัย 
เช่น ความตั้งใจเรียน ความสนใจ เจตคติต่อวิชาท่ีเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การก ากบัตนเอง การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง พฤติกรรมการเรียน เป็นตน้ ปัจจยัทางดา้นครูผูส้อน 
เช่น พฤติกรรมการสอนของครู คุณภาพการสอนของครู ประสบการณ์การสอนของครู ระดบัการศึกษา
ของครู สาขาวิชาท่ีครูจบ และปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มทางบา้น เช่น อาชีพของผูป้กครอง ความ
คาดหวงัของผูป้กครอง ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง การเล้ียงดูของผูป้กครอง การส่งเสริมสนบัสนุน
ของผูป้กครอง ต่างก็ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีพฒันาการทางการเรียนในระดบัท่ีต่างกนั เม่ือ
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีแลว้ยอ่มส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี 
 จากปัญหาการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ พบว่า
การศึกษาเก่ียว กบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของผูเ้รียนเป็น
เร่ืองท่ีน่าสนใจและส าคญัเร่ืองหน่ึง เพราะการทราบถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน จะท าให้ผูเ้รียนเกิดความตั้งใจเรียน มี
เจตคติท่ีดี  เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางเรียนคณิตศาสตร์  มีความภาคภูมิใจและไดรั้บรู้ความสามารถ
ของตนเอง ช่วยให้ครูผูส้อนน ามาใช้เป็นสารสนเทศเพื่อจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและ
พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะและความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ดียิ่งข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของผูเ้รียนใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้ นปีท่ี 1 โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Model: SEM) ซ่ึงเป็นเทคนิคทางสถิติ ท่ีศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลทางตรงและทางออ้มของตวั
แปรท่ีสนใจศึกษา ในรูปตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้  องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยจะเป็น
สารสนเทศใหก้บัอาจารย ์ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ส าหรับน าไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การจดัท าแผน การเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะและความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ใหดี้ยิง่ข้ึน 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการสอนของผูส้อน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และความภาคภูมิใจ
ในตนเองท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ในรายวชิาคณิตศาสตร์และ
สถิติในชีวติประจ าวนั  
 2.  เพื่อศึกษาโมเดลความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการสอนของผูส้อน แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ และความภาคภูมิใจในตนเองกบัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  
 3.  เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุปัจจยัดา้นพฤติกรรมการ
สอนของผูส้อน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และความภาคภูมิใจในตนเองท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 McCleland. (1953, pp.110-111) ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิว่า หมายถึง ความ
ปรารถนาท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี แข่งขนักบัมาตรฐานอนัดีเยี่ยม พยายามเอาชนะ
อุปสรรคต่างๆ เกิดความรู้สึกสบายใจเม่ือประสบผลส าเร็จ และมีความวิตกกงัวลเม่ือท าไม่ส าเร็จ 
Atkinson. (1966, pp. 240-241) ไดส้รุปไวว้า่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นแรงผลกัดนัท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้ตวั
วา่การกระท าของตนจะตอ้งไดรั้บการประเมินจากตวัเองหรือบุคคลอ่ืนโดยเทียบกบัมาตรฐานอนัดีเยี่ยม 
ผลจากการประเมินอาจเป็นส่ิงท่ีพอใจเม่ือกระท าจนส าเร็จหรือไม่น่าพอใจเม่ือกระท าไม่ส าเร็จก็ได ้
ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2546, หนา้ 229) ให้ความหมายวา่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง แรงจูงใจท่ี
จะท าส่ิงต่างๆ ให้ไดรั้บความส าเร็จ บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะมีความมานะพยายาม อดทน 
ท างานมีแผน ตั้งระดบัความหวงัไวสู้ง และพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปได ้
ส่วนผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต ่า มีลกัษณะของการท างานท่ีไม่มีเป้าหมาย หรือตั้งเป้าหมายง่ายๆ เพราะ
กลวัความลม้เหลวในการท างาน ดงันั้นสรุปไดว้า่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หมายถึง
ความปรารถนาท่ีจะประสบความส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  โดยไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆ 
และพยายามหาวิธีการต่างๆ เพื่อแกปั้ญหาท่ีจะน าตนเองไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์วางเอาไว ้
ประกอบดว้ยความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบต่อการเรียนและการคาดการณ์ล่วงหนา้ แสดงให้เห็น
ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลในรูปท่ีเป็นสาเหตุโดยทางตรงและทางอ้อมต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน 
มีนักจิตวิทยาได้เสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิไวห้ลายท่านท่ีส าคญัอาทิ เช่น 
Murray. (1982, pp. 244-246) ไดร้วบรวมความตอ้งการทางจิตของมนุษยไ์ว  ้20 ชนิด และในจ านวนน้ีมี
ความตอ้งการเอาชนะ และความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จ (Need for Achievement) รวมอยูด่ว้ย 
เขาได้กล่าวถึงความต้องการทางจิตท่ีมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนเน่ืองมาจากมนุษย์ต้องการเป็นผู ้ท่ี มี
ความสามารถ มีพลงัจิต (Will Power) ท่ีจะเอาชนะอุปสรรคมุ่งมัน่ท่ีจะกระท าในส่ิงท่ียากให้ประสบ
ความส าเร็จ Murray เป็นผูท่ี้สนใจในการสร้างและปรับปรุงแบบทดสอบ Thematic Apperception Test 
(TAT) ท่ีใชดึ้งจินตนาการของบุคคลออกมาเพื่อจะวดัระดบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  McClelland. (1961, pp. 
36-62) ไดแ้บ่งแรงจูงใจทางสังคมออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ความปรารถนาท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้
ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี โดยพยายามแข่งขนักบัมาตรฐานอนัดีเลิศ มีความสบายใจเม่ือประสบความส าเร็จ 
และมีความวิตกกงัวลเม่ือประสบความล้มเหลว 2) ความปรารถนาท่ีจะเป็นท่ียอม รับของคนอ่ืน 
ตอ้งการเป็นท่ีนิยมชมชอบหรือรักใคร่ชอบพอของคนอ่ืน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแรงจูงใจท่ีจะท าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมเพื่อให้ไดม้าซ่ึงการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 3) ความปรารถนาท่ีจะไดม้าซ่ึงอิทธิพลท่ีเหนือกวา่
คนอ่ืนๆ ในสังคม ท าใหบุ้คคลแสวงหาอ านาจ เพราะจะเกิดความรู้สึกวา่หากท าอะไรไดเ้หนือคนอ่ืนเป็น
ความภาคภูมิใจ ผูมี้แรงจูงใจใฝ่อ านาจสูงจะเป็นผูท่ี้พยายามควบคุมส่ิงต่างๆ เพื่อให้ตนเองบรรลุความ
ตอ้งการอ านาจท่ีจะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน McClelland เนน้ความส าคญัในเร่ืองแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
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มากกวา่แรงจูงใจทางดา้นอ่ืนๆ เพราะเห็นวา่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ินั้นส าคญัมากท่ีสุดส าหรับความส าเร็จ
ทางการศึกษาของนกัเรียน กล่าวคือ นกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะตั้งใจเรียน และประสบ
ความส าเร็จในการเรียน ในทางตรงกนัขา้มกบันกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต ่า จะขาดความสนใจ ไม่
มีความตั้งใจเรียน และจะประสบความลม้เหลวในการเรียนในท่ีสุด เป็นตน้ ไดมี้ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมากมายอาทิ เช่น มะลิวรรณ โคตรศรี (2547, หนา้ 85 – 89) ท าการวิจยัเร่ืองการ
พฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความ สามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีอิทธิพลในรูปท่ีเป็นสาเหตุทางตรงต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ และ จ าเนียร แซ่อ่ึม (2547, หนา้ 89) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง 
ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 
4 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีอิทธิพลใน
รูปท่ีเป็นสาเหตุทาง ออ้มต่อความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เป็นตน้ จ า ก ก า ร ศึ กษ า
ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ สรุปไดว้า่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพล
ในรูปท่ีเป็นสาเหตุโดยทางตรงและทางออ้มต่อความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  

Mursell. (1954, pp.18) ไดอ้ธิบายถึงพฤติกรรมการสอนของผูส้อน คือ การกระท าของผูส้อน
ในดา้นต่างๆ เพื่อ ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  Flanders. (1970, pp. 4) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ พฤติกรรม
การสอนของครู หมายถึง การกระท าของครูท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียน และ วิชยั วงษ์
ใหญ่ (2541, หนา้ 11 – 14) ให้ความหมายพฤติกรรมการสอนของผูส้อนไวว้า่ หมายถึง พฤติกรรมท่ีครู
แสดงออกเก่ียวกบัการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปสู่
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในหลกัสูตรท่ีเรียน ดงันั้นสรุปไดว้่าพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์ 
หมายถึง การกระท าหรือกิจกรรมท่ีครูแสดงออกดา้นเทคนิคและวธีิสอน การใชส่ื้อการสอน การใชห้ลกั
จิตวิทยา และดา้นการวดัและประเมินผล เพื่อมุ่งพฒันาผูเ้รียนทั้งในดา้นความรู้ความสามารถ เจตคติ 
และทกัษะตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ี
เก่ียวกบัพฤติกรรมการสอนท่ีส าคญัอาทิ เช่น Kounin. (1970) ไดพ้บวา่พฤติกรรมการสอนของผูส้อน
ส าคญัมาก ในห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้มกัจะมีครูท่ีมีความสามารถและพฤติกรรม
ดงัต่อไปน้ี 1) ครูจะตอ้งเป็นผูท่ี้ทราบความเคล่ือนไหวของห้องเรียนตลอดเวลา ทราบวา่ผูเ้รียนแต่ละคน
ท าอะไรบา้ง มีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งไร เม่ือมีเหตุท่ีจะก่อกวนความสงบของห้องเรียน ครูก็ตดัไฟแต่ตน้
ลมได ้Kounin เรียกคุณสมบติัอนัน้ีวา่ With-it-Ness หรือมีความรู้สึกไวต่อบรรยากาศในห้องเรียน 2) ครู
เป็นผูท่ี้สามารถท่ีจะดูแลชั้นเรียนไดท้ัว่ถึง เช่น ถา้ครูก าลงัอธิบายให้นกัเรียนคนหน่ึง และไดใ้ห้นกัเรียน
อีก 3 คน ท าแบบฝึกหดัคณิตศาสตร์อยูห่นา้ห้องเรียน โดยใชก้ระดานด า ส่วนนกัเรียนท่ีเหลือท างานอยู่
บนโต๊ะตวัเอง ถา้นกัเรียน 2 ใน 3 คน ท่ีก าลงัท าแบบฝึกหดับนกระดานด าเล่นกนัแทนท่ีจะท างาน ครูท่ี
ควบคุมหอ้งเรียนจะไดเ้ห็นเหตุการณ์และสามารถท่ีจะหา้มนกัเรียนท่ีก าลงัเล่นให้หยุด และขณะเดียวกนั
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ครูก็สามารถกลบัมาอธิบายงานไดอ้ยา่งปกติ 3) ครูเป็นผูท่ี้มีความสามารถรักษาระดบัความสนใจ และ
ความใส่ใจในบทเรียนท่ีครูก าลงัสอนอยา่งราบร่ืน (Smoothness) โดยสามารถท่ีจะเปล่ียนกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีครูสอนโดยไม่รบกวนหรือท าลายความสนใจของนกัเรียน ครูจะตอ้งมีความรู้สึกไวต่อความรู้สึกของ
นกัเรียน 4) ครูเป็นผูส้ามารถเปล่ียนแปลงเทคนิคการสอนให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัเรียน
และวิชาท่ีเรียน (Variety) มีความกระตือรือร้นในเร่ืองท่ีตนสอน และพยายามเปล่ียนพฤติกรรมของตน
เพื่อไม่ใหพ้ดูส่ิงท่ีซ ้ าๆ เป็นประจ า 5) ครูควรพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงการพูดซ ้ าซากและหยุมหยิมเก่ียวกบั
การ สั่งงานให้นกัเรียนท า หรือให้นกัเรียนประกอบกิจกรรมท่ีไม่จ  าเป็นต่อส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการหรือ
คาดหวงัท่ีจะท าให้เกิดข้ึนเร็วๆ 6) ครูจะตอ้งระวงัท่ีจะไม่ท าโทษหรือคาดโทษนกัเรียนคนใดคนหน่ึง
อยา่งไม่มีเหตุผลแลว้เป็นผลกระทบต่อนกัเรียนทั้งชั้น ท าใหน้กัเรียนไม่มีความสุขจนท างานไม่ได ้Bitter 
and others. (1989, pp. 43-44) ไดส้รุปเก่ียวกบัพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์ท่ีช่วยพฒันา
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนไวด้งัน้ี 1) ครูควรเลือกปัญหาท่ีน่าสนใจและ
ไม่ยากหรือง่ายเกินไปมาสอนนกัเรียน 2) ครูควรแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อให้ร่วมกนั
แกปั้ญหา เป็นการฝึกให้นกัเรียนรู้จกัการท างานร่วมกนั 3) ครูควรให้นกัเรียนพิจารณาวา่โจทยก์ าหนด
ขอ้มูลอะไรมาให้ ซ่ึงสามารถน ามาใช้ในการแกปั้ญหา และยงัตอ้งการใช้ขอ้มูลอ่ืนใดอีกบา้งในการ
แกปั้ญหาขอ้นั้นๆ 4) ครูควรใหน้กัเรียนพิจารณาวา่ปัญหาถามหาอะไร ถา้นกัเรียนไม่สามารถบอกไดใ้ห้
อ่านปัญหานั้นใหม่ และถา้จ าเป็นจริง ๆ ก็ให้ครูอธิบายความหมายของค าท่ีใช้ในปัญหาขอ้นั้นๆ ให้
นกัเรียนทราบ 5) ครูควรใหน้กัเรียนฝึกการแกปั้ญหาหลายๆ รูปแบบ เพื่อไม่ให้นกัเรียนรู้สึกเบ่ือกบัการ
แกปั้ญหาท่ีซ ้ าซากไม่ทา้ทายความสามารถท่ีก าหนดให ้6) ครูควรให้นกัเรียนท าการแกปั้ญหาบ่อย ๆ จน
เคยชินวา่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอน 7) ครูควรส่งเสริมให้นกัเรียนแกปั้ญหาหลาย ๆ 
วธีิในขอ้เดียวกนั เพื่อใหเ้ห็นวา่ยงัมีวิธีการอ่ืน ๆ อีกท่ีจะใชแ้กปั้ญหาในขอ้นั้นๆ ได ้8) ครูควรช่วยเหลือ
นกัเรียนในการเลือกวิธีแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมส าหรับปัญหาเฉพาะรูปแบบนั้นๆ 9) ครูควรพิจารณาว่า
ปัญหาในขอ้นั้นคลา้ยกบัปัญหาท่ีเคยพบมาหรือไม่ 10) ครูควรใหเ้วลากบันกัเรียนในการลงมือแกปั้ญหา 
อภิปรายผลการแกปั้ญหาและวิธีด าเนินการในการแกปั้ญหา 11) ครูควรให้นักเรียนฝึกการคาดคะเน
ค าตอบ และการทดสอบค าตอบท่ีไดเ้พื่อประหยดัเวลาในการแกปั้ญหา อีกทั้งมีผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบั
พฤติกรรมการสอนของครูท่ีน่าสนใจอาทิ เช่น ทศัณรงค ์จารุเมธีชน (2548, หนา้ 230) ท าการวิจยัเร่ือง
ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใน
จงัหวดัเลย: การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดบัโดยใช้โมเดลระดบัลดหลัน่เชิงเส้น ผลการวิจยัพบว่า 
พฤติกรรมการสอนของครู ซ่ึงเป็นตวัแปรระดบัห้องเรียนมีอิทธิพลทางออ้มต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วชิาคณิตศาสตร์ และ ประกาศ มีชยั (2548, หนา้ 107) ท าการวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งจิตพิสัยบาง
ประการ พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์กบัความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดัยโสธร ผลการวิจยัพบว่า 
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พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

จากการศึกษาทฤษฎี/เอกสารเก่ียวกบัพฤติกรรมการสอนของครู สรุปไดว้า่พฤติกรรมการสอน
ของครูเป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลโดยทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของผูเ้รียน และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์
ของผูเ้รียน  

ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self–Esteem) มีนกัการศึกษาและนกัจิตวิทยาให้ความหมายไวต่้างๆ 
กนั อาทิ เช่น Sasse. (1978, pp. 48) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง ความ
ตอ้งการของบุคคลท่ีมีความรู้สึกถึงความส าคญั หรือมีคุณค่าของตนเอง ความตอ้งการการยอมรับ และ
การสนบัสนุนจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะท าให้เกิดความรู้สึกนบัถือตนเอง  ศกลวรรณ  กาญจนภกัด์ิ. (2549, หนา้ 
12) ไดอ้า้งอิงมาจาก James. (1980) ซ่ึงเจมส์ ไดส้รุปไวว้า่ ความภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง อตัราส่วน
ระหว่างความส าเร็จท่ีแทจ้ริงกบัความคาดหวงัในความส าเร็จของบุคคลนั้น และมโนภาพแห่งตนเป็น
เร่ืองอตัวิสัย (Subjective) และ Branden.(1981, pp. 110-125) ไดส้รุปว่า ความภาคภูมิใจในตนเอง 
หมายถึง ลกัษณะของความเช่ือมัน่และความนบัถือตนเองท่ีเกิดจากความเช่ือมัน่ในความมีคุณค่าของ
ตนเอง ความมัน่ใจในความสามารถของตนเองท่ีจะประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีพอใจ เป็นตน้ มีนกัการ
ศึกษาและนกัจิตวิทยาไดเ้สนอทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความภาคภูมิใจในตนเอง ทั้งโดยตรงและโดย
ออ้มหลายท่านอาทิ เช่น ทฤษฎีความตอ้งการของ Maslow. (1970, pp. 45-26) มาสโลว ์เห็นวา่มนุษยทุ์ก
คนล้วนมีความตอ้งการท่ีจะสนองความตอ้งการให้แก่ตนเองทั้งส้ิน มาสโลว์ จึงได้จดัล าดบัความ
ตอ้งการของมนุษยเ์ป็นล าดบัขั้นโดยเร่ิมจากความตอ้งการขั้นต ่าสุดไปหาความตอ้งการขั้นสูงสุด ดงัน้ี 1) 
ความตอ้งการทางสรีระ (Physiological Needs) หมายถึง ความตอ้งการขั้นพื้นฐานของร่างกาย เช่น 
ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศและการพกัผอ่นเป็นตน้ ความตอ้งการเหล่าน้ีเป็นความตอ้งการท่ี
จ าเป็นส าหรับมีชีวติอยู ่มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการทางสรีระอยูเ่สมอจะขาดเสียไม่ได ้ถา้อยูใ่นสภาพท่ี
ขาดจะกระตุน้ให้ตนมีกิจกรรม ขวนขวายท่ีจะสนองความตอ้งการ  2) ความตอ้งการความมัน่คง
ปลอดภยัหรือสวสัดิการ (Safety Needs) หมายถึง ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัทั้งทางดา้นร่างกาย
และจิตใจ เป็นอิสระจากความกลวัขู่เข็ญ บงัคบัจากผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม เป็นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บ
การปกป้องคุม้กนั ความตอ้งการประเภทน้ีเร่ิมตั้งแต่วยัทารกจนกระทัง่วยัชรา ความตอ้งการท่ีจะมีงาน
ท าเป็นหลกัแหล่งก็เป็นความตอ้งการเพื่อสวสัดิภาพของผูใ้หญ่อยา่งหน่ึง 3) ความตอ้งการความรักและ
เป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ (Love and Belonging Needs) มนุษยทุ์กคนมีความปรารถนาจะให้เป็นท่ีรัก
ของผูอ่ื้น และตอ้งการมีความ สัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะทราบวา่ทุกคนยอมรับตน
เป็นสมาชิก คนท่ีรู้สึกวา่เหงา ไม่มีเพื่อนมีชีวิตไม่สมบูรณ์ เป็นผูท่ี้จะตอ้งซ่อมความตอ้งการประเภทน้ี 
คนท่ีรู้สึกวา่ตนเป็นท่ีรักและยอมรับของหมู่คณะจะเป็นผูท่ี้สมปรารถนาในความตอ้งการความรักและ
เป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ 4) ความตอ้งการท่ีจะรู้สึกวา่ตนเองมีค่า (Esteem Needs) ความตอ้งการ
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ประเภทน้ีประกอบดว้ยความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จ มีความสามารถ ตอ้งการท่ีจะให้ผูอ่ื้นเห็น
ว่าตนมีความสามารถ มีคุณค่าและมีเกียรติ ตอ้งการไดรั้บความยกย่องนับถือจากผูอ่ื้น ผูท่ี้มีความ
ปรารถนาในความตอ้งการน้ีจะเป็นผูท่ี้มีความมัน่ใจในตนเอง เป็นคนมีประโยชน์และมีค่า ตรงกนัขา้ม
กบัผูท่ี้ขาดความตอ้งการประเภทน้ีจะรู้สึกวา่ตนไม่มีความสามารถและมีปมดอ้ย มองโลกในแง่ร้าย 5) 
ความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริงและพฒันาตามศกัยภาพของตน  (Need for Self 
Actualization) มาสโลวอ์ธิบายความตอ้งการท่ีเรียกวา่ “Self Actualization” วา่เป็นความตอ้งการท่ีจะ
รู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริงของตน จะกลา้ท่ีจะตดัสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รู้จกัค่านิยมของตนเอง 
มีความจริงใจต่อตนเอง ปรารถนาท่ีจะเป็นคนดีท่ีสุดเท่าท่ีจะมีความสามารถท าไดท้ั้งทางดา้นสติปัญญา 
ทกัษะและอารมณ์ความรู้สึก ยอมรับทั้งส่วนดีและส่วนเสียของตนเอง ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือการมีสติท่ีจะ
ยอมรับวา่ตนใชก้ลไกในการป้องกนัตนเอง ในการปรับตวัและพยายามท่ีจะเลิกใช้ เปิดโอกาสให้ตนเอง
เผชิญกบัความจริงของชีวิต เผชิญกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ โดยคิดว่าเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย น่าต่ืนเตน้ และมี
ความหมาย กระบวนการท่ีจะพฒันาตนเองเต็มท่ีตามศกัยภาพของตนเป็นกระบวนการท่ีไม่มีจุดจบ 
ตลอดเวลาท่ีมีชีวิตอยู่มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองเต็มท่ีตามศกัยภาพของตน Taft. 
(1985, pp. 77-78)  ไดแ้บ่งความภาคภูมิใจในตนเองออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) ความภาค ภูมิใจในตนเอง
ภายใน (Inter Self–Esteem) คือการท่ีบุคคลมีความสามารถมีสมรรถนะและการกระท าในส่ิงท่ีตนตอ้ง 
การแลว้ไดผ้ลตามท่ีตนปรารถนากระบวนการประเภทน้ีไดม้าจากกการรับรู้ของตนเองจากส่ิงแวดลอ้ม
โดยเก่ียวขอ้งกบัการกระท า การควบคุมและก าลงัความสามารถ 2) ความภาคภูมิใจในตนเองภายนอก 
(Functional Self–Esteem) ความภาคภูมิใจในตนเองประเภทน้ีสร้างข้ึนผา่นการประเมินปฏิสัมพนัธ์ของ
ส่ิงต่างๆ ในชีวิตและเก่ียวข้องกับการท่ีบุคคลเปล่ียนแปลงบทบาทอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั และการไดรั้บการยอมรับจากบุคคลท่ีมีความส าคญัในชีวิต  ความภาคภูมิใจในตนเอง
ประเภทน้ีเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัความคาดหวงัต่อบทบาททางสังคม และความสามารถในการเผชิญ
ปัญหา เป็นตน้ อีกทั้งมีผลการวจิยัท่ีเก่ียวกบัความภาคภูมิใจในตนเองอาทิ เช่น บญัชา สุวรรณโท (2545, 
หนา้ 118-124) ท าการวิจยัเร่ืองรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จงัหวดัสุรินทร์ ผลการวิจยัพบว่า ความภาคภูมิใจในตนเองมีอิทธิพลในรูปท่ีเป็นสาเหตุทางออ้มต่อ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ และผลการวจิยัของจ าเนียร แซ่อ่ึม (2547, หนา้ 89) ท าการวิจยัเร่ือง
ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอด็ เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ มโนภาพแห่งตนมีอิทธิพลในรูปท่ี
เป็นสาเหตุโดยทางตรงต่อความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ 

จากการศึกษาทฤษฎี/เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความภาคภูมิใจในตนเอง สรุปไดว้่าความ
ภาคภูมิใจในตนเอง เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลในรูปท่ีเป็นสาเหตุทางตรงและทางออ้มต่อความสามารถใน
การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน  
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 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี/เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวดงักล่าว จึงสามารถก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวจิยัไดด้งัภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความสามารถแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

 
สมมติฐานการวจัิย  

โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
มีความสอด คลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยมีสมมติฐานยอ่ยของการวิจยัคือ 1) พฤติกรรมการสอนของ
ครู มีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์และมีอิทธิพลโดยออ้ม
เชิงบวกต่อความ สามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ผา่นตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 2) ความภาคภูมิใจในตนเองมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ และมีอิทธิพลโดยออ้มเชิงบวกต่อความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ผา่นตวั
แปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน  

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship Research) ประชากรและ

กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มีนกัศึกษารวมจ านวน 1,360 คน ผูว้ิจยั
ไดท้  า pilot study กบัตวัอยา่งท่ีไม่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 ตวัอยา่ง เพื่อหาค่าเฉล่ีย ( x ) ไดเ้ท่ากบั 
11.19 และความแปรปรวน (S2) ของตวัอย่างเท่ากบั 2.76  เน่ืองจากประชากรท่ีมีขนาดเล็ก (Finite 
Population) จากนั้นใช ้Central Limit Theorem และ Normal Distribution (อจัฉราวรรณ  งามญาณ, 
2554) ส าหรับค านวณหาขนาดตวัอย่างท่ีระดับความเช่ือมั่น 90% ได้ขนาดตัวอย่างประมาณ 340 
ตวัอย่าง การวิจยัน้ีมีจ  านวนตวัแปรสังเกตได้จ  านวน 15 ตวั ผูว้ิจยัได้เลือกตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ไดแ้ก่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และสามารถเก็บขอ้มูลมาไดจ้  านวน 337 คน   

เน่ืองจากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเป็นเทคนิคท่ีตอ้งการจ านวนตวัอยา่งมากเพราะ
ในการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Velicer and Fava, 1998 อา้งถึงใน Tabachnick and Fidell, 2007: 682) 
ขนาดองคป์ระกอบ (Factor Loadings) จ านวนตวัแปรและขนาดตวัอยา่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัต่อ
การได้โมเดลท่ีดี ซ่ึงขอ้คน้พบน้ีไดน้ ามาประยุกต์ใช้กบัการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย 
อย่างไรก็ตามโมเดลท่ีมีการประมาณค่าพารามิเตอร์และตวัแปรมีค่าความน่าเช่ือถือท่ีเขม้แข็งอาจจะ
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ตอ้งการจ านวนตวัอย่างท่ีน้อยลงได ้ โดยทัว่ไปขนาดตวัอย่างท่ีเหมาะสมกบัการวิเคราะห์ดว้ยโมเดล
สมการโครงสร้างควรมีจ านวน 200 – 250 ตวัอยา่ง (Anderson and Garbing, 1988) ซ่ึงการก าหนด
จ านวนตวัแปรท่ีเหมาะสมนั้นสัมพนัธ์กบัการมีขอ้มูลไม่ครบหรือจ าเป็นตอ้งลบขอ้มูลบางรายการออก
จากการวิเคราะห์ ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการวิเคราะห์สถิติบางประการ  อย่างไรก็ตาม Hair et al. 
(2006: 742) ไดแ้นะน าวา่ขนาดตวัอยา่งจ านวนนอ้ยท่ีสุดท่ีอาจยอมรับไดข้องการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างอาจจะเหลือเพียง 100-150 ตวัอยา่งก็ได ้ถา้ขอ้มูลมีความสมบูรณ์และมาตรวดัเขม้แข็ง  เพื่อให้
ผลการวิจยัมีความตรงภายนอก (External Validity) และสามารถอา้งอิงไปยงักลุ่มประชากรทั้งหมดได ้
(Generalization) และด าเนินการเก็บขอ้มูลแลว้ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีได ้
ปรากฏวา่มีขอ้มูลท่ีมีครบถว้นถูกตอ้งและสามารถน าไปวเิคราะห์ไดท้ั้งส้ินจ านวน 337 คน 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) ตวัแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variable) คือ พฤติกรรมการ
สอนของครู (Teaching Behavior: BTCH(K1))  การกระท าหรือกิจกรรมท่ีครูแสดงออกดา้นเทคนิค วิธี
สอน การใชส่ื้อการสอน การใชห้ลกัจิตวิทยา และดา้นการวดัและประเมินผลเพื่อมุ่งพฒันาผูเ้รียนทั้งใน
ดา้นความรู้ ความสามารถ เจตคติ และทกัษะตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้คณิตศาสตร์ วดัไดจ้ากแบบวดั
พฤติกรรมการสอนของครูท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ประกอบดว้ยตวัแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) 
ไดแ้ก่ เทคนิค วธีิสอน (Method) หมายถึง พฤติกรรมของครูคณิตศาสตร์ในดา้น การส่ือความหมาย การ
ใชว้ิธีสอน เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความสามารถของผูเ้รียน การใช้
ส่ือการสอน (Media) หมายถึง พฤติกรรมของครูคณิตศาสตร์ในดา้นการใชส่ื้ออุปกรณ์ประกอบการ
สอนคณิตศาสตร์ การใชห้ลกัจิตวิทยา (Psychology) หมายถึง พฤติกรรมของครูคณิตศาสตร์ในดา้นการ
ใช้จิตวิทยาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ งการใช้วาจาและการกระท าของครูเพื่อพฒันา
ความสามารถของผูเ้รียน และการวดัและประเมินผล (Assessment) หมายถึง พฤติกรรมของครูคณิต 
ศาสตร์ในดา้นการน าหลกัการวดัและประเมินผลมาใช้ในการวดัและประเมินเพื่อตดัสินความสามารถ
ของผูเ้รียน  2) ตวัแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) คือ ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self- Esteem: 
EST(K3)) หมายถึง การยอมรับนบัถือตนเองของบุคคลเน่ือง จากตระหนกัในคุณค่าของตนเอง เช่ือมัน่
ในศกัยภาพของตนเอง และการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนจาก ครูและโรงเรียน  และจากครอบครัว วา่
บุคคลมีความรู้ความสามารถในการท ากิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายท่ีพึงปรารถนา ประกอบดว้ยตวั
แปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) ไดแ้ก่ การยอมรับนบัถือตนเอง (Self) หมายถึง การท่ีบุคคล
เช่ือมัน่ในศักยภาพของตนเองและความภาคภูมิใจของบุคคล เน่ืองจากตระหนักในคุณค่าและ
ความสามารถของตนเองดา้นการเรียนคณิตศาสตร์ การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อน  (Friend) หมายถึง 
การยอมรับของเพื่อนๆ เน่ืองจากเช่ือว่าบุคคลนั้นสามารถเป็นท่ีพึ่งของเพื่อนไดใ้นเร่ืองความ สามารถ
ดา้นการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงท าให้บุคคลนั้นเกิดความภาคภูมิใจและยอมรับนบัถือตนเอง  การไดรั้บ
การยอมรับครูและมหาวิทยาลยั (Psychology) หมายถึง การยอมรับของครูและมหาวิทยาลยั เน่ืองจาก
เช่ือว่าบุคคลนั้นมีความสามารถดา้นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงท าให้บุคคลนั้นเกิดความภาคภูมิใจและ
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ยอมรับนบัถือตนเอง และ การไดรั้บการยอมรับจากครอบครัว (Family) หมายถึง การยอมรับของผู ้
ปกครองและคนในครอบครัว เน่ืองจากเช่ือวา่บุคคลนั้นมีความสามารถดา้นการเรียนคณิตศาสตร์ จึงท า
ใหบุ้คคลนั้นเกิดความภาคภูมิใจและยอมรับนบัถือตนเอง 3) ตวัแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variable) 
คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation: MOV(F1)) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะประสบ
ความ ส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆ และพยายามหาวิธีการต่างๆ 
เพื่อแกปั้ญหาท่ีจะน าตนเองไปสู่ความ ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีวางเอาไว ้ ประกอบดว้ยตวัแปรแฝง
ภายใน (Endogenous Variable) ไดแ้ก่ ความกระตือรือร้น (Active) หมายถึง ความมุ่งมัน่ ความมานะ
พยายามต่อส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถของตนเองโดยไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคเพื่อให้ตนเองรู้สึกพอใจว่า
ท างานไดส้ าเร็จลุล่วง ความรับผิดชอบต่อการเรียน (Response) หมายถึง ความขยนั ความพากเพียรใน
การท างานให้ส าเร็จเพื่อความพอใจของตนเองและงานนั้นทา้ทายความสามารถของตนเอง และการ
คาดการณ์ล่วงหนา้ (Expected) หมายถึง การวางแผนในการท างานอยา่งมีเป้าหมายเพื่อใหต้นเองประสบ
ความส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ 4) ตวัแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variable) คือ ความสามารถใน
การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ (Ability: ABILITY(Y)) หมายถึง ความสามารถในการท าความเขา้ใจ
โจทย ์ความสามารถในการวางแผนการแกโ้จทยปั์ญหา ความสามารถในการด าเนินการตามแผน และ
ความสามารถในการตรวจสอบกลบั ประกอบดว้ยตวัแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) ไดแ้ก่ 
ความสามารถในการท าความเขา้ใจโจทย์ (Concept) หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการตีความ
ใจความส าคญัของโจทยไ์ดถู้กตอ้ง รู้วา่โจทยก์ าหนดเง่ือนไขใดบา้งท่ีจ  าเป็นส าหรับการแกปั้ญหา รู้วา่
โจทยก์ าหนดส่ิงใดเกินมา และรู้วา่โจทยก์ าหนดเง่ือนไขใดไม่เพียงพอต่อการแกปั้ญหา  ความสามารถ
ในการวางแผนการแกโ้จทยปั์ญหา (Plan) หมายถึง ความสามารถท่ีผูเ้รียน รู้วา่ตอ้งใชว้ธีิการใดในการหา
ค าตอบ สามารถแสดงแนวคิดการท าโจทยไ์ด ้รู้ขั้นตอนในการท าโจทยต่์างๆ เลือกยุทธวิธี/เขียนรูปหรือ
แผนผงัไดถู้กตอ้ง และสามารถเขียนประโยคสัญลกัษณ์ไดถู้กตอ้ง  ความสามารถในการด าเนินการตาม
แผน (Doing) หมายถึง ความสามารถของผู ้เรียนในการกระท าตามแผนท่ีวางไวโ้ดยการคิดค านวณหา
ค าตอบและแสดงวิธีท าจนไดค้  าตอบของปัญหา และความสามารถในการตรวจสอบกลบั (Checking) 
หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการตรวจสอบขั้นตอนการหาค าตอบต่างๆ ท่ีผ่านมา ตลอดจน
ความสามารถในการแสดงวธีิตรวจ สอบความถูกตอ้งของค าตอบท่ีไดจ้ากการด าเนินการหาค าตอบ 

เคร่ืองมือการวิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลสอบกลางภาคเรียน 
และสอบปลายภาคเรียน  โดยท าการทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของ
ตวัอย่างดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์จ านวน 45 ขอ้ และวดั
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ คือ พฤติกรรมการสอนของ
ครูผูส้อน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ประกอบดว้ยแบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครูผูส้อนจ านวน 13 ขอ้ มาตรวดัความภาคภูมิใจใน
ตนเองจ านวน 12 ขอ้ และมาตรวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 9 ขอ้ เป็นค าถามแบบมาตราส่วน
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ประมาณค่า (Rating Scale Questions) ตามแบบของลิเคิร์ท 5 ระดบั (Liker’s Scale) ทั้งเชิงบวก 
(Positive Item) และเชิงลบ (Negative Item) (Frederick and Lori-Ann, 2012) ก าหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉล่ีย 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2551) (นอ้ยท่ีสุด = 1.00-1.80, นอ้ย = 1.81-2.60, ปานกลาง = 2.61-3.40, มาก = 3.41-4.20, มากท่ีสุด = 
4.21-5.00 ) 

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยัดว้ยการตรวจสอบความตรงดา้นเน้ือหา (Content Validity) 
โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruency) จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาค าถามรายขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกวา่ 0.50 (สิทธ์ิ  ธีรสรณ์, 2551) ตรวจสอบความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาชแอลฟา (Conbach’s Alpha Coefficient) 
และไดค้่าสัมประสิทธ์ิครอนบาชแอลฟาของตวัแปรพฤติกรรมการสอนของครูผูส้อน ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เท่ากบั 0.949, 0.920 และ 0.893 ตามล าดบัเม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลเสร็จ
แลว้ด าเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของขอ้มูลเพื่อน า ไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS ส าหรับค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรสังเกต
ไดใ้นตวัแปรแฝง ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) (Hair et al., 2010) และใชโ้ปรแกรม 
LISRELในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) หรือโมเดลการวดั (Measurement Model) ของตวัแปรแฝง และ
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพนัธ์ เชิงสาเหตุ (Causal Relationship Model) 
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ของนกัศึกษากบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ (Empirical Data) 
ประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate) ซ่ึงใช้
ค่าสถิติในการวิเคราะห์ คือค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) ค่าองศาอิสระ (df) ค่าความน่า จะเป็นทางสถิติ 
(p-value) ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (Goodness of Fit Index: GFI) ดชันีวดัโมเดลความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุ ท่ีปรับแลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index: CFI) ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Root 
Mean Squared Residual: RMR) ความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square 
Error of Approximation: RMSEA) (Schumacker and Lomax, 2010)  

ผลการวจัิย 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ความสามารถแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัศึกษา 
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1. ผลการวเิคราะห์ตัวแปรการวจัิย  
1.1 พฤติกรรมการสอนของผูส้อน (BTCH (K1)) ในภาพรวมมีประสิทธิผลการด าเนินงานใน 

ระดบัมาก ( X  =4.188, S.D.=0.142) เม่ือพิจารณารายดา้นปรากฏวา่มีเทคนิค วิธีสอน (METHOD (X1)) 
( X  =4.336, S.D.=0.635) การใชห้ลกัจิตวิทยา (PSYCHOLOGY (X3)) ( X =4.285, S.D.=0.761) การวดั
และการประเมินผล (ASSESS (X4)) ( X =4.087, S.D.=0.821) และการใชส่ื้อการสอน (MEDIA (X2)) 
( X =4.046, S.D.=0.781) อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 

1.2 ความภาคภูมิใจในตนเอง (EST (K3)) ในภาพรวมของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =
2.703, S.D.=0.353) เม่ือพิจารณารายดา้นปรากฏวา่ดา้นการยอมรับนบัถือตนเอง (SELF (X7)) ( X =
3.057, S.D.=0.797) ดา้นการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อน (FRIEND (X8)) ( X =2.742, S.D.=0.886) ดา้น
การไดรั้บการยอรับจากครู (SCHOOL (X9)) และการไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครองและครอบครัว 
(FAMILY (X10)) ( X =2.215, S.D.=0.866) อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 

1.3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (MOV (F1)) ในภาพรวมของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =
3.373, S.D.= 0.580) เม่ือพิจารณารายดา้นปรากฏวา่ดา้นการคาดการณ์ล่วงหนา้ (EXPECT (Y3)) ( X =
3.440, S.D.=0.818) ดา้นการรับผิดชอบ (RESPONS (Y3)) ( X =3.350, S.D.=0.763) และดา้นความ
กระตือลือร้น (ACTIVE (Y1)) ( X =3.329, S.D.=0.763) อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 

1.4 ความสามารถแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ (ABILITY (Y)) ในภาพรวมของนกัศึกษาใน
ระดบัปานกลาง ( X =29.98, S.D. =3.89) พิจารณารายดา้นปรากฏวา่ ดา้นการด าเนินการตามแผนเพื่อให้
ไดค้  าตอบ (DOING (Y12)) ( X =11.36, S.D.=0.2.15) ดา้นการตรวจสอบยอ้นกลบั (CHECKING 
(Y13)) ( X =6.68, S.D.=1.77) ดา้นการท าความเขา้ใจโจทย ์(DOING (Y12)) ( X =6.48, S.D. =1.41) และ
ดา้นการวางแผนการแกโ้จทยปั์ญหา (PLAN (Y11)) ( X =5.46, S.D.=1.14) อยู่ในระดบัปานกลาง
ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 
 2. การวเิคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างจากการพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัศึกษากบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 2.1 โมเดลการวดัตวัแปรแฝงความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ (ABILITY (Y)) 
มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Loading) ของตวัแปรสังเกตได ้การด าเนินการตามแผนเพื่อใหไ้ดค้  าตอบ 
(DOING (Y12)) การวางแผนการแกโ้จทยปั์ญหา (PLAN (Y11)) การท าความเขา้ใจโจทย ์(COMP 
(Y10)) และการตรวจสอบกลบั (CHECKING (Y13)) เท่ากบั 0.808, 0.764, 0.736 และ 0.668 ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 1) 
 2.2 โมเดลการวดัตวัแปรแฝงพฤติกรรมการสอนของผูส้อน (BTCH (K1)) มีค่าน ้าหนกั
องคป์ระกอบ (Loading) ของตวัแปรสังเกตได ้ดา้นเทคนิค วธีิสอน (METHOD (X1)) ดา้นการใชส่ื้อ
การสอน (MEDIA (X2)) ดา้นการใชห้ลกัจิตวทิยา (PSYCHOLOGY (X3)) ดา้นการวดัและการ
ประเมินผล (ASSESS (X4)) เท่ากบั 0.861, 0.848, 0.841 และ 0.758 ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 
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 2.3 โมเดลการวดัตวัแปรแฝงความภาคภูมิใจในตนเอง (EST (K3)) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 
(Loading)  
ของตวัแปรสังเกตได ้ดา้นการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อน (FRIEND (X8)) ดา้นการยอมรับถือตนอง 
(SELF (X7)) ดา้นการไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครองและครอบครัว (FAMILY (X10)) ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับจากครู (SCHOOL (X9)) เท่ากบั 0.858, 0.816, -0.774 และ -0.706 ตามล าดบั (ตารางท่ี 1)  
 2.4 โมเดลการวดัตวัแปรความแฝงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน (MOV (F1)) มีค่าน ้าหนกั
องคป์ระกอบ (Loading) ของตวัแปรสังเกตได ้ดา้นการคาดการณ์ล่วงหนา้ (EXPECT (Y3)) ดา้นความ
กระตือรือร้น (ACTIVE (Y1)) และดา้นความรับผดิชอบ (RESPONS (Y3)) เท่ากบั 0.920, 0.917 และ 
0.835 ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 
 3. การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัศึกษากบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ปรากฏว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยการตรวจสอบจากค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากบั 41.531 ค่าไค-สแควร์l
สัมพนัธ์ (Relative Chi-Square) เท่ากบั 0.848 ท่ีค่าองศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากบั 49 ค่านยัส าคญัทางสถิติ 
(p-value) มีค่าเท่ากบั 0.767 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.984 ค่าดชันีวดัความ
กลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.961 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบ เทียบ (CFI) มีค่า
เท่ากบั 1.000 ค่ารากของก าลงัสองเฉล่ียของเศษ (RMR) มีค่าเท่ากบั 0.026 และค่าความคลาดเคล่ือนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากบั 0.000 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และมี
ค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียง (R2) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง (R2=0.842) (ภาพท่ี 2) (ตารางท่ี 2) 
 เม่ือพิจารณาค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Loading) ตวัแปรสังเกตไดข้องตวัแปรแฝง ปรากฏวา่ตวั
แฝงพฤติกรรมการสอนของผูส้อน มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตไดเ้ทคนิค วิธีการสอน 
การใชส่ื้อการสอน การใชห้ลกัจิตวิทยา และการวดัผลและการประเมินผล เท่ากบั 0.911, 0.838, 0.797 
และ 0.742 ตามล าดบั (ตารางท่ี2)  

ตวัแปรแฝงความภาคภูมิใจในตนเองมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตไดด้า้นการได้
การยอมรับจาก เพื่อน ดา้นการยอมรับนบัถือตนเอง ดา้นการไดรั้บการยอมรับจากครู และดา้นการไดรั้บ
การยอมรับจากผูป้กครองและครอบครัวสังคม เท่ากบั 0.941, 0.768, 0.-0.675 และ -0.674 ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 2)  

ตวัแปรแฝงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบของตวัแปรสังเกตได้
ดา้นความกระตือรือร้น ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นการคาดการณ์ล่วงหนา้ เท่ากบั 0.894, 0.824 และ 
0.778 ตามล าดบั (ตารางท่ี 2)  

ตวัแปรแฝงแรงความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของ
ตวัแปรสังเกตไดด้า้นการด าเนินตามแผนเพื่อใหไ้ดค้  าตอบ ดา้นการวางแผนการแกโ้จทยปั์ญหา ดา้นการ
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ท าความเขา้ใจโจทยปั์ญหา และดา้นการตรวจสอบยอ้นกลบั  เท่ากบั 0.778, 0.765, 0.748 และ 0.674 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 2)  

ส าหรับการวเิคราะห์เส้นทางอิทธิพลของตวัแปรแฝงพฤติกรรมการสอนของผูส้อน ตามโมเดล
ในโครงสร้างท่ี 1 มีอิทธิพลรวมในเชิงบวกต่อความความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 
สูงสุดเท่ากบั 0.508 โดยมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มในเชิงบวกเท่ากบั 0.441 และ 0.067 
ตามล าดบั ตวัแปรแฝงความภาคภูมิใจในตนเอง มีอิทธิพลรวมในเชิงบวกเท่ากบั 0.724 โดยมีอิทธิพล
ทางตรงในเชิงบวกเท่ากบั 0.578 และมีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกเท่ากบั 0.147 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.001 นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของตวัแปรแฝงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามโมเดลในโครงสร้าง  มีอิทธิพลรวมในเชิงบวกต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ สูงสุดเท่ากบั 0.221 โดยมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกเท่ากบั 0.221 และไม่มีอิทธิพล
ทางออ้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (ตารางท่ี 3) (ภาพท่ี 2) 

ตารางที ่1 การวเิคราะห์ตวัแปรการวิจยั โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง 

ตวัแปรสงัเกตได ้
ค่าสถิติพ้ืนฐาน การวเิคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง 

x  S.D. ระดบั 
น ้าหนกัองค ์

SE t R2 
ประกอบ() 

พฤตกิรรมการสอนของผู้สอน 4.188 0.142 มาก     
เทคนิค วธีิสอน 4.336 0.635 มากท่ีสุด 0.861 0.043 19.245*** 0.742 
การใชส่ื้อการสอน 4.046 0.781 มาก 0.848   0.718 
การใชห้ลกัจิตวทิยา 4.285 0.761 มากท่ีสุด 0.841 0.052 18.597*** 0.707 
การวดัและการประเมินผล 4.087 0.821 มาก 0.758 0.059 15.984*** 0.575 
ความภาคภูมใิจในตนเอง 2.703 0.353 ปานกลาง     
การยอมรับถือตนอง 3.057 0.797 ปานกลาง 0.816 0.061 18.103*** 0.660 
การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อน 2.742 0.886 ปานกลาง 0.858   0.737 
การไดรั้บการยอมรับจากครู 2.215 0.866 นอ้ย -0.706 0.058 -14.643*** 0.499 
การไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครองและ
ครอบครัว 2.798 0.866 ปานกลาง -0.774 0.055 -16.691*** 0.598 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 3.373 0.058 ปานกลาง     
ความกระตือรือร้น 3.329 0.763 ปานกลาง 0.917 0.046 21.652*** 0.840 
ความรับผิดชอบ 3.350 0.775 ปานกลาง 0.835   0.697 
การคาดการณ์ล่วงหนา้ 3.440 0.818 มาก 0.920 0.050 21.747*** 0.846 
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฯ 29.98 3.89 ปานกลาง     
- การท าความเขา้ใจโจทย ์ 6.48 1.41 ปานกลาง 0.736 0.041 14.616*** 0.541 
- การวางแผนการแกโ้จทยปั์ญหา  5.46 1.14 ปานกลาง 0.764 0.033 15.357*** 0.584 
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ตวัแปรสงัเกตได ้
ค่าสถิติพ้ืนฐาน การวเิคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง 

x  S.D. ระดบั 
น ้าหนกัองค ์

SE t R2 
ประกอบ() 

- การด าเนินการตามแผนเพื่อใหไ้ดค้  าตอบ  11.36 2.15 ปานกลาง 0.808   0.654 
- การตรวจสอบกลบั  6.68 1.77 ปานกลาง 0.668 0.053 12.963*** 0.447 

 *** p < 0.001 ** p < 0.01 * p < 0.05 

 
ภาพที ่2 ผลการวเิคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความสามารถแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของ

นกัศึกษา 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความสามารถแกปั้ญหาโจทยค์ณิตศาสตร์ของ
นกัศึกษา 

ตวัแปรสังเกตได้ 

การวเิคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง 

น า้หนักองค์ 
SE t R2 

ประกอบ() 

พฤตกิรรมการสอนของผู้สอน      
เทคนิค วธีิสอน  0.911 0.047 19.073*** 0.830 
การใชส่ื้อการสอน  0.838 - - 0.703 
การใชห้ลกัจิตวทิยา  0.797 0.054 17.253*** 0.635 
การวดัและการประเมินผล  0.742 0.065 14.275*** 0.551 
ความภาคภูมใิจในตนเอง      
การยอมรับถือตนอง  0.768 0.064 14.665*** 0.590 

R2=0.842 

R2=0.556 
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ตวัแปรสังเกตได้ 

การวเิคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง 

น า้หนักองค์ 
SE t R2 

ประกอบ() 
การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อน  0.941 - - 0.886 

การไดรั้บการยอมรับจากครูและผูป้กครอง  -0.675 0.058 
-
12.794*** 0.456 

การไดรั้บการยอมรับจากครอบครัว  -0.674 0.057 
-
12.660*** 0.455 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน      
ความกระตือรือร้น  0.894 0.046 21.150*** 0.799 
ความรับผิดชอบ  0.824 - - 0.679 
การคาดการณ์ล่วงหนา้  0.778 0.053 17.273*** 0.868 
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฯ      
- การท าความเขา้ใจโจทย ์ 0.748 0.044 14.332*** 0.560 
- การวางแผนการแกโ้จทยปั์ญหา  0.765 0.032 16.357*** 0.585 
- การด าเนินการตามแผนเพื่อใหไ้ดค้  าตอบ  0.778 - - 0.605 
- การตรวจสอบกลบั  0.674 0.056 12.708*** 0.454 

  *** p < 0.001 ** p < 0.01 * p < 0.05 
ตารางที ่3 การวิเคราะห์เส้นทางอทิธิพล 
ตวัแปรผล แรงจูงใจ ความสามารถ 
ตวัแปรเหตุ TE DE IE TE DE IE 
พฤติกรรม                0.304 0.304  0.508 0.441 0.067 

SE (0.058)      
t 5.877***      

ความภาคภูมิใจ        0.665 0.665  0.724 0.578 0.147 
SE (0.061)      

t 11.198***      
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ   0.221   0.221 0.221 - 

SE (0.175)      
t 2.889**      

*** p < 0.001 ** p < 0.01 * p < 0.05 
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อภิปรายผล 
 พฤติกรรมการสอนของครู มีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ และมีอิทธิพลโดยออ้มเชิงบวกต่อความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ผา่นตวั
แปร  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการสอนของครู มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ซ่ึง
สามารถอธิบายความผนัแปรของความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ไดป้ระมาณร้อยละ 
25.4 (R2=0.254) อยา่งไรก็ตามผลการศึกษายงัพบว่าพฤติกรรมการสอนของครูมีอิทธิพลโดยออ้มเชิง
บวกต่อความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ผ่านตวัแปร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่พบวา่พฤติกรรมการสอนของครูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 สามารถอธิบายความผนัแปรของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไดป้ระมาณร้อยละ 9.4 (R2 = .094) กล่าวไดว้า่พฤติกรรมการสอนของครูจะเป็นแรง
ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผูเ้รียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีบทบาทส าคญัต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ผูเ้รียนท่ีตั้งใจเรียนสูงมกัจะประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ เป็นความปรารถนาท่ีจะกระท าส่ิง
หน่ึงส่ิงใดให้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี พยายามเอาชนะอุปสรรค มีความพยายามท่ีจะท าให้สัมฤทธ์ิผลได้
มาตรฐานดีเยี่ยมกว่าคนอ่ืนๆ  ดังนั้นพฤติกรรมการสอนของครูมีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ท าให้ผูเ้รียนมีความปรารถนาแรงกลา้ท่ีจะรับภาระหรือความรับผิดชอบใน
การปฏิบติังาน ไม่ชอบเก่ียงงาน ผูเ้รียนย่อมมีความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน ให้เก่งและมี
ความรอบรู้มากกวา่คนอ่ืนๆ  
 ความภาคภูมิใจในตนเอง มีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ และมีอิทธิพลโดยออ้มเชิงบวกผ่านตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน จาการศึกษา
พบว่าความภาคภูมิใจในตนเองมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 สามารถอธิบายความผนัแปรของความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ไดป้ระมาณร้อยละ 69.4 (R2 = .694)  ซ่ึง Purkey.(1970: p. 2) เช่ือวา่ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง เป็นแรงผลกัดนัเบ้ืองตน้ท่ีท าให้เด็กแต่ละคนสามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายได้
มากนอ้ยแตกต่างกนั อนัจะมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของตน นกัเรียนท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเอง
สูงจะไม่วติกกงัวลเม่ือถึงชัว่โมงเรียนคณิตศาสตร์ ไม่รู้สึกกลวัเม่ือตอ้งพบกบัโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ี
ยุ่งยาก ซับซ้อน หรือไม่วิตกกงัวลเม่ือมีการสอบ มีความมัน่ใจและสบายใจในการเรียน มีความ
กระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และมี
พฤติกรรมตั้งใจเรียนสูงจึงท าให้มีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์สูงตามไปดว้ย และ
จากการศึกษาพบอีกว่า ความภาคภูมิใจในตนเอง มีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 สามารถอธิบายความผนัแปรของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไดป้ระมาณร้อยละ 48.3 (R2 = .483) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-
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Esteem) เป็นความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อตนเองในทางท่ีดี มีความเคารพและยอมรับตนเองวา่มีความส าคญั มี
ความสามารถและใชค้วามสามารถท่ีมีอยูก่ระท าส่ิงต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จไดต้ามเป้าหมาย ปัจจยั
ท่ีจะช่วยใหบุ้คคลมีความภาคภูมิใจในตนเองนั้น ไดแ้ก่โอกาสท่ีบุคคลนั้นจะไดใ้ชพ้ลงัความสามารถท่ีมี
อยู่ในตนเองในการคุม้ครองดูแลตนเองหรือมีโอกาสได้เก้ือกูลผูอ่ื้น ได้รับการให้ความส าคญั ได้รับ
ความเช่ือถือศรัทธาและประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีมุ่งหวงั  
 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001  สามารถอธิบายความผนัแปรของความสามารถใน
การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ไดป้ระมาณร้อยละ 62.1 (R2 = 0.621) ดงันั้นผูเ้รียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิในการเรียนท่ีประสบความส าเร็จของการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์สูง ก็จะให้ผูเ้รียนมีความ
เอาใจใส่ มุ่งมัน่และตั้งใจเรียนจนท าใหมี้ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์สูงตามไปดว้ย 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ McClelland.(1961:  pp. 36-62) ท่ีสรุปไวว้า่นกัเรียนท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะตั้งใจเรียนและประสบความส าเร็จในการเรียน  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 ในการสอนระดบัอุดมศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพนั้น ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานพอสมควร
เพื่อท่ีจะเขา้ใจว่าจะด าเนินการสอนไปเพื่ออะไร ด าเนินการสอนอยา่งไรให้ไดต้ามเป้าหมาย อะไรจะมี
อิทธิพลต่อการสอนบา้งและจะให้การสอนไดผ้ลนั้นจะตอ้งรู้จกัตวันกัศึกษาในแง่มุมไหน ผูส้อนควรมี
การพฒันาเทคนิค วิธีสอนท่ีหลากหลาย ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2555) ได้กล่าวถึงเทคนิคการสอน
ระดบัอุดมศึกษา อาทิเช่น เทคนิคการสอนแบบบรรยาย การสอนแบบอภิปราย การแบบให้ศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง การสอนท่ีเนน้การวิจยั การสอนแบบกลุ่มแกปั้ญหา เป็นตน้ อีกทั้งผูส้อนตอ้งมีการวดัและ
ประเมินผลการเรียนตลอดจนน าหลกัจิตวิทยามาใชใ้ห้ความสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนท่ีมีระดบัสติปัญญาท่ี
แตกต่างกนั การน าส่ือการสอนท่ีทนัสมยัมาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
โดยเฉพาะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ให้แก่ผูเ้รียน จากผลการวิจยั
พบวา่พฤติกรรมการสอนของครูนั้นมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน ดงันั้นครูผูส้อนควรศึกษาถึงวิธีการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์อยา่งลึกซ้ึง แลว้น ามาเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู ซ่ึงจะ
เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน และตั้งใจเรียน
คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ท่ีสูงข้ึนกวา่
ในปัจจุบนั 
 อย่างไรก็ตามควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของตนเอง เกิดการยอมรับนบัถือ
ตนเอง มีความภาค ภูมิใจในตนเอง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนท่ี
สูงข้ึน เม่ือผูเ้รียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนสูงข้ึน ยอ่มท าให้มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน และเม่ือ
ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนในวิชาใดแลว้ยอ่มจะท าให้เกิดความตั้งใจเรียนรู้เร่ืองนั้นๆ อยา่งเต็มท่ี ซ่ึง
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จะท าให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนตามเป้าหมายท่ีว่าไว ้ และเต็มตามศกัยภาพของตนเอง
อยา่งแน่นอน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ตวัแปรท่ีผูว้ิจยัน ามาศึกษาในคร้ังน้ีเป็นตวัแปรดา้นจิตพิสัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน ซ่ึงสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ได้ประมาณร้อยละ 84.2 ท่ีเหลือเป็นอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ได้น ามา
ท าการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ดงันั้นการพฒันาโมเดลปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ จึงควรพิจารณาน าตวัแปรอ่ืนท่ีคาดว่ามีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ มาศึกษาเพิ่มเติม เช่น ระดบัสติปัญญาของผูเ้รียน ความสามารถดา้นการอ่าน 
ความถนดัทางการเรียน ประสบการณ์การสอนของครู ระดบัการศึกษาของครู บรรยากาศในชั้นเรียน 
ความคิดสร้างสรรค์ การเล้ียงดูของผูป้กครอง เวลาท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัเพิ่มเติม เป็นตน้ เพื่อให้โมเดล
เชิงสาเหตุสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ไดม้าก
ข้ึน 
 การสร้างโมเดลสมาการโครงสร้างเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีใช้ในการทดสอบและประมาณค่า
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล (causal relationships) มีไดท้ั้งเพื่อการยืนยนั (confirmation) และเพื่อการส ารวจ 
(exploration) หมายความวา่ การสร้างโมเดลอาจมีวตัถุประสงคเ์พื่อการทดสอบทฤษฎี  (theory testing) 
หรือเพื่อสร้างทฤษฎี (theory building) กรณีการทดสอบทฤษฎี (theory testing) สร้างโมเดลดว้ยวิธีการ
เชิงอนุมาน (deductive) หรือการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) เร่ิมตน้จากการศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดโมเดลสมมติฐานท่ีแสดงเป็นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (causal 
model) ท่ีจะไดรั้บการทดสอบจากขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดว้า่มีความสอดคลอ้ง (fit) กนัหรือไม่ โดยใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (confirmatory factor analysis) กรณีการสร้างทฤษฎี (theory 
building) สร้างโมเดลดว้ยวิธีการเชิงอุปมาน (inductive) หรือการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
แลว้ใชข้อ้มูลประมาณค่าของพารามิเตอร์อิสระ (free parameters) ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ีสมมติฐานเบ้ืองตน้อาจมี
การปรับโมเดล ในกรณีเช่นน้ีใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis)  
ดงันั้นการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง ผูว้ิจยัจะตอ้งค านึงถึงตวัแปรท่ีแตกต่างกนั 2 ประเภท นั้น คือ 
ตวัแปรภายนอก (exogenous variables) และตวัแปรภายใน (endogenous variables) ตวัแปรภายนอกจะ
พิจารณาให้เป็นจุดเร่ิมตน้ของโมเดล เป็นจุดเร่ิมตน้ของหวัลูกศร ตวัแปรภายนอกจึงเป็นไดเ้ฉพาะตวั
แปรตน้/ตวัแปรอิสระ ส่วนตวัแปรภายในเป็นไดท้ั้งตวัแปรตน้/ตวัแปรอิสระ(independent variable) 
และตวัแปรตาม (dependent variable) ท่ีถูกท านายดว้ยตวัแปรภายนอก และตวัแปรภายในอ่ืนๆ ซ่ึงทุก
ตวัแปรตอ้งอยูภ่ายใตท้ฤษฎีในการเช่ือมโยงกนั ซ่ึงแตกต่างจากตวัแปรตน้/ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม
ในสมการถดถอย (regression) ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นเฉพาะตวัแปรตน้/ตวัแปรอิสระ ท่ีส่งผลหรือท านายตวั
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แปรตามองค์ ประกอบท่ีส าคญัของโมเดลสมการโครงสร้าง  คือ โมเดลโครงสร้าง/โมเดลสมการ
โครงสร้าง (structural model/structural equation model) ซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (causal 
relationship) ระหวา่งตวัแปรภายนอกและตวัแปรภายใน (หรือระหวา่งตวัแปรแฝง) ซ่ึงอาจเป็นแบบทาง
เดียวและแบบเส้นเชิงบวก (recursive and linear additive) หรือแบบสองทางและแบบเส้นเชิงบวก 
(nonrecursiveand linear additive) และโมเดลการวดั (measurement model) ซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรแฝงกบัตวัแปรสังเกตได ้ ลกัษณะขององคป์ระกอบของโมเดลสมการโครงสร้างท่ีมีทั้ง
โมเดลโครงสร้างและโมเดลการวดัดงักล่าว ท าให้แตกต่างจากโมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor 
analysis model) ท่ีประกอบดว้ยเฉพาะโมเดลการวดั (measurement model) เท่านั้น และแตกต่างจาก
โมเดลเส้นทาง (path diagram) ท่ีมีเฉพาะโมเดลโครงสร้าง (structural model) เท่านั้น  
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การศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษของนักศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ช้ันปีที ่1  และช้ันปีที ่3 

*สุชาติ หินมะล ิ

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษระหวา่งเพศ และ

ชั้นปีของนกัศึกษา  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามการใช้กลยุทธ์การเรียน

ภาษาองักฤษ Oxford’s Strategy Inventory for Language Learning (SILL) Version 7.0 ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้ปล

เป็นภาษาไทยและปรับค าให้เหมาะสมกบับริบท  แบบสอบถามกลยุทธ์การเรียนแบ่งกลยุทธ์การเรียน

ออกเป็น 6 ดา้น คือ กลยุทธ์ดา้นการจ า  กลยุทธ์ดา้นพุทธิปัญญา  กลยุทธ์ดา้นการทดแทน  กลยุทธ์ดา้น

อภิปัญญา  กลยทุธ์ดา้นอารมณ์ และความรู้สึก  ตลอดจนกลยทุธ์ดา้นสังคม  กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 352 คน 

ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม จากประชากรนักศึกษาชั้ นปีท่ี 1 และชั้ นปีท่ี 3 ของ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษระดบัพื้นฐานและระดบักลาง  ขอ้มูลท่ีได้

น ามาวิเคราะห์ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชก้ารทดสอบแบบแปรปรวนสอง

ทาง (2-way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า 1)  กลุ่มตวัอยา่งใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษในระดบั

ปานกลางในทุกดา้นของกลยุทธ์  กลยุทธ์ท่ีนกัศึกษาใชสู้งท่ีสุดคือ กลยุทธ์ดา้นอภิปัญญา  ในขณะท่ีกล

ยุทธ์ท่ีนักศึกษาใช้น้อยท่ีสุดคือ  กลยุทธ์ด้านการจ า  2) ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัของ

ระดบัชั้นเรียนท่ีมีผลต่อการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษของนักศึกษา  อย่างไรก็ตาม  พบความ

แตกต่างระหว่างเพศเก่ียวกบัการใช้กลยุทธ์  ผลการศึกษาระบุว่านกัศึกษาเพศชายใช้กลยุทธ์การเรียน

ดา้นพุทธิปัญญามากกว่านกัศึกษาเพศหญิงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  และนกัศึกษาเพศหญิงใช้กลยุทธ์

การเรียนดา้นอารมณ์ และความรู้สึกมากกวา่นกัศึกษาเพศชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

ค าส าคัญ: กลยทุธ์การเรียนภาษา  เพศ  ชั้นปี 
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A Study on the Use of Language Learning Strategies by the First-Year and 
Third-Year Students at Chiang Mai University 

 

*Suchart Hinmali 

Abstract 

The purposes of this study were to study language learning strategies used by 
Chiang Mai University students and to compare the use of the students’ learning strategies 
according to their genders and course levels. The instrument used to collect data was the 
Oxford’s Strategy Inventory for Language Learning (SILL)  Version 7.0.  The SILL was 
translated into the Thai language and adapted to suit the Thai context.  The SILL consists 
of six categories: memory, cognitive, compensation, metacognitive, affective and social 
strategies.  352 subjects were randomly taken from first-year and third-year students 
enrolled in the foundation and intermediate English courses.  The data was analysed 
through an analysis of variance (ANOVA) to find the means and standard deviation.  
Results from the survey indicated that 1) the subjects  used moderate English learning 
strategies in all categories. 2) Metacognitive strategies were most frequently used among 
the students while they showed the least use of memory strategies.  It was also found that 
the course levels did not affect the use of learning strategies.  However, the results of this 
study showed that males used cognitive strategies significantly more often than females, 
and females used affective strategies significantly more frequently than males. 
 
Keywords: Language learning strategies, Genders, Course levels 
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1.บทน า 

ปัจจุบนั ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร ถ่ายทอดวิทยาการ ความรู้ 
ตลอดจนแลกเปล่ียนวฒันธรรม ในอนาคตอนัใกล ้ภาษาองักฤษจะมีความส าคญัมากยิ่งข้ึนส าหรับคน
ไทยในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ในประเทศไทยไดมี้ความพยายามท่ีจะศึกษาทฤษฎีการสอนและใช้
เทคโนโลยี  การส่ือสารและสารสนเทศในชั้ นเรียนเพื่อให้ผู ้เรียนประสบความส าเร็จในการใช้
ภาษาองักฤษในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว เหมาะสม อย่างไรก็ตาม องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
และการพฒันาแห่งยโุรป (โอดีซีดี) ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศพฒันาแลว้  ไดร้ายงานผลของเทคโนโลยีท่ีมีต่อ
การเรียนการสอนทั่วโลก  พบว่าแม้ว่านักเรียนเกือบ 3 ใน 4 ในประเทศท่ีได้รับการส ารวจใช้
คอมพิวเตอร์ท่ีโรงเรียน  แต่การใชค้อมพิวเตอร์ไม่ไดมี้ส่วนช่วยปรับปรุงการเรียนอยา่งมีนยัส าคญั (คม 
ชดั ลึก 7 กนัยายน 2558 น.6) ในประเทศไทย  ผูเ้รียนภาษาองักฤษส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการเรียน
ภาษาองักฤษเพื่อน าไปใช้ในการศึกษาและการท างาน และเม่ือเปรียบเทียบกบัคนในประเทศอาเซียน 
ประเทศไทยอยูอ่นัดบัท่ี 43 เป็นรองสิงคโปร์ อนัดบัท่ี 6 ฟิลิปปินส์ อนัดบัท่ี 16 มาเลเซียอนัดบัท่ี 23 และ
อินโดนีเซีย อนัดบัท่ี 42 (มติชน 1 กนัยายน 2554 น.22) ดว้ยเหตุน้ี  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษา
เก่ียวกบักลยุทธ์การเรียนภาษา  ซ่ึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการเรียนรู้  และเป็นเคร่ืองมือท่ีผูเ้รียนจะใช้
ช้ีน าตวัเองดว้ยความกระตือรือร้น  เพื่อพฒันาความสามารถในการส่ือสาร  การใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษา
ท่ีเหมาะสมจะช่วยพฒันาความช านาญ  และความมัน่ใจของผูเ้รียน (Oxford, 1990) การวางแผนใชก้ล
ยุทธ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบจะช่วยท าให้ประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาเป้าหมาย (O’Malley 
and Chamot, 1990)  งานวจิยัในเอเชียเก่ียวกบักลยทุธ์การเรียนรู้ภาษาไดน้ าเสนอผลการวิจยัท่ีสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัในยโุรป  ในประเด็นเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดา้นบวกระหวา่งการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษากบั
ความส าเร็จในการเรียนภาษา (O’Malley and Chamot 1989; Gu and Johnson 1996, อา้งใน  Cabaysa 
and Baetiong, 2010)  นอกจากน้ี การสอนกลยุทธ์การเรียนในชั้นเรียนมีผลท าให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจใน
การเรียนเพิ่มมากข้ึน (Nunan, 1997) ในทางตรงกนัขา้ม ผูเ้รียนท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนภาษา
จะไม่สามารถน ากลยทุธ์การเรียนภาษาท่ีเหมาะสมมาใชก้บัการเรียนภาษาในแต่ละระดบัได ้ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าว จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษากลยุทธ์การเรียนภาษาท่ีนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ใชใ้นการเรียนภาษาองักฤษ 

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้กลยุทธ์  การศึกษาและงานวิจยัในหลายๆ ประเทศ

ศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษากบัเพศและระดบัชั้นของผูเ้รียนโดยการใช้

แบบสอบถามกลยุทธ์การเรียนภาษาของ Oxford (Strategy Invention for Language Learning)  (SILL) 

ผลการศึกษาพบว่า  เพศของผูเ้รียนมีผลต่อการใช้กลยุทธ์การเรียน  กล่าวคือ เพศหญิงใช้กลยุทธ์การ

เรียนสูงกวา่เพศชาย (Ehrman and  Oxford, 1989;  Oxford and Nyikos, 1989; Oxford, 1996, อา้งใน 

209



แพรพรรณ  พร้ิงพร้อม, 2552) ในส่วนท่ีเก่ียวกบัระดบัชั้นของผูเ้รียน  งานวิจยัมากมาย (Chamot, 

O’Malley, Küppet and Impink-Hernandez , 1987, อา้งใน Wu, 2008) ระบุวา่ระดบัชั้นเรียนเป็นปัจจยั

หน่ึงท่ีมีผลต่อการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษา  ตามปกติในแต่ละชั้นเรียนจะมี นกัศึกษาทั้งเพศชายและเพศ

หญิง หากการศึกษาวิจยัสามารถระบุกลยุทธ์การเรียนภาษาท่ีนกัศึกษาเพศหญิงและเพศชายใชร้วมทั้ง

การใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาของนักศึกษาท่ีมีระดบัชั้นการเรียนแตกต่างกนัจะมีผลช่วยท าให้ผูส้อน

เลือกใชก้ลยทุธ์การเรียนท่ีเหมาะสมท าใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพและการเรียนมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

ด้วยเหตุท่ี เพศ และระดับชั้ นของผูเ้รียนมีผลต่อการใช้กลยุทธ์การเรียน  ผูส้อนภาษาจึงควรท่ีจะ

ตระหนกัถึงปัจจยัดงักล่าวเพื่อท่ีจะเลือกใชว้ิธีการสอน ต ารา และกิจกรรมการเรียนท่ีเหมาะสมกบัเพศ

และระดบัชั้นของผูเ้รียน 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1   เพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2.2   เพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งเพศและชั้นปีของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อการใชก้ลยุทธ์การ
เรียนภาษาองักฤษ 

 
3.สมมุติฐานของการวจัิย 

3.1  นกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญิงใชก้ลยทุธ์  การเรียนภาษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
3.2  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษาแตกต่างกนัอยา่งมี 
   นยัส าคญั 
   

4.ขอบเขตการวจัิย 
4.1 ประชากรและกลุ่มศึกษา 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ชั้นปีท่ี 1  และชั้นปีท่ี 3  ท่ี
ลงทะเบียนเรียนวชิา  001102 (การอ่านและการเขียนระดบัพื้นฐาน) และ 001311 (การอ่าน
และการเขียนระดบักลาง) ในภาคเรียนท่ี 1/2556  มีจ  านวนทั้งส้ิน 3,679 คน  
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5.วธีิการศึกษา 
5.1  ศึกษา  รวบรวมทฤษฎีเก่ียวกบักลยทุธ์การเรียนภาษา 
5.2  เลือกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ  แบบสอบถามกลยุทธ์การเรียนภาษา  Oxford’s Strategy 

Inventory for Language Learning (SILL) Version 7.0 ซ่ึงเป็นแบบสอบถามประเมินค่า (Rating scale)  
ประกอบดว้ยค าถาม 50 ขอ้ ใชภ้าษาเรียบง่าย  ถามเก่ียวกบัการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาของผูเ้รียนโดย
ให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง  เน้ือหาของแบบสอบถามเก่ียวกบักลยุทธ์ทางตรงและกลยุทธ์ทางออ้ม  ไดมี้
การใช้แบบสอบถามดงักล่าวสอบถามผูเ้รียนทัว่โลกเก่ียวกบัการใช้กลยุทธ์เพื่อเรียนภาษาท่ีสอง และ
ภาษาต่างประเทศ  ท่ีส าคญัการศึกษาของ Griffiths (2003) ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความเช่ือมัน่ (Reliability)  และ
ความเท่ียงตรง (Validity)  ของแบบสอบถามดงักล่าว  หลงัจากเลือกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ผูว้ิจยัได้
แปลแบบสอบถามเป็นภาษาไทย แล้วให้ผูเ้ช่ียวชาญ  1 ท่าน ซ่ึงเป็นผูช่้วยศาสตราจารยด์้านการแปล
ตรวจสอบความถูกตอ้ง  หลงัจากนั้น จึงให้ผูเ้ช่ียวชาญอีก 1 ท่าน ซ่ึงเป็นรองศาสตราจารยด์า้นการแปล
แปลกลบัเป็นภาษาองักฤษ (Back  translation) ขั้นตอนสุดทา้ย ให้ผูเ้ช่ียวชาญเจา้ของภาษาซ่ึงมีวุฒิ
การศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิตตรวจสอบความสอดคลอ้งถูกตอ้ง เท่ียงตรงระหวา่งกลยุทธ์การเรียนภาษา
ฉบบัตน้ฉบบั และฉบบัแปลกลบัเป็นภาษาองักฤษ (Back translation) ทั้งน้ีเพื่อเป็นการตรวจสอบวา่ การ
แปลกลยทุธ์การเรียนภาษาของผูเ้รียนจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  มีความถูกตอ้ง เท่ียงตรง 

5.3  การทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูลคดัเลือกกลุ่มศึกษา 
5.3.1กลุ่มศึกษาไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยแบ่งกลุ่ม

ศึกษาออกเป็นกลุ่ม (Section) ท่ีเปิดสอน  และท าการสุ่มกลุ่ม ท่ีเรียนข้ึนมา  โดยใชก้ารสุ่มอยา่งง่ายโดย
การจบัฉลาก  จากนั้นจึงด าเนินการเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษาท่ีเรียนอยู่ในกลุ่มนั้นๆ  จ  านวนกลุ่มศึกษา 
ไดม้าจากการเปิดตารางของ Cohen (1988 อา้งใน  Clark – Cater, D. 1997)  โดยค่าขนาดอิทธิพลไดม้า
จากการศึกษาของ แพรวพรรณ  พร้ิงพร้อม (2552) พบว่านักศึกษาชั้ นปีท่ี 1 และชั้ นปีท่ี 2 ของ
มหาวทิยาลยักรุงเทพมีกลยุทธ์การเรียนภาษาดา้นอภิปัญญาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  โดยมี
ค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั .23  การศึกษาคร้ังน้ีคาดวา่จะมีขนาดอิทธิพลมากกวา่การศึกษาท่ีผา่นมาเล็กนอ้ย  
เน่ืองจากเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 กบัชั้นปีท่ี 3  จึงก าหนดค่าอิทธิพลไวท่ี้  .3  
นอกจากน้ี ผูว้จิยัก าหนดค่า  power เท่ากบั  .80  และระดบันยัส าคญัเท่ากบั .05 ไดจ้  านวนกลุ่มศึกษา  ชั้น
ปีละ   176 คน รวมทั้งส้ิน  352 คน 

5.3.2 ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามแจกให้กลุ่มศึกษาในสัปดาห์ท่ี 5 ของภาคเรียนท่ี 1  ปี
การศึกษา 2556  โดยอธิบายให้นกัศึกษาเขา้ใจวิธีการประเมินการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษของ
ตนเอง  และความหมายของการประเมินค่าตั้งแต่ระดบั 1 ถึงระดบั 5   ผูว้ิจยัอธิบายและนักศึกษาท า
แบบสอบถามประมาณ 35  นาที  แลว้จึงเก็บแบบสอบถามคืนทนัที 
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5.3.3  การวเิคราะห์ผล 
- น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์เชิงสถิติดว้ยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (SD)   
  - ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลยทุธ์ระหวา่งกลุ่ม ทดสอบปฏิสัมพนัธ์ 
ระหวา่งกลุ่ม และทดสอบปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเพศและชั้นปี โดยใชก้ารทดสอบความ 
แปรปรวนแบบสองทาง (2-way ANOVA) 
 
6.ผลการศึกษา 
 
ตาราง 1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง โดยแบ่งระดบัการใชก้ลยทุธ์การ
เรียนภาษาองักฤษเป็นรายดา้น 

 
กลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษ Mean S.D. ระดับการใช้ 

กลยทุธ์ดา้นการจ า 2.76 0.53 ปานกลาง 
กลยทุธ์ดา้นพุทธิปัญญา 3.09 0.65 ปานกลาง 
กลยทุธ์ดา้นการทดแทน 3.34 0.71 ปานกลาง 
กลยทุธ์ดา้นอภิปัญญา 3.51 0.74 ปานกลาง 
กลยทุธ์ดา้นอารมณ์และความรู้สึก 2.97 0.60 ปานกลาง 
กลยทุธ์ดา้นสังคม 3.23 0.75 ปานกลาง 
รวม 3.14 0.50 ปานกลาง 

 

*  ระดบัการใชก้ลยทุธ์ 
1 - 1.80  =  ไม่มีการใชห้รือใชน้อ้ยมาก 

1.81 - 2.60   =  ใชไ้ม่ค่อยบ่อย 
2.61 – 3.90  =   มีการใชบ้างคร้ัง 
3.91 – 4.20 =   มีการใชบ้่อย 
4.20 – 5.00 =   มีการใชเ้สมอหรือตลอดเวลาท่ีเรียน 

 
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการใชก้ลยทุธ์  ผลการศึกษาพบวา่  นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียและ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการใชก้ลยทุธ์ในการเรียนภาษาองักฤษตามรายดา้น ดงัน้ี กลยทุธ์ดา้น
การจ าเท่ากบั 2.76 และ 0.53 กลยทุธ์ดา้นพุทธิปัญญาเท่ากบั 3.09 และ 0.65 กลยทุธ์ดา้นการทดแทน
เท่ากบั 3.34 และ 0.71 กลยทุธ์ดา้นอภิปัญญาเท่ากบั 3.51 และ 0.74 กลยทุธ์ดา้นอารมณ์และความรู้สึก
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เท่ากบั 2.97 และ 0.60 กลยทุธ์ดา้นสังคมเท่ากบั 3.23 และ 0.75 ส่วนผลรวมของคะแนนเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการใชก้ลยทุธ์ในการเรียนภาษาองักฤษ เท่ากบั 3.14 และ 0.50  มีระดบัการ
ใชก้ลยทุธ์ในการเรียนภาษาองักฤษทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงัท่ีแสดงไวใ้น 

ตาราง1
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ในส่วนของการเปรียบเทียบการใชก้ลยทุธ์ระหวา่งชั้นปี  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
สองทางดงัท่ีเสนอไวใ้นตาราง 2 พบวา่  ไม่พบความแตกต่างของการใชก้ลยุทธ์ ระหวา่งชั้นปี  อยา่งไร
ก็ตาม  พบความแตกต่างระหวา่งเพศ  โดยนกัศึกษาเพศชายใชก้ลยทุธ์การเรียนดา้นพุทธิปัญญามากกวา่
นกัศึกษาเพศหญิงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (F = 5.527,   p =  .019)     และนกัศึกษาเพศหญิงใชก้ลยทุธ์
การเรียนดา้นอารมณ์และความรู้สึกมากกวา่นกัศึกษาเพศชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (F  = 6.847,  p  
=  .009)   นอกจากน้ี  พบปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเพศและชั้นปีในดา้นการใชก้ลยุทธ์ดา้นความจ า  (F =  
3.936,  p  =  .048)  อยา่งไรก็ตาม  ผลการเปรียบเทียบความต่างรายคู่ของ Simple main effect ไม่พบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากขนาดอิทธิพล  (Effect 
size) ของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเพศมีค่าไม่สูงนกั (Partial eta squared  =  .011)   กลุ่มตวัอยา่งถูกแยกเป็น 
4 กลุ่ม ท าใหจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่มลดลงเหลือประมาณ 80-96 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนนอ้ย 
ส่งผลกระทบต่อค่าอ านาจไปในการตรวจพบนัยส าคญั (Power)  แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มก็คือ 
นกัศึกษาชายชั้นปีท่ี 1 มีแนวโนม้ในการน ากลยุทธ์ดา้นการจ ามาใชใ้นการเรียนภาษาองักฤษนอ้ยกว่า
นกัศึกษาชายชั้นปีท่ี 3 นอกจากน้ี นกัศึกษาหญิงชั้นปีท่ี 1  มีแนวโนม้ในการใชก้ลยุทธ์ดา้นการจ าใน
การเรียนภาษาองักฤษมากกวา่นกัศึกษาหญิงชั้นปีท่ี 3 ซ่ึงแสดงไดด้งัแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพที ่1 แผนภาพแสดงค่าเฉล่ียของนกัศึกษาชายและหญิง ชั้นปีท่ี 1 และ 3 ท่ีน ากลยทุธ์ดา้นการจ า

มาใชใ้นการเรียนภาษาองักฤษ 

 

 
 

7.สรุปการศึกษา 

กลุ่มตวัอย่างใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษในระดบัปานกลางในทุกดา้นของกลยุทธ์  กล

ยุทธ์ท่ีนกัศึกษาใช้สูงท่ีสุดคือ กลยุทธ์ดา้นอภิปัญญา  ในขณะท่ีกลยุทธ์ท่ีนกัศึกษาใช้นอ้ยท่ีสุดคือ  กล

ยทุธ์ดา้นการจ า   นอกจากน้ีระดบัชั้นเรียนไม่มีผลต่อการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษา  

อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาพบความแตกต่างระหวา่งเพศ  โดยนกัศึกษาเพศชายใชก้ลยุทธ์การเรียนดา้น

พุทธิปัญญามากกวา่นกัศึกษาเพศหญิงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  และนกัศึกษาเพศหญิงใชก้ลยุทธ์การ

เรียนดา้นอารมณ์ และความรู้สึกมากกวา่นกัศึกษาเพศชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

 

ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 3 
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8.อภิปรายผล 

การวจิยัคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะในประเด็นต่างๆดงัน้ี 
8.1  การใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษาของนกัศึกษา 

กลุ่มตวัอย่างใช้กลยุทธ์ทุกด้านระดบัปานกลาง   เม่ือพิจารณารายด้านพบว่านักศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งใชก้ลยุทธ์ดา้นพุทธิปัญญามากกวา่กลยุทธ์ดา้นความจ า  ผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี
การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า นักศึกษากลุ่มตวัอย่างใช้กลยุทธ์การเรียนด้านความจ าเท่ากบั 2.76 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  การใช้กลยุทธ์ความจ าเท่ากบั 0.53  กลยุทธ์ความจ าเป็นกลยุทธ์ทางตรงเก่ียวกบั
วิธีการเรียนท่ีช่วยให้จ  าขอ้มูลไดง่้าย  การท่ีนกัศึกษากลุ่มตวัอย่างใชก้ลยุทธ์การเรียนดา้นความจ านอ้ย
ท่ีสุดอาจอธิบายได้ดังต่อไปน้ี  ประการแรก    กลยุทธ์ความจ าเป็นกลยุทธ์การเรียนภาษาทางตรง
เก่ียวกบักระบวนการคิดโดยตรงเก่ียวกบัภาษา   ประการท่ี 2  นกัศึกษาบางคนอาจไม่กลา้ระบุวา่ใชก้ล
ยทุธ์การเรียนดา้นความจ าเพราะกงัวลวา่ อาจมีผลดา้นลบต่อภาพพจน์ของนกัศึกษาเพราะจะสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ Program for the International Assessment (PISA) ท่ีช้ีให้เห็นวา่ระบบการศึกษา
ไทยเน้นความจ า  ท าให้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่ในอันดับต ่ า นอกจากน้ีจาก
แบบสอบถามกลยทุธ์การเรียนภาษาของ Oxford กลยทุธ์การเรียนดา้นความจ าไม่ไดห้มายถึงการท่องจ า
ค าศพัท์  วลี หรือประโยค แต่หมายถึง  การแสดงท่าทางให้สอดคลอ้งกบัความหมายของค าศพัท์ใหม่  
การใชค้  าสัมผสัช่วยในการจ าค าและการสร้างภาษาในใจเก่ียวกบัค าศพัทใ์หม่ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีนกัศึกษา
ระดบัมหาวทิยาลยัไม่คุน้เคย และไม่นิยมใชจึ้งมีผลท าให้นกัศึกษาใชก้ลยุทธ์การเรียนดา้นความจ านอ้ย
ท่ีสุด 

นอกจากน้ี  นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาดา้นอภิปัญญามากท่ีสุด  กล่าวคือ  
คะแนนเฉล่ียการใช้กลยุทธ์ด้านอภิปัญญาเท่ากับ 0.74  กลยุทธ์ด้านอภิปัญญาเก่ียวกับวิธีการเรียน 
เพื่อให้ประสบความส าเร็จ เช่น การตั้งใจเรียน  การวางแผนการเรียนด้วยการก าหนดเป้าหมาย  หา
โอกาสฝึกฝนตลอดจนประเมินการเรียนรู้ของตวัเอง  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ O’ Malley et al., 
(1985) ท่ีไดช้ี้ให้เห็นวา่นกัศึกษาระดบักลางมีแนวโนม้ท่ีจะใชก้ลยุทธ์การเรียนดา้นอภิปัญญามากกว่า
นกัศึกษาระดบัตน้  นอกจากน้ีการศึกษาของ Chamot (Chamot et al., 1987) ช้ีให้เห็นวา่นกัศึกษาใชก้ล
ยุทธ์การเรียนดา้นอภิปัญญาเพิ่มข้ึนตามระดบัชั้นของการเรียน  การท่ีนกัศึกษากลุ่มตวัอย่างใช้กลยุทธ์
การเรียนดา้นอภิปัญญามากท่ีสุด  อาจอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี    ประการแรก  กลยุทธ์ดา้นอภิปัญญา  เป็น
กลยทุธ์ทางออ้มท่ีส่งเสริมการเรียนภาษา  ท าใหผู้เ้รียนสามารถจดัการและวางแผนการเรียนรู้ของตวัเอง  
อาจกล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีช่วยท าให้นกัศึกษาประสบความส าเร็จ  เพราะโดยภาพรวม  เน้ือหา  
กิจกรรม และวิธีการสอนของรายวิชา  001102 และ 001311 มุง้เนน้ให้นกัศึกษาใชว้ิธีการเรียนเพื่อให้
ประสบความส าเร็จซ่ึงไดแ้ก่การตั้งใจเรียน  การวางแผนการเรียนดว้ยการก าหนดเป้าหมาย  หาโอกาส

217



ฝึกฝนตลอดจนการประเมินการเรียนรู้ของตวัเอง  ประการท่ี 2  นกัศึกษาบางคน  อาจระบุวา่ใชก้ลยุทธ์
ด้านอภิปัญญาเพื่อให้เกิดผลด้านบวกต่อภาพพจน์ขอนักศึกษา  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
001102  เป็นวิชาบงัคบัและรายวิชา  001311 เป็นวิชาบงัคบั  หรือบงัคบัเลือก มีผลต่อการส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา  4  ปี ท าให้นกัศึกษากลุ่มศึกษาใชก้ลยุทธ์การเรียนดา้นอภิปัญญามากท่ีสุด  
เพราะเป็นกลยทุธ์ท่ีจะช่วยท าใหส้อบผา่นและประสบความส าเร็จในการเรียน  สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ Hong–Nam และ Leavell (2006)  ท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนระดบัตน้และระดบักลางใชก้ลยุทธ์การเรียน
ดา้นอภิปัญญามากท่ีสุด 

  
8.2  ผลการเปรียบเทียบการใชก้ลยทุธ์ระหวา่งเพศและชั้นปี 

8.2.1   ผลการเปรียบเทียบการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 
3  ผลการศึกษาพบวา่  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 001102 และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 001311 ใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .05  แสดงว่าพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาทั้งสองชั้นปีไม่มีความแตกต่าง  อาจจะมาจาก
สาเหตุท่ีว่านกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 001311  ส่วนมากไดแ้ก่  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ส่วนน้อย
ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  ความแตกต่างระหวา่งชั้นปียงัไม่ชดัเจนมากพอ  เพราะไม่ใช่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 
4 ทั้งหมด ผลการวจิยัคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ แพรวพรรณ พร้ิงพร้อม (2552) ท่ีไดศึ้กษาการ
ใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษา มหาวิทยาลยักรุงเทพ  ชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 จ  านวน 
486 คน  ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษาทั้ง 2 ชั้นปี  ใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาไม่แตกต่างกนั  นอกจากน้ี  
ผลการวจิยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Ok (2003, อา้งใน Rahimi. et al., 2004)  ท่ีพบวา่ระดบัชั้น
ปีของนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัไม่มีผลอย่างมีนัยส าคญัต่อการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษา แสดงว่า 
พฤติกรรมการเรียนภาษาของนกัศึกษาทั้งสองชั้นปีไม่มีความแตกต่าง (แพรวพรรณ  พร้ิงพร้อม, 2552) 
นอกจากน้ีผลการวิจยัคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Rahimi. et al., 2004)  ท่ีไดเ้สนอวา่ ตามปกติ
นกัศึกษาไม่ไดเ้รียนรู้ภาษาองักฤษมากนกัจากการเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั  ในทางตรงกนั
ขา้ม   นกัศึกษาเรียนรู้ภาษาองักฤษไดม้ากกวา่จากการเรียนพิเศษ หรือจากสถาบนัภาษา   อาจกล่าวได้
วา่  ระดบัชั้นปีของนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัไม่มีผลอยา่งนยัส าคญัต่อการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษา  
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพท่ีจ ากดัในบริบทการเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ประเทศไทย  อยา่งไรก็ตาม  ผลการวิจยัคร้ังน้ีขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ  Chamot และคณะ (1987, อา้ง
ใน แพรวพรรณ  พร้ิงพร้อม, 2552)  ท่ีพบวา่ผูเ้รียนใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาดา้นพุทธิปัญญาลดลง  แต่
ใช้กลยุทธ์ดา้นอภิปัญญาสูงข้ึนเม่ือระดบัชั้นการเรียนภาษาของผูเ้รียนสูงข้ึน  นอกจากน้ียงัขดัแยง้กบั
ผลการวิจยัของ Ghani (2003, อา้งใน แพรวพรรณ  พร้ิงพร้อม, 2552)  ท่ีได้น าเสนอผลการศึกษา
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เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของชั้นปี  เพศ และ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนภาษากบัการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษา 
พบวา่ระดบัชั้นปีของผูเ้รียนมีผลต่อการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษา 

8.2.2  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการใชก้ลยทุธ์ระหวา่งเพศ   นกัศึกษาชายใชก้ลยทุธ์
ดา้นพุทธิปัญญา  มากกวา่นกัศึกษาหญิง 

ผลการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ นกัศึกษาชายใชก้ลยุทธ์ดา้นพุทธิปัญญามากกวา่นกัศึกษาหญิง  ซ่ึงอาจ
อธิบายไดโ้ดยใช้แนวคิดของ De Bie (1987, อา้งใน Ruá, 2006)  ท่ีไดเ้สนอไวว้่า  เพศชายมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และแสดงความคิดเห็นได้ดีกว่าเพศหญิง  นอกจากน้ี  ระบบ
การศึกษาคาดหวงัให้เพศชายมีความมัน่ใจในตวัเอง และมีความคิดสร้างสรรค์  นอกจากน้ี Anitei 
(2006) ยงัไดน้ าเสนอผลการวิจยัของนกัวิจยัหลายๆ คนไวว้่า  เพศชายจะใชก้ระบวนการดา้นตรรกะ
เพื่อเขา้ใจกฏเกณฑ์ของภาษา  ท าให้เขา้ใจกฏไวยากรณ์ของภาษาท่ีเรียนไดเ้ร็วกว่าเพศหญิง  ประการ
สุดทา้ย  Severiens  และ Ten Dam (1994) ไดน้ าเสนอผลการวิจยัของ Dippelhofer-Stiem (1989) ซ่ึงได้
ศึกษาเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีผลต่อวิธีการเรียนรู้  การวิจยัดงักล่าว ได้
ท าการศึกษากบักลุ่มศึกษาในยุโรป 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ออสเตรีย  เยอรมนันี  เนเธอร์แลนด์  ยโูกสลาเวีย  
และโปแลนด์  ผลการศึกษาพบว่า ในทุกประเทศดงักล่าวเพศชายจะแสดงทกัษะการคิดวิเคราะห์ได้
ดีกวา่เพศหญิง 

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการใช้กลยุทธ์ดา้นอารมณ์และความรู้สึก  การศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ นกัศึกษา
หญิงใช้กลยุทธ์การเรียนด้านอารมณ์และความรู้สึกมากกว่านกัศึกษาชาย  กลยุทธ์ดา้นอารมณ์ และ
ความรู้สึกเป็นกลยุทธ์ทางออ้ม เก่ียวกบัการลดความเครียด  การให้ก าลงัใจตวัเอง  รวมทั้งการควบคุม
อารมณ์ตวัเองดว้ยการเขียนบนัทึกความรู้สึกและแบ่งปันความรู้สึกกบัผูอ่ื้น อาจอธิบายความแตกต่าง
ดงักล่าวโดยใช้แนวคิดของ Kramarae (1981, อา้งใน Ruá, 2006) ช้ีให้เห็นว่า ผูส้อนจะคาดหวงัให้
นกัศึกษาหญิงมีความสามารถในการแสดงออกมากกวา่นกัศึกษาชาย  Dash (2003, อา้งใน Bernat & 
Lloyd, 2007) ไดน้ าเสนอแนวคิดวา่  ในการสนทนา  นกัศึกษาหญิงจะพูดนอ้ยกวา่นกัศึกษาชาย  เพราะ
มีความกังวลมากกว่า  และเง่ือนไข ปัจจยัทางวฒันธรรมของสังคม ท าให้นักศึกษาหญิงลังเลท่ีจะ
แสดงออกดว้ยการพูด  ดว้ยเหตุน้ีนกัศึกษาหญิงจึงจ าเป็นตอ้งแสดงออกดว้ยการเขียนบนัทึกความรู้สึก
แทนสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Ru´a (2006) ท่ีไดเ้สนอวา่ เพศหญิงสนทนาเพื่อใชก้ลยุทธ์ดา้นอารมณ์ 
และความรู้สึก เพราะเพศหญิงได้รับการปลูกฝัง นับตั้ งแต่วยัเด็กให้มีทักษะการส่ือสารสนทนา  
นอกจากน้ี การศึกษาของ Politzer, 1983; Reid, 1987 (อา้งใน Hong-Nam และ Leavell, 2006) ได้
ช้ีให้เห็นว่า  ผูเ้รียนชาวเอเชียได้รับการปลูกฝังให้รับฟังผูอ่ื้นมากกว่าการแสดงความคิดเห็นในท่ี
สาธารณะ   ประการสุดทา้ย การศึกษาของ Ehrman และ Oxford, 1989; Oxford, 1990; Oxford และ 
Ehrman, 1995; Politzer, 1983; Oxford และ Nyikos; 1989; Green และ Oxford, 1995 (อา้งใน Hong-
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Nam และ Leavell, 2006) เพศหญิงใชก้ลยุทธ์การเรียนดา้นอารมณ์ และความรู้สึกอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
 
2.  ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

2.1  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความเช่ียวชาญดา้นภาษา (Language proficiency) ท่ีมีผลต่อการใช้
กลยทุธ์การเรียนภาษา แทนระดบัชั้นการเรียนภาษา (Level of language learning) เพราะไม่
มีความแตกต่างท่ีชดัเจนและมากเพียงพอในส่วนท่ีเก่ียวกบัระดบัชั้นการเรียนภาษา  หาก
ศึกษาเก่ียวกบัระดบัความเช่ียวชาญด้านภาษา  สามารถคดัเลือกประชากรกลุ่มศึกษาซ่ึง
ไดแ้ก่นกัศึกษาวชิาเอกภาษาองักฤษและนกัศึกษากลุ่มทัว่ไป 

2.2  ควรมีการศึกษา  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาในรายวิชาท่ีมีการบูรณาการ
เน้ือหา (Integrated skills) ครบทั้ง 4 ทกัษะไดแ้ก่ พดู ฟัง อ่าน และเขียน 

2.3  ควรมีการศึกษาการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษาของนกัศึกษาโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน  เช่น แบบสอบถามการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษา  การสัมภาษณ์กลุ่มและการสังเกต 
เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีมีความเท่ียงตรงมากยิง่ข้ึน 
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วเิคราะห์ความพอใจสูงสุดของผู้บริโภคตามทฤษฎเีศรษฐศาสตร์และหลกัความพอประมาณ
ของผู้บริโภคในหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

An Analysis of the Consumer Maximized Utility on Economics Theory and the 
Moderation onSufficiency Economy Philosophy.     

สุเทพ  พนัประสิทธ์ิ 
อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
 

บทคัดย่อ 
อรรถประโยชน์คือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ซ่ึงแทนความพอใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บจากการ

บริโภคสินคา้และบริการ   เป็นการวดัการสนองความตอ้งการจากความพอใจในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ของผูบ้ริโภคการน าเสนอบทความน้ีเป็นงานทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดเก่ียวกบัความพอใจสูงสุด
ของบริโภคในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และหลักความพอประมาณของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มี
วตัถุประสงค์เพื่อท าการทบทวนและท าความเขา้ใจในประเด็นท่ีส าคญัในแง่ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
และหลกัความพอประมาณของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 ประเด็น คือ (1)  การวิเคราะห์ความพอใจ
สูงสุดในทฤษฎีอรรถประโยชน์   (2) การศึกษาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว (3)  การศึกษาความพอประมาณตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริโภค  (4) การ
วเิคราะห์เปรียบเทียบทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   (5) ขอ้เสนอประเด็น
ในการจดัการชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสมดุลของชีวิตท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจ
ทุนนิยม 

 
ค าส าคัญ:  เศรษฐกจิพอเพยีง   อรรถประโยชน์  ความพอประมาณ 
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Abstract 

Utility theory is an important concept in economics, because it represents satisfaction 
experienced by the consumer of a good. Since one cannot directly measure benefit, satisfaction or 
happiness from a good or service, economists instead have devised ways of representing and 
measuring utility in terms of economic choices that can be measured. This article reviews the 
literature on Analysis of the maximized tility in economics theory and the moderation in Sufficiency 
Economy Philosophy  in  five  dimensions: (1)Analysis of maximized satisfaction in theory of  utility 
, (2)   The  study  of   Sufficiency Economy  Philosophy,(3)   The study  of the moderation in 
Sufficiency Economy Philosophy  ,(4) Comparative analysis of  economic theory and Sufficiency 
Economy  Philosophy factors ,(5) Recommendations for the management of balanced life under the 
philosophy amidst the current global capitalist economy.  
 
Keywords :  Sufficiency Economy, Utility, Moderation   
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1. บทน า  
การบริโภคถือเป็นเป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์นั้นมี

เป้าหมายสุดทา้ยอยู่ท่ีการบริโภค การบริโภคเป็นการบ าบดัหรือสนองความตอ้งการซ่ึงถือเป็นจุดตน้
ก าเนิดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ หากพิจารณาความหมายตามวิธีการของเศรษฐศาสตร์
กระแสหลกั การบริโภค คือการใชสิ้นคา้และบริการบ าบดัความตอ้งการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจหรือ
ความสุข   พฤติกรรมการบริโภคของมนุษยน์ั้น มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ การบริโภคเพื่อสนองความตอ้งการ
เสพส่ิงปรนเปรอตน ซ่ึงเป็นการบริโภคแบบเสพรสใหเ้กิดความพึงพอใจเร่ือยไปไม่รู้จบไม่รู้อ่ิม  กบัการ
บริโภคเพื่อสนองการมีชีวิตท่ีดี ซ่ึงเป็นการบริโภคท่ีมีจุดหมายของการมีชีวิตท่ีดี และเป็นฐานของการ
ฝึกฝนศกัยภาพของตนเองต่อไป  การวิเคราะห์ในบทความเร่ืองน้ีไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการศึกษา
คือ   การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพอใจสูงสุดตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และความพอประมาณของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีขอ้พิจารณาเร่ืองการบริโภคเกิดจากความสามารถในการสร้าง
ความสุขเม่ือเทียบกบัสินคา้และบริการท่ีใช้ในการบริโภค โดยค านึงถึงการใช้ปัจจยัการบริโภคท่ีน้อย
ท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการเบียดเบียนกนัให้นอ้ยท่ีสุด และหากในกระบวนการบริโภคมีการใชปั้จจยัการ
บริโภคน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจ  าเป็นจริงๆ แลว้ก็มีความหมายในตวัว่าประสิทธิภาพในการบริโภคสินคา้และ
บริการสูงสุดดว้ย กล่าวไดอี้กนยัหน่ึงวา่ ประสิทธิภาพการบริโภคในเศรษฐกิจพอเพียง คือการบริหาร
จดัการกระบวนการบริโภคท่ีเน้นความคุม้ค่าของการใช้สินคา้และบริการ หรือตวัหารในสมการของ
ประสิทธิภาพนั่นเอง นอกจากการวดัประสิทธิภาพการบริโภคแลว้ ยงัอาจมีการวดัประสิทธิผลการ
บริโภคอีกกรณีหน่ึง โดยเทียบระหว่างความสุขและของเสียจากกระบวนการบริโภค ประสิทธิผลเป็น
การวดัท่ีแสดงถึงคุณภาพการบริโภคว่า ความสุขท่ีได้จากกระบวนการบริโภคนั้น ตรงกบัท่ีตอ้งการ
เพียงใด ในเศรษฐศาสตร์ ประสิทธิผลการบริโภค เน้นท่ีการบริโภคเพื่อให้ได้ความสุขตรงกบัท่ีใจ
ปรารถนามากท่ีสุด โดยละเลยการให้ความส าคญัอย่างจริงจงัวา่เป็นความตอ้งการประเภทใด และจะมี
ของเสียเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุดหรือไม่ กล่าวไดอี้กนยัหน่ึงวา่ ประสิทธิผลการบริโภคในเศรษฐศาสตร์ คือการ
บริหารจัดการกระบวนการบริโภคโดยเน้นท่ีตัวตั้ งของสมการประสิทธิผล อันได้แก่ ความสุข
เช่นเดียวกบัประสิทธิภาพการบริโภค  โดยค านึงวา่ ค  าวา่ ความสุข หมายเฉพาะ ความสุขท่ีท าให้มีชีวิตท่ี
ดี คือ เม่ือบริโภคแลว้ไม่ท าให้เสียสุขภาวะของตนเอง แต่ให้เป็นไปในทางท่ีพฒันาสุขภาวะ เสริมสุข
ภาวะนั้น ส่วนความสุขท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการบริโภคเพื่อสนองความตอ้งการเสพส่ิงปรนเปรอตน 
แมจ้ะไม่ใช่ของเสียจากการบริโภค เป็น “ความสุขพอกเสริม” ดว้ยตณัหาท่ีไม่น าไปสู่การพฒันาสุข
ภาวะ ก็ถือว่าเป็นของเสียจากการบริโภคเช่นกนั ประสิทธิผลการบริโภคจึงได้แก่ ความสุขท่ีเกิดข้ึน
เทียบกับของเสียจากการบริโภค โดยเน้นให้เกิดของเสียจากกระบวนการบริโภคให้น้อยท่ีสุด ทั้งน้ี
เพื่อให้เกิดการเบียดเบียนกนัให้น้อยท่ีสุด และหากในกระบวนการบริโภคมีของเสียเกิดข้ึนน้อยท่ีสุด
แล้วก็มีความหมายในตัวว่าอัตราส่วนของความสุขต่อของเสียสูงสุดด้วย กล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่า 
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ประสิทธิผลการบริโภคในเศรษฐกิจพอเพียง คือการบริหารจดัการกระบวนการบริโภคท่ีเนน้ให้เกิดของ
เสียจากกระบวนการบริโภคใหน้อ้ยท่ีสุด หรือตวัหารในสมการของประสิทธิผลนัน่เอง            
2.การวเิคราะห์ความพอใจสูงสุดในทฤษฎอีรรถประโยชน์ (Theory of Utility) 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์วเิคราะห์ความพอใจสูงสุดตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภควา่ มีการตอบสนอง
ต่อปริมาณซ้ือสินคา้หรือบริการอย่างไร ภายใตร้ายไดห้รือจ านวนเงินท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดันั้นให้เกิดความ
พอใจสูงสุด นกัเศรษฐศาสตร์ไดพ้ยายามหาทฤษฎีท่ีจะใชอ้ธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภค วา่ในสถานการณ์
หน่ึงท่ีผูบ้ริโภคก าลงัเผชิญอยู ่ในภาวะท่ีผูบ้ริโภคมีงบประมาณท่ีจ ากดั ราคาสินคา้ในตลาดขณะนั้น และ
ดว้ยความตอ้งการท่ีจะแสวงหาความพึงพอใจสูงสุด ผูบ้ริโภคจะมีการจดัสรรเงินอยา่งไร ในการอธิบาย
นั้น มีทฤษฎีท่ีใช้อธิบายอยู ่ 3 คือ ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Theory of Utility) ทฤษฎีเส้นความพอใจ
เท่ากนั (Indifference Curve Analysis) และทฤษฎีว่าด้วยความพึงพอใจอย่างเปิดเผย (Revealed 
Preference Theory)ในบทความน้ีขอน าเสนอทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Theory of Utility)ซ่ึงเป็นทฤษฎี
แรกท่ีอธิบายพฤติกรรมการบริโภคและเป็นฐานแนวคิดของทฤษฎีล าดบัต่อมา. 

ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Theory of Utility)เกิดข้ึนในทศวรรษท่ี 1960  นกัเศรษฐศาสตร์ส านกันี
โอคลาสสิก ชาวเยอรมนั Herman Heinrich Gossen, ชาวองักฤษ Stanley Javon และชาวฝร่ังเศส Leon 
Walas และนกัเศรษฐศาสตร์ส านกัออสเตรียน เช่น Kakl Manger , Von Weiser และ Bohn Bawerti  
(มนูญ พาหิระ :2523)  แนวคิดทฤษฎีน้ีไดอ้ธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยมีขอ้สมมติพื้นฐานวา่ ผูบ้ริโภค
จะไดรั้บความพอใจหรืออรรถประโยชน์จากการบริโภคสินคา้หรือบริการจ านวนต่างๆ กนั และมีความ
พึงพอใจท่ีสามารถวดัเป็นหน่วยไดเ้รียกวา่” Util “อุปสงคข์องผูบ้ริโภคคนใดคนหน่ึงท่ีมีต่อสินคา้หรือ
บริการชนิดหน่ึงมาจากความพยายามท่ีจะท าให้อรรถประโยชน์ของเขาสูงสุดภายใตข้อ้จ ากดัทางดา้น
รายไดแ้ละราคาตลาดท่ีมีอยู่ ดงันั้นอาจเรียกทฤษฎีอรรถประโยชน์ได้อีกช่ือหน่ึงว่า “ความพอใจท่ี
นบัเป็นหน่วยได(้ Cardinal Utility Theory)” 

2.1.ความหมายของอรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดม้า ได้
ใช ้ไดบ้ริโภค หรือไดป้ระโยชน์จากสินคา้และบริการ(พรพิมล สันติมณีรัตน์, 2541) 

2.2 ข้อสมมติของทฤษฎ(ีธีระพงษ ์ วกิิตเศรษฐ, 2540) มีขอ้สมมติ 8 ประเด็นคือ.   
(1) ผูบ้ริโภคสามารถวดัค่าหรือค านวณระดบัความพอใจเป็นหน่วยวดัได ้โดยท่ีหน่วยวดัของ

ระดบัความพึงพอใจนั้นออกมาในรูปตวัเลขท่ีแน่นอน (measureable quality) เช่น หน่วยของเงินตรา 
เป็นตน้ 

(2) ผูบ้ริโภคสามารถเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการท่ีมีความแตกต่างกนั
เพื่อน าไปสู่ระดบัความพึงพอใจสูงสุด 

(3) ผูบ้ริโภคมีความรู้อยา่งสมบูรณ์ในการตดัสินใจเลือกสินคา้และบริการท่ีมีอยู ่
(4) ราคาและคุณภาพของสินคา้และบริการคงท่ีตลอดการวเิคราะห์ 
(5) ผูบ้ริโภคมีรายไดจ้  านวนจ ากดัและคงท่ี 
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(6) ความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการชนิดหน่ึงมากหรือนอ้ยข้ึนกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ท่ีมีต่อสินคา้นั้นๆ และสินคา้ชนิดเดียวกนัและจ านวนท่ีเท่ากนัจะให้ความพึงพอใจต่อผูบ้ริโภคแต่ละคน
ไม่เท่ากนั และในเวลาท่ีแตกต่างกนัความพึงพอใจจากสินคา้ชนิดเดียวกนัอาจแตกต่างกนั  เช่น ความ
พอใจจากน ้าแกว้แรกหลงัจากเดินทางมาหลายวนัในทะเลทราย. 

(7) ความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการบริโภคสินคา้หรือบริการชนิดหน่ึงไม่สามารถทดแทนดว้ย
การบริโภคสินคา้หริอบริการอีกชนิดหน่ึงได้ หรืออรรถประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคได้รับจากสินคา้หรือ
บริการชนิดท่ีหน่ึงจะไม่ถูกกระทบจากการบริโภคสินคา้ชนิดท่ีสอง สามหรืออ่ืนๆ  

(8) ความพึงพอใจทั้งหมดท่ีผูบ้ริโภคได้รับจากการบริโภคสินคา้หรือบริการหลายประเภท
สามารถน ามารวมกนัและอรรถประโยชน์ของคนในสังคมสามารถน ามารวมกนัได ้(additive quality) 

2.3.การวัดความพึงพอใจ (Utility Measurement): เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บสินคา้หรือบริการมาเพื่อ
สนองความตอ้งการของตนเอง ในทางเศรษฐศาสตร์กล่าววา่ ค่าของความพึงพอใจในสินคา้และบริการ
นั้นสามารถวดัไดเ้ป็นหน่วย ยทิูล เช่น ด่ืมน ้ าส้มแกว้ 1 แกว้ ไดรั้บความพึงพอใจเท่ากบั 10 ยทิูล เม่ือด่ืม
แกว้ท่ีสอง จะไดรั้บความพึงพอใจเท่ากบั15 ยทิูล (มนูญ พาหิระ ,2523) 

(1) ความพงึพอใจรวม (Total Utility : TU) หมายถึง ความพึงพอใจทั้งหมดท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ
จากการบริโภคสินคา้และบริการในขณะหน่ึงๆ ในจ านวนท่ีแตกต่างกนั เช่น ด่ืมน ้าส้มแกว้ 1 แกว้ ไดรั้บ
ความพึงพอใจเท่ากบั 10 ยทิูล เม่ือด่ืมแกว้ท่ีสอง จะไดรั้บความพึงพอใจเท่ากบั 15 ยทิูล ดงันั้น ค่าความ
พึงพอใจรวมจะมีค่าเท่ากบั 25 ยทิูล เป็นตน้ ดงันั้นจึงสามารถเขียนฟังกช์ัน่แสดงค่าความพึงพอใจรวมท่ี
เกิดข้ึนจากสินคา้ชนิดหน่ึงไดว้า่ 

                                    
  โดยท่ี QA เท่ากบัจ านวนสินคา้ A ท่ีผูบ้ริโภคท าการบริโภคอยู ่ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคท าการบริโภค
สินคา้หลายๆ ชนิดอยูพ่ร้อมกนั ฟังกช์ัน่ความพึงพอใจรวมจะเขียนไดว้า่ 

 
โดยท่ี fi(Qi) คือ ความพึงพอใจรวมท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภคสินคา้ชนิดท่ี i และจากการบริโภค

สินคา้หลายๆ ชนิดพร้อมๆ กนั(ธีระพงษ ์ วกิิตเศรษฐ, 2540) 
(2) ความพงึพอใจส่วนเพิม่ (Marginal Utility : MU) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ

เพิ่มข้ึนหรือลดลงจากเดิม เม่ือไดรั้บสินคา้หรือบริการเพิ่มข้ึน 1 หน่วย เช่น เม่ือด่ืมน ้าส้ม 2 แกว้ จะ
ไดรั้บความพึงพอใจรวม 25 ยทิูล เม่ือด่ืมน ้าส้มแกว้ท่ี 3 ท าใหค้วามพึงพอใจรวมเท่ากบั 30 ยทิูล ดงันั้น
ความพึงพอใจของน ้าส้มแกว้ท่ี 3 จะเท่ากบั 5 ยทิูล เป็นตน้ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจรวมและความพึงพอใจหน่วยสุดทา้ย ค่าความพึงพอใจรวม
มีความสัมพนัธ์กบักบัความพึงพอใจส่วนเพิม่  โดยท่ีเราสามารถค านวณหาค่าใดค่าหน่ึงจากอีกค่าหน่ึง 
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โดย 

                                          
     โดยท่ี MU คือ ความพึงพอใจหน่วยสุดทา้ยของการบริโภคสินคา้หรือบริการ n หน่วย 
     TUn คือ ความพึงพอใจรวมจากการบริโภคสินคา้หรือบริการ n หน่วย 
     TUn-1 คือ ความพึงพอใจรวมจากการบริโภคสินคา้หรือบริการ n-1 หน่วย 
     ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคไม่ไดเ้พิ่มการบริโภคทีละหน่วยสามารถหาความพึงพอใจหน่วยสุดทา้ย
โดยประมาณไดจ้าก 

                                             
ในกรณีท่ีรู้ค่าความพึงพอใจส่วนเพิ่ม  ก็สามารถหาค่าอรรถประโยชน์รวมไดโ้ดยการรวมความ

พึงพอใจส่วนเพิ่ม เขา้กบัหน่วยแรกจนถึงหน่วยสุดทา้ยท่ีบริโภค คือ 

                                                      
(3) กฎการลดน้อยถอยลงของความพึงพอใจเพิ่ม (The Law of Diminishing Marginal 

Utility) มีหลกัวา่ “เม่ือผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคสินคา้หรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึงเพื่อสนองความตอ้งการ
ของตนเองแลว้ ความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการท่ีเพิ่มข้ึนจะลดลงตามล าดบัจนมีค่าเป็นศูนยห์รือติด
ลบได”้    (ธีระพงษ ์ วกิิตเศรษฐ, 2540 )  ซ่ึงกฎดงักล่าวจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขบางประการคือ 

1) สินคา้ท่ีบริโภคอยูน่ั้นตอ้งมีการระบุหน่วยท่ีแน่นอน เช่น การใชป้ระโยชน์จากรองเทา้ท่ีมี
จ  านวนเพิ่มข้ึนทีละ 1 คู่  
2) การบริโภคสินคา้หรือบริการนั้นๆ ในช่วงเวลาท่ีแน่นอน 
3) รสนิยมของผูบ้ริโภคในช่วงเวลาท่ีพิจารณาไม่มีการเปล่ียนแปลง 
ในความเป็นจริง ความพึงพอใจหน่วยส่วนเพิ่ม ไม่จ  าเป็นจะตอ้งลดลงตั้งแต่การบริโภคสินคา้

หรือบริการถดัจากหน่วยแรก เช่น การบริโภครถยนตค์นัท่ีสองในครอบครัวท่ีสามีหรือภรรยาท างานใน
แตกต่างกนัมาก ซ่ึงการมีรถยนตเ์พิ่มข้ึน 1 คนัอาจช่วยท าให้การเดินทางไปท างานมีความสะดวกมาก
ยิง่ข้ึน และท าใหค้วามพึงพอใจรวมเพิ่มสูงข้ึนมากกวา่เดิม อยา่งไรก็ตามกฎการลดลงของความพึงพอใจ
หน่วยสุดทา้ยก็จะมีบทบาทหากมีรถยนตค์นัท่ี 3 และ 4 ท่ียอ่มไม่ท าให้ความพึงพอใจเพิ่มข้ึนมากเท่าใด
นกั นอกจากน้ีอาจมีขอ้โตแ้ยง้วา่ไม่ใช่ของทุกชนิดสามารถน ากฎการลดนอ้ยถอยลงสามารถน ามาใชใ้น
การอธิบายได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เงิน อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาขอ้สมมติของการวิเคราะห์วา่ สินคา้
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หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บตอ้งเป็นสินคา้ชนิดหน่ึงเพียงชนิดเดียว  เราไม่สามารถจดัไดว้่าเงินแต่ละ
หน่วยเป็นสินคา้ชนิดเดียวไดโ้ดยตลอด เพราะในความเป็นจริงแลว้ผูบ้ริโภคไม่ไดต้อ้งการตวัเงิน แต่
ตอ้งการอ านาจซ้ือของเงินท่ีสามารถซ้ือส่ิงของหรือบริการได ้ ซ่ึงเงินสามารถซ้ือสินคา้หรือบริการได้
หลากหลาย การจดัวา่เงินเป็นสินคา้ชนิดเดียวกนัตลอดจึงไม่ถูกตอ้งนกั นอกจากน้ีหากเปรียบเทียบ
ค่าเงิน 1 บาทในกรณีท่ีเรามีเงิน 10,000 บาท กบัเม่ือมีเงิน 10 บาท อาจกล่าวไดว้า่ เงิน 1 บาทในขณะท่ีมี
เงิน 10,000 บาทมีค่าต ่ากวา่ เงิน 1 บาท ในกรณีมีเงิน 10 บาท 
2.3.การบรรลุความพอใจสูงสุด  (ดุลยภาพของผู้บริโภค) 

เป้าหมายของทฤษฎีอรรถประโยชน์เพื่อหาค าตอบวา่ผูบ้ริโภคจะแสวงหาความพึงพอใจสูงสุด
อย่างไรในการบริโภคสินคา้หรือบริการภายใตข้อ้จ ากดัทางดา้นงบประมาณ โดยท่ีผูบ้ริโภคไม่คิดจะ
เปล่ียนแปลงหรือปรับปริมาณการบริโภคไปจากเดิม  ปริมาณการบริโภคในขณะนั้นเป็นจ านวนท่ี
เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีเรียกว่า ผูบ้ริโภคอยู่ในดุลยภาพประสิทธิภาพการบริโภคใน
เศรษฐศาสตร์กระแสหลกั เนน้การบริโภคเพื่อให้ไดค้วามสุขสูงสุดเม่ือเทียบกบัรายไดท่ี้มีจ  ากดัในการ
ซ้ือหาสินคา้และบริการเพื่อการบริโภค โดยละเลยการให้ความส าคญัอย่างจริงจงัว่าจะใช้ปัจจยัการ
บริโภคนอ้ยท่ีสุดหรือไม่ และของเสียท่ีเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุดหรือไม่ เพราะมีขอ้สมมติฐานวา่ ถา้ความสุขต่อ
สินค้าและบริการสูงสุดภายใต้เง่ือนไขความจ ากัดของรายได้ ก็มีความหมายอยู่ในตัวแล้วว่าเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดภายใตเ้ง่ือนไขของขอ้จ ากดัดงักล่าว โดยมิไดก้งัวลถึงของเสียท่ีจะเกิดตามมา ผลก็
คือ อาจจะมิไดใ้ชปั้จจยัการบริโภคนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจ  าเป็นจริงๆ แต่กลบัเป็นว่า บริโภคให้มากท่ีสุดเท่าท่ี
รายไดจ้ะพออ านวยได ้กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ ประสิทธิภาพการบริโภคในเศรษฐศาสตร์   คือการบริหาร
จดัการกระบวนการบริโภคโดยเนน้ท่ีตวัตั้งของสมการประสิทธิภาพ อนัไดแ้ก่ ความสุขภายใตเ้ง่ือนไข
ขอ้จ ากดัของรายไดห้รืองบประมาณนัน่เอง 
3. การศึกษาหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะ
แนวทาง การด าเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ(2540)  และเม่ือภายหลงัไดท้รงเนน้ย  ้าแนวทางการแกไ้ขเพื่อให้รอดพน้  และสามารถด ารงอยู่
ไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยืน  ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ       พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัวไดท้รงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทัว่ไป  ดงัน้ี 

ความพอเพียง  หมายถึง (1) ความพอประมาณ(2) ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
ระบบ(3) ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่ง ในการน าวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกใน
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คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และใหมี้ความรอบรู้ท่ีเหมาะสมด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มี
สติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและ
กวา้งขวาง ทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี  (ส านกังาน 
กปร.2550) 

เศรษฐกิจพอเพียงจึง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั 
ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบั รัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปใน 
ทางสายกลาง โดย เฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อยุคโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี ระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อ
การมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจาก การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก…” จากวธีิการจ าแนกวเิคราะห์
ในส่วนน้ี สรุปไดว้า่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองคป์ระกอบของค านิยามท่ีส าคญั 3 ประการ 
ไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวั และทั้ง 3 องคป์ระกอบน้ียงัจะตอ้ง
เกิดข้ึนพร้อมกนั โดยหากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงก็จะไม่ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากน้ียงัมีขอ้พึงสังเกตดว้ยวา่ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน าไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสมบูรณ์นั้น นอกจากตอ้งมีองคป์ระกอบของค านิยามทั้ง 3 พร้อมกนัแลว้ ยงัจะตอ้ง
ข้ึนกบัเง่ือนไขท่ีส าคญัอีก 2 ประการ ไดแ้ก่ ความรู้และคุณธรรม ซ่ึงก็เป็นเง่ือนไขจ าเป็นท่ีตอ้งเกิดข้ึน
พร้อมกนัโดยขาดตวัใดตวัหน่ึงไม่ได ้อีกเช่นกนั 

กล่าวคือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) หรือระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
นั้น จะมีความสมบูรณ์เป็นระบบไดต้ามค านิยาม จะตอ้งประกอบไปดว้ยลกัษณะ 3 ประการไดแ้ก่ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุม้กนัในตวั และเง่ือนไข 2 ประการ ไดแ้ก่ เง่ือนไขความรู้ และ
เง่ือนไขคุณธรรมในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบแต่ละส่วนและผลท่ีเกิดข้ึน ในเชิง
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร  อนัเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงของการวิเคราะห์ในเชิง
เศรษฐศาสตร์ องคป์ระกอบทั้งสามประการในค านิยาม สามารถพิจารณาวิเคราะห์แยกออกเป็น 2 ส่วน    
ส่วนแรกเป็นองค์ประกอบท่ีสร้างให้เกิดความย ัง่ยืนของการใช้ทรัพยากร ในสถานการณ์ท่ีปราศจาก
ผลกระทบภายนอก (Deterministic optimality) ซ่ึง ประกอบดว้ยความพอประมาณ และความมีเหตุผล    
ส่วนท่ีสองเป็นองค์ประกอบท่ีเสริมประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ให้พร้อมต่อการรองรับ
ผลกระทบจากภายนอก (Stochastic optimality) อนัไดแ้ก่ การมีภูมิคุม้กนัในตวั 

ทั้งน้ี องคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนของค านิยาม มีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัอยา่งเป็นระบบ กล่าวคือ 
ความมีเหตุผลถือไดว้า่เป็นกระบวนการเสริมสร้างให้ความพอใจเป็นไปอยา่ง พอประมาณ ระดบัของ
ความพอประมาณก็จ  าเป็นตอ้ง พอเพียงในเชิงการสร้างภูมิคุม้กนัในตวั และการมีภูมิคุม้กนัในตวั ก็เป็น
ปัจจยัเสริมสร้างให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจท่ีมีลกัษณะเป็นพลวตัรเป็นไปอยา่งมีเหตุผล
ในระยะยาวเง่ือนไขจ าเป็นทั้ง 2 ประการท่ีตอ้งอยูคู่่กนัอยา่งสมดุล ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
ความรู้คู่คุณธรรม หากขาดปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงแลว้ ก็สามารถท าให้กระบวนการตดัสินใจผิดพลาด และ
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ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและย ัง่ยืนได ้เช่น หากมีความรู้อยา่งเดียว แต่น าความรู้ไปใชใ้นทางมิชอบ 
ผลแห่งการตดัสินใจกระท าการนั้น ก็สามารถน าความ เสียหายมาสู่ตนเอง และสังคมได ้ ในลกัษณะ
เดียวกันหากมีเพียงคุณธรรมแต่ขาดความรู้ ก็อาจท าให้กระบวนการ ตัดสินใจเป็นไปอย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ได ้และก่อใหเ้กิด ผลเสียไดเ้ช่นเดียวกนั 

ส่วนต่อไปน้ีจะเป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบต่างๆ ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเชิง
เศรษฐศาสตร์ โดยแยกวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง ระหว่าง
องคป์ระกอบแต่ละส่วน และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์บางประการท่ีสามารถน ามาเทียบเคียงได้ อาทิ 
ความพอประมาณกบัหลกั Utility maximization  ความมีเหตุผลกบักระบวนการเรียนรู้ (Learning 
process) และการสร้างภูมิคุม้กนัในตวักบักระบวนการจดัการความเส่ียง (Risk management) เป็นตน้   
แนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์บางเร่ือง  จะสามารถอธิบายองค์ประกอบแต่ละส่วนของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดเ้ป็นอย่างดี แนวคิดดงักล่าวก็ยงัคงเป็นเพียงการอธิบายแบบแยกส่วน ไม่ใช่การ
อธิบายความ สัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนอยา่งเป็นระบบและเช่ือมโยง จึงตอ้งมีการอธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง องคป์ระกอบทั้ง 3 กบัเง่ือนไข 2 ประการดงักล่าวขา้งตน้ดว้ยนอกจากน้ี เน่ืองจาก
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มกัเป็นไปเพื่อการอธิบายการกระท าท่ีเป็นอยู ่(Positive aspect) ของ
มนุษยม์ากกว่าการเสนอแนะแนวทางและการกระท าท่ี เหมาะสม (Normative aspect) ซ่ึงเป็นกรอบ
แนวคิดของเศรษฐกิจ การบรรลุจุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิต ในระบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงจ าเป็นตอ้ง
อาศยัเง่ือนไขต่างๆ ดงัท่ีไดก้ าหนดไวใ้นตวัปรัชญาฯ ทั้งเง่ือนไขกรอบความรู้ อนัไดแ้ก่ ความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมดัระวงั และเง่ือนไขท่ีจะตอ้งเสริมสร้างในดา้นจิตใจ และการกระท า เพื่อ
เป็นวถีิทางปฏิบติัใหเ้กิดความพอเพียงความพอประมาณ    บทวเิคราะห์เร่ืองความพอประมาณในส่วนน้ี 
มีจุดประสงคห์ลกัเพื่อเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองความพอประมาณดงัท่ีไดป้รากฏในปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั กบัแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีส าคญั 2 เร่ือง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมของมนุษยใ์นทางเศรษฐศาสตร์ ไดแ้ก่ แนวคิดเร่ืองกระบวนการ Utility maximization  และ
แนวคิดเร่ือง Bounded rationality   บทวิเคราะห์สามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกจะเป็นการ
อญัเชิญพระบรมราโชวาท และพระราชด ารัสท่ี เก่ียวขอ้งกบัความพอประมาณ ดงัท่ีปรากฏในวโรกาส
ต่างๆ และจ าแนกประเภทของความหมายของความพอประมาณตามความเขา้ใจ       เพื่อความสะดวก
ในการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งแนวคิดดงักล่าวกบัแนวคิดทาง เศรษฐศาสตร์ต่างๆ และในส่วน
หลงัจะเป็นการวเิคราะห์ บทบาทของความพอประมาณในกระบวนการท่ีกล่าวถึง พฤติกรรมของมนุษย์
ท่ีส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่กระบวนการ Utility maximization  และ พฤติกรรมภายใต ้ Bounded 
rationality ตามล าดบั 
3.1. ความพอประมาณ     (1) ความพอประมาณและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระราชด ารัสและ
พระบรมราโชวาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏเป็นคร้ังแรกตามหลกัฐานท่ีได ้ คน้ควา้
ในปี 2516 โดยแมจ้ะไม่ไดท้รงมีพระราชด ารัสถึง ค าวา่ “เศรษฐกิจพอเพียง” อยา่งชดัเจนในปีดงักล่าว 
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แต่ก็ไดท้รงมีพระราชด ารัสถึงค าวา่ “พอมีพอกิน” หลายคร้ังดว้ยกนั เร่ือยมา จนกระทัง่ในปี 2541 จึงได้
ทรงมีพระราชด ารัสเน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาท่ีมีเน้ือหาหลกัท่ี ชดัเจนเก่ียวกบัเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง ดงัจะไดอ้ญัเชิญมาเฉพาะบางองคท่ี์มีเน้ือหาเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1 “ความพอเพียงน้ีก็แปลวา่ ความพอประมาณและความ มีเหตุผล” ...(พระบรมราโชวาทเน่ือง
ในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธนัวาคม 2541) (อภิชยั พนัธเสนและคณะ,2549 P39-45) 

2 “พอมีพอกินน้ีก็แปลวา่เศรษฐกิจพอเพียงนัน่เอง ถา้แต่ละคนพอมีพอกิน ก็ใชไ้ด”้ ...(พระบรม
ราโชวาทเน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธนัวาคม 2541) (อภิชยั พนัธเสนและคณะ, 2549 
P39-45) 

3 “เศรษฐกิจพอเพียงน้ีมีความหมายกวา้งขวางกวา่ Self-sufficiency คือ self-sufficiency นั้น 
หมายความวา่ ผลิตอะไรมีพอท่ีจะใช้ ไม่ตอ้งไปขอซ้ือ คนอ่ืนอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง (พึ่งตนเอง)...เป็นตามท่ี
เขา เรียกวา่ยนืบนขาของตวัเอง (ซ่ึงแปลวา่พึ่งตนเอง)…. ไม่ตอ้งไปยืมขาของคนอ่ืนมาใชส้ าหรับยืน แต่
พอเพียงน้ี 

มีความหมายกวา้งขวางยิ่งกวา่น้ีอีก คือ ค าวา่พอ ก็เพียงพอ เพียงน้ีก็พอ ดงันั้นเอง คนเราถา้พอ
ใน ความตอ้งการ ก็มีความโลภนอ้ย เม่ือมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอ้ย ถา้ทุกประเทศมี
ความคิด วา่ท าอะไรตอ้งพอเพียง หมายความวา่พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอยา่งมาก คนเราก็อยูเ่ป็น
สุข พอเพียง น้ีอาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได ้ แต่ว่าตอ้งไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ตอ้งให้
พอประมาณตามอตัภาพ พูดจาก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบติัตนก็พอเพียง”  (พระบรมราโชวาท
เน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนม พรรษา 4 ธนัวาคม 2541) (อภิชยั พนัธเสนและคณะ, 2549 P39-45) 

4 “ให้พอเพียงน้ีก็หมายความวา่ มีกินมีอยู ่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได ้ แต่วา่พอ แมบ้างอยา่ง
อาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถา้ท าให้มีความสุข ถา้ท าไดก้็สมควรท่ีจะท า สมควร ท่ีจะปฏิบติั”…(พระบรม
ราโชวาทเน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิม พระชนมพรรษา 4 ธนัวาคม 2541)  (อภิชยั พนัธเสนและคณะ. 2549 
P39-45) 
  จากการประมวลพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทขา้งตน้ แนวคิดเร่ืองความพอประมาณใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ตามการวิเคราะห์ของอภิชยั พนัธเสนและคณะได้ แยกไดเ้ป็น 2 เร่ือง
หลกั ไดแ้ก่ในประการแรก ความพอประมาณเป็นเร่ืองของการเปรียบเทียบระดบัสินคา้หรือบริการท่ีแต่
ละบุคคลเลือก ท่ีจะบริโภค กบัเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง โดยหากระดบัท่ีบริโภค (x) ไม่ต ่ากวา่ระดบัหน่ึงท่ี
ก าหนด หรือระดบัท่ีพอมีพอกิน (a) ดงัพระราชด ารัสองคท่ี์ 2 และ ไม่เกินกวา่ระดบัหน่ึงท่ีก าหนด หรือ
ระดบัท่ีเกินกวา่ระดบัท่ีตอ้งการ และก่อให้เกิดความโลภ (b) ดงัพระราชด ารัสองคท่ี์ 3 ก็ถือเอาวา่เป็น
ความพอประมาณ • (a “ x “ b) และหากอยูน่อกเหนือจากเกณฑ์ดงักล่าว ก็ถือเป็นความไม่พอประมาณ 
ระดบัท่ีเหมาะสมดงักล่าว (a และ b) จะถูกสมมติข้ึน และอาจแตกต่างออกไป แลว้แต่บุคคล ตลอดจน
ปัจจยัทางสังคม หรือ สถานการณ์ในประการท่ีสอง ความพอประมาณเป็นการเปรียบเทียบระดบัสินคา้
หรือบริการท่ีแต่ละบุคคลเลือกท่ีจะบริโภคกบัศกัยภาพของตน หากระดบัท่ีเลือกไม่สูงเกินกวา่ศกัยภาพ 
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• (a “ x “ b)  ก็ถือไดว้า่พอประมาณ (ไม่เกินตวั) และ หากสูงเกินก็ถือเป็นความไม่พอประมาณ (เกินตวั) 
และ “แมบ้างอยา่งอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถา้ท าให้มีความสุข และสามารถท าไดโ้ดยไม่เกินศกัยภาพของ
ตน ก็สมควร ท่ีจะท า สมควรท่ีจะปฏิบติั” (พระราชด ารัสองคท่ี์ 4) 

3.2. ความพอประมาณและกระบวนการ Utility maximization ในทางเศรษฐศาสตร์ ขอ้สันนิษฐาน 
ท่ีส าคญัท่ีสุดขอ้หน่ึงในทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลกั ไดแ้ก่พฤติกรรมของมนุษยท่ี์มุ่ง  optimize ภายใต้
ขอ้จ ากดัทางทรัพยากรต่างๆ ท่ีตนมี อาทิ รายได ้เวลา ขอ้มูล และความรู้ เป็นตน้ 
โดยทัว่ไปแลว้ ผลท่ีไดรั้บจากกระบวนการ Utility maximization  ในลกัษณะท่ีเป็น positive อาจมี
ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งหรือ ไม่สอดคลอ้งกบัค าจ ากดัความของความพอประมาณทั้ง 2 ประการก็ได ้ข้ึนอยู่
กบัลกัษณะความพอใจ ทรัพยากร และมุมมองเร่ืองความเส่ียง (risk perception) ของแต่ละคน    กล่าวคือ
หากความพอใจไม่ไดโ้อนเอียงไปยงัสินคา้ หรือบริการประเภทใดประเภทหน่ึงมากจนเกินไป ระดบั
สินคา้หรือบริการท่ีไดเ้ลือกสรรแลว้ภายหลงักระบวนการ Utility maximization   ภายใตข้อ้จ ากดัทาง
ทรัพยากรก็มกั อยูใ่นระดบัท่ีพอประมาณ ไม่มากหรือไม่นอ้ยจนเกินไปภายใต ้เกณฑท่ี์ก าหนด 

นอกจากน้ี หากมุมมองท่ีบุคคลมีต่อศกัยภาพของ ตนเองตลอดจนระดับความเส่ียงใน
สถานการณ์ต่างๆ ถูกตอ้ง และไม่เกิดปัญหา การกูย้ืมเงินอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุดเพื่อใชห้น้ีเดิม ระดบัสินคา้ 
หรือบริการท่ีถูกเลือกก็ยอ่มตอ้งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของตน   อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะของความ
พอประมาณของระดับสินคา้หรือบริการท่ีถูกเลือกไม่ได้เป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ Utility 
maximization  ในทางเศรษฐศาสตร์แบบ positive เสมอไป กล่าวคือ หากลกัษณะความพอใจของบุคคล
ใดมีความโอนเอียงต่อการบริโภคสินคา้หรือบริการชนิดใดเป็นพิเศษ หรือหากมีการประเมินศกัยภาพ
ของตนสูง เกินไปจากความเป็นจริง ระดบัสินคา้และบริการท่ีถูกเลือกก็อาจอยูใ่นระดบัท่ีไม่พอประมาณ 
ไม่อยูใ่นสัดส่วนท่ีเหมาะสม หรือเกินกวา่ศกัยภาพในการหารายไดข้องตน   ทั้งน้ี เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ 
หากลกัษณะความพอใจของสังคม (social preference) ประกอบข้ึนดว้ยความพอใจของบุคคลในสังคม 
(individual preference) แต่เพียงอยา่งเดียว และความพอใจของบุคคลหน่ึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจาก
ภายนอก (externality) ต่อความพอใจของอีกบุคคลหน่ึงแลว้ สังคมจะเกิดความพอใจสูงสุดก็ต่อเม่ือได้
ยอมให้พฤติกรรมของบุคคลในสังคมเป็นไปตามกบักระบวนการ Utility maximization  แมว้า่ระดบั
สินคา้หรือบริการท่ีถูกเลือกอาจไม่พอประมาณในความหมายของ Social Utility maximization  ใน
ความเป็นจริงแลว้ ความไม่พอประมาณจากค านิยามทั้งใน 2 ลกัษณะขา้งตน้อาจก่อให้เกิดการขาด
ประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากมุมมองของสังคมได ้ โดยอาจเป็นผลจาก
สาเหตุหลายประการ อาทิ    ลกัษณะความพอใจท่ีบกพร่องโดยธรรมชาติ (naturally defected 
preference) ซ่ึงอาจส่งผลใหบุ้คคลบางคน เลือกบริโภคสินคา้หรือบริการท่ีไม่เหมาะสม หรือในระดบัท่ี
ไม่พอเหมาะ แมจ้ะเขา้ใจถึงผลเสียของสินคา้ และบริการดงักล่าวอย่างชดัเจนแลว้ก็ตาม เช่น การ 
รับประทานอาหารบางประเภทท่ีมากหรือนอ้ยจนเป็น ผลเสียต่อสุขภาพ ในสถานการณ์ดงักล่าว สังคม
ไม่สามารถจะปล่อยกระบวนการตดัสินใจให้เป็นเร่ืองของบุคคลแต่เพียงอย่างเดียวได้ และอาจ
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จ าเป็นตอ้งเขา้แทรกแซงในแบบ paternalistic ในลกัษณะต่างๆ กนั เช่น มาตรการทางราคาเพื่อ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค หรือ การก าหนดกฎหมาย เพื่อควบคุมให้ ระดบัสินคา้หรือบริการ
ท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เป็นตน้   การประเมินความเส่ียงท่ีผิดพลาด (misperception of risks) 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองศกัยภาพตนเองในสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนต่างๆ เช่น ระดบัรายไดข้องตนใน
อนาคต ยอดขายของบริษทัในอนาคต เป็นตน้ ในสถานการณ์ดงักล่าว กระบวนการ Utility 
maximization  ของบุคคลท่ีตั้งอยูบ่นการประเมินศกัยภาพของตนท่ี ผิดพลาดอาจน าไปสู่ระดบัสินคา้
หรือบริการท่ีเกินกวา่ศกัยภาพของตน หรือเกินตวัในท่ีสุด     ผลกระทบภายนอกต่อผูอ่ื้น (externality) 
ในหลาย ๆ สถานการณ์นั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมของบุคคลหน่ึงอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนใน
สังคมไดใ้นวงกวา้ง ผลลพัธ์ท่ีมีลกัษณะ “สุดโต่ง” จากกระบวนการ Utility maximization  ของบุคคล
หน่ึงจึงอาจพิจารณาแต่เพียงโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนแต่เพียงกบัตนเอง ไม่ไดต้อ้งค านึงถึง
ผลกระทบอนัอาจเกิดข้ึนกบับุคคลอ่ืนในสังคมดว้ย ในสถานการณ์ดงักล่าว แมว้า่พฤติกรรมของแต่ละ
บุคคลจะเป็นไปตามกระบวนการ Utility maximization  แต่ผลท่ีเกิด ข้ึนในระดบัสังคมอาจไม่เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดก็ได ้    ความพอประมาณตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงน่าจะจดัเป็น
วธีิการแกไ้ขปัญหาวธีิหน่ึงของระบบตลาด (market failure) เม่ือเกิดปัญหาการไม่ไดใ้ชท้รัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุดซ่ึงแตกต่างจากวิธีการแกไ้ขปัญหา ทัว่ไปซ่ึงเนน้การใชก้ลไกราคาต่างๆ เป็นหลกั 
ดว้ยการเพิ่มหลกัความพอประมาณเขา้ไปในกระบวนการ Utility maximization  ของบุคคล ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาโดยละเอียดแลว้ เป้าประสงคข์องทั้งสองแนวทางก็ลว้นเป็นการสร้างให้เกิดการใชท้รัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในสถานการณ์ซ่ึงไม่สามารถปล่อยให้ระบบตลาดเป็นกลไกก าหนด
กระบวนการจดัสรรทรัพยากรได ้  ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัแลว้ จะเห็นไดว้า่ 
การใชก้ลไกราคาเป็นเคร่ืองแกไ้ขปัญหาทั้ง 3 ประการขา้งตน้นั้น ตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีจดัเก็บไดย้าก หรือ
อาจมีลกัษณะเป็นนามธรรม (เช่น ลกัษณะ utility function ของแต่ละบุคคล) และอาจไม่สามารถก าหนด
มาตรการท่ีจ าเพาะเจาะจงถึงแต่ละบุคคลได ้ (เช่น ระดบัภาษีท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีลกัษณะ defected 
preference ของแต่ละคนไม่เหมือนกนั) หลกัความพอประมาณของเศรษฐกิจพอเพียงจึงอาจนบัเป็น
ทางเลือกท่ีส าคญัประการหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาอนัอาจเกิดข้ึน แทนการใชก้ลไกราคาในกรณีท่ีขอ้มูล
เก่ียว กบับุคคล หรือความเส่ียงในสถานการณ์ต่างๆ มีอยูอ่ยา่งจ ากดั  ความพอประมาณ และ Bounded 
rationality   แนวคิดเร่ือง Bounded rationality เป็นแนวคิดอีกประการหน่ึงนอกเหนือจากแนวคิดเร่ือง 
Utility maximization  โดยมุ่งอธิบายพฤติกรรมของมนุษยด์งัท่ีเป็นอยูจ่ริงในชีวิตประจ าวนัทัว่ไป ซ่ึงไม่
สามารถเปรียบเทียบทางเลือกทุกทางเลือกท่ีตนมีดงัเช่นในกระบวนการ Utility maximization  ได ้
เน่ืองจากการได้ มาซ่ึงขอ้มูลท่ีสมบูรณ์เพื่อประกอบการตดัสินใจนั้น เป็นไปไม่ได ้ หรือตอ้งอาศยั
ค่าใชจ่้ายสูงมากเกินความจ าเป็น บุคคลจึงอาจเลือกวิธีการตดัสินใจอยา่งง่ายๆ ตามแนวทางใด แนวทาง
หน่ึงซ่ึงสังคมไดป้ฏิบติักนัมา และไดพ้ิสูจน์ให้เห็นแลว้วา่ น าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจแก่ผู ้
ปฏิบติั   การปฏิบติัตามแนวทางท่ีสืบทอดกนัมาในทางสังคมเช่นท่ีวา่น้ี สามารถช่วยให้เกิดประโยชน์
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แก่ผูป้ฏิบติัในภาวะ Bounded rationality ไดด้ว้ยเหตุผลหลกั 2 ประการ คือ ไดแ้ก่ การประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ่้ายในกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกระบวนการ Utility maximization  ทัว่ไป 
และเป็นกระบวนการ ตดัสินใจท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในแต่ละพื้นท่ี และวิวฒันาการไปตาม
สภาพสังคม โดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการปรับตวั (adaptive process)ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาวฒันธรรม และ
ประเพณีท่ีมีอยู่ในสังคม ไทยแต่เดิมแลว้ จะเห็นไดว้่า ความพอประมาณเป็นแนวปฏิบติัท่ีมีมานาน 
สังเกตไดจ้ากลกัษณะการด ารงชีวิตของคนไทยท่ีเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ หรือฟุ่มเฟือยจนเกินกวา่ศกัยภาพ
ของตน อีกทั้งยงัรู้จกัช่วยเหลือเก้ือกูลแก่โดยการแบ่งปันส่วนท่ีสามารถหาไดเ้กินกวา่ความตอ้งการของ
ตนไปสู่ผูท่ี้ดอ้ยกวา่ในสังคม โดยการปฏิบติัตนตามแนวทางดงักล่าวแมจ้ะไม่ผา่นกระบวนการ Utility 
maximization  ในระดบับุคคล ก็สามารถ น าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีน่าพอใจในระดบัสังคมไดเ้ช่นกนั 
 4. การศึกษาความพอประมาณและทางสายกลางตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริโภค 

4.1.  ความพอประมาณดงัท่ีได้ปรากฏในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเม่ือเปรียบเทียบ
แนวคิดเร่ืองความพอประมาณกบักระบวนการ Utility maximization ในทางเศรษฐศาสตร์แลว้ ผูเ้ขียน
เห็นวา่ หลกัความพอประมาณสามารถช่วยให้การใชท้รัพยากรของสังคมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดใ้น
บางสถานการณ์ เช่น การท่ีบุคคลบางคนมีลกัษณะความพอใจท่ีไม่เหมาะสม   การประเมินความเส่ียง
หรือศกัยภาพของตนผดิพลาด หรือการไม่พิจารณาผลของการกระท าของตนอนัอาจเกิดข้ึนกบัผูอ่ื้น โดย
หลกัความพอประมาณสามารถใช้เป็นกลไกท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง  นอกเหนือจากกลไกราคาในทาง
เศรษฐศาสตร์กระแสหลกั เพื่อช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าว และน าไปสู่การใช้ทรัพยากรท่ีเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดจากมุมมองของสังคม เม่ือเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองความพอประมาณกบัแนวคิดใน
เร่ือง Utility maximization  ในทางเศรษฐศาสตร์แลว้ ผูเ้ขียนเห็นวา่ ความพอประมาณสามารถใชเ้ป็น
แนวทางปฏิบติัของสังคมทางเลือกหน่ึงไดเ้ป็นอยา่งดี โดยสามารถใช้ ในสถานการณ์ท่ีการเสาะหา
ขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจในกระบวนการ Utility maximization  เป็นไปไดย้าก หรือตอ้งใช้
ค่าใชจ่้ายสูง และความพอประมาณสามารถน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีน่าพอใจในระดบัสังคมไดเ้ช่นเดียวกนั  

4.2. ส่วนทางสายกลาง เป็นหลกัการด ารงตน ท่ีเนน้การท า อะไรท่ีไม่เกินตน เหมาะแก่อตัภาพ 
พอประมาณ ซ่ึงการท าอะไรท่ีไม่เกินตวัแต่ก็ตอ้งไม่ขดัสนจนเกินไปอยูไ่ดด้ว้ยขาของตนเองเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีช่วยลดผลกระ ทบจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจไดอ้าจจะกล่าวไดว้า่ (1) และ (2) เป็น
หลกัการตดัสินใจท่ีน า มาสู่ค าตอบท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั โดย Utility maximization  มีรากฐานและ
มุมมองจากโลกทางทฤษฎี และ ทางสายกลางเป็นขอ้แนะน าจากประสบการณ์จริง   อยา่งไรก็ตาม ใน
โลกท่ีเป็นจริงแลว้ การตดัสินใจของบุคคลต่างๆ คงไม่ไดค้  านวณถึงขอ้ดี ขอ้เสียของผลตอบแทนโดย
ละเอียด ทุกสถานการณ์ แลว้น ามาใชเ้ปรียบเทียบกนัเพื่อเลือกทาง เลือกท่ีดีท่ีสุดตามท่ีบรรยายไวใ้น
หลกั Utility maximization  ส าหรับประเด็นอ่ืนๆ โดยเฉพาะเร่ืองความพอประมาณ ความ ซ่ือตรง ความ
ไม่โลภมากนั้น คงจะตอ้งวิเคราะห์เพิ่มเติมวา่เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มีความ 
สอดคลอ้งคลา้ยคลึงกนัอยา่งไร นอกจากน้ีเราจะตอ้งค านึงถึง ทั้งบทบาทของรัฐ  บทบาทของตลาดและ
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บทบาทขององคก์ร หมู่บา้น ในการสร้างภูมิคุม้กนัดงักล่าวใหเ้กิดข้ึนอีกดว้ย   ตวัอยา่งภูมิคุม้กนัในตวั
ในระดบัต่างๆเกิดข้ึน ตามธรรมชาติ   จากความไม่ประมาท    สร้างใหเ้กิดกลไกบุคคล/บริษทั/ 
ครอบครัว   (การผลิต/ครองชีพ) ความอุดมสมบูรณ์ ของพื้นท่ี และทรัพยากร ท่ีมีความหลากหลาย 
             
 5. การวเิคราะห์เปรียบเทียบทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตารางท่ี 1. การสนองความตอ้งการเกิดความพอใจสูงสุด(Maximized Utility )และ ความ
พอประมาณการบริโภคตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

5.1.ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มีขอ้พิจารณาวา่ เม่ือเกิด
ความตอ้งการข้ึนแลว้ ท าอยา่งไรจะไดส้นองความ
ตอ้งการของตลาดไดใ้นรายไดท่ี้มีจ ากดัและผูซ้ื้อ
ไดรั้บความพอใจสูงสุด 
 
 
 
5.2.การใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด  ณ.จดัดุลยภาพในเชิงสถิตและพลวตัร 
 
5.3.สามารถ อธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์
ไดอ้ยา่งมีรากฐานทางวทิยาศาสตร์ จนท าให้นกั
เศรษฐศาสตร์ผูบุ้กเบิกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กา้วหนา้
เป็นประโยชน์แห่งโลกทุนนิยมแต่ไม่มีเง่ือนไข 
คุณธรรมในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมใชค้วามโลภ 
โกรธ หลงเป็นส่ิงสนองความพอใจสูงสุด. 

 5.1.ความหมายของการบริโภคในความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียงคือการใชสิ้นคา้และบริการบ าบดัความ
ตอ้งการเพื่อใหไ้ดรั้บความสุขจากการมีชีวติท่ีดี เนน้ ทาง
สายกลางและมีองคป์ระกอบของค านิยามท่ีส าคญัสาม
ประการ ไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
มีภูมิคุม้กนัในตวั  
 
5.2.ความพอประมาณสามารถน ามาซ่ึงการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื หรือการสร้างใหเ้กิด 
ประสิทธิภาพในเชิงพลวตัร     
5.3. องคป์ระกอบทั้งสามของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัอยา่งเป็นระบบ  ระดบัของ
ความพอประมาณจ าเป็นตอ้งพอเพียงในเชิงการสร้าง
ภูมิคุม้กนัในตวั และเง่ือนไข 2 ประการ คือ เง่ือนไข
ความรู้และเง่ือนไข คุณธรรมในระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เร่ือง ความซ่ือตรง ความไม่โลภ.    

อภิปรายผลการสนองความตอ้งการเกิดความพอใจสูงสุด(Maximized Utility )และ ความ
พอประมาณ การวเิคราะห์มีขอ้สรุปท่ีส าคญั  3  ประการ คือ 

5.1.ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มีข้อพิจารณาว่า เม่ือเกิดความตอ้งการข้ึนแล้ว ท าอย่างไรจะได้
สนองความต้องการ แต่ในเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากการหาวิธีสนองความต้องการแล้ว ยงัมี
ขอ้พิจารณาต่อไปวา่ ถา้เป็นความตอ้งการท่ีเป็นโทษท าลายการมีชีวิตท่ีดี เบียดเบียนตนและเบียดเบียน
ผูอ่ื้น ก็ให้สามารถระงบัความตอ้งการนั้นไดด้ว้ย ดงันั้น ความหมายของการบริโภคในความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือการใชสิ้นคา้และบริการบ าบดัความตอ้งการเพื่อให้ไดรั้บความสุขจากการมีชีวิตท่ี
ดี  ซ่ึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) หรือระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีความคิด
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หลกั คือ ทางสายกลางและมีองคป์ระกอบของค านิยามท่ีส าคญัสามประการ  ไดแ้ก่ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวั และมีเง่ือนไข 2 ประการคือความรู้และคุณธรรม เป็นกรอบ
ช้ีน าทางปฏิบติั 

5.2.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเช่ือมโยงกบัทฤษฎีทาง เศรษฐศาสตร์ท่ีส าคญัหลายทฤษฎี 
มีทั้งในแง่ท่ีสอดคลอ้ง กบับางทฤษฎี และในแง่ท่ีแตกต่างออกไป เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช้ีถึง
ส่ิงท่ีมีความซับซ้อนและลึกซ้ึงมากกว่าท่ีจะอธิบายได้ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในขณะน้ี  
องคป์ระกอบทั้งสามของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ แยกออกเป็น  2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ส่วนท่ีสร้างให้
เกิดความย ัง่ยืนของการใช้ทรัพยากรในสถานการณ์ท่ีปราศจากผลกระทบภายนอก ซ่ึงประกอบดว้ย
ความพอประมาณ และความมีเหตุผล และส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีเสริมประสิทธิภาพของ การใช้
ทรัพยากรให้พร้อมต่อการรองรับผลกระทบจาก ภายนอกซ่ึงมีความไม่แน่นอน อนัไดแ้ก่ การมี
ภูมิคุม้กนัในตวัความพอประมาณหมายถึงความพอใจท่ีส่ิงท่ีสมควร ในปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่น้อย
จนเกินไปจนก่อให้เกิดความขดัสน และไม่มากเกินไปจนฟุ่มเฟือยจนเกินก าลงัของตน หรือก่อ ให้เกิด
ความเดือดร้อนต่อผูอ่ื้น ซ่ึงมีแนวคิดเร่ืองความ พอประมาณใน 2 แนวทางหลกัคือ ความพอประมาณ 
โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ทางสังคมท่ีถูกก าหนด และ ความพอประมาณโดยเปรียบเทียบกบัศกัยภาพ
ของตน ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวมีความหมายครอบคลุมกระบวนการ Utility maximization  ภายใตข้อ้จ ากดั
ต่างๆ  นอกจากน้ียงัแสดง ใหเ้ห็นวา่ ความพอประมาณสามารถน ามาซ่ึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่ง
ย ัง่ยืน หรือการสร้างให้เกิด ประสิทธิภาพในเชิงพลวตัร        พิจารณาในรายละเอียดพบว่า ยงัมีขอ้
แตกต่างในดา้นของหลกัการตดัสินใจ ซ่ึงทางสายกลางเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีบุคคล ตลอดจนองค์กร
สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจไดแ้ทนหลกั  Utility maximization  และอาจจะเหมาะสมกวา่
ภายใตข้อ้จ ากดัจากอนาคตท่ีมีความไม่แน่นอน    องคป์ระกอบทั้งสามของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัอยา่งเป็นระบบ โดย ความมีเหตุผลถือไดว้า่เป็นกระบวนการเสริมสร้าง ให้
ความพอใจเป็นไปแต่โดยพอประมาณ ระดบัของความพอประมาณจ าเป็นตอ้งพอเพียงในเชิงการสร้าง
ภูมิคุม้กนัในตวั อีกทั้งการมีภูมิคุม้กนัในตวัก็เป็นปัจจยัเสริมสร้างให้ การด าเนินกิจกรรมต่างๆทาง
เศรษฐกิจเป็นไปอยา่งมีเหตุผล ในระยะปานกลางและระยะยาว     เง่ือนไข 2 ประการ คือ เง่ือนไข
ความรู้และเง่ือนไข คุณธรรมในระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั
ในตวัเองได ้ทั้งน้ีเง่ือนไขความรู้ประกอบดว้ยความรู้ 3 ดา้นคือ รอบรู้ในวิชาการต่างๆ    รอบคอบใน
การเช่ือมโยง และระมดัระวงัในการน าความรู้ไปใช ้ส่วนเง่ือนไขคุณธรรมนั้น ตอ้งมีคุณธรรมในมิติของ
จิตใจ และการกระท าท่ีเน้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทน และความเพียรส าหรับประเด็นอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะเร่ือง ความซ่ือตรง ความไม่โลภมาก 

5.3. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีอ้างถึงนั้น ล้วนมีความ ส าคญัอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างวิชา
เศรษฐศาสตร์ให้สามารถ อธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ไดอ้ยา่งมีรากฐานทางวิทยาศาสตร์ จน
ท าให้นกัเศรษฐศาสตร์ผูบุ้กเบิกทฤษฎี ดงักล่าวเหล่านั้นไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ดงันั้น 
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จึงถือไดว้่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครอบคลุมถึงหลกัการส าคญัท่ีเป็นหัวใจของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ช้ีให้เห็นถึงจุดอ่อนหรือขอ้จ ากดัของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มีอยูใ่นขณะน้ีหลายขอ้ แมว้า่ในขณะน้ีอาจจะ
ยงัไม่สามารถจะสร้างทฤษฎีท่ีอธิบายแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ย่างสมบูรณ์ แต่สามารถช้ีถึง
ทิศทางของงานวจิยัท่ีควรมีข้ึนเพื่อบุกเบิกสร้างเสริมองคค์วามรู้ใหแ้ก่วชิาการเศรษฐศาสตร์ต่อไป(อภิชยั 
พนัธเสน.2542) 
 
 6. ข้อเสนอประเด็นในการจัดการชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่สร้างสมดุลของ
ชีวติท่ามกลางกระแสเศรษฐกจิทุนนิยม 

6.1 ระดบับุคคลและครอบครัว: เศรษฐกิจพอเพียงระดบับุคคลและครอบครัว คือความสามารถ
ในการด ารงชีวติไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน ก าหนดความเป็นอยูอ่ยา่งประมาณตนตามฐานะ ตามอตัภาพ และ
ท่ีส าคญัไม่หลงใหลไปตามกระแสวตัถุนิยม มีอิสรภาพเสรีภาพไม่มีพนัธนาการอยูก่บัส่ิงใด สามารถให้
ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนใน 5 ดา้นคือ พึ่งตนเองไดท้างจิตใจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เทคโนโลยแีละทางเศรษฐกิจรู้จกัค าวา่ “พอ” และไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น พยายามพฒันาตนเองเพื่อ
เสริมสร้างความเขม้แขง็และความช านาญ และมีความสุขและความพอใจกบัชีวติท่ีพอเพียง ยดึเส้นทาง
สายกลางในการด ารงชีวติ เช่น ไม่ซ้ือของมากมายเกินความจ าเป็นหากพิจารณาให้ดีจะเห็นวา่ของหลาย
อยา่งท่ีซ้ือมาแลว้ไม่ไดใ้ชก้ลายเป็นขยะรกบา้น        

6.2. ระดบัชุมชน ประกอบด้วย บุคคลและครอบครัวท่ีมีความพอเพียงแล้ว : คนในชุมชน
รวมกลุ่มท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยอาศยัภูมิปัญญาและความสามารถของบุคคลและชุมชน ซ่ึงใน
การด าเนินงานของชุมชนให้ประสบผลส าเร็จได้ จะต้องมีส านึกในคุณธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต 
ด าเนินงานด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ ด าเนินงานด้วยความพอประมาณอย่างมี
เหตุผล ไม่สนบัสนุนการลงทุนจนเกินตวั ด าเนินงานอยา่งรอบคอบ มีสติปัญญา อีกทั้งตอ้งมีความรอบรู้
ท่ีเหมาะสมเพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงานของชุมชนให้พัฒนาอย่างต่อเน่ือง และน ามาสร้าง
ภูมิคุม้กนัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากทั้งภายในและภายนอก และมีการพฒันา
ไปสู่เครือข่ายระหวา่งชุมชนต่างๆนอกจากน้ี การอยูร่่วมกนัในครอบครัวและชุมชนตอ้งถนอมน ้ าใจและ
อยูร่่วมกนัใหไ้ด ้อาศยัภูมิปัญญาความสามารถของตนและชุมชน มีความเอ้ืออาทรต่อกนัระหวา่งสมาชิก
ชุมชนจะช่วยใหมี้เครือข่ายเกิดพลงัข้ึน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ปัจจุบนัคนในเมืองมกัจะไม่รู้จกัคนขา้ง
บา้น เพราะต่ืนเชา้ก็ตอ้งรีบออกจากบา้นไปท างาน ไม่เหมือนสังคมสมยัก่อนท่ีมกัจะรู้จกักนัหมด จึงเห็น
ไดว้า่สังคมของเราก าลงัอ่อนแอลงไปทุกที 

6.3. ระดบันกัเรียน นิสิต นกัศึกษา : ตอ้งรู้จกัแบ่งเวลาเรียน เล่น และด าเนินชีวิตอยา่งเหมาะสม
และพอประมาณกบัตนเอง ใฝ่หาความรู้ ใช้หลกัวิชาและความรู้จริงในการตดัสินใจลงมือท าส่ิงต่างๆ 
ปฏิบติัตนและคบเพื่อนเป็นกลัยาณมิตร ขยนัหมัน่เพียร ซ่ือสัตยแ์บ่งปันกตญัญู รู้จกัใช้จ่ายเงินอย่างมี
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เหตุผลและรอบคอบ รวมทั้งสร้างภูมิคุม้กนัทางศีลธรรมให้แก่ตนเอง อาทิ ไม่ลกัขโมย ไม่พูดปดไม่สูบ
บุหร่ี และไม่ด่ืมสุรา 

6.4. ระดบัรัฐหรือระดบัประเทศประกอบดว้ย สังคมต่างๆ ท่ีเขม้แข็ง : เป็นการบริหารจดัการ
ประเทศ โดยเร่ิมจากการวางรากฐานให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อย่างพอมีพอกิน และพึ่งตนเองได้ มี
ความรู้และคุณธรรมในการด าเนินชีวติ มีการรวมกลุ่มของชุมชนหลายๆ แห่ง เพื่อแลกเปล่ียนความรู้สืบ
ทอดภูมิปัญญา และร่วมกนัพฒันาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งรู้รัก สามคัคี เสริมสร้างเครือข่าย
เช่ือมโยงระหว่างชุมชนให้เกิดเป็นสังคมแห่งความพอเพียงการพัฒนาระดับประเทศ เป็นการ
วางรากฐานของประเทศว่าควรเดินไปขา้งหน้าอย่างไร แค่ไหน ตอ้งดูสมรรถนะหรือจุดแข็งของเรา
เสียก่อนพอประมาณของเราอยูแ่ค่ไหน ประเทศและเราเป็นประเทศเกษตร มีวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมากมาย
ถา้ไดรั้บการส่งเสริมจะไดป้ระโยชน์ตั้งแต่คนผลิตวตัถุดิบจนถึงนกัธุรกิจ เพียงแค่ผลิตอาหารและพฒันา
ทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมประเทศของเรา ก็น่าจะมีรายไดม้ากเพียงพอแลว้เลือกให้เหมาะสมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะสามารถไปสู่ความมัง่คัง่ย ัง่ยืนมีความสุขมีความพอประมาณ
ประเทศหน่ึงของโลก. 
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ไทย, 18–19 ธนัวาคม 2542 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิต้ี จอมเทียน พทัยา. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิและอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ประกอบดว้ย อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม  
ขนาดของกิจการ  ยอดขาย  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  และระยะเวลาช าระหน้ี
เฉล่ีย  ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ  รวมทั้งส้ิน 40 บริษทั ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
ยกเวน้กลุ่มธุรกิจการเงิน ช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2557 โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression)  ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ขนาดของกิจการ 
และยอดขายส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิและอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ  
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียส่งผลกระทบต่ออัตราก าไรสุทธิอย่างมีนัยส าคัญ  ส่วนอัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย และระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิ
และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 

ค าส าคัญ : อตัราก าไรสุทธิ  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
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Abstract 

The main purpose of this study was to investigate the factors that affected the net profit 
margin and return on assets of the forty listed companies in the Market for Alternative Investment 
(MAI), excluding the listed financial institutions from 2010 to 2014.  Such factors included current 
ratio, debt to total asset ratio, business size, sales, average holding period, average collection period, 
and average payable period.  Multiple regression was used to analyze the data. The findings revealed 
that debt to total asset ratio, business size, and sales significantly affected net profit margin and the 
return on assets while average collection period significantly affected net profit margin.  However, 
current ratio, average holding period and average payable period did not affect net profit margin and 
return on assets. 

Keywords : Net profit margin, Return on assets 
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บทน า 

วตัถุประสงคห์ลกัของกิจการ คือการสร้างความมัง่คัง่สูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้น หรือเจา้ของกิจการ  
การจะก าหนดนโยบายต่างๆ ผูบ้ริหารควรท าการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์หลกัของ
กิจการ  หน้าท่ีบริหารการเงินเป็นภารกิจท่ีส าคญัในการบริหารงานของกิจการ ผูบ้ริหารควรค านึงถึงใน
เร่ืองการบริหารสภาพคล่อง การบริหารการเจริญเติบโตของกิจการ และการบริหารความเส่ียง  ซ่ึงการ
บริหารสภาพคล่องเป็นภารกิจท่ีส าคญัเป็นอยา่งมาก  สภาพคล่องของกิจการ แสดงถึงความสามารถในการ
ด ารงอยู่  กิจการตอ้งใช้ความสามารถในการหมุนเงินท่ีไดจ้ากการด าเนินงานให้มีวงจรเงินสดท่ีเหมาะสม  
ตั้งแต่ การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนให้อยู่ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม การจดัการ
สินคา้คงคลงั  ระยะเวลาในการขายสินคา้  ระยะเวลาในการเก็บหน้ีหรือให้สินเช่ือกบัลูกคา้อนัจะน าไปสู่
ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง  ระยะเวลาในการช าระหน้ีหรือการใช้สินเช่ือเพื่อซ้ือวตัถุดิบหรือสินคา้  ใน
การก าหนดนโยบายต่าง ๆ จึงตอ้งค านึงถึงระดบัเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสมดว้ย  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่กิจการ (จิราพร  ขาวสวสัด์ิ, 2552) เพราะเงินทุนหมุนเวียนเปรียบเสมือนเลือดท่ีหล่อเล้ียงให้
กิจการสามารถด าเนินไปไดโ้ดยไม่สะดุดหยุดชะงกั ซ่ึงเป็นการก าหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์
หมุนเวยีน  โดยการจดัหาเงินทุนมาลงทุนในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวยีน  ซ่ึงผูบ้ริหารจะให้ความส าคญั
กบัการบริหารเงินทุนหมุนเวยีนในการก าหนดนโยบายเงินทุนหมุนเวยีน  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่
เจา้ของกิจการ (เริงรัก  จ  าปาเงิน, 2544)  การท่ีจะไดเ้ปรียบคู่แข่งโดยการให้เครดิตกบัลูกคา้มากอาจท า
ให้ไดลู้กคา้เพิ่มและเป็นการเพิ่มยอดขายก็จริง  แต่หากไม่มีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้เหมาะสม
และดีพอ  อาจส่งผลให้กิจการขาดสภาพคล่องได ้ ซ่ึงกิจการท่ีขาดสภาพคล่องขั้นวิกฤต อาจตอ้งหยุด
ด าเนินกิจการไป การจดัสรรเงินทุนหมุนเวียนเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงในการก าหนดความสามารถ
ในการท าก าไรของกิจการ  โดยผูบ้ริหารจะเพิ่มความสามารถในการท าก าไรจากการลดจ านวนวนั
หมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้และจ านวนวนัหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Kesseven Padachi, 2006) 
นอกจากน้ีการลงทุนในเงินทุนหมุนเวียนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ยงัมีส่วนท าให้กิจการมีผลก าไรทาง
เศรษฐศาสตร์ท่ีดีดว้ย  เน่ืองจากใช้เงินทุนท่ีเหมาะสมท าให้ไม่มีภาระตน้ทุนทางการเงินมากเกินความ
จ าเป็นและผูเ้ป็นเจา้ของจะไดรั้บผลประโยชน์จากผลก าไรในส่วนท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย (พรรณุภา  ธุวนิมิตรกุล, 
2551)  ทา้ยท่ีสุดการด าเนินงานข้ึนอยูก่บัความสามารถในการรับเงินสด  ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้ว้ยวงจร
การด าเนินงานและวงจรเงินสด  ถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินในการสร้างความสัมพนัธ์จาก
รายการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินทุนหมุนเวยีน  อนัไดแ้ก่ สินคา้คงคลงั  ลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ 
(Javis, R. and J. Kitching, 1996)  

ส าหรับบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จดัตั้งข้ึนมาเพื่อระดมทุนผ่านตลาดทุนท่ีถูก
ออกแบบมาเพื่อรองรับบริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่มให้สามารถเขา้จดทะเบียนในตลาดได ้ และคาด
ว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในอนาคต หากมีการพฒันาความสามารถทางนวตักรรมใน
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องคก์ร ก็จะส่งผลต่อผลการด าเนินงาน ซ่ึงจะเป็นการดึงดูดให้นกัลงทุนเขา้มาลงทุนในตลาดมากยิ่งข้ึน 
เกิดเป็นเงินหมุนเวยีนเพื่อน าไปพฒันาองคก์รต่อไป (กฤศกร  จิรภานุเมศ, 2553) ปัจจุบนัมีการแบ่งกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป็น 8 กลุ่มเหมือนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เพราะบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ เป็นบริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่ม จึงตอ้งให้ความส าคญักบัการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เป็นอยา่งมาก  การบริหารช่วงระยะเวลาวงจรเงินสดให้สั้นท่ีสุด การลดหน้ีสินหมุนเวียน และขยายการ
ลงทุนระยะยาว เป็นแนวทางในการเพิ่มความสามารถในการท าก าไร การลดช่วงระยะเวลาหมุนเวียน
สินคา้คงคลงั ถือเป็นปัจจยัในการเพิ่มขีดความสามารถในการท าก าไร โดยพฒันาไปสู่ระบบสินคา้คง
คลงัแบบทนัเวลาพอดี (สมเกียรติ วรประสิทธิคุณ, 2553) ในการศึกษาคร้ังน้ีให้ความสนใจกบัสินทรัพย์
หมุนเวียน หน้ีสินหมุนเวียน  ภาระหน้ีสินของกิจการเม่ือเทียบกบัสินทรัพย ์ ขนาดของกิจการ ยอดขาย 
การบริหารวงจรเงินสดอนัไดแ้ก่ ระยะเวลาขายสินคา้  ระยะเวลาเก็บหน้ี  ระยะเวลาช าระหน้ี  ส่งผลต่อ
ความสามารถในการท าก าไร ประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของกิจการ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดแก่กิจการและผูถื้อหุน้ 

ทบทวนวรรณกรรม 

โภคิน ประสิทธ์ิสุทธิพร (2553) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยก าไรขั้นตน้ต่อสินทรัพยร์วมเป็นตวัแปรตาม ส่วนตวัแปรอิสระคือ 
วงจรเงินสด  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  ระยะเวลาจ่ายช าระหน้ีเฉล่ีย  อายุเฉล่ียสินคา้คงคลงั  อตัราส่วน
สินทรัพยถ์าวรต่อสินทรัพยร์วม  อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อสินทรัพยร์วม และยอดขาย   ผล
การศึกษาสรุปวา่ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มตวัอยา่งของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติในทิศทาง
ตรงกนัขา้มหรือแปรผกผนักนั 

ศิริเพ็ญ  มานะวนิชกุล (2553)  ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง  การศึกษาประสิทธิภาพการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย ์และประสิทธิภาพการท าก าไร ของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชัน่ จ  านวน 23 ราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2547 – 2551 จากผลการศึกษาพบวา่  อุตสาหกรรมส่ิงทอตน้น ้ ามีประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงสุด 
เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อตัราก าไรสุทธิ อตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม และอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นสูงสุด ในขณะท่ีอุตสาหกรรมเคร่ือง
หนงัมีประสิทธิภาพการด าเนินงานต ่าสุด 

สมเกียรติ  วรประสิทธิคุณ (2553) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ผลกระทบของการจดัการเงินทุน
หมุนเวยีนท่ีมีต่อความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไมไ้ทย  จ าแนก
ตามขนาดของธุรกิจ  ในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2551 ท่ีประกอบดว้ย 237 บริษทั จากการศึกษาพบวา่ การเพิ่ม
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ขีดความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไมข้องไทย  การเพิ่มข้ึนของยอดขาย 
สินทรัพยห์มุนเวียน และหน้ีสินรวม  โดยสามารถกล่าวไดว้า่ ยอดขายเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการเพิ่ม
ความสามารถในการท าก าไร  ความสามารถในการท าก าไรของแต่ละขนาดธุรกิจท่ีมีความแตกต่างกนั 
โดยธุรกิจขนาดใหญ่มีความสามารถในการท าก าไรสูงสุดรองลงมาคือธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง 
ตามล าดบั 

จิราพร ขาวสวสัด์ิ (2552) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการท าก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทุกอุตสาหกรรม ยกเวน้กลุ่มสถาบนัการเงิน กลุ่มประกนัภยัและประกนัชีวิต รวมทั้งส้ิน 
369 บริษทั ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 – 2550 พบวา่ ปัจจยัดา้นการบริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีความสัมพนัธ์
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกบัความสามารถในการท าก าไร ได้แก่ ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย และ
ระยะเวลาช าระหน้ี โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้าม แต่ส าหรับปัจจัยอ่ืน ๆ ไม่พบ
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

Abdul Raheman and Mohamed Nasr (2007) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนกบัความสามารถในการท าก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศ
ปากีสถาน จ านวน 94 บริษทั ช่วง ค.ศ. 2000 – 2004 ไดผ้ลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี มีความสัมพนัธ์อยา่งมี
นัยส าคญัในทางทิศทางตรงกนัขา้มระหว่างความสามารถในการท าก าไรกบัระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย ระยะเวลาช าระหน้ี และระยะเวลาวงจรเงินสด ซ่ึงไดแ้นะน าว่าผูบ้ริหาร
สามารถเพิ่มมูลค่าสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดด้ว้ย การลดระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  

Lazaridis I.and Tryfonidis  (2006) ไดศึ้กษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน กบัความสามารถในการท าก าไรของกิจการ โดยศึกษาจากบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศ
กรีซ จ านวนทั้งส้ิน 131 บริษทั ในช่วงปี ค.ศ. 2001 – 2004 โดยผลการศึกษาท่ี ความสามารถในการท า
ก าไรของกิจการมีความสัมพนัธ์โดยแปรผกผนักบัวงจรเงินสด อายุเฉล่ียของลูกหน้ีการคา้ และสินคา้คง
คลงั โดยให้ค  าแนะน าวา่กิจการควรลดอายุเฉล่ียของลูกหน้ีการคา้ลง เพื่อลดระยะเวลาของวงจรเงินสด 
รวมถึงในกรณีท่ียอดขายของกิจการท่ีลดลงจากการบริหารสินค้าคงคลังท่ีไม่เหมาะสม ก็อาจจะ
ก่อใหเ้กิดตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะกระทบกบัความสามารถในการท าก าไรของกิจการ 

Eljelly, A (2004) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการท าก าไรกบัสภาพคล่องของ
บริษทัส าคญั ๆ ทางระบบเศรษฐกิจในประเทศองักฤษจ านวน 29 ราย ระหวา่ง ค.ศ. 1996  – 2000  ซ่ึงพบวา่มี
ความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มระหวา่งความสามารถในการท าก าไรกบัสภาพคล่องของบริษทั ซ่ึงใช้
ตวัแทนด้านสภาพคล่องดว้ย อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  และช่วงระยะเวลาวงจรเงินสด  โดย
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรมากกว่าช่วงระยะเวลาวงจร
เงินสด 
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Deloof Marc (2003) ไดศึ้กษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง การบริหารเงินทุนหมุนเวียนกบั
ความสามารถในการท าก าไรของกิจการ โดยศึกษาจากบริษทัในประเทศเบลเยียม จ านวนทั้งส้ิน 1,009 
ราย ในช่วงปี ค.ศ. 1992 – 1996 โดยผลการศึกษาพบวา่ ความสามารถในการท าก าไรมีความสัมพนัธ์
โดยแปรผกผนักบัจ านวนอายุเฉล่ียของลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือและเจา้หน้ีการคา้ หรือวงจรเงินสด  
ผูบ้ริหารท่ีสามารถลดจ านวนอายเุฉล่ียของลูกหน้ีการคา้ และสินคา้คงเหลือลงไดใ้นสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ 

Pedro Juan and Pedro Martinez. (2003) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพการบริหารเงินทุน
หมุนเวยีนกบัความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจขนาดเล็ก ในประเทศสเปน จ านวน 8,872 ราย ช่วง 
ค.ศ. 1996 – 2002 ซ่ึงพบวา่ธุรกิจขนาดเล็กในประเทศสเปน มีสินทรัพยห์มุนเวียนในสัดส่วนสูงเม่ือ
เทียบกบัสินทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั และแหล่งเงินทุนของสินทรัพยห์มุนเวียนมาจากหน้ีสินหมุนเวียน
ซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนภายนอก และพบวา่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญัระหวา่ง
ความสามารถในการท าก าไรกบัระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย และระยะเวลาวงจร 
เงินสด 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิและอตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ จากผลของการทบทวนแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาได้ปรับปรุงกรอบแนวความคิดให้เหมาะสมกบัการศึกษาในคร้ังน้ี มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานในการวจัิย 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

 
    ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิ 
    และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
    1. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน 
    2. อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 
    3. ขนาดของกิจการ 
    4. ยอดขาย 
    5. ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 
    6. ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 
    7. ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย 

     
 

 
 
 

     1. อตัราก าไรสุทธิ  
     2. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่ออัตราก าไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ขนาดของ
กิจการ ยอดขาย ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย และระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย  

2.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาด หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ขนาด
ของกิจการ ยอดขาย ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย และระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย 

สมมติฐานของการศึกษา 

 สมมติฐานท่ี  1  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิ 
 สมมติฐานท่ี  2  อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิ 

สมมติฐานท่ี  3  ขนาดของกิจการส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิ 
สมมติฐานท่ี  4  ยอดขายส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิ 
สมมติฐานท่ี  5  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิ 
สมมติฐานท่ี  6  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิ 
สมมติฐานท่ี  7  ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิ 
สมมติฐานท่ี  8  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
สมมติฐานท่ี  9  อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย ์
สมมติฐานท่ี  10  ขนาดของกิจการส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
สมมติฐานท่ี  11  ยอดขายส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
สมมติฐานท่ี  12  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
สมมติฐานท่ี  13  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

 สมมติฐานท่ี  14  ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

วธีิการด าเนินการศึกษา 

ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทุก
กลุ่มอุตสาหกรรม ยกเวน้กลุ่มธุรกิจการเงิน เน่ืองจากมีหน่วยงานก ากับดูแลและมีมาตรฐานการ
ด าเนินงานแยกต่างหากจากกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน (จิราพร ขาวสวสัด์ิ, 2552) โดยใช้วิธีเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) โดยเป็นบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม ถึง
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วนัท่ี 31 ธันวาคม และมีการส่งงบการเงินครบทุกปีในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2557 ได้บริษทัท่ีคุณสมบติั
ครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนดจ านวน 40 บริษทั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มูลทัว่ไปมาจากงาน
วิทยานิพนธ์บทความ วารสาร ต าราวิชาการ งานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัตวัแบบที่น ามาศึกษา ส่วนขอ้มูลทางดา้นการเงินไดม้าจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th  และ www.setsmart.com) ขอ้มูลที่น ามาวิเคราะห์ รวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินรวม
แบบรายปี หรืองบการเงินเฉพาะ (กรณีที่ไม่มีบริษทัยอ่ย) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ  
ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2557   

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีใชแ้บบบนัทึกขอ้มูล  ในการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ จาก
งบการเงินแบบรายปีและอตัราส่วนทางการเงิน  โดยแบ่งเป็นตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ อตัราส่วนทางการเงิน ดงัน้ี 
  1.1  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน 
   = สินทรัพยห์มุนเวยีน/หน้ีสินหมุนเวยีน 
  1.2  อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 
   = หน้ีสินรวม/สินทรัพยร์วม 
  1.3  ขนาดของกิจการ 
   = ลอการิทึมของสินทรัพยร์วม = log (สินทรัพยร์วม) 
  1.4  ยอดขาย 
   = ลอการิทึมของยอดขาย = log (ยอดขาย) 
  1.5  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 
   = จ านวนวนัในหน่ึงปี/อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้ 
  1.6  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 
   = จ านวนวนัในหน่ึงปี/อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีการคา้ 
  1.7  ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย 
   = จ านวนวนัในหน่ึงปี/อตัราการหมุนเวยีนของเจา้หน้ีการคา้ 
2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คืออตัราก าไรสุทธิและอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

   2.1  อตัราก าไรสุทธิ 
   = ก าไรสุทธิ/ยอดขาย 
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  2.2  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
   = ก าไรสุทธิ/สินทรัพยท่ี์มีตวัตน 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่ออัตราก าไรสุทธิและอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ดงันั้น เพื่อให้สามารถ
สรุปผลการศึกษาในเร่ืองดังกล่าว จึงต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ ซ่ึงผูศึ้กษาใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูลโดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี
ประกอบดว้ย 

1.  การตรวจสอบดว้ยสถิติ Variance Inflation Factors (VIF)  
เป็นการตรวจสอบเพื่อพิจารณาว่าตวัแปรอิสระท่ีน ามาใช้ในการศึกษาท่ีจะระบุในสมการ

ถดถอยนั้น มีความสัมพนัธ์ต่อกนัหรือไม่ เพราะหากตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัหรือเรียกว่า ค่า
สหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัสูง (Multicollinearity) จะส่งผลให้การประมาณค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของสมการถดถอยมีความถูกตอ้งลดลง  ตามปกติค่า VIF ท่ีมากกวา่ 10 จะถือวา่
อยูใ่นระดบัท่ีจะก่อใหเ้กิดปัญหา Multicollinearity (ขวญัฤทยั  บุญถึง, 2555) 

2.  การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  
เป็นสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นตน้  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบลกัษณะโดยทัว่ไป

ของตวัแปรท่ีเก็บรวบรวมได ้ จะน าเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ีย  ค่าต ่าสุด  ค่าสูงสุด  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ของการบริหารเงินทุนหมุนเวยีน อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน  อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม  ขนาด
ของกิจการ  ยอดขาย  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย  อตัรา
ก าไรสุทธิและอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ท่ีศึกษาในช่วง
ปี พ.ศ. 2553 – 2557 

 3.  การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis)  
เป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบสมติฐานในการศึกษา เพื่อสรุปผลอา้งอิงไปยงัประชากรในการศึกษา

คร้ังน้ีระดบัความมีนยัส าคญัท่ี 0.05 โดยสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์ 
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ผลการศึกษา  

ตารางที ่1  แสดงค่าการตรวจสอบดว้ยสถิติ Variance Inflation Factors (VIF) 

ตวัแปร VIF 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน 2.174 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 2.211 
ขนาดของกิจการ 2.053 
ยอดขาย 2.526 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 1.342 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 1.336 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย 1.205 

ตารางที ่2   แสดงค่าการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression  Analysis) ระหวา่ง 
ตวัแปรอิสระต่ออตัราก าไรสุทธิ 

Variable Coefficients t – Statistic p-value 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน -0.032 -0.343 0.732 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม -0.188 -1.990 0.048* 

ขนาดของกิจการ -0.465 -5.111 0.000* 

ยอดขาย 0.527 5.224 0.000* 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 0.055 0.741 0.460 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย -0.170 -2.313 0.022* 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย -0.103 -1.473 0.142 

หมายเหตุ : n = 200 , R2 = 0.226 , F = 8.003 , p-value = 0.000    * มีนยัส าคญัท่ี 0.05 

ตารางที ่3   แสดงค่าการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
   ระหวา่งตวัแปรอิสระต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

Variable Coefficients t – Statistic p-value 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน -0.092 -0.990 0.323 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม -0.420 -4.482 0.000* 

ขนาดของกิจการ -0.348 -3.848 0.000* 

ยอดขาย 0.522 5.204 0.000* 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 0.053 0.722 0.471 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย -0.058 -0.796 0.427 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย -0.133 -1.917 0.057 

หมายเหตุ : n = 200 , R2 = 0.237 , F = 8.509 , p-value = 0.000       * มีนยัส าคญัท่ี 0.05 
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สรุปผลการศึกษา  

จากสมมติฐานท่ี  1  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิ ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากสมมติฐานท่ี  2  อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมส่งผลกระทบเชิงลบต่ออตัราก าไรสุทธิ 
อยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากสมมติฐานท่ี  3  ขนาดของกิจการส่งผลกระทบเชิงลบต่ออตัราก าไรสุทธิ อยา่งมีนยัส าคญั 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากสมมติฐานท่ี  4  ยอดขายส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออตัราก าไรสุทธิ อย่างมีนัยส าคญั ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากสมมติฐานท่ี  5  ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิ ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากสมมติฐานท่ี  6  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียส่งผลกระทบเชิงลบต่ออตัราก าไรสุทธิ อย่างมี
นยัส าคญั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากสมมติฐานท่ี  7  ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิ ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากสมมติฐานท่ี  8  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากสมมติฐานท่ี   9  อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมส่งผลกระทบเชิงลบต่ออัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากสมมติฐานท่ี  10  ขนาดของกิจการส่งผลกระทบเชิงลบต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
อยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากสมมติฐานท่ี  11  ยอดขายส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อยา่งมี
นยัส าคญั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากสมมติฐานท่ี  12  ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากสมมติฐานท่ี  13  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

จากสมมติฐานท่ี  14  ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิและอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ พบวา่อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมส่งผลกระทบ
เชิงลบต่ออตัราก าไรสุทธิและอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อย่างมีนัยส าคญั จากอตัราการก่อหน้ีท่ี
สูงข้ึน เน่ืองจากตน้ทุนทางการเงินท่ีสูงข้ึน ท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลใหค้วามสามารถในการท า
ก าไรลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั (Abdul Raheman and Mohamed Nasr, 2007) 
 ขนาดของกิจการส่งผลกระทบเชิงลบต่ออตัราก าไรสุทธิและอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
อยา่งมีนยัส าคญั  เน่ืองจากความสามารถในการท าก าไรของแต่ละขนาดธุรกิจมีความแตกต่างกนั ธุรกิจ
ขนาดเล็กจะมีความสามารถในการท าก าไรสูงกวา่ธุรกิจขนาดกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั (สมเกียรติ  
วรประสิทธิคุณ, 2553) 
 ยอดขายส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออตัราก าไรสุทธิและอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ เพราะ
ยอดขายเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการเพิ่มความสามารถในการท าก าไร ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนจะน าไปสู่
ความสามารถในการท าก าไรท่ีเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยั (สมเกียรติ  วรประสิทธิคุณ, 2553) และ 
(Abdul Raheman and Mohamed Nasr, 2007)  
 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียส่งผลกระทบเชิงลบต่ออตัราก าไรสุทธิ เน่ืองจากเม่ือระยะเวลาเก็บหน้ี
เฉล่ียมีระยะเวลาท่ีสั้ น แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหน้ีมีประสิทธิภาพ  การปล่อยวงเงิน
สินเช่ือแก่ลูกหน้ีจึงสูงส่งผลให้ยอดขายสูงน าไปสู่การเพิ่มความสามารถในการท าก าไร  ดังนั้ น
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียจึงมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัความสามารถในการ
ท าก าไร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั (Abdul Raheman and Mohamed Nasr, 2007) 
 ส่วนอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย ไม่ส่งผล
กระทบต่ออตัราก าไรสุทธิและอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ และระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียไม่ส่งผล
กระทบต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์  เน่ืองจากปัจจยัดงักล่าวอาจไม่ใช่ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบ
ต่ออตัราก าไรสุทธิและอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์    

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช ้
จากผลการศึกษา พบว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม ขนาดของกิจการ และยอดขาย 

ส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิและอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยอ์ย่างมีนยัส าคญั ระยะเวลาเก็บหน้ี
เฉล่ียส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิอย่างมีนยัส าคญั ส่วนอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ระยะเวลาขาย
สินคา้เฉล่ีย ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิและอตัราผลตอบแทน  ต่อ
สินทรัพย ์ ซ่ึงจากผลการศึกษาน้ีอาจเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและนกัลงทุนในหุ้นสามญั ดงัน้ี 
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 1.1 ส าหรับผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนและบริษทัทัว่ไป 
 ผูบ้ริหารบริษทัควรให้ความส าคญักบันโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน โดยลดอตัรา

การก่อหน้ีเพื่อท าให้มีตน้ทุนทางการเงินท่ีลดลง  ส่งผลให้ความสามารถในการท าก าไรเพิ่มข้ึน  ใชก้ล
ยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายให้มากข้ึน และลดระยะเวลาเก็บหน้ีให้สั้นลง เพื่อให้กิจการมีเงินสดหมุนเวียน
เพิ่มข้ึน  ส่งผลใหค้วามสามารถในการท าก าไรสูงข้ึน   
 1.2 ส าหรับนกัลงทุน 

 นกัลงทุนควรใหค้วามสนใจในการพิจารณาขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธิ
และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์พื่อเป็นขอ้มูลก่อนตดัสินใจลงทุน 

2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
ในการศึกษาคร้ังน้ี มุ่งเน้นกลุ่มตัวอย่างบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรม ยกเวน้ กลุ่มธุรกิจการเงิน โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นบริษทัท่ีมีรายงานการเงินครบถว้นสมบูรณ์ 
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2557 ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาจึงมีความหลากหลายทั้ง
ดา้นประเภทธุรกิจและองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนั  และขนาดของกิจการท่ีต่างกนั  ส าหรับการศึกษาคร้ัง
ต่อไป อาจมีการแยกกลุ่มขนาดของกิจการหรือศึกษาเป็นรายกลุ่มธุรกิจเพื่อความชดัเจนในผลลพัธ์ท่ีได ้

กติติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาและการให้ค  าแนะน าปรึกษาจาก  ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศกัด์ิ  ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาโดยไดรั้บความกรุณาแนะน าและตรวจ
แกไ้ขงานวจิยัดงักล่าวน้ีใหเ้สร็จสมบูรณ์ดว้ยดี ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  ผูศึ้กษา
หวงัเป็นอยา่งยิง่   วา่การศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอตวัแบบดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียว
บนสมาร์ทโฟนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยน าหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นปัจจยัในการสร้างตวัแบบดงัน้ี 
1) การประเมินวฎัจกัรผลิตภณัฑ์สมาร์ทโฟน 2) ความรู้ของนวตักรรมการใช้สมาร์ทโฟน  3) รอยเทา้
นิเวศ  4) พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนสีเขียว นอกจากน้ีงานวิจยัน้ียงัไดเ้สนอกรอบแนวคิดรูปแบบการ
ใชเ้ทคโนโลยสีีเขียวบนสมาร์ทโฟนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ี
ค านึงถึงดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเสนอวิธีการวิจยัเชิงปริมาณเพื่อส ารวจความคิดเห็น
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติ Structural Equation Modeling: SEM บทความน้ีจึงมุ่งน าเสนอกรอบแนวคิดส าคญัของการใช้
เทคโนโลยสีีเขียวบนสมาร์ทโฟนซ่ึงน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
 
ค าส าคัญ : เทคโนโลยสีีเขียว, สมาร์ทโฟน, การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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1. บทน า 
 การส่ือสารเป็นส่ิงส าคญัของมนุษย ์มนุษยใ์ช้การติดต่อส่ือสารในการรับส่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
เพื่อให้สามารถก้าวทนัต่อสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบันท าให้เทคโนโลยีการ
ติดต่อส่ือสารมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการประยุกต์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส่ือสารให้มี
ประสิทธิภาพสูงในการท าใหก้ารส่ือสารเป็นไปอยา่งไร้พรมแดน ตวัอยา่งเช่น สมาร์ทโฟนซ่ึงถือวา่เป็น
เคร่ืองมืออนัทนัสมยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มคนในยุค 90’s (ค.ศ. 1990-2000) ซ่ึงยุคท่ี
ผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ตอ้งห้ิวคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คท่ีหนาและมีน ้ าหนกัมาก รวมถึงประสิทธิภาพในการ
ท างานท่ีช้าเม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานปัจจุบนัร่วมเดินทางไปท างานด้วย ก่อนท่ีคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่างๆท่ีจ าเป็นจะถูกแทนท่ีดว้ยอุปกรณ์ขนาดเล็กแต่สามารถท างานได้สารพดัอย่าง “สมาร์ท
โฟน” ซ่ึงน าโดย iPhone รุ่นแรกของบริษทัแอปเป้ิล และเป็นท่ีมาของยุคท่ีทุกคนตอ้งแสวงหาเพื่อท่ีจะมี
สมาร์ทโฟนของตนเอง ดงัท่ีนิยมเรียกยุคน้ีกนัวา่ “ยุคแห่งสมาร์ทโฟน” (Smartphone Age) (พรพิสุทธ์ิ 
มงคลวนิช, 2556)  
 นอกจากการท่ีสมาร์ทโฟนจะให้ความสะดวกในการท างานเกินความคาดหมาย สมาร์ทโฟนได้
เขา้มาเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงในการสร้างความสะดวกสบายท่ีมากข้ึนให้กบัชีวิตประจ าวนัอีกดว้ย ท า
ให้มีผูช่ื้นชอบเป็นจ านวนมาก และยงัสร้างความสงสัยเป็นอย่างมากว่าการใชส้มาร์ทโฟนนั้นจะสร้าง
ผลกระทบต่อวถีิการด าเนินชีวติของมนุษยห์รือไม่ และหากมีผลกระทบจะมีผลกระทบทางบวกหรือลบ
อย่างไร (พรพิสุทธ์ิ มงคลวนิช, 2556) ซ่ึงจากการส ารวจและศึกษาจากหน่วยงานท่ีหลากหลายพบ
ตรงกนัวา่ การใชส้มาร์ทโฟนส่งผลกระทบต่อวถีิชีวติของผูใ้ชเ้ป็นอยา่งมาก ดงัผลส ารวจของบริษทัอีริค
สัน (Ericsson, 2012) ท่ีท  าการสุ่มส ารวจชาวอินเดียอายุ 14-45 ปี จ  านวนกวา่ 5,000 คน สรุปวา่ มากกวา่
ร้อยละ 80 ของผูใ้ช้สมาร์ทโฟนใช้ชีวิตผูกติดกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากสมาร์ทโฟนเป็นอย่างมาก จนท าให้มี
เวลากบัครอบครัวและผูค้นท่ีรู้จกันอ้ยลง และกวา่ 1 ใน 3 ยอมรับวา่พวกเขามกัจะลืมไปวา่มีผูค้นรอบ
ขา้งเม่ือพวกเขาใช้สมาร์ทโฟน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผูท่ี้เพิ่งทดลองใช้สมาร์ทโฟนใหม่ๆ) ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความกงัวลอยา่งกวา้งขวางวา่หากสมาร์ทโฟนถูกพฒันาให้มีความสามารถและสะดวกในการ
ใชง้านมากข้ึนกวา่น้ี อาจท าใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัการปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และการใชชี้วิตท่ีปิดกั้น
จากโลกภายนอก และผลการส ารวจช้ินน้ียงัสร้างประเด็นความแตกต่างในเชิงการบริโภคขอ้มูลข่าวสาร
มากข้ึนเร่ือยๆ ระหวา่งผูใ้ชเ้พศชายและหญิงอนัเน่ืองมาจากการใชส้มาร์ทโฟน ซ่ึงพบไดจ้ากสถิติการใช้
งานของแอพ (Apps) โดยสถิติผูใ้ช้สมาร์ทโฟนเพศชายใช้แอพลิเคชัน่เก่ียวกบัแผนท่ีมากกว่าผูใ้ชเ้พศ
หญิงอยา่งมาก ในขณะเดียวกนัผูใ้ชเ้พศหญิงใชส้มาร์ทโฟนเพื่อสนทนาและส่งขอ้ความมากกวา่ผูใ้ชเ้พศ
ชายหลายเท่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูใ้ช้เพศหญิงใช้เวลาเล่นเกมส์ “แองกร้ีเบอร์ด” (Angry Birds) 
มากกวา่ผูใ้ชเ้พศชายถึงกวา่ร้อยละ 50 (พรพิสุทธ์ิ มงคลวนิช, 2556)  
 อยา่งไรก็ตาม ในทางตรงกนัขา้มของสภาพปัจจุบนั ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ทัว่โลกก าลงัเพิ่ม
จ านวนข้ึนอย่างรวดเร็ว เพราะผูบ้ริโภคนิยมเปล่ียนโทรศพัท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์อุปกรณ์
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เคร่ืองเสียง และพร้ินเตอร์บ่อยคร้ังกวา่ท่ีเคยเป็นมา ตามทิศทางของกระแสเทคโนโลยสีมยัใหม่ ในยุโรป
มีรายงานถึงปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพิ่มข้ึนรวดเร็วกวา่ขยะประเภทอ่ืนๆ ถึง 3 เท่า และคาดการณ์
กนัว่าประเทศก าลงัพฒันาจะผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มข้ึนอีกถึง 3 เท่า ภายใน 5 ปี ขา้งหนา้ ส าหรับ
ประเทศไทยจะประสบปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์จ านวนมหาศาล อนัเป็นผลมาจากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่าน้ีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วและมีอายุการใชง้านไม่นาน ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของสารพิษประเภทโลหะหนกัท่ีมีมาก ไดแ้ก่ ตะกัว่ ปรอทแคดเมียม สารหนู 
ก ามะถนั และสารเคมีอีกเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะจอมอนิเตอร์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยทัว่ไปมี
ตะกั่ว เป็นองค์ประกอบสูงถึงร้อยละ 6 ดังนั้ นการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะโทรศพัทมื์อถือประเภทสมาร์ทโฟน เป็นสาเหตุ
ส าคญัท่ีท าใหต้อ้งมีการบริหารจดัการ ตลอดจนการรีไซเคิลหรือน ากลบัวสัดุแร่ธาตุมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 
เพื่อลดผลกระต่อส่ิงแวดลอ้ม (Cleanriversstl, 2015) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจุบนัท่ีทุกหน่วยงานทัว่โลกได้
ให้ความส าคญักบัแนวทางการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศไห้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ภายใตนิ้ยาม
ใหม่ท่ีเรียกวา่ เทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียวหรือ กรีนไอที (Green IT) (เทวา ค าปาเช้ือ, 2552) และส่ิง
ส าคญัไปกวา่นั้น หากมีการศึกษาวิจยัถึงปัจจยัท่ีช่วยขบัเคล่ือนการใชส้มาร์ทโฟนสีเขียว เพื่อท่ีจะดูวา่มี
ปัจจยัใดบา้งท่ีท าใหก้ารใชส้มาร์ทโฟนมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งดา้นท่ีเป็นประโยชน์และดา้นท่ีไม่
เป็นประโยชน์ และส่งเสริมการน ากลบัมาใชห้รือ การใชส้มาร์ทโฟนโดยใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม จะเป็นการ
ใชส้มาร์ทโฟนในแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแบบยัง่ยนืต่อไป   
 
2. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อน าเสนอกรอบแนวคิดส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียวบนสมาร์ทโฟนอนัจะ
น าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 
3. แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
3.1 เทคโนโลยสีารสนเทศสีเขียว 
 เทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียว หรือ กรีนไอทีเป็นแนวคิดเพื่อการศึกษาแนวทางปฏิบติัในการใช้
พลงังานของอุปกรณ์ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และการลดการปล่อย
ก๊าชคาร์บอนไอออกไซด์ท่ีเกิดจากกิจกรรมทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่กระบวนการผลิต การ
ใชง้าน และการก าจดัเม่ือส้ินอายุการใชง้าน (เทวา ค าปาเช้ือ, 2552) ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าว 
ได้มีผูก้  าหนดกรอบการด าเนินงาน กรีนไอที เพื่อให้บรรลุเป้าหมายไวด้ังเช่น Murugesan และ 
Harnessing (Murugesan S.  et al., 2008) ไดก้ าหนดกรอบการด าเนินงานกรีนไอทีใน 4 ดา้นโดย
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบไดแ้ก ้1) Green Disposal เป็นหลกัการในการน าคอมพิวเตอร์เก่ามาใชง้าน
ใหม่ (Recycle) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ตอ้งการอยา่งเหมาะสม 2) Green Design 
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เป็นหลกัการในการออกแบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ท าความเยน็โดยประหยดัพลงังาน
และรักษาส่ิงแวดล้อม 3) Green Manufacturing เป็นหลกัการในการประดิษฐ์และสร้างอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และระบบย่อยอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเช่ือมโยงกนัโดยมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
นอ้ยท่ีสุดหรือไม่มีเลย และ 4) Green Use เป็นหลกัการในการใช้ไอทีโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้
พลงังาน  
 นอกจากน้ี Open Green IT Policy (Open Green IT Policy, 2014) ไดก้ าหนดกรอบของการ
ด าเนินงาน กรีนไอที โดยมีองค์ประกอบจ านวน 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านทศันคติ/วฒัธรรมองค์กร 
(Attitude/Culture) 2) ดา้นนโยบายขององคก์ร (Policy) 3) ดา้นแนวปฏิบติั (Practice) และ 4) ดา้น
เทคโนโลยี (Technology) โดยท่ีแต่ละองค์ประกอบจะประกอบดว้ยหน่วยย่อยท่ีเหมือนกนั ไดแ้ก่ 1) 
กระบวนการและการก ากบัดูแล (Processes & Governance) 2) วงจนชีวิตของอุปกรณ์ (Procurement & 
Equipment lifecycle) 3) สภาพแวดลอ้มของส านกังาน (Office Environmental : end user computing) 
เช่นการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากร เป็นตน้ 4) การใช้ศูนยข์อ้มูล (Data center) 5) ตวัช้ีวดัในการ
รายงาน (Metrics & Reporting) 6) การใชไ้อทีช่วยลดปริมาณคาร์บอน (IT as low Carbon  enabler) และ
นอกจากน้ี Green IT Foundation (Green IT Foundation, 2014) ไดก้ าหนดกรอบของการด าเนินงานกรี
นไอที โดยมีองคป์ระกอบจ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นบุคลากร (People) 2) ดา้นกระบวนการ (Process) 
3) ดา้นเทคโนโลย ี(Technology) 4) ดา้นมาตรการ การวดั และการจดัการ (Measure & Manage) ทั้งน้ีแต่
ละองค์ประกอบ ประกอบดว้ยส่วนย่อยท่ีเก่ียวกบัผูใ้ช้งาน (Consumer/User  Optimization) ซ่ึงมี
รายละเอียดในดา้นการใช้คอมพิวเตอร์ในระดบัองค์กร ระดบับุคคล และเก่ียวกบัวสัดุความส้ินเปลือง
ต่างๆ ส าหรับส่วนต่อมา ไดแ้ก่ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure service Optimization) ไดแ้ก่ ศูนย์
ขอ้มูลเครือข่ายการส่ือสาร สภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านการจดัการ เช่น การใช้หน่วยงาน
ภายนอก (Outsource) การใชค้ลาวด ์(Cloud) เป็นตน้ 
 อย่างไรก็ตาม การก าหนดกรอบการด าเนินงานกรีนไอทีนั้น งานวิจยัหลายๆ งานได้มุ่งเน้นใน
เร่ืองของการลดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยภาพรวม และเนน้ในเร่ืองของคอมพิวเตอร์ ซ่ึงในยุค
ปัจจุบนั ส่ิงท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในชีวติประจ าวนันั้น คือโทรศพัทมื์อถือประเภทสมาร์ทโฟน 
ท่ีสร้างความสะดวกสบายมากข้ึนใหก้บัชีวติประจ าวนั ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากผูใ้ชเ้ป็นจ านวนมากในวง
กวา้ง และยงัสร้างความสงสัยเป็นอยา่งมากวา่การใชส้มาร์ทโฟนนั้นจะสร้างผลกระทบต่อวิถีการด าเนิน
ชีวิตของมนุษยห์รือไม่ และหากมีผลกระทบจะมีผลกระทบทางบวกหรือลบอยา่งไร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล (ไทยรัฐออนไลน์, 2558) ไดก้ล่าวถึงท่ีมาของการพฒันาโปรแกรมและรายละเอียด
ของการส ารวจพฤติกรรมการใชง้านมือถือของคนไทยในคร้ังน้ีวา่ Digital Life Survey ของระบบปฎิบติั
การแอนดรอยด ์น าเสนอผลส ารวจใหก้บันกัการตลาดไทยระบุวา่สมาร์ทโฟน คือ อุปกรณ์ส าคญัในการ
เขา้อินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคไทยทุกกลุ่ม จ านวนมากกวา่ 44.6 ลา้นคน โดยตลาดสมาร์ทโฟนของไทย

259



ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในภูมิภาคอาเซียน IDC (Marketeer, 2015) นบัเป็นตวัเลขท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือยๆ 
สมาร์ทโฟนจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการวางแผนกลยทุธ์ส่ือสารในปัจจุบนั เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
 
3.2 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศจนสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมากมาย นบัไดว้า่เป็นยุค
ของเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือยคุขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยอ์ยา่งมหาศาล ยงั
ผลท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงอะไรก็ตาม ยอ่มมีผลกระทบต่อบุคคล องคก์ร หรือสังคม 
เราสามารถจ าแนกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็นสองดา้น คือ ผลกระทบดา้นบวก และ
ผลกระทบดา้นลบ (การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ, 2557) 
 3.2.1 ผลกระทบทางดา้นบวก 
 1) การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพฒันาใช้
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อส่ือสารให้สะดวกข้ึน มีการประยุกตม์าใชก้บัเคร่ืองอ านวยความ
สะดวกภายในบา้น 
 2) เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดการ
กระจายไปทัว่ทุกหนแห่ง แมแ้ต่ถ่ินทุรกนัดาร ท าให้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้ มีการใชร้ะบบการ
เรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยงัถ่ินห่างไกล นอกจากน้ีในปัจจุบนัมีความพยายามท่ี
จะใชร้ะบบการรักษาพยาบาลผา่นเครือข่ายส่ือสาร 
 3) สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการน า
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดิทศัน์ เคร่ืองฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน คอมพิวเตอร์ช่วยจดัการศึกษา จดัตารางสอน ค านวณระดบัคะแนน จดัชั้นเรียน ท ารายงานเพื่อให้
ผูบ้ริหารไดท้ราบถึงปัญหาและการแกปั้ญหาในโรงเรียนปัจจุบนัมีการเรียนการสอนทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศใน โรงเรียนมากข้ึน 
 4) เทคโนโลยสีารสนเทศกบัส่ิงแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรธรรมชาติหลายอยา่งจ าเป็นตอ้งใช้
สารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาป่า จ  าเป็นตอ้งใช้ขอ้มูล มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามขอ้มูล
สภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจ าลองรูปแบบสภาวะส่ิงแวดลอ้ม เพื่อปรับปรุงแกไ้ข การเก็บรวม
รวมขอ้มูลคุณภาพน ้าในแม่น ้าต่าง ๆ การตรวจวดัมลภาวะ ตลอดจนการใชร้ะบบการตรวจวดัระยะไกล
มาช่วย ท่ีเรียกวา่ โทรมาตร เป็นตน้ 
 5) เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการป้องกนัประเทศ กิจการทางดา้นการทหารมีการใช้เทคโนโลย ี
อาวธุยทุโธปกรณ์สมยัใหม่ลว้นแต่เก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม มีการใชร้ะบบป้องกนัภยั 
ระบบเฝ้าระวงัท่ีมีคอมพิวเตอร์ ควบคุมการท างาน 
 6) การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมจ าเป็น ตอ้งหาวิธีการ ในการผลิตให้ไดม้าก ราคาถูกลง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้มามี
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บทบาทมาก มีการใช้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจดัการ การด าเนินการและยงัรวมไปถึงการ
ใหบ้ริการกบัลูกคา้ เพื่อใหซ้ื้อสินคา้ไดส้ะดวกข้ึน 
 7) เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเก่ียวขอ้งกบัทุกเร่ืองในชีวิตประจ าวนั บทบาทเหล่าน้ีมีแนวโนม้ท่ี
ส าคญัมากยิ่งข้ึน ดว้ยเหตุน้ีเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อจะไดเ้ป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศให้กา้วหนา้และเกิดประโยชน์ต่อประเทศ
ต่อไป 
 3.2.2 ผลกระทบทางดา้นลบ 
 1) ก่อให้เกิดความเครียดในสังคมมากข้ึน เน่ืองจากมนุษยไ์ม่ชอบการเปล่ียนแปลง เคยท าอะไร
แบบใด มกัจะชอบท าแบบนั้น ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้ไปเปล่ียนแปลง 
บุคคลท่ีรับการเปล่ียนแปลงไม่ได ้จึงเกิดความวิตกกงัวล จนกลาย เป็นความเครียด กลวัวา่คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศจะท าใหค้นตกงาน เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเขา้มาทดแทนมนุษย ์
 2) ก่อให้เกิดการรับวฒันธรรม หรือการแลกเปล่ียนวฒันรรมของคนในสังคมโลก ท าให้
พฤติกรรมท่ีแสดงออกดา้นการแต่งกาย และการบริโภคเปล่ียนแปลงไป การมอมเมาเยาวชนในรูปของ
เกมส์อิเล็คทรอนิคส์ ส่งผลกระทบ ต่อการพฒันาอารมณ์และจิตใจของเยาวชน เกิดการกลืนวฒันธรรม
ดั้งเดิมซ่ึงแสดงถึงเอกลกัษณ์ของสังคมนั้น 
 3) ก่อให้เกิดผลเสียดา้นศีลธรรม บทบาทเหล่าน้ีมีแนวโนม้ท่ีส าคญัมากยิ่งข้ึน ดว้ยเหตุน้ีเยาวชน
คนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะไดเ้ป็น ก าลงัส าคญัในการ
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้า้วหนา้ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป 
 4) การมีส่วนร่วมของคนในสังคมลดนอ้ยลง การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท าให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว ในการส่ือสารและการท างาน แต่ในอีกดา้นหน่ึงการมีส่วนร่วมของกิจกรรมทางสังคมท่ีมีการ
พบปะสังสรรคก์นัจะนอ้ยลง ผูค้นมกัอยูแ่ต่ท่ีบา้นหรือท่ีท างานของตนเองมากข้ึน 
 5) การละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยการเพยแพร่ขอ้มูลหรือรูปภาพต่อสาธารณชน 
ซ่ึงขอ้มูลบางอย่างอาจไม่เป็นความจริงหรือยงัไม่ไดพ้ิสูจน์ความถูกตอ้งออกสู่สาธารณะชน ก่อให้เกิด
ความเสียหาย ต่อบุคคลโดยไม่สามารถป้องกันตนเองได้ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นน้ี ต้องมี
กฎหมายออกมาคุม้ครองเพื่อใหน้ าขอ้มูลต่าง ๆ มาใชใ้นทางท่ีถูกตอ้ง 
 6) เกิดช่องวา่งทางสังคม การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจะเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน ผูใ้ช้จึงเป็นชน
ชั้นในอีกระดบัหน่ึงของสังคม ในขณะท่ีชนชั้นระดบัรองลงมามีจ านวนมากกลบัไม่มีโอกาสใชแ้ละผู ้
ยากจนก็ไม่มีโอกาสรู้จกักบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 7) อาชญากรรมบนเครือข่าย ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดปัญหาใหม่ข้ึน 
เช่น ปัญหาอาชญากรรม ตัวอย่างเช่น อาชญากรรมในรูปของการขโมยความลับ การขโมยข้อมูล
สารสนเทศ การใหบ้ริการสารสนเทศท่ีมีการหลอกลวง รวมถึงการบ่อนท าลายขอ้มูลและไวรัส 
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 8) ก่อให้เกิดปัญหาดา้นสุขภาพ นบัตั้งแต่คอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทในการท างาน การศึกษา 
บนัเทิง ฯลฯ การจอ้งมอง คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน มีผลเสียต่อสายตา ซ่ึงท าให้สายตาผิดปกติ มีอาการ
แสบตา เวยีนศรีษะ นอกจากนั้นยงัมีผลต่อสุขภาพจิต เกิดโรคทางจิตประสาท 
 อย่างไรก็ตามดา้นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะเร่ืองการทิ้งอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ปัจจุบนัยงัไม่มีการวางแผนท่ีเหมาะสมนกั ยงัคงมีการทิ้งอุปกรณ์ท่ีใชง้านแลว้อยา่ง
ไม่ถูกวิธี  เช่น การทิ้งตามถังขยะท่ีไม่ได้มีการคัดแยก หรือท่ีเลวร้ายท่ีสุดคือ การทิ้งอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีส่วนประกอบของ สารพิษปนไปกบัขยะทัว่ไปท าให้สารพิษ ปนเป้ือนไปสู่ธรรมชาติ
ไดอ้ยา่งง่ายดาย หรือวสัดุบางประเภทสามารถถูกน ากลบัมาใชใ้หม่ไดแ้ต่กลบัถูกทิ้งไปอยา่งไร้ค่า ท าให้
ตอ้งสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานในการผลิตข้ึนมาใหม่อย่างไม่สมควร การก าจดัอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีในเบ้ืองต้น ควรจะดูว่ามีหน่วยงานใดมีความจ าเป็นต้องใช้งานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเราหมดความจ าเป็นตอ้งใช้งานไหม หากมีเราควรมอบให้หน่วยงานนั้นๆ ใช้งานต่อ
เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน และลดปริมาณขยะท่ีทิ้งลง และหากมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเราหมดความ
จ าเป็นในการใชง้านท่ีตอ้งทิ้งจริงๆ เราควรคดัแยกขยะและทิ้งอยา่งถูกวธีิ เพื่อสามารถน าวสัดุแต่ละช้ินท่ี
สามารถรีไซเคิ้ลไดน้ ากลบัมาใชใ้หม่ไดม้ากท่ีสุด และยงัสามารถกก าจดัขยะท่ีมีพิษ หรือยอ่ยสลายยาก
อยา่งถูกตอ้งอีก 
 
3.3 แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันาทีย่ัง่ยืน (Sustainable Development) 
 แรวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ไม่ใช่เร่ืองใหม่ วฒันธรรมมากมายในประวติัศาสตร์มนุษย ์รวมทั้ง
วฒันธรรมชุมชนในหลายพื้นท่ีของประเทศไทยต่างมองเห็นความจ าเป็นของการสร้างความสมดุล
ระหวา่งส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ แต่ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองใหม่ในยุคโลกภิวฒัน์ คือ ความพยายามท่ีจะ
นิยาม สร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของแนวคิดน้ีในบริบทของ
สังคม ขอ้มูลข่าวสารระดบัโลก หากยอ้นไปถึงท่ีมาของแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน งานเขียนของ ราเชล 
คาร์สัน (Rachel Carson) ไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง Silent Spring ตีพิมพค์ร้ังแรกในปี ค.ศ. 1962 เน้ือหาใน
หนงัสือเป็นการตีแผ่ผลกระทบของยาฆ่าแมลงท่ีเรียกว่า DDT ต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพท าให้คน
อเมริกนัและคนทัว่โลกหันมาตะหนักถึงความเก่ียวโยงอย่างแนบแน่นระหว่างส่ิงแวดลอ้มเศรษฐกิจ 
และสังคม (สานิตย ์หนูนิล, 2555)  
 
3.3.1 ความหมายของการพัฒนาทีย่ัง่ยนื 
 มีผูใ้หค้วามหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืไวด้งัน้ี 
 สถาบนันานาชาติเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (International Institute for Sustainable Development: 
IISD) (1987) นิยามค าวา่ การพฒันาท่ีย ัง่ยนื หมายถึง การพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนใน
ปัจจุบนั โดยไม่ใหก้ระทบกบัความสามารถของคนในอนาคต 
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 การพฒันาท่ีย ัง่ยืน หมายถึง ความสามารถของมนุษยชาติในการท่ีจะพฒันาท่ีตรงกับความ
ตอ้งการของคนรุ่นปัจจุบนัและไม่ให้สูญเสียความสามารถของคนในรุ่นอนาคต (Kates, Parris, and 
Leiserowitz, 2005) 
 คณะกรรมการโลกวา่ดว้ยสิ่งแวดลอ้มและการพฒันา (World Commission on Environment and 
Development) ไดใ้หค้าวา่ “การพฒันาท่ีย ัง่ยนื” ดงัน้ี 
 การพฒันาท่ีย่งัยืน คือ การพฒันาท่ีสนองความตอ้งการปัจจุบนั โดยไม่ทาให้ประชาชนรุ่นต่อไป
ใน อนาคตตอ้งประนีประนอมยอมลดความสามารถของเขาในการท่ีจะสนองความตอ้งการของเขาเอง 
วธีิการใชท้รัพยากรเพ่อืการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและนโยบายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 การใชแ้บบยัง่ยืน (Sustainable utilization) หมายถึง การใชด้ว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให้ผลิตผล
มากมีของ เสียและมลภาวะเกิดข้ึนนอ้ย ก่อใหเ้กิดการฟ้ืนตวัของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจน
มีศกัยภาพในการ ใหผ้ลผลิตแบบยัง่ยนือยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 
 เทคโนโลยีท่ี เหมาะสม หมายถึงต้องเป็นเทคโนโลยีท่ี มีประสิทธิภาพท่ีสุด โดยท่ีเม่ือนา
เทคโนโลยีไปใช้แลว้ตอ้ง เกิดของเสียและมลภาวะนอ้ยท่ีสุดหรือไม่เกิดเลย ตามหลกัการแลว้ เม่ือเกิด
ของเสียและมลพิษส่ิงแวดลอ้มข้ึนมา 
 สรุปความหมาย การพฒันาท่ีย ัง่ยืน หมายถึง การพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของคนรุ่น
ปัจจุบนั โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสามารถของคนรุ่นอนาคต ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
3.3.2 เป้าหมายของการพฒันาทีย่ัง่ยืน 
 สฤณี อาชวานันทกุล และคณะ (2553) กล่าวถึงเป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนว่า ไม่ได้อยู่ท่ี
อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากอยูท่ี่การปรับปรุงคุณภาพชีวติประชากรโลกไปในทางท่ีไม่เพิ่มระดบั
การชั้พยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจนเกินกว่าธรรมชาติจะผลิตให้มนุษยใ์ช้อย่างไร้ขีดจ ากดั การ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนตอ้งอาศยัความเขา้ใจว่าการน่ิงเฉยไม่ท าอะไรเลยมีผลกระทบ และเราตอ้งหาหนทาง
ใหม่ๆ ในการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเชิงถาบนัและพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล 
 
4. บทวเิคราะห์ 
 ปัจจุบนัขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยจะถูกรวบรวมแยกช้ินส่วนด้วยวิธีการท่ีไม่ถูกหลกั
วชิาการก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อทั้งสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานตลอดจนส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เน่ืองจากการก าจดัท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม เช่น การทิ้งซากปะปนไปกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป การฝังกลบใน
พื้นท่ีซ่ึงไม่ไดอ้อกแบบไวเ้พื่อรองรับของเสียอนัตรายและการลกัลอบทิ้งในท่ีสาธารณะ เป็นตน้ อนัจะ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มตามมา  
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 จากการทบทวนวรรณกรรมด้านกรีนไอที ผู ้วิจยัเห็นว่ายงัไม่มีขอ้มูลท่ีได้กล่าวถึงด้านการใช้
สมาร์ทโฟนท่ีช่วยส่งเสริมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ซ่ึงเป็นผูใ้ช้
โทรศพัทมื์อถือประเภทสมาร์ทโฟน รวมถึงดา้นท่ีสัมพนัธ์กบัคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงเป็นเคร่ืองก ากบัการ
พฒันาไอทีในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของมนุษยใ์นการกระท าด้านต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัแห่งความย ัง่ยนื โดยหลีกเล่ียงและป้องกนัการก่อใหเ้กิดโทษหรือผลกระทบท่ีไม่ดีต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงได้น าเสนอแนวทางในการศึกษาปัญหาท่ีอาจก่อให้เกิดโทษทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว  ซ่ึงควรมีการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนเพื่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน อนัประกอบดว้ย 1) การประเมินวฎัจกัรผลิตภณัฑ์สมาร์ทโฟน (Life Cycle Assessment 
of Smart Phone) 2) ความรู้ของนวตักรรมการใชส้มาร์ทโฟน (Knowledge of Innovation Use) 3) 
รอยเทา้นิเวศ (Carbon Footprint) 4) พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนสีเขียว (Green Smart Phone Using 
Behavior) 5) การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) เพื่อท่ีหาปัจจยัท่ีมีค่าน ้ าหนกัสูงสุด รวมถึง
ทราบถึงอตัราการส้ินเปลืองพลงังาน เพื่อท าให้เกิดความเช่ือมโยงในการใช้พลงังานอย่างรู้คุณค่า และ
เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในเชิงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการด าเนินชีวิตในประจ าวนั ดงัท่ีได้
เสนอกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 
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4.1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

 จากรูปท่ี 1 เสนอกรอบแนวคิดในการวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี  
  ส่วนท่ี 1 ตวัแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variables) ไดแ้ก่ 1) การประเมินวฎัจกัรผลิตภณัฑ์
สมาร์ทโฟน (Life Cycle Assessment of Smart Phone: LCA) 2) ความรู้ของนวตักรรมการใชส้มาร์ท
โฟน (Knowledge of Innovation Use: KIU) 3) รอยเทา้นิเวศ (Carbon Footprint: CFP) ซ่ึงตวัแปรแฝง
ภายนอกสามารถไดผ้า่นตวัแปรสังเกต (Observe Variables) ไดใ้นแต่ละดา้น (X1-X18) 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 
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  ส่วนท่ี 2 คือตวัแปรแฝงภายใน (Endogenous Variables) ไดแ้ก่1) พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟน
สีเขียว (Green Smart Phone Using Behavior: GSB)  2) การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development: 
SD) และวดัผา่นตวัแปรสังเกตได ้(Observe Variables) (Y1-Y10) 
 2) ในการเสนอวิธีการการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี จะเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใชก้ารวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลจากนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการคดัเลือกแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการคน้ควา้ในเร่ืองของกรีนไอทีกบัสมาร์ทโฟนนั้นพบว่า มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายปัจจยัซ่ึง
จะพบไดใ้นการทบทวนวรรณกรรม เช่น  วฎัจกัรผลิตภณัฑ์สมาร์ทโฟน , ความรู้ของนวตักรรมการใช้
สมาร์ทโฟน และ การใชแ้อพลิเคชัน่ของสมาร์ทโฟน ซ่ึงปัจจยัหลกัเหล่าน้ี ก่อให้เกิดตวัแบบส าหรับการ
ใช้งานสมาร์ทโฟนซ่ึง จะตอ้งมีการเช่ือมโยงไปยงัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักรีนไอที คือ พฤติกรรมการใช้
สมาร์ทโฟนสีเขียว และ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ท าให้สร้างเป็นตวัแบบส าหรับการท ากรีนไอทีส าหรับ
สมาร์ทโฟนข้ึน นอกจากน้ี ยงัไดมี้การศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งดา้นดี และดา้นลบ โดยตวัแบบน้ี 
จะไดน้ าไปสู่การทดลองเพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลและน ้ าหนกัปัจจยัแต่ละดา้นต่อไปส าหรับการท ากรีนไอที
บนสมาร์ทโฟน  
 ดงันั้นการผลกัดนัให้เกิดมีการใช้สมาร์ทโฟนสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนนั้น 
ควรพิจารณาแนวทางท่ีครอบคลุมส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรต่างๆ อนัไดแ้ก่ ทรัพยากรมนุษย ์สุขภาวะ
ทางกาย สุขภาวะทางใจ อารมณ์ ความคิด คุณธรรมจริยกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม วงจรชีพ 
รอยเทา้นิเวศ พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนสีเขียว  ซ่ึงจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุ
ในการท าใหเ้กิดผลกระทบทางดา้นลบต่อคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้
สมาร์ทโฟนสีเขียวอยา่งย ัง่ยืนต่อไปในอนาคต ดงัท่ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอตวัแบบในการการใชส้มาร์ทโฟน
เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืดงัน้ี 
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รูปท่ี 2 ตวัแบบท่ีน าเสนอส าหรับการใชส้มาร์ทโฟนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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แรงจูงใจในการท่องเทีย่วและความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยที่มีต่อ 

จงัหวดัสมุทรสาคร 

กจิจา วทิยาชีวะ 
นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเทีย่ว)  

มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
E-Mail : neocs.mt@gmail.com 

บทคัดย่อ          
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ีจังหวดั

สมุทรสาครของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียว จงัหวดัสมุทรสาคร โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)นักท่องเท่ียว

ชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร วิเคราะห์ขอ้มูลแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อปัจจยั

ดึงดูดในการตดัสินใจเลือกมาท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรสาครทุกตวัแปร อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 

3.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .56 เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ พบว่า ระดบัแรงจูงใจ (ปัจจยัดึงดูด) สูงสุด 3 

ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การเดินทางเขา้ถึงจงัหวดัสมุทรสาครไดอ้ยา่งสะดวก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.96 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน .88 ภาพลกัษณ์ท่ีดีของจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมีค่าเฉล่ีย 3.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .84 

และความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

.83    

 2) ระดบัค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อปัจจยั
ผลกัดันในการตดัสินใจเลือกมาท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรสาครทุกตวัแปร อยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.52 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .55  เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ พบวา่ ระดบัแรงจูงใจ (ปัจจยัผลกัดนั) 

สูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ เพื่อพกัผอ่นวนัหยดุ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .79 เพื่อเยีย่ม

ชมแหล่งท่องเท่ียว โดยมีค่าเฉล่ีย 4.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .82 และเพื่อใชเ้วลาว่างกบัเพื่อน

ครอบครัว โดยมีค่าเฉล่ีย 3.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .94  

 3) ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 

จงัหวดัสมุทรสาครทุกตวัแปร อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.52 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .65 เม่ือ

พิจารณาตามรายขอ้ พบว่า ระดบัความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียวทางศาสนา 
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โดยมีค่าเฉล่ีย 3.92 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.20 ส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อความตอ้งการ โดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .84 และแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.58 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .86  
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บทน า           
 ปัจจุบนั ในหลาย ๆ ประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดมี้บทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ

ภายในประเทศและเศรษฐกิจโลกเพราะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีเติบโตข้ึนอย่าง

รวดเร็วจนกลายเป็นอุตสาหกรรมหลกัในดา้นบริการระหว่างประเทศทั้งน้ีรวมถึงประเทศไทยดว้ย

เพราะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนบัว่ามีความส าคญัต่อรายไดข้องประเทศประเทศไทยใหค้วามส าคญั

กบัการท่องเท่ียวในฐานะท่ีเป็นการคา้บริการท่ีมีศกัยภาพเพื่อสร้างงาน กระจายรายได ้และรายไดจ้าก

เงินตราต่างประเทศ โดยรัฐบาลได้ระบุวตัถุประสงค์และแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวไวใ้น

ยทุธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขนัของระเทศ พร้อมตั้งเป้าหมายท่ีจะท า

ใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของเอเชีย (Tourism Capital of Asia) ท่ีเป็นเเหล่งท่องเท่ียวท่ี

มีคุณภาพ (Quality Tourism Destination) ภายในปี 2551 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2549) 

 ซ่ึงมีการคาดการณ์ว่าหากประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community: AEC) ในปี 2558 อตัราการเติบโตของนกัท่องเท่ียวสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในทุกปี การเตรียม

ความพร้อมดา้นการตลาดภาคการท่องเท่ียวและบริการเพื่อรองรับ AEC ในปี 2558 นบัเป็นประเด็นท่ีน่า

จบัตามอง เน่ืองจากกลุ่มประเทศอาเซียนประกอบดว้ย 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศบรูไน กมัพูชา 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม และประเทศไทย ลว้นเป็นกลุ่มประเทศท่ี

มีท่ีตั้งในบริเวณท่ีเกิดการขยายตวัจากการท่องเท่ียวค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมี

นกัท่องเท่ียวเดินทางมามากท่ีสุด รองลงมาคือ สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย (กรุงเทพธุรกิจ, 2555)  

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยมีบทบาทส าคญัต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เห็นได้จาก

นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ืองของรัฐบาลท่ีเล็งเห็นความส าคญัของอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว และส่งผลดีต่อประเทศ หลายประการ เช่น การส่งเสริมใหช้าวต่างประเทศเขา้มาท่องเท่ียวใน

เมืองไทย หรือการจดัโครงการรักเมืองไทยเท่ียวไทย  และโครงการมหัศจรรยว์นัธรรมดา จดัโดยการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส่งผลให้เศรษฐกิจหมุนเวียน (กรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,  2555)  

 จงัหวดัสมุทรสาครเป็นจงัหวดัเลก็ๆ ในเขตพื้นท่ีตอนล่างของภาคกลาง บริเวณปากแม่น ้ าท่าจีน 

ตั้งอยู่ห่างจากทะเลอ่าวไทยเพียง 2 กิโลเมตร เป็นเมืองท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรสัตว์น ้ า 

โดยเฉพาะสัตวน์ ้ าทะเล จึงมีการประกอบอาชีพดา้นการประมงอย่างกวา้งขวาง มีเรือประมงท่ีทนัสมยั

นบัพนัล า และสามารถจบัสตัวน์ ้ าไดเ้ป็นปริมาณท่ีมากท่ีสุดของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นจงัหวดัท่ีมีนาเกลือ

มากท่ีสุดดว้ย ปัจจุบนัจงัหวดัสมุทรสาครมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีพร้อมใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวทั้งในดา้นของ 

สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรการท่องเท่ียว  และในดา้นความปลอดภยั (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 

2558)          
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จังหวัดสมุทรสาครมีแหล่งท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบ ทั้ งในด้านของประวัติศาสตร์ 

วฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานประวติัศาสตร์พนัทา้ยนรสิงห์ 

ป้อมวิเชียรโชฎก พื้นท่ีศึกษาธรรมชาติอ่าวชายเลนมหาชัย ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร วดั

โกรกกราก คลองโคกขาม และหมู่บา้นเคร่ืองเบญจรงคบ์า้นกลาง เป็นตน้ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย, 2558)           

งานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาแรงจูงใจในการท่องเท่ียวและความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อจงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใน

จงัหวดัสมุทรสาครใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและสามารถตอบสนอง

ต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยให้เหมาะสมภายใตก้ารบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ

ตลอดไป          

วตัถุประสงค์การวจัิย           

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัสมุทรสาครของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว จงัหวดัสมุทรสาคร    

ขอบเขตของงานวจิัย           
ด้านกลุ่มตัวอย่าง : คือ กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร ช่วงเวลาท่ีจะใช้
เกบ็ขอ้มูลระหวา่งเดือนมิถุนายน– กรกฏาคม พ.ศ. 2558      
 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย : 1) ตวัแปรอิสระ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน 2) ตวัแปรตามดา้นแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ปัจจยัดึงดูด ปัจจยัผลกัดนั ตวัแปรตามดา้น
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นสถานท่ี ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
ดา้นความปลอดภยั ดา้นร้านอาหาร ดา้นร้านขายของท่ีระลึก      
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียว จงัหวดัสมุทรสาคร ขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวท่ีไดจ้าก ศูนยว์ิจยัดา้นการตลาดการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2556) ในปี พ.ศ 
2556  มีนักท่องเท่ียวชาวไทย จ านวน 1,121,725 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ 
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงผูว้ิจยัใชว้ิธีเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ 
(Accidental Sampling) คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 399 คน ซ่ึง
ค านวณไดม้าจากสูตรของ Taro Yamane 

4 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย          
ผู ้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้องเพื่อน ามาสร้างแบบสอบถาม

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ี จงัหวดัสมุทรสาคร ประกอบดว้ยกนั 3 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1 ค  าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียว  
 ท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรสาคร                         
ตอนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร มี
 ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล         
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายได ้
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น าเสนอโดยวิธีการแจงค่าสถิติความถ่ี
ร้อยละ (Percentage) โดยแสดงเป็นตารางและอธิบายดว้ยการใช ้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงักล่าว            

2. ในการวิเคราะห์ขอ้มูลแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว โดยใช้
สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)     
 3.การพิสูจน์สมมุติฐาน ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร 2 
กลุ่ม ใชส้ถิติ t-test เช่น เพศ ในส่วนของประชากรจ าแนกตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไปในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
จะใชส้ถิติ F – test โดยการสร้างตาราง One – Way Anova โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
หากผลการวิเคราะห์ พบวา่ มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียจะท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยใชส้ถิติ LSD  
 
ผลการวจิัย           
 1. แรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงดูดของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อจงัหวดัสมุทรสาคร 

 จากการศึกษาระดับแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูดของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อจังหวัด

สมุทรสาคร พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีแรงจูงใจในภาพรวมท่ีระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.66 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน .56 เม่ือพิจารณารายขอ้ สรุปไดว้า่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีแรงจูงใจปัจจยัดึงดูดสูงสุด 

3 ล าดบัแรก ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การเดินทางเขา้ถึงจงัหวดัสมุทรสาครไดอ้ย่างสะดวก โดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .88 ภาพลกัษณ์ท่ีดีของจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมีค่าเฉล่ีย 3.86 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .84 และความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โดยมีค่าเฉล่ีย 

3.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .83      
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2. แรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัดนัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อจงัหวดัสมุทรสาคร 

 จากการศึกษาระดับแรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดันของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อจังหวัด

สมุทรสาคร พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีแรงจูงใจในภาพรวมมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.52 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน .55 เม่ือพิจารณารายขอ้ สรุปไดว้่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีแรงจูงใจปัจจยัผลกัดนัสูงสุด 3 

ล าดบัแรก ไดแ้ก่ เพื่อพกัผอ่นวนัหยดุ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .79 เพื่อเยีย่มชมแหล่ง

ท่องเท่ียว โดยมีค่าเฉล่ีย 4.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .82 และเพื่อใชเ้วลาว่างกบัเพื่อนครอบครัว โดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .94        

3. ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินมาท่องเท่ียว จงัหวดัสมุทรสาคร 

 จากการศึกษาระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความพึงพอใจในภาพรวมมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.52 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .65 

เม่ือพิจารณารายขอ้ สรุปไดว้่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ แหล่ง

ท่องเท่ียวทางศาสนา โดยมีค่าเฉล่ีย 3.92 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.20 ส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ

ต่อความตอ้งการ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .84 และแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 

โดยมีค่าเฉล่ีย 3.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .86  

 4. การเปรียบเทียบแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงดูด จ าแนกตามจัจยัส่วนบุคคล  
 จากการทดสอบดว้ย One – Way ANOVA พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั
อย่างมีนัยท่ีส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือทดสอบรายคู่ พบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัจะมีแรงจูงใจในภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงพบ 3 คู่ท่ีแตกต่างกนั คือ ระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีกบัปริญญาโท กบั ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีกบัปริญญาเอก และคู่ท่ี 3 ระดบั
การศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติดว้ย ดงัรายละเอียดในตารางต่อไปน้ี  
ตารางท่ี 1: การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัดึงดูดของนักท่องเท่ียวต่อการเดินทางมาเท่ียว
จงัหวดัสมุทรสาครในภาพรวมเป็นรายคู่ระหวา่งระดบัการศึกษา     

ระดบั
การศึกษา 

Mean 
ต ่ากวา่

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

3.65 - .05003 -.33456* -.37900* 

ปริญญาตรี 3.60  - -.38459* -.42903 
ปริญญาโท 3.99   - -.04444 
ปริญญาเอก 4.03     

*มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 
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5. การเปรียบเทียบแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงดูด จ าแนกตามจัจยัส่วนบุคคล  
 จากการทดสอบดว้ย One – Way ANOVA พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัท่ี
ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือทดสอบรายคู่ พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัจะมีปัจจยัดึงดูด
ในภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงพบ 9 คู่ท่ีแตกต่างกนั คือ คู่ท่ี 1 คือ รับราชการ กบัประกอบธุรกิจส่วนตวั คู่ท่ี 
2 คือ รับราชการ กบัไม่ไดท้  างาน คู่ท่ี 3 คือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั กบันกัเรียน/นกัศึกษา คู่ท่ี 4 คือ 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั กบัแม่บา้น/รับจา้งทัว่ไป คู่ท่ี 5 คือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั กบัไม่ไดท้  างาน คู่ท่ี 6 
คือ พนกังานเอกชน กบันกัเรียน/นกัศึกษา คู่ท่ี 7 คือ พนกังานเอกชน กบัไม่ไดท้  างาน คู่ท่ี 8 คือ นกัเรียน/
นกัศึกษา กบัแม่บา้น/รับจา้งทัว่ไป คู่ท่ี 9 คือ นักเรียน/นกัศึกษา กบั ไม่ไดท้  างาน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติดว้ย ดงัรายละเอียดในตารางต่อไปน้ี                

ตารางท่ี 2: การเปรียบเทียบความแตกต่างแรงจูงใจดา้นปัจจยัดึงดูดของนกัท่องเท่ียวต่อการ
เดินทางมาเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาครในภาพรวมเป็นรายคู่ระหวา่งระดบัการศึกษา  

อาชีพ Mean 
รับ

ราชการ 

ประกอบ
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

พนกังาน
เอกชน 

นกัเรียน/ 
นกัศึกษา 

แม่บา้น/
รับจา้ง
ทัว่ไป 

ไม่ได้
ท างาน 

รับ
ราชการ 

3.73 - .03925 .10035 -.15588 .23301* .37923* 

ประกอบ
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

3.69  - .06111 .-19512* .19377* .33998* 

พนกังาน
เอกชน 

3.63   - .25623* .13266 .27888* 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

3.89    - .38889* .53510* 

แม่บา้น/
รับจา้ง
ทัว่ไป 

3.50     - .14622 

ไม่ได้
ท างาน 

3.35      - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05        
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6. การเปรียบเทียบแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัดนั จ าแนกตามจัจยัส่วนบุคคล    
จากการทดสอบดว้ย One – Way ANOVA พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัท่ีส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือทดสอบรายคู่ พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั
จะมีแรงจูงใจในภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงพบ 2 คู่ท่ีแตกต่างกนั คือ ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีกบั
ปริญญาโท กับ ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาเอก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติด้วย ดัง
รายละเอียดในตารางต่อไปน้ี         
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัดนัของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง
มาเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาครในภาพรวมเป็นรายคู่ระหวา่งระดบัการศึกษา         

ระดบั
การศึกษา 

Mean ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

3.55 - .09245 -.13448 -.56041 

ปริญญาตรี 3.45  - -.22694* -.65286* 
ปริญญาโท 3.68   - -.42593 
ปริญญาเอก 4.11    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 

          
 7.การเปรียบเทียบแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัดนั จ าแนกตามจัจยัส่วนบุคคล  
 จากการทดสอบดว้ย One – Way ANOVA พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัท่ี
ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือทดสอบรายคู่ พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัจะมีแรงจูงใจ
ในภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงพบ 4 คู่ท่ีแตกต่างกนั คือ คู่ท่ี 1 คือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั กบันกัเรียน/
นกัศึกษา คู่ท่ี 2 คือ พนกังานเอกชน กบันกัเรียน/นกัศึกษา คู่ท่ี 3 คือ นกัเรียน/นกัศึกษา กบัแม่บา้น/
รับจา้งทัว่ไป คู่ท่ี 4 คือ นกัเรียน/นกัศึกษา กบัไม่ไดท้  างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติดว้ย ดงัรายละเอียด
ในตารางต่อไปน้ี                     

 

 

 

 

 

277



 
 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของแรงจูงใจดา้นปัจจยัผลกัดนัของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทาง
มาเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาครในภาพรวมเป็นรายคู่ระหวา่งอาชีพ     

 
อาชีพ 

 
Mean 

รับ
ราชการ 

ประกอบ
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

พนกังาน
เอกชน 

นกัเรียน/ 
นกัศึกษา 

แม่บา้น/
รับจา้ง
ทัว่ไป 

ไม่ได้
ท างาน 

รับ
ราชการ 

3.55 - .01650 .05051 -.16111 .14074 .22222 

ประกอบ
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

3.69  - .03400 -.17761* .12424 .20572 

พนกังาน
เอกชน 

3.63   - -.21162* .09024 .17172 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

3.89    - .30185* .38333* 

แม่บา้น/
รับจา้ง
ทัว่ไป 

3.41     - .08148 

ไม่ได้
ท างาน 

3.33      - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05 

 8. การเปรียบเทียบความพึงพอใจ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล    
 จากการทดสอบดว้ย One – Way ANOVA พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัท่ี
ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือทดสอบรายคู่ พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึง
พอใจในภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงพบ 2 คู่ท่ีแตกต่างกนั คือ คู่ท่ี 1 คือ รับราชการ กบัประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั คู่ท่ี 2 คือ รับราชการ กบัไม่ไดท้  างาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติดว้ย ดงัรายละเอียดในตาราง
ต่อไปน้ี                      
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ตารางท่ี5 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเดินทางมาเท่ียวจงัหวดั
สมุทรสาครในภาพรวมเป็นรายคู่ระหวา่งอาชีพ 

 
อาชีพ 

 
Mean 

รับ
ราชการ 

ประกอบ
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

พนกังาน
เอกชน 

นกัเรียน/ 
นกัศึกษา 

แม่บา้น/
รับจา้ง
ทัว่ไป 

ไม่ได้
ท างาน 

รับ
ราชการ 

3.52 
- 

-.02282 .05507 -.22641 .15507 .04348 

ประกอบ
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

3.54 
 

 
- 

.07789 -.20359 .17789 .06629 

พนกังาน
เอกชน 

3.46 
 

 - .28148* .10000 -.01159 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

3.74 
 

  - .38148* .26989 

แม่บา้น/
รับจา้ง
ทัว่ไป 

3.36 
 

   - .11159 

ไม่ได้
ท างาน 

3.47 
     - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.05        

             

อภิปรายผล          
 1. จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยดึงดูดของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดั
สมุทรสาคร พบวา่ ในภาพรวมนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาครใหค้วามคิดเห็นต่อการ
เดินทางมาเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาครระดบัมากในทุกๆ ดา้น โดยดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียของนกัท่องเท่ียว
มากท่ีสุด คือ ดา้นการเดินทางเขา้ถึงจงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงรองลงมาคือ ดา้นภาพลกัษณ์ท่ีดีของจงัหวดั
สมุทรสาคร และดา้นความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ ตามล าดบั อยา่งไรก็ตามเม่ือ
น าค่าเฉล่ียของปัจจัยดึงดูดท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความส าคญัมากในทุกๆ ด้าน ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากจงัหวดัสมุทรสาครอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 30 กิโลเมตร นกัท่องเท่ียวสามารถ
เดินทางสู่จงัหวดัสมุทรสาครไดอ้ยา่งสะดวกหลายวิธี ทั้งโดยรถยนตส่์วนตวั รถประจ าทาง และรถไฟ 
เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับ เบญจมาศ ลาภจิตร (2552) เน่ืองจากประเทศไทยมีปัจจัยในการดึงดูด
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นกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เช่น มีภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศไทย มีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
อาทิ เช่น ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม วิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี กิจกรรมนนัทนาการต่างๆ เป็นตน้      
 2. จากผลการศึกษา พบว่า  ปัจจยัผลกัดนัของนกัท่องเท่ียว พบว่า ในภาพรวมนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาครใหค้วามคิดเห็นต่อการเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาครระดบัมาก 
และปานกลาง โดยดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ เพื่อพกัผอ่นวนัหยดุ ซ่ึงรองลงมา
คือ เพื่อเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียว และตอ้งใชเ้วลากบัเพื่อนครอบครัว ตามล าดบั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
นกัท่องเท่ียวตอ้งการพกัผ่อนและใชเ้วลาว่างกบัครอบครัวในวนัหยดุ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรี
รัตน์ เตชาทวีวรรณ (2545) ท่ีพบว่าปัจจยัผลกัดนั (Push factor) หรือความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนภายในตวั
บุคคลจะกระตุน้ใหค้นมีความตอ้งการท่ีจะเดินทาง    

3. ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า ในภาพรวม
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวจังหวดัสมุทรสาครให้ความพึงพอใจต่อการเดินทางมาเท่ียวจงัหวดั
สมุทรสาครระดบัมากและปานกลาง โดยดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามพึงพอใจมากท่ีสุด 
คือ  แหล่งท่องเท่ียวทางศาสนา (เช่น วดัศาลหลกัเมือง) เน่ืองจาก จงัหวดัสมุทรสาครมีแหล่งท่องเท่ียว
ทางศาสนาหลายแห่ง รองลงมาคือ แหล่งท่องเท่ียวท่องทางประวติัศาสตร์ ( เช่น อุทยานประวติัศาสตร์) 
และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (ป่าชายเลน) ตามล าดบั อยา่งไรกต็าม เม่ือน าค่าเฉล่ียความพึงพอใจมา
เปรียบเทียบกนัตามแนวคิดของ Pizam (1978) ท่ีกล่าวว่า ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบกนัระหว่าง
ความพึงพอใจต่างๆ ท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการไดรั้บจากแหล่งท่องเท่ียวกบัประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียว
ไดรั้บจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปเยอืนจะส่งผลออกมาเป็นความรู้สึก คือ นกัท่องเท่ียวผูซ่ึ้งคาดหวงัว่าจะ
ไดรั้บการตอบสนองดว้ยประสบการณ์ต่างๆ ก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่ถา้ประสบการณ์ท่ีไดรั้บไม่
ตอบสนองต่อความคาดหวงัก็จะเกิดความไม่พอใจ โดยจากแนวคิดของ Hughes (1991) กล่าวเสริมว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีระบุว่าความคาดหวงัของตนเองมีความเหมือนกบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บก็จะแสดงความ
พึงพอใจในระดบัสูง ซ่ึงแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีระบุว่าความคาดหวงัของตนเองค่อนขา้งจะคลา้ยกบั
ประสบการณ์ท่ีตนเองไดรั้บก็จะแสดงความพึงพอใจในระดบัท่ีต ่ากว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัท่ี
พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาครให้ความพึงพอใจในระดบัมาก ยกเวน้ 
ดา้นแหล่งท่องเท่ียวทางชุมชน/หมู่บา้น ซ่ึงพบว่านักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการเดินทางมาเท่ียว
จงัหวดัสมุทรสาครเพียงระดบัปานกลาง        
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 ข้อเสนอแนะ          
 1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย        
 1.1 จากการวิจยัท่ี พบว่า ปัจจยัดึงดูดของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร มี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นในระดบัมากทั้งหมด ทั้งน้ีผูว้ิจยัเห็นว่าเพื่อเป็นการเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียวใน
จงัหวดัสมุทรสาครอยา่งต่อเน่ือง ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในทอ้งถ่ินควรร่วมมือใน
การจดัการให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มมากข้ึนแก่ปริมาณนกัท่องเท่ียว เช่น ตูเ้ติมเงิน การใหบ้ริการ 
Wi-Fi ฟรี ตูเ้อทีเอ็ม สถานท่ีจอดรถ ป้ายบอกทาง แผนท่ีแหล่งท่องเท่ียว ศูนยบ์ริการขอ้มูล การดูแล
ความปลอดภัย ฯลฯ และควรส่งเสริมและพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ โดยเพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวใหมี้ความหลากหลายเพิ่มข้ึน       

1.2 จากการวิจยัท่ี พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร ส่วนใหญ่มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมาก และปานกลาง ประเดน็ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
ดา้น แหล่งท่องเท่ียวทางชุมชนหมู่บา้น ดงันั้น ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดั
สมุทรสาครควรให้ความสนใจประเด็นดงักล่าวให้มากข้ึน เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขให้ดียิ่งข้ึนและ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไดใ้นอนาคต      

1.3 ควรมีการส่งเสริมและรักษาตลาดการท่องเท่ียว โดยการใช้ส่ือเพื่อท่ีจะให้เขา้ถึงกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ไดม้ากท่ีสุดไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต ทีวี นิตยสาร วารสารการท่องเท่ียว ฯลฯ และควรมี
การประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึน กลุ่มนักท่องเท่ียวได้รับขอ้มูลการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียว จะ
สามารถเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน      

2 ข้อเสนอแนะต่อการท าวจิัยคร้ังต่อไป       
 2.1 ควรศึกษาถึงผลกระทบของแหล่งท่องเท่ียวจากการรองรับนกัท่องเท่ียว และรวมไปถึงแนว
ทางการพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียว จงัหวดัสมุทรสาคร ใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต  
 2.2 ควรศึกษาวิจยัโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นนักท่องเท่ียว
เก่ียวกบั แนวทางการพฒันา/อนุรักษ ์แหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัสมุทรสาคร 
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ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วเชิงเกษตร:กรณีศึกษา       
 ไร่องุ่นกราน  มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 

Thai Tourists’ Satisfaction towards the Agrotourism : A Case Study of Gran Monte Vineyard, 
Khao Yai, Nakhon Ratchasima Province 

สุวทิย์  จันทร์เพ็ญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญธัช วภิัติภูมิประเทศ 

อ.ณฏัฐกฤษฏิ์ เอกวรรณงั 
บทคัดย่อ                                                                                 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ของการวิจยัดงัต่อไปน้ี 1) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวัด

นครราชสีมา 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใช้ในการวิจยั คือนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดั

นครราชสีมา จ านวน 381 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามปลายปิด สถิติท่ี

ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา t-test และ One-Way ANOVA  

ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัความพึงพอใจต่อการ
ท่องเท่ียวท่ีสวนเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา โดยรวมทั้ง 7 ดา้น อยู่ใน
ระดบัมาก ( Mean = 4.14, S.D. = 0.25 ) จากการพิจารณารายดา้นนกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจ
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้นสถานท่ีสูงท่ีสุด ( Mean = 4.52, S.D. = 0.30)  รองลงมาคือ ดา้น
เจา้หนา้ท่ีพนกังาน ( Mean = 4.23, S.D. = 0.40 ) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ( Mean = 4.17, S.D. = 0.41) 
ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น ( Mean = 4.15, S.D. = 0.56) ดา้นความปลอดภยั ( Mean = 4.00, S.D. = 0.32) 
ดา้นร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ( Mean = 3.97, S.D. = 0.30) และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ( Mean = 
3.94, S.D. = 0.30) 

 ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาในภาพรวม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่แตกต่างกนั 
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1.บทน า            
ปัจจุบนัมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรไวบ้ริการนกัท่องเท่ียวทั้งในศูนยป์ฏิบติัการ ฯ ของกรม

ส่งเสริมการเกษตร และแหล่งท่องเท่ียวเชิงการเกษตรของชุมชนเกษตรทัว่ประเทศกว่า 700 แหล่ง 
ส าหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จดักิจกรรมส่วนเสริมการท่องเท่ียวคืน
ความสุขให้กบัคนไทยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการจดัการจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์
และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรพร้อมกนัทัว่ประเทศ 4 แหล่งท่องเท่ียวหลกัในวนัท่ี 8 มกราคม 
2558 ประกอบดว้ย 1.แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวสัด์ิ อ.พุทธมณฆล 
จงัหวดันครปฐม 2.แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรบา้นโคกเมือง อ. ประโคนชัย จงัหวดับุรีรัมย ์3.แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร อ.เขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ และ 4. แหล่งทองเท่ียวการเกษตร ต าบลควนทอง อ. ขน
อม จงัหวดันครศรีธรรมราช (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) 
 จากเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและกรมส่งเสริม
การเกษตรนั้นยงัไม่มีการระบุการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่นท่ีมีการเพาะปลูกองุ่นเพื่อน ามาผลิตไวน์
เขา้ไปดว้ย จึงท าให้ไม่เป็นท่ีรู้จกัโดยแพร่หลายมากนกัและจากในอดีตท่ีผา่นมาประเทศไทยมีการปลูก
องุ่นเพื่อบริโภคแบบผลมาเป็นเวลานานแต่ยงัไม่มีการปลูกองุ่นเพื่อน ามาผลิตไวน์เน่ืองจากการปลูก
องุ่นเพื่อน ามาผลิตไวน์ตามปกติจะสามารถปลูกไดเ้ฉพาะในพื้นท่ีเขตหนาวซ่ึงอยูข่นานระหวา่งละติจูด
ท่ี 30 ถึง 50 องศาของซีกโลกเหนือและซีกโลกใตเ้ท่านั้นจึงท าให้นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ไม่
ทราบว่าพื้นท่ีเขตร้อนอย่างเช่นประเทศไทยจะสามารถปลูกองุ่นเพื่อน ามาผลิตไวน์ได้และด้วยการ
ศึกษาวิจยัโดยน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใชท้  าให้สามารถพฒันาสายพนัธ์ุและพฒันาพื้นท่ีให้สามารถปลูก
องุ่นในพื้นท่ีเขตร้อนอยา่งประเทศไทยได ้(ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 2552)  
       

ไร่องุ่นกรานมอนเต ้ เป็นหน่ึงเดียวของไร่องุ่นท่ีได้รับรางวลัผลงานอุตสาหกรรม Thailand 
Tourism awards – outstanding Performance 2008, 2010, 2012 ประเภทแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรรางวลั
ดีเด่นจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่น มีการพฒันาให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจท่ีจะน ามาเป็นแนวทางต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้แก่สถานท่ีอ่ืน ไร่
องุ่นกรานมอนเตมี้จุดเด่นในดา้นความงดงามของตน้องุ่นสีเขียวขจีและร่มร่ืนองุ่นส่วนมากปลูกไวเ้พื่อ
ท าไวน์ส่วนด้านกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้ฝึกงานทางด้านการเกษตร 
นกัท่องเท่ียวไดเ้พลิดเพลินไปกบัการนัง่รถชมพื้นท่ีรอบๆไร่องุ่นมีการสาธิตการท าไวน์ปลูกตน้องุ่นชิม
ไวน์ท่ีผลิตโดยทางไร่องุ่นเองมีเทศกาลเก็บองุ่นในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคมนอกจากน้ียงัมีร้านขาย
ของท่ีระลึกท่ีผลิตจากองุ่นเช่นไวน์ แยม ไพน์และเบเกอรีรวมทั้งร้านอาหารท่ีมีบริการพร้อมห้องพกั
ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการพกัคา้งคืน ซ่ึงทางไร่องุ่นกรานมอนเตไ้ดเ้ปิดท าการมาตั้งแต่ปี 2541 และ
ไดมี้การพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีผลจากการวจิยัเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีไร่
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องุ่นกรานมอนเตค้ร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไร่องุ่นทั้งนกัท่องเท่ียวและเกษตรกร
ผูท่ี้ด าเนินการในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไร่องุ่นในอนาคต 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย                                          
1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่

องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา                            
2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

ท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล     
 
สมมติฐานการวจัิย                         

1. นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน 
มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั                            

2. นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน 
มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั                             

3. นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่
องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั                                 

.4 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน 
มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั                              

5. นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่น
กราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั                             

2. แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง                                
 1. ความหมายของการท่องเท่ียว ไดมี้ผูนิ้ยามความหมายของการท่องเท่ียวไวอ้ยา่ง หลากหลาย 
ไม่วา่จะเป็นสมาคมระหวา่งประเทศแห่งความเช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียว (International Association of 
Scientific Experts in Tourism – IASET) (1994) (อา้งถึงใน Lickorish and Jenkins, 1997) ไดใ้ห้
ความหมายของการท่องเท่ียวไวว้า่ คือการเดินทางจากท่ีอยู่ถาวรไปอีกท่ีหน่ึงเป็นการชัว่คราว และไม่
เก่ียวขอ้งกบัการท ากิจกรรมท่ีเป็นการหาเงิน และจากการประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเท่ียว
ระหวา่งประเทศข้ึน ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เม่ือปี พ.ศ. 2506 องคก์ารการท่องเท่ียวโลกแห่ง
สหประชาชาติ (The United Nations World Tourism Organization – UNWTO) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของ
การท่องเท่ียวไวว้า่ การท่องเท่ียวหมายถึง การเดินทาง (Travel) ท่ีมีเง่ือนไข 3 ประการ คือ 1) การ
เดินทาง (Travel) ท่ีมีการวางแผนไวก่้อนล่วงหนา้ โดยไม่ไดถู้กบงัคบัหรือถูกวา่จา้ง และใชย้านพาหนะ
น าไปเป็นระยะทางใกลห้รือไกลก็ได ้2) จุดหมายปลายทาง (Destination) ท่ีจะไปอยูเ่ป็นการชัว่คราวนั้น
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จะตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการและความพอใจ
ให้กบัผูท่ี้มาเยือน และสุดทา้ยจะตอ้งเดินทางกลบัท่ีอยูเ่ดิมหรือภูมิล าเนาเดิม 3) จุดประสงค์ (Purpose) 
ในการเดินทางนั้น ตอ้งไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้       
 2. ความส าคญัของมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ในประเทศไทย ถือไดว้า่เร่ิมมี
การพฒันาการท่องเท่ียวให้เป็นรูปแบบและเป็นระบบมากข้ึน โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้กบันกัท่องเท่ียว และเพิ่มรูปแบบทางการท่องเท่ียว เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญั สามารถเดินทางท่องเท่ียวไดต้ลอดปี และเพื่อเพิ่มการกระจายตวัไปทัว่ภูมิภาค การ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ท่ีเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวไดมี้ส่วน
ร่วมกบัการเขา้ไปสัมผสักบัธรรมชาติโดยมีกระบวนการเรียนรู้ดว้ยวิธีต่าง ๆ ซ่ึงท าให้นกัท่องเท่ียวเกิด
จิตส านึกท่ีจะอนุรักษแ์ละตระหนกัถึงความส าคญัของธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดลอ้มให้ด ารงอยูไ่ด้
โดยไม่มีการท าลาย ดงันั้นทุกคนควรค านึงถึงความส าคญัท่ีจะช่วยรักษาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวให้ย ัง่ยืน
ไม่ให้เส่ือมโทรม เน่ืองจากมีความหนาแน่นของนกัท่องเท่ียวเกินขีดความสามารถในการรองรับของ
แหล่งท่องเท่ียวประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม พร้อมทั้งมีความหลากหลายในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีภูมิปัญญาทางการเกษตร มีช่ือเสียงทางดา้นไมผ้ล ขา้ว การประมง และ
กิจกรรมปศุสัตวท่ี์กา้วหน้ามาแต่โบราณ ความหลากหลายดงักล่าว จะเป็นส่ิงดึงดูดใจและน าความ
ประทบัใจมาสู่นักท่องเท่ียว เปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้ร่วมกิจกรรมกับเกษตรกร สัมผสักับ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ วิถีชีวิตการเกษตรท่ีผสมผสานกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวฒันธรรม และ
ประเพณี ตลอดจนการศึกษา เรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ดา้นกระบวนการประกอบสัมมาชีพอยา่ง
ใกลชิ้ด และยงัเพิ่มการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน การก าหนดกรอบหรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีชดัเจนนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง น าไปใช้เป็น
แนวทางด าเนินการก าหนดตวัช้ีวดัและก าหนดระดบัมาตรฐาน ให้เป็นท่ียอมรับแก่นกัท่องเท่ียวและ
บุคคลทัว่ไป เพื่อยกระดบัมาตรฐานในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้ย ัง่ยืน รวมทั้งก าหนดแนวทางใน
การบริหารจดัการ คุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้เป็นไปตามระดบัมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ท่ีก าหนดไวต่้อไป (ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2557)         
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3. ระเบียบวธีิวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ นกัท่องเท่ียว

ชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จากขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้ในปี พ.ศ. 2557 พบวา่ มีนกัท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 7,928 คน (กราน 
มอนเต,้ 2558) 
 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัน้ี ได้แก่ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental  
Sampling) คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวไร่องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 381 คนช่วงเวลาท่ีจะใชเ้ก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน พ.ศ. 2558 การ
ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดใ้ชสู้ตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบทราบจ านวนประชากรโดย
ก าหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความผดิพลาดไม่เกิน 5% ดงัสูตรของ Taro Yamane  

3. แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามนกัท่องเท่ียวชาวไทยทั้งเพศหญิงและเพศชายท่ี
เคยเดินทางมาเท่ียวท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา สร้างค าถามดว้ยค าถามปลาย
ปิด (Closed-end) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ค าถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน โดยมีลกัษณะค าถามแบบส ารวจรายการ 5 ขอ้ค าถาม 

ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจ 7 ดา้นมีมีจ านวน 28 ขอ้ค าถาม คือ 1) ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ 2) ดา้นการบริการของพนกังาน 3) ดา้นสถานท่ี 4) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 5)ดา้น
ความปลอดภยั 6) ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น 7) ดา้นร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก แบบ Likert Scale ซ่ึงจะใช้
ค  าถามท่ีแสดงระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น ( Interval Scale ) มีค  าตอบ 5 ระดบั ระดบั 5 
หมายถึงพอใจมากท่ีสุด และระดบั 1 หมายถึงพอใจน้อยท่ีสุด และจะให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจ
แบบสอบถามก่อน (เพื่อหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา หรือ Content Validity ก่อนท่ีจะน าแบบสอบถาม
ไปใช้เก็บขอ้มูลจริงกบันกัท่องเท่ียว) โดยให้แสดงความคิดเห็นใน 5 ประเด็นคือมากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  

4. สถิติส าหรับทดสอบสมมติฐาน  หาค่าสถิติทดสอบ t-test ใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความ
พึงพอใจจ าแนกตามเพศและใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One -  Way ANOVA ใช้
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจ โดยจ าแนกเป็นตวัแปรอิสระท่ีมากกว่า 2 กลุ่มตามอายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเม่ือพบความแตกต่างจะท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Scheffe โดยก าหนดการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล          

จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 381 คน พบวา่ นกัท่องเท่ียวเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 55.1 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.9 มีอายอุยูใ่นระหวา่งช่วง 40 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 34.9 รองลงมา มีอายอุยูใ่นระหวา่งช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.3 และกลุ่มตวัอยา่ง
ในช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.7 และช่วง 20 ปีหรือต ่ากวา่คิดเป็นร้อยละ 12.1 ตามล าดบั มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.1 รองลงมาคือระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 19.9 และสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ10.0 ตามล าดบั มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชนมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.9 รองลงมามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 16.8 นอกจากนั้นกลุ่ม
นกัเรียน / นกัศึกษา และอาชีพขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 12.1 และ 5.2 ตามล าดบั มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 30,001– 40,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาอยูร่ะหวา่ง 20,001 – 30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 21.1 และมีรายได ้40,001  บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 17.3 ส่วนกลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ย
ท่ีสุด อยูร่ะหวา่ง 10,000 บาทหรือต ่ากวา่คิดเป็นร้อยละ12.0 ตามล าดบั    
        

5. สรุปผลการวจัิย         
 5.1 ระดับความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดินทางมาท่องเทีย่วเชิงเกษตรทีไ่ร่องุ่น
กราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา       
 ระดบัความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 2) ดา้นเจา้หนา้ท่ี
พนกังาน 3) ดา้นสถานท่ี 4) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 5) ดา้นความปลอดภยั 6) ดา้นกิจกรรมในไร่
องุ่น 7) ดา้นร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก โดยรวมใน ทั้ง 7 ดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.14 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความ
พึงพอใจ ดา้นสถานท่ีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.52 รองลงมาคือ ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.23 นอกจากนั้นนกัท่องเท่ียวท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยลงมา คือ ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.17 ส่วนดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 
4.15 ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.00 และดา้นร้านขายของท่ีระลึก โดยมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจ 3.97  

5.2 เปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่
ไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวดันครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

เพศ  
ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

ท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นเจา้หน้าท่ีพนกังาน 
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ดา้นสถานท่ี ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นความปลอดภยั ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น และดา้นร้านขาย
ของท่ีระลึก โดยรวม พบวา่ เพศหญิงและเพศชาย มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามเพศ 

อายุ 
ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

ท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้ เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นสถานท่ี  ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก ดา้นความปลอดภยั ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น ดา้นร้านขายของท่ีระลึก จ าแนกตาม
อายโุดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามอาย ุ  

ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้ เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน จ าแนกตามอายุ โดยรวม 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน 
มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนัตามอาย ุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ระดับการศึกษา 
ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

ท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต้ เขาใหญ่  จังหวดันครราชสีมาจ าแนกตามระดับการศึกษา  ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน ดา้นสถานท่ี ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นความปลอดภยั 
ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น และดา้นร้านขายของท่ีระลึก โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างไปตามระดบัการศึกษา  

อาชีพ 
ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

ท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้ เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ าแนกตามอาชีพ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้น
เจา้หนา้ท่ีพนกังาน ดา้นสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นความปลอดภยั ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น และ
ดา้นร้านขายของท่ีระลึก โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างไปตามอาชีพ 
 รายได้ต่อเดือน         
 ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต้ เขาใหญ่  จังหวดันครราชสีมา  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ ดา้นสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นความปลอดภยั ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น และ
ดา้นร้านขายของท่ีระลึก โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างไปตามรายไดต่้อเดือน          
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ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ท่ีไร่องุ่นกราน  มอนเต ้ เขาใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ด้านเจ้าหน้าท่ี
พนกังาน โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างไปตาม
รายไดต่้อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05      
       

6. อภิปรายผล          
 1. อภิปรายผลระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่
ไร่องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวดันครราชสีมา       

1) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้จงัหวดันครราชสีมา ทั้งในด้านขอ้มูลเก่ียวกบัไร่องุ่นจากเฟซบุ๊คและ
เวบ็ไซต์เป็นอยา่งดี ดา้นขอ้มูลจากเฟซบุ๊คและเวบ็ไซต์ของไร่องุ่นท่ีมีความน่าสนใจทนัสมยั ดา้นป้าย
ประชาสัมพนัธ์ภายในไร่องุ่นมีความชดัเจน และดา้นการประชาสัมพนัธ์เฟซบุ๊คและเวบ็ไซตเ์ขา้ถึงง่าย 
อยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองทางไร่องุ่น กราน มอนเตไ้ด้มีการส่งเสริมและสนับสนุน
เพิ่มเติมขอ้มูลท่ีทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา จึงท าให้ช่องทางดา้นประชาสัมพนัธ์ของไร่องุ่น กราน มอนเตไ้ด้
คะแนนระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั ยศวีร์ ยุกตะนนัท์ (2547) ไดท้  าการศึกษา
วจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเกษตรเลียบคลองมหาสวสัด์ิ  อ าเภอพุทธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีความพึงพอใจนอ้ย ต่อความสะดวก สะอาด 
และการประชาสัมพนัธ์และเอกสารเผยแพร่   

2) ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังาน โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจ ดา้น
เจา้หน้าท่ีพนักงานอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึง
พอใจ ดา้นเจา้หน้าท่ีพนกังานให้การตอ้นรับเป็นอย่างดี ดา้นเจา้หน้าท่ีพนกังานให้ค าแนะน าตอบขอ้
ซกัถามไดดี้ ดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีเหมาะสม และดา้นเจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการดูแลอยา่ง
ทัว่ถึง อยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากบุคลากรเจา้หน้าท่ีพนกังานของไร่องุ่น กราน มอนเต ้ให้การตอ้นรับ
เป็นอยา่งดีนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างดีรวมทั้งมีอธัยาศยัท่ีดีเหมาะสมการให้ค  าแนะน าตอบขอ้ซักถามไดดี้
และดูแลนกัท่องเท่ียวอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปราณี คูเจริญไพศาล และ นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2545) 
กล่าวว่า ในธุรกิจบริการ ความพึงพอใจของลูกคา้มกัจะไดรั้บอิทธิพลจากคุณภาพของการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งพนกังานให้บริการและลูกคา้ เช่น พนกังานสุภาพและให้เกียรติลูกคา้ พนกังานให้ความเอาใจ
ใส่และยอมให้เวลาเพื่อท าความรู้จกัลูกคา้ซ่ึงหมายถึง ท่าทางและท่าทีของพนกังานบริการท่ีแสดงต่อ
ลูกคา้ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจของลูกคา้    
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3) ดา้นสถานท่ี โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจด้านความสวยงามและ
บรรยากาศภายในไร่องุ่นมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ไพศาล ชุ่มวงศ ์(2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียววนอุทยานภูช้ีฟ้า อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย โดยมีความพึงพอใจระดบัสูงสุดคือ 
จุดท่องเท่ียวมีความงดงาม ดึงดูดให้มาท่องเท่ียว ความสวยงามของวนอุทยานภูช้ีฟ้าและความสะอาด
ของสถานท่ีท่องเท่ียว      

4) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อดา้นภายในไร่
องุ่นมีท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวก ด้านภายในไร่องุ่นมีร้านอาหารให้บริการ และด้านสัญญาณ
โทรศพัท์ท่ีจดัเจน และดา้นห้องน ้ าบริการท่ีสะอาดและเพียงพอใกลเ้คียงกนั จะมีเฉพาะดา้นภายในไร่
องุ่นมีห้องน ้ าบริการท่ีสะอาดและเพียงพอท่ีนกัท่องเท่ียวยงัให้ระดบัความพึงพอใจนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ซ่ึง
อาจเป็นเพราะบางช่วงท่ีมีนักท่องเท่ียวมากนัเยอะจึงท าให้การห้องน ้ าไม่เพียงพอ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ไพศาล ชุ่มวงศ ์(2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียววนอุทยานภูช้ีฟ้า อ าเภอเทิง 
จงัหวดัเชียงราย โดยมีความพึงพอใจระดบัมากคือ ป้ายบอกเส้นทาง จ านวนห้องน ้ า ห้องสุขา และความ
สะอาดของหอ้งน ้า หอ้งสุขา        

5) ด้านความปลอดภยั โดยรวม พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อดา้นมีป้ายบอกห้าม
หรือเตือนใหป้ฏิบติัอยา่งดี ดา้นมีเวลาเปิดปิดท่ีเป็นเวลาและเขม้งวด ดา้นมีเจา้หนา้ท่ี ป้อมยามตรวจตรา 
ในทางเขา้ ออก และดา้นมีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตลอดเวลา มีความส าคญัต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อุไรวรรณ สุวรรณเสรี (2548) ศึกษานกัท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
นกัท่องเท่ียวทัว่ไป เจา้หนา้ท่ีศูนยก์ารท่องเท่ียว เจา้ของสวนเกษตร และผูจ้ดัการบริษทัน าเท่ียว และเห็น
วา่ปัจจยัดา้นการรวมกลุ่มของแหล่งท่องเท่ียวและดา้นความปลอดภยัในชีวิต/ทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว
มีความส าคญัต่อการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก   

6) ดา้นกิจกรรมในไร่องุ่น โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อดา้นกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีจดัใหน้กัท่องเท่ียวน่าสนใจ ดา้นไดป้ระสบการณ์ท่ีประทบัใจกิจกรรมในไร่องุ่น นอกจากนั้นดา้นท่ีมี
ผูเ้ช่ียวชาญให้ความรู้ในช่วงด าเนินกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ และดา้นมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
อยา่งเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากพอ ๆ กนั จะเห็นไดจ้ากค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจในแต่ละดา้นท่ี
ใกล้เคียงกัน ตั้ งน้ีสืบเน่ืองจากท่ีทางไร่องุ่น กราน มอนเต้ ได้จัดเตรียบด้านกิจกรรมต่าง ๆ ให้
นกัท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจ นกัท่องเท่ียวไดป้ระสบการณ์ท่ีประทบัใจ นอกจากนั้นยงัมีผูเ้ช่ียวชาญ
คอยใหค้วามรู้ในขณะด าเนินดา้นกิจกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปิยะ หนูนิล (2547) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง 
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการให้บริการในอุทยานแห่งชาติ 
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ศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทัย โดยนักท่องเท่ียวมีความ พบว่านักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจด้าน
ประสบการณ์ ของนกัท่องเท่ียว ดา้นความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดา้น ในระดบัมาก  
  7) ดา้นร้านขายของท่ีระลึก โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ์จาก
ทางไร่องุ่นท่ีโดดเด่น ดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑมี์ความทนัสมยัสวยงาม ดา้นการจดัการภายในร้านขาย
ของท่ีระลึกอยา่งเหมาะสม และดา้นราคาเหมาะสมคุม้ค่ากบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก โดย
นกัท่องเท่ียวจะพอใจต่อผลิตภณัฑ์จากทางไร่องุ่นท่ีโดดเด่นค่อยขา้งมากและราคาเหมาะสมคุม้ค่ากบั
คุณภาพของผลิตภณัฑ์นักท่องเท่ียวจะพอใจค่อยขา้งน้อย ซ่ึงอาจเป็นเพราะผลิตภณัฑ์ท่ีของท่ีระลึกมี
ราคาค่อยขา้งสูง จึงท าให้นกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจท่ีน้อยกว่าดา้นอ่ืน จึงตอ้งจดัเตรียมของท่ี
ระลึกให้เหมาะแก่สถานท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พสัตร์ หิรัญญการ (2554) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวองคพ์ระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม ดา้นร้านขายของท่ีระลึก 
พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก เน่ือง จงัหวดันครปฐม มีศิลปวตัถุ และ
หลกัฐานท่ีส าคญัต่าง ๆ และมีนกัท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก และยงัสนบัสนุนจากทฤษฎีเก่ียวกบัความพึง
พอใจ Kotler and Armstrong (2004) ความพึงพอใจของลูกคา้ถือไดว้่าเป็นเป้าหมายหลกัการตลาด
ช้ีให้เห็นวา่หวัใจหลกัของการตลาดคือ การตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อท าให้ลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุด 

 

2. เปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ีต่อการท่องเทีย่วเชิงเกษตรที่ไร่
องุ่นกราน มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวดันครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล      
 เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่
องุ่นกราน มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามเพศ โดยรวม พบวา่ เพศหญิงและเพศชาย มี
ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ไม่
แตกต่างไปตามเพศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิธาน จีนาภกัด์ิ (2555) ศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต่ออุทยานแห่งชาติน ้ าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศต่างกนั 
มีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติน ้าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกนั  
 เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่
องุ่นกราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามเพศ อายุ โดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมี
อายุท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดั
นครราชสีมา ไม่แตกต่างไปตามอายุ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ฉตัรชยั ล้ิมพรจิตวิไล (2548) ไดศึ้กษาความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวหาดบางแสน จงัหวดัชลบุรี พบวา่ นกัทองเท่ียวชาวไทย
ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวหาดบางแสน จงัหวดัชลบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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 เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่
องุ่นกราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามตามระดบัการศึกษาโดยรวม พบว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน 
มอนเต ้เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างไปตามระดบัการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พสัตร์ หิรัญญ
การ (2554) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวองคพ์ระปฐมเจดีย ์
จงัหวดันครปฐม พบว่า นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่ออุทยาน
แห่งชาติน ้าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกนั   

เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่
องุ่นกราน มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามตามรายไดต่้อเดือน โดยรวม พบว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน 
มอนเต ้ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างไปตามรายไดต่้อเดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิธาน จีนา
ภกัด์ิ (2555) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่ออุทยานแห่งชาติน ้ าตกเอราวณั 
จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า นกัทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
อุทยานแห่งชาติน ้าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

293



7. ข้อเสนอแนะ           
 7.1 ข้อเสนอแนะ         
 1) ด้านการประชาสัมพนัธ์โดยรวม พบว่า นักท่องเท่ียวให้คะแนนอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
เปรียบเทียบตามรายดา้น พบว่า นกัท่องเท่ียวให้คะแนน ดา้นการประชาสัมพนัธ์เฟซบุ๊คและเวบ็ไซต์
เขา้ถึงง่ายและชดัเจน ในระดบัความพึงพอใจนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ดงันั้นทางไร่องุ่นกราน มอนเต ้จะตอ้งให้
ความสนใจ และมีการพฒันาใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน โดยการสอบถามจากนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัดา้นน้ี
ใหบ้่อย ๆ คร้ังเพื่อท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจมากยิง่ข้ึน 

2)  ดา้นเจา้หน้าท่ีพนกังานโดยรวม พบว่า นกัท่องเท่ียวให้คะแนนอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
เปรียบเทียบตามรายดา้น พบวา่ เจา้หนา้ท่ีพนกังานมีการดูแลอยา่งทัว่ถึง นกัท่องเท่ียวยงัใหค้ะแนนอยูใ่น
ระดบัต ่ากว่าด้านอ่ืน ดงันั้นจึงควรท่ีจะมีการพฒันาหรือการปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีเจา้หน้าท่ีคอยดูแล
นกัท่องเท่ียวใหส้ม ่าเสมอและทัว่ถึงเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียวใหม้ากท่ีสุด 
 3)   ดา้นสถานท่ีโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้คะแนนอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบตาม
รายดา้น พบว่า นกัท่องเท่ียวให้คะแนน ดา้นความสวยงามและบรรยากาศภายในไร่องุ่นและดา้นภูมิ
ทศัน์กลมกลืนกบัธรรมชาติ ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงทางไร่องุ่นกราน มอนเต ้ควรตอ้งอนุรักษแ์ละเล็งเห็น
ถึงจุดเด่นในดา้นน้ีไว ้แต่อีกดา้นหน่ึงท่ี พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้คะแนนความพึงพอใจในระดบันอ้ยลงมา 
คือดา้นช่วงเวลาเปิด ปิดมีความเหมาะสม ซ่ึงทางไร่อาจตอ้งสอบถามนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบั เวลาเปิด ปิด
เหมาะสมกบัการมาท่องเท่ียวหรือไม่ 

4) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกโดยรวม พบว่า นกัท่องเท่ียวให้คะแนนอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
เปรียบเทียบตามรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้คะแนน ดา้นห้องน ้ าบริการท่ีสะอาดและเพียงพอใจ นกั
ท่อองเท่ียว อยูใ่นระดบันอ้ย ดงันั้นทางไร่องุ่นจึงควรท่ีตอ้งพฒันาเร่ืองการบริการห้องน ้ าให้มีความสม
ดุจกบันักท่องเท่ียวทั้งในช่วงท่ีมีนกัท่องเท่ียวน้อยและมากพร้อมทั้งการดูแลความสะอาดตลอดเวลา
เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัสถานท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียว
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใหม้ากท่ีสุด       

5) ดา้นความปลอดภยัโดยรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้คะแนนอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบ
ตามรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวใหค้ะแนนความพึงพอใจ ดา้นการตรวจตราดูแลจากเจา้หนา้ท่ีป้อมยาม
ทาง เขา้ นอ้ยสุด ดงันั้นจึงตอ้งมีการตรวจตราการดูแลจากเจา้หนา้ท่ีป้อมยามทาง เขา้ ออก เช่น การแลก
บตัร การจดบนัทึกเลขหยามทะเบียนเพื่อเป็นการป้องกนัในดา้นต่าง ๆ   

6) ด้านกิจกรรมในไร่องุ่นโดยรวม พบว่า นกัท่องเท่ียวให้คะแนนอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
เปรียบเทียบตามรายด้าน พบว่า นักท่องเท่ียวให้คะแนนความพึงพอใจ ด้านกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัให้
นกัท่องเท่ียวน่าสนใจ ประสบการณ์ท่ีประทบัใจกิจกรรมในไร่องุ่นและมีผูเ้ช่ียวชาญให้ความรู้ในช่วง
ด าเนินกิจกรรมอยา่งมีคุณภาพ ทั้ง 3 ดา้นในระดบัมาก และนกัท่องเท่ียวให้คะแนนความพึงพอใจใน
ระดบัน้อยสุด คือ ด้านมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม ดงันั้น ควรจดัสรรหาความ
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เหมาะสมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างให้นักท่องเท่ียวอย่างใกล้เคียงกนั เช่นในขณะท่ีมาในกลุ่ม
เดียวกนัหรือในช่วงเทศกาลเดียวกนั เป็นตน้      
 7) ด้านร้านขายของท่ีระลึกโดยรวม พบว่า นักท่องเท่ียวให้คะแนนอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
เปรียบเทียบตามรายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวให้คะแนน ดา้นราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์
ของท่ีระลึกในระดบัน้อยสุด ดงันั้น ทางไร่องุ่นจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนเก่ียวกบัเร่ืองราคาให้มีความ
เหมาะสม ซ่ึงจะท าใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกมากยิง่ข้ึน 
 
7.3 ข้อเสนอแนะต่อการวจัิยคร้ังต่อไป       
 1. ควรศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไร่องุ่นในเขา
ใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา          

2. ควรศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไร่องุ่นใน
เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา        
 3. ควรศึกษาแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไร่องุ่นในเขาใหญ่ 
จงัหวดันครราชสีมา  
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รายวิชาศิลปวฒันธรรมไทยเพื่อการน าเท่ียว โดยบูรณาการเขา้กบังานวิจยัและการบริการวิชาการแก่
สังคม มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. ให้นักศึกษาได้เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้โดยเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการวิจัยเร่ือง “การใช้ศิลปวฒันธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ : 
กรณีศึกษาชุมชนเกาะศาลเจา้ ตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร” 2. เพื่อเพิ่มทกัษะของนกัศึกษาในการวิเคราะห์
ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ผลจากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษามีผลการเรียน
และความเขา้ใจในศิลปวฒันธรรมไทยมากข้ึน รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาการจดัการ
แหล่งท่องเท่ียวจนน าไปสู่การบริการวชิาการแก่สังคมได ้
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Abstract 
This paper presents the development of a learning culture of students in course Thai Arts and 

Culture for Guided Tours by integrating with research and service to the society. 1. The purpose is to 
get students to enhance learning experiences as part of the research process. “The use of Community 
Culture for the Development of Creative Tourism : A Case Study of Koh San Chao, Taling Chan, 
Bangkok” 2. To increase students' skills in analyzing issues relating to the management of cultural 
tourism. The result of the study showed that Students have higher level in learning and understanding 
Thai culture as well as have the ability to analyze problems, destination management which lead to 
the academic services to society. 
 
Keywords : Learning,  Researching,  Academic Services 
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บทน า 
 ปัจจุบัน การเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษาไทยมีการต่ืนตัวอย่างมากในเร่ือง Active 
Learning หรือการจดักระบวนการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนมีโอกาสคน้ควา้เพื่อสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
ซ่ึงผูส้อนจะคอยให้ค  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษา จากนั้นจึงน าความรู้ท่ีไดม้าแลกเปล่ียนกบัเพื่อนในชั้น
เรียน ซ่ึงเช่ือกนัวา่จะเป็นการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผูเ้รียนมากกวา่การเรียนแบบเดิม คือ การ
รับฟังเพียงอยา่งเดียวก่อนจะกลบัไปท่องจ าและน ามาทดสอบเพื่อเล่ือนชั้นหรือวดัระดบัความรู้ 
 ส าหรับสถาบนัระดบัอุดมศึกษานั้น นอกจากการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ ยงัตอ้ง
ปฏิบติัภารกิจหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่  การผลิตบณัฑิต การวิจยั การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม จึงท าใหกิ้จกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาส่วนใหญ่ มีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้จากประสบการณ์
จริง จะไดน้ าความรู้นั้นไปต่อยอดในอนาคต อีกทั้งยงัเป็นการพฒันาทกัษะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษา
ในทุกดา้น 
 การน าเสนอบทความช้ินน้ี เป็นผลจากงานบูรณาการการเรียนการสอนกบังานวิจยัและการ
บริการวิชาการแก่สังคม ของคณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ ในปี
การศึกษา 2557 โดยเร่ิมจากน านกัศึกษาในรายวิชาศิลปวฒันธรรมไทยเพื่อการน าเท่ียว ไปเสริมสร้าง
ประสบการณ์ เ รียน รู้ จ ริง เ ก่ียวกับ ศิลปวัฒนธรรมท้อง ถ่ินของ ชุมชนเกาะศาล เจ้า  ต ล่ิ งชัน 
กรุงเทพมหานคร แลว้กลบัมาท าส่ือการเรียนรู้เร่ืองศิลปวฒันธรรมของชุมชน จากนั้นไดใ้ห้นกัศึกษามี
ส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยเร่ือง “การใช้ศิลปวฒันธรรมชุมชนเพื่อพฒันาสู่การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ : กรณีศึกษาชุมชนเกาะศาลเจา้ ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร” โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นจุดขายของชุมชน ระหวา่งการด าเนินการนั้นทั้งผูเ้รียนและผูส้อนพบเห็น
ปัญหาการจดัการการท่องเท่ียวในชุมชน เร่ืองการส่ือสารภาษาองักฤษแก่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมี
จ  านวนเพิ่มมากข้ึน จึงเสนอบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวส าหรับกลุ่มนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเท่ียวชมดว้ยตนเองภายในชุมชนเกาะศาลเจา้ ซ่ึงประธาน
ชุมชนยินดีรับขอ้เสนอและให้ด าเนินการไดท้นัที ท าให้เกิดโครงการบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมการ
เท่ียวชมดว้ยตนเองของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้ โดยบูรณาการกบัการเรียนการ
สอน 2 รายวชิา คือ วชิาศิลปวฒันธรรมไทยเพื่อการน าเท่ียว และวชิาภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม ท าให้
นักศึกษามีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้พร้อมฝึกทกัษะการใช้ค  าศพัท์ภาษาองักฤษในการ
แนะน าแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม 
 กล่าวไดว้า่ ผลงานบูรณาการการเรียนการสอนเขา้กบังานวิจยัและการบริการวิชาการน้ี เร่ิมตน้
จาก ผู ้สอนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในพื้นท่ีจริงจาก
ประสบการณ์จริงของตนเอง จึงมองเห็นโอกาสในการท างานวิจยัเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
เพื่อพฒันาเน้ือหาในบทเรียนให้ทนัสมยัและเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียน ซ่ึงผลจากกิจกรรมการเรียนรู้ ท า
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ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาอนัเกิดจากการจดัการท่องเท่ียวด้านศิลปวฒันธรรม จนสามารถ
พฒันาไปสู่การบริการวชิาการแก่ชุมชนในท่ีสุด  

บทความน้ีจึงเป็นการน าเสนอผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ร่วมกบักิจกรรมอนัเกิดจากกระบวนการวิจยั และกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้วิธีการ
น าเสนอเชิงพรรณนาวิเคราะห์ และการรวบรวมเน้ือหาอนัเป็นประโยชน์จากผลงานวิจยั บทความ 
รวมถึงบทสัมภาษณ์จากผูเ้ก่ียวขอ้ง แลว้น าขอ้มูลทั้งหมดมาประกอบการศึกษาวเิคราะห์   
แนวคิดและวตัถุประสงค์ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (student centered) จ  าเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้ลงมือปฏิบติัจริงด้วยตนเอง และน าประสบการณ์นั้นมาคิด
วิเคราะห์เพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อการเรียน จึงไดอ้อกแบบให้นกัศึกษาในรายวิชา ศิลปวฒันธรรม
ไทยเพื่อการน าเท่ียว มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมไทย โดยมีแนวคิดใน
การบูรณาการเขา้กบักระบวนการวิจยัและการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้นกัศึกษาไดใ้ชศ้กัยภาพ
ของตนไดอ้ย่างเต็มท่ีตามวตัถุประสงค์ คือ 1. ให้นกัศึกษาได้เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้โดยเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการวจิยั 2. เพื่อเพิ่มทกัษะของนกัศึกษาในการวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  โดยมีลกัษณะของกิจกรรมในการบูรณาการตามตารางดา้นล่าง  
  
ตารางที ่1   การบูรณาการกระบวนการวจิยักบัการเรียนการสอนและงานบริการวชิาการแก่สังคม 
 

หัวข้อ 
ประเภท
ของงาน 

วชิาทีบู่รณาการ 
วตัถุประสงค์ของ 
การบูรณาการ 

ลกัษณะ 
การบูรณาการ 

การใชว้ฒันธรรมชุมชน
เพ่ือพฒันาสู่การท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค ์:กรณีศึกษา 
ชุมชนเกาะศาลเจา้ตล่ิงชนั 
กรุงเทพมหานคร 

งานวจิยั
องคค์วามรู้ 

วชิาศิลปวฒันธรรม
ไทยเพื่อการน าเท่ียว 

1.เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้
เก่ียวกบัศิลป 
วฒันธรรมไทย 
2.เพ่ือส่งเสริมใหน้ศ.
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล
ศิลปวฒันธรรมของ
ชุมชน 

1. น านศ.ลงพ้ืนท่ี
ชุมชนเพื่อ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์จริง
เก่ียวกบั
ศิลปวฒันธรรม 
2. น านศ.ลงพ้ืนท่ี
ชุมชนเพ่ือเก็บรวม
รวมขอ้มูล
ศิลปวฒันธรรม
ชุมชน 
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หัวข้อ 
ประเภท
ของงาน 

วชิาทีบู่รณาการ 
วตัถุประสงค์ของ 
การบูรณาการ 

ลกัษณะ 
การบูรณาการ 

โครงการส่งเสริมการเท่ียว
ชมดว้ยตนเองของนกั 

ท่องเท่ียวบนเกาะศาลเจา้ 

งานบริการ
วชิาการแก่
สงัคม 

วชิาศิลปวฒันธรรม
ไทยเพื่อการน าเท่ียว 
 

พฒันาทกัษะการ
วเิคราะห์ปัญหา
เก่ียวกบัการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม 

นศ.น าความรู้
เก่ียวกบัการพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวทาง
ศิลปวฒันธรรมมา
วเิคราะห์ก่อน
น าเสนอเป็นงาน
บริการวชิาการ 

วชิาภาษาองักฤษ
เพื่อการโรงแรม 

พฒันาทกัษะการใช้
ค  าศพัทภ์าษาองักฤษท่ี
เหมาะสมส าหรับท่ี
พกัแรม และแหล่ง
ท่องเท่ียวใกลเ้คียงท่ี
พกัแรม 

น านศ.ลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
ก าหนดจุดท าป้ายส่ือ
ความหมาย
ภาษาองักฤษ 
 

 
วธีิการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 จากตารางท่ี 1 ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของการบูรณาการระหวา่งการเรียนการสอนกบั
กระบวนการวิจยัและงานบริการวิชาการแก่สังคม มีการอธิบายวตัถุประสงค์ และลกัษณะของการจดั
กิจกรรมเพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ การท่ีจะท าให้กิจกรรมต่างๆ สามารถบรรลุ
ไดต้ามวตัถุประสงค์ ผูเ้ขียนจึงเลือกใช้วิธีการน านกัศึกษาลงพื้นท่ีเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้
เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมของชุมชนเกาะศาลเจา้ เม่ือนกัศึกษามีความรู้และเขา้ใจลกัษณะของชุมชนแลว้ 
จึงให้นกัศึกษาใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นจุดขายของชุมชนจาก
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางโดยเรือทวัร์มาจากตลาดน ้ าคลองลดัมะยม โดยใช้วิธีการสุ่มช่วงเวลาของการ
ท่องเท่ียว เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวเปิดเฉพาะวนัเสาร์-อาทิตย ์จึงท าการสุ่มช่วงเวลาทุก 3 ชัว่โมงต่อวนั 
เร่ิมตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. เป็นเวลา 2 สัปดาห์  และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากคณะกรรมการ
ชุมชนและผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวชุมชน เพื่อให้นกัศึกษาใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ
วเิคราะห์การจดัการแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน 
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 ลกัษณะการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมไทย 
 รายวิชา ศิลปวฒันธรรมไทยเพื่อการน าเท่ียว มีเน้ือหาวิชาเก่ียวกบั ความส าคญั ประเภทและ
ลกัษณะของศิลปะและวฒันธรรมไทยเพื่อการน าเท่ียว โดยศึกษาจากงานศิลปกรรมในแหล่งท่องเท่ียว
ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ศิลปะแขนงหน่ึงท่ีจ าเป็นตอ้งเรียนคืองานประณีตศิลป์ หมายถึง งาน
ฝีมือหรืองานหตัถกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนโดยฝีมือมนุษยอ์ยา่งงดงาม วิจิตรบรรจง โดยอาศยัการฝึกฝนจาก
บรรพบุรุษจนเกิดความช านาญและสามารถพฒันาฝีมือให้สูงข้ึน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 
ม.ป.ป. : 209) โดยมากมกัเป็นงานช่างหลวง อาทิ งานช่างสิบหมู่ งานท าเคร่ืองดอกไมส้ด เป็นตน้ แต่ใน
ปัจจุบนังานประณีตศิลป์ทอ้งถ่ินเร่ิมได้รับความนิยมมากข้ึน ผูเ้ขียนจึงเร่ิมปรับเน้ือหาการสอนให้
ครอบคลุมเร่ืองดงักล่าว และพบว่า ชุมชนเกาะศาลเจา้ ตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร มีศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตนเอง เช่น งานแทงหยวก งานดอกไมส้ด งานเคร่ืองหอม 
จนท าให้องค์กรทางดา้นวฒันธรรมและการท่องเท่ียวเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเท่ียวแก่
ชุมชน จึงเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการน าพานกัศึกษาไปท ากิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ โดย
แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 
 1. การเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการเรียนการสอน 
 ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 มีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาศิลปวฒันธรรมไทยเพื่อ
การน าเท่ียว จ านวน 67 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มวิชาเฉพาะบงัคบั ของหลกัสูตรการท่องเท่ียว จึงปรับแผนการ
สอนให้มีความสอดคล้องกับเน้ือหาและวตัถุประสงค์ของรายวิชา  โดยระบุไวใ้นสัปดาห์ท่ี 5 ให้
นกัศึกษาเรียนรู้เร่ืองงานแทงหยวกและงานแป้งพวงในชั้นเรียน และน าพานกัศึกษาทั้งหมดเดินทางทศัน
ศึกษาพร้อมลงมือปฏิบติัจริงท่ีชุมชนเกาะศาลเจา้ในสัปดาห์ท่ี 7 ทั้งน้ีไดม้อบหมายงานโดยมีใบงาน
ก ากบั สาระส าคญัของใบงานคือ นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามจ านวนท่ีก าหนด ท าการสัมภาษณ์บุคคลใน
ชุมชนเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และน าความรู้ท่ีไดม้าสร้างสรรค์ช้ินงานส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบั
ศิลปวฒันธรรมชุมชน พร้อมทั้งน าเสนอในชั้นเรียนรูปแบบการอภิปรายในสัปดาห์ท่ี 14  
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  ในรายวชิาเดิมมีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งส้ิน 15 คน จึง
ไดป้รับปรุงแผนการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเสริมสร้างประสบการณ์จริงและสร้างสรรคส่ื์อการ
เรียนรู้ โดยบูรณาการเขา้กบักระบวนการวจิยัขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นจุดขาย
ของชุมชน แลว้น าผลมาวิเคราะห์ร่วมกบัผูส้อนในชั้นเรียน ท าให้พบแนวทางการท าโครงการบริการ
วชิาการเพื่อช่วยเหลือชุมชนต่อไป 
 2. การเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ผ่านกระบวนการวจัิย 
 จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ในชุมชนเกาะศาลเจา้
เม่ือภาคการศึกษาท่ี 1 ผลประเมินการเรียนรู้เร่ืองศิลปวฒันธรรมไทยของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัท่ีดี จึงจดั
กิจกรรมลกัษณะเดียวกนัใหก้บันกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 และเล็งเห็นวา่ชุมชน มี
โฮมสเตยเ์พื่อรองรับนกัท่องเท่ียว มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินท่ีน่าสนใจจนสามารถพฒันาไปสู่การเป็นชุมชน
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เพื่อการท่องเท่ียวได้ ประกอบกบัได้รับอนุมติัทุนวิจยัเร่ือง “การใช้วฒันธรรมชุมชนเพื่อพฒันาสู่การ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์: กรณีศึกษา ชุมชนเกาะศาลเจา้ ตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร” ซ่ึงสามารถน าไป
พฒันาการเรียนการสอนในอนาคต จึงปรับปรุงแผนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 2 ส าหรับนักศึกษา
จ านวน 15 คน เพื่อเข้า สู่กระบวนการวิจัยในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับ
ศิลปวฒันธรรมไทย ดงัน้ี 
 2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสืบค้น นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายงานกลุ่มใหสื้บคน้เอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรมของชุมชน และน าผลการสืบคน้นั้นสรุปประเด็นส าคญัก่อนน าส่งในชั้น
เรียน 
 2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เม่ือก าหนดกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ได้
จดัให้นักศึกษาลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาศิลปวฒันธรรมและสัมภาษณ์บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการดูแล
ชุมชนตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้สรุปประเด็นส่งในชั้นเรียน 
 2.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง การเก็บรวมรวมขอ้มูลในกลุ่มน้ีเป็นการใชแ้บบส ารวจ
ท่ีจัดท า ข้ึนตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  เพื่อส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวเ ก่ียวกับ
ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นจุดขายของชุมชน จากนั้นจึงน าผลจากแบบส ารวจท าการอภิปรายร่วมกนัในชั้น
เรียน 

3. การเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ผ่านงานบริการวชิาการแก่สังคม 
 หลงัจากนกัศึกษาไดเ้สริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากการลงมือผลิตงานศิลปะของชุมชน เช่น 
งานแทงหยวก งานเคร่ืองหอม และด าเนินกิจกรรมเรียนรู้ตามกระบวนการวิจยัจนครบถ้วนในภาค
การศึกษาท่ี 2 แลว้ ไดมี้การน าผลสรุปมาอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน ท าให้รับทราบถึงปัญหาของการ
จดัการแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชน กล่าวคือ ชุมชนแห่งน้ีไม่จดัท าป้ายส่ือความหมายเก่ียวกบักิจกรรม
ท่องเท่ียวใดๆ เพราะต้องการให้นักท่องเท่ียวได้มีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในชุมชนและได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชนไปพร้อมกบัการท่องเท่ียว แต่ภายหลงัมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพิ่มข้ึนขณะท่ีคนในชุมชนส่วน
ใหญ่ไม่สามารถส่ือสารให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้ ส่วน นักท่องเท่ียวชาวไทยก็ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือนักท่องเท่ียวต่างชาติเหล่านั้นได้ เน่ืองจากขาดขอ้มูลเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมของชุมชนท่ี
ถูกตอ้ง 
 ผลจากการอภิปรายในชั้นเรียนจึงเกิดเป็นงานบริการวชิาการแก่สังคมภายใตโ้ครงการ “ส่งเสริม
การเท่ียวชมดว้ยตนเองของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติบนเกาะศาลเจา้ ตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร” โดยเห็น
ควรให้จดัท าป้ายส่ือความหมายน าชมจุดท่องเท่ียวเป็นภาษาองักฤษเพื่อให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมี
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมของชุมชน จึงเสนอโครงการฯ ไปยงัประธานชุมชนซ่ึงเห็น
ควรกบัโครงการฯ ดงักล่าว ในขั้นต่อไปจึงไดน้ านกัศึกษารายวิชาศิลปวฒันธรรมไทยเพื่อการน าเท่ียว 
ในภาคเรียนท่ี 2 ร่วมกนัก าหนดจุดท่ีจะจดัท าป้ายส่ือความหมายพร้อมขอ้ความน าชมท่ีถูกตอ้งเหมาะสม
โดยมีผูส้อนใหค้ าแนะน า ก่อนท่ีจะน าส่งใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งตรวจสอบและปรับแกจ้นสมบูรณ์ 
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 ทั้งน้ี ไดบู้รณาการเขา้กบัรายวชิาภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม ซ่ึงมีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาท่ี 2 จ านวน 45 คน โดยการน านกัศึกษาลงพื้นท่ีเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และท า
ความเขา้ใจกบัเน้ือหาในป้ายส่ือความหมายแต่ละจุด จากนั้นจึงให้นกัศึกษาแปลขอ้ความจากภาษาไทย
เป็นภาษาองักฤษโดยมีอาจารยผ์ูส้อนชาวไทยและอาจารยช์าวต่างชาติเจา้ของภาษาตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง ก่อนจดัท าป้ายจริงต่อไป นบัวา่เป็นการพฒันาทกัษะของนกัศึกษาในวิชาภาษาองักฤษเพื่อการ
โรงแรมในการใชค้  าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีเหมาะสมส าหรับท่ีพกัแรม และแหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียงท่ีพกั
แรม 
 
ผลจากการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ 
 ผลการเก็บรวมรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาชุมชนเกาะศาลเจา้ทางเรือ
จ านวน 62 ชุด พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.45 เป็นเพศชาย ร้อยละ 43.55 ส่วน
ใหญ่มาเท่ียวเป็นครอบครัว และมีช่วงอายปุระมาณ  20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.03 รองลงมาคือช่วงอายุ
ประมาณ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.09 ส่วนช่วงอายุประมาณ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.20 และช่วง
อาย ุ 51-60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 9.68 ตามล าดบั นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯ ท่ีมาเท่ียว
ตลาดน ้าคลองลดัมะยมแลว้ซ้ือทวัร์เรือต่อมายงัชุมชนคิดเป็นร้อยละ 72.58 นอกนั้นเป็นคนท่ีอาศยัอยูใ่น
ปริมณฑลไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก คิดเป็นร้อยละ 27.42 ส่วนศิลปวฒันธรรมของชุมชนท่ี
นกัท่องเท่ียวประทบัใจมากท่ีสุดแบ่งออกเป็น บา้นเคร่ืองหอมร้อยละ 43.55 บา้นเรือนไทยร้อยละ 40.33 
ส่วนบา้นท าขนมไทยและสวนดาหลาคิดเป็นสัดส่วนท่ีเท่ากนัคือ ร้อยละ 8.06  
 เม่ือทราบความประทบัใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อศิลปวฒันธรรมของชุมชนแลว้ ไดใ้ห้นกัศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนเพื่อท าความเขา้ใจเพิ่มข้ึน ก่อนจะน าสู่ขั้นตอน
การวเิคราะห์การจดัการแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน 
 ผูเ้ขียนพบว่าการส่งเสริมให้นักศึกษาในรายวิชาศิลปวฒันธรรมไทยเพื่อการน าเท่ียวได้รับ
ประสบการณ์เรียนรู้จริง การมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการวิจยั และงานบริการวิชาการแก่สังคม ใน
ภาคการศึกษาท่ี 2 ท าให้นกัศึกษามีความเขา้ใจเน้ือหาของการเรียนไดดี้กวา่การเรียนในชั้นเรียน รวมถึง
มีความรับผิดชอบในส่ิงท่ีได้รับมอบหมายมากข้ึน เม่ือด าเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรมต่างๆ 
เรียบร้อยแลว้ ไดป้ระมวลผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดยวิธีสอบวดัความรู้เปรียบเทียบจากผลคะแนน
ระหวา่ง 2 ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2557            พบเกณฑค์ะแนน ดงัน้ี 
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ตารางที ่2  การเปรียบเทียบระดบัคะแนน 2  ภาคการศึกษา ของวชิาศิลปวฒันธรรมไทยเพื่อการน าเท่ียว 
 

ภาคการศึกษา 1 
จ านวน 67 คน 

 ภาคการศึกษา 2 
จ านวน 15 คน 

เกรด ร้อยละ  เกรด ร้อยละ 
A 38.81  A 60.00 
B+ 19.40  B+ 20.00 
B 11.94  B - 
C+ 16.48  C+ 6.67 
C 7.46  C 6.67 
D+ 1.49  D+ 6.67 
D 4.48  D - 

 

 จากตารางจะเห็นว่า แมน้กัศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 จะท าคะแนนไดร้ะดบัดีกว่าแต่จ านวน
นกัศึกษาก็น้อยกว่าเช่นกนั จึงไดใ้ชว้ิธีการประเมินผลการเรียนรู้ดา้นอ่ืนเพิ่มเติม เช่น การประเมินจาก
การคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการประเมินจากการท ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
เพื่อน  
 ทั้งน้ีไดท้  าการก ากบัติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิต 5 ดา้น ดงัน้ี 
 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  นกัศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 มีความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเองดีข้ึน มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลอย่างถูกตอ้งเม่ือให้ท าการคน้ควา้ 
นกัศึกษาเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา และหากมีนกัศึกษาคนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นตอ้งลาหรือเขา้เรียนสายจะแจง้
ผูส้อนก่อนทุกคร้ัง 
 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ นกัศึกษามีความรู้และสามารถอธิบายงานประณีตศิลป์ งานทางดา้น
ศิลปวฒันธรรมไทยไดถู้กตอ้ง นกัศึกษาส่วนใหญ่สามารถท าคะแนนทดสอบผ่านเกณฑ์มากกวา่ 70 % 
นกัศึกษาสามารถคน้ควา้หาความรู้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมของชุมชนเกาะศาลเจา้ไดด้ว้ยตนเอง ก่อนท่ี
จะมีการสอนในชั้นเรียน  เช่น สามารถอธิบายความหมายของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ได้ว่า มี
ลกัษณะแตกต่างจากการท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความลึกซ้ึงกวา่การท่องเท่ียวทัว่ไป 
เพราะนักท่องเท่ียวต้องลงมือท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคนในชุมชน อีกทั้ งย ังสามารถอธิบาย
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน อาทิ บา้นทรงไทย งานแทงหยวก   งานเคร่ืองหอม งานอาหาร-ขนมทอ้งถ่ิน จาก
การไดไ้ปสัมผสัประสบการณ์จริงดว้ยตนเอง 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ในภาคการศึกษาท่ี 2 นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้
สร้างสรรค์ช้ินงานท่ีเป็นส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมของชุมชนทั้งหมด 4 ช้ินงาน ไดแ้ก่ 1. 
ปฏิทินตั้งโต๊ะปี 2558 ท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกบัวฒันธรรมชุมชน 2. แผ่นพบัแนะน าเส้นทางท่องเท่ียวใน
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ชุมชน 3. สมุดภาพส่ือความหมายของงานแทงหยวก 4. ชุดโปสการ์ดเก่ียวกบังานเคร่ืองหอม อีกทั้งยงั
สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎีร่วมกับภาคปฏิบติัในกิจกรรมของกระบวนการวิจยั ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นจุดขายของชุมชนเกาะศาลเจ้า ซ่ึงนักศึกษาสามารถน าขอ้มูลท่ี
รวบรวมได้มาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ท าให้เขา้ใจถึงปัญหาของการจดัการแหล่งท่องเท่ียวบาง
ประการโดยท่ียงัไม่ได้ระบุไวใ้นการเรียนการสอน กล่าวคือ ชุมชนเกาะศาลเจา้เป็นชุมชนเล็กๆ ใน
กรุงเทพฝ่ังธนบุรีซ่ึงถูกลอ้มรอบดว้ยหมู่บา้นจดัสรร แต่ยงัคงความเป็นชุมชนแบบสวนเกษตร อีกทั้งยงั
มีประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรมโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ ท าให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
แห่งใหม่ในกรุงเทพ จากการท่ีไดส้ัมภาษณ์ประธานชุมชนท าให้ทราบวา่ ชุมชนมีรูปแบบการท่องเท่ียว
ของตนเองท่ีเรียกวา่ “วถีิถ่ิน” หมายถึง คนในชุมชนมีวถีิชีวติเป็นปกติ ไม่มีการปรุงแต่งเพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว ไม่มีป้ายส่ือความหมายใดๆ เม่ือนักท่องเท่ียวเดินทางมาจะได้มีโอกาสท ากิจกรรม พูดคุย
แลกเปล่ียนกบัคนในชุมชน อนัจะน าไปสู่ความเป็นชุมชนยัง่ยืนในอนาคต ต่อมาภายหลงัมีนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติเพิ่มข้ึนในขณะท่ีคนในชุมชนไม่สามารถส่ือสารใหช้าวต่างชาติเขา้ใจได ้และอาจเป็นสาเหตุ
ใหช้าวต่างชาติมีความเขา้ใจท่ีคาดเคล่ือน 

จากประเด็นปัญหาน้ี นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์ไดว้า่เป็นปัญหาของการจดัการแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีควรได้รับการแก้ไข จึงท าให้เกิดเป็นงานบริการวิชาการแก่สังคม โดยจดัท าป้ายส่ือความหมาย
ภาษาองักฤษเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวชาวต่างชาติสามารถเขา้ใจศิลปวฒันธรรมชุมชนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นบัวา่
เป็นองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน และสามารถพฒันาให้เป็นกรณีศึกษาของการ
เรียนการสอนต่อไป  
 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เม่ือมีการมอบหมาย
งานในชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีการแบ่งกลุ่มการท างานและรับผิดชอบงานของตนเองตาม
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยผูส้อนสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบรายงานความรู้ประจ า
สัปดาห์ท่ี ใบประเมินผลการท างานของสมาชิกในกลุ่ม และสังเกตจากพฤติกรรมการตอบค าถามของ
นกัศึกษา เม่ือน าผลการประเมินมาวิเคราะห์แลว้ท าให้สรุปไดว้า่ นกัศึกษาสามารถท างานเป็นทีมและมี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพื่อใหง้านกลุ่มประสบผลส าเร็จ  
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเรียนรู้   ดา้นน้ีใชว้ธีิการวดัผลจากการมอบหมายให้นกัศึกษาทุกคนน าความรู้และประสบการณ์จริง
มาพดูหนา้ชั้นเรียนโดย   มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ผลคะแนนการพดูของนกัศึกษาทั้ง 15 คนอยูใ่นเกณฑ์ท่ี
มากกวา่ 70%  และส่วนใหญ่  สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อาทิ ค าสรรพนาม ค าศพัท์
เฉพาะทางศิลปะ เป็นตน้ 
 ผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 โดยการวดัจากทกัษะทั้ง 5 ดา้นขา้งตน้
และ  คะแนนเกรดเฉล่ีย พบวา่มีการพฒันาในทางท่ีดีข้ึน แต่มีขอ้สังเกตเร่ืองจ านวนนกัศึกษาท่ีมีเพียง 15 
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คน อาจท าให้ผูส้อนสามารถให้ค  าแนะน าได้ทัว่ถึง รวมทั้งนกัศึกษาตอ้งพยายามปรับพฤติกรรมการ
คน้ควา้ขอ้มูลมาล่วงหนา้  เพราะโอกาสจะถูกถามในชั้นเรียนมีมากกวา่หอ้งเรียนท่ีมีคนจ านวนมาก   
  
อุปสรรคในการจัดกจิกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้  
 ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการจดักิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้คร้ังน้ี เกิดจาก
ปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ 
 ปัจจัยส่วนบุคคล  นกัศึกษาส่วนใหญ่ขาดภาวะผูน้ า เน่ืองจากไม่มีความมัน่ใจในตวัเอง ไม่กลา้
ตดัสินใจ จึงพยายามออกแบบกิจกรรมให้นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัจริงและมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กบัผูอ่ื้น เม่ือนักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกนั ได้พูดคุยท าความรู้จกักนัมากข้ึนก็จะมีบางส่วนท่ีเร่ิมมี
ทกัษะภาวะผูน้ า แต่ก็ยงัไม่โดดเด่นนัก จึงได้ลองสุ่มถามนักศึกษา ซ่ึงส่วนใหญ่ให้ค  าตอบลักษณะ
เดียวกนัวา่เกรงใจและกลวัเพื่อนไม่เขา้ใจ  ประเด็นการขาดภาวะผูน้ าน้ีพบเห็นไดบ้่อยคร้ังและนบัวา่เป็น
อุปสรรคอนัดบัตน้ๆ ของการเรียนการสอน 
 ปัจจัยจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปัจจุบนัการเรียนการสอนส่วนใหญ่มกัจดัให้มี
กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้แก่ผูเ้รียนและลดเน้ือหาในรายวิชาลง ซ่ึงโดยปกตินักศึกษาจะ
ลงทะเบียนเรียนเฉล่ียภาคการศึกษาละ 22 หน่วยกิต หรือตอ้งเรียนประมาณ 6-7 วิชา และรายวิชาส่วน
ใหญ่ของคณะการท่องเท่ียวและการโรงแรมมกัเป็นการเรียนภาคทฤษฎีก่อนแลว้จึงน าสู่การออกปฏิบติั
ภาคสนามจากประสบการณ์จริง หลายคร้ังท่ีการจดักิจกรรมมีความคาดเคล่ือนไปจากท่ีก าหนดไวแ้ต่
แรก ไม่ว่าจะเป็นการออกปฏิบติัภาคสนาม หรือ การนดัหมายเพื่อส่งรายงานท่ีให้นกัศึกษาไปคน้ควา้
เพิ่มเติม  
 ปัจจัยจากลกัษณะของแหล่งท่องเทีย่ว เน่ืองจากชุมชนเกาะศาลเจา้จะเปิดรับนกัท่องเท่ียวเฉพาะ
วนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์เท่านั้น โดยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวทางเรือท่ี
ไดรั้บการส่งต่อมาจากตลาดน ้าคลองลดัมะยม และมีเวลาเท่ียวอยูใ่นชุมชนไดไ้ม่เกิน 45 นาทีต่อรอบ ใน
แต่ละรอบจะมีนกัท่องเท่ียวจ านวน 20-25 คน โดยเฉล่ียนกัท่องเท่ียวจะเขา้สู่ชุมชนประมาณ 2-3 รอบต่อ
วนัซ่ึงไม่สามารถระบุเวลาไดแ้น่นอน จึงเป็นอุปสรรคต่อนกัศึกษาเม่ือตอ้งลงพื้นท่ีเพื่อท าการเก็บขอ้มูล
วจิยัตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เน่ืองจากช่วงเวลาของการท่องเท่ียวไม่แน่นอน  

ปัจจัยจากตัวนักท่องเที่ยว  กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยมักจะต้องใช้
แบบสอบถามท่ีมีวตัถุประสงค์ของงานวิจัยครบถว้น ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะเป็นแบบสอบถามท่ีมีจ านวน
หลายหนา้กระดาษ จึงอาจตอ้งใชเ้วลานานเม่ือสอบถามจากนกัท่องเท่ียวต่อคน ซ่ึงนกัท่องเท่ียวเองมกัจะ
หลีกเล่ียงการตอบแบบสอบถาม เน่ืองจากมองว่าเป็นการเสียเวลา และการมาท่องเท่ียวในชุมชนก็มี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาตามท่ีไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ 
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 ทั้งน้ีปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน นักศึกษาสามารถแก้ไขให้ผ่านพน้ไปได้ นบัว่าเป็นการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงท่ีช่วยเพิ่มทกัษะการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า ช่วยให้นกัศึกษาฝึกฝนวิธีการ
แกปั้ญหานั้นมีความเหมาะสมกบั หรือตอ้งปรับปรุงเพื่อใหไ้ดว้ธีิการท่ีดีข้ึน 
 
บทสรุป 
 การเรียนการสอนในยุคปัจจุบนัมักจะมุ่งเน้นเร่ืองพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคัญ ผูเ้ขียนจึงต้อง
เปล่ียนแปลงบทบาทจากการเป็นผูบ้รรยายเพียงอย่างเดียวมาเป็นผูอ้อกแบบกิจกรรมเรียนรู้เพื่อให้
นกัศึกษาสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยผูเ้ขียนคอยใหค้  าแนะน าและประเมินความกา้วหนา้
ของผูเ้รียน จากกรณีตวัอยา่งกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมไทย  ผ่านการ
เรียนการสอน กระบวนการวิจยั และงานบริการวิชาการแก่สังคมช้ินน้ี มีการพฒันานกัศึกษาโดยใชว้ิธี
กระตุน้ให้ผูเ้รียนเขา้สู่กระบวนการคิดร่วมกนั มีการคน้ควา้หาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนเขา้ชั้นเรียน ปรับ
วิธีการสอนให้มีความหลากหลาย มีการประเมินความรู้และสะท้อนกลับส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่
นกัศึกษา 
 จากกิจกรรมเรียนรู้ท่ีผ่านมา จึงมองเห็นโอกาสท่ีจะน าไปใช้เป็นกรณีศึกษาในภาคการศึกษา
ต่อไป โดยจะน าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนมาใหน้กัศึกษาไดร้ะดมความคิดและช่วยกนัแกไ้ขปัญหา เม่ือนกัศึกษา
คน้ควา้หาความรู้จนเขา้ใจดีแลว้ จะส่งผลใหส้ามารถคน้หาแนวทางในการแกปั้ญหาไดท้นัที  
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การพฒันาบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบือ้งต้น  

The Development of e-Learning Courseware: SQL Fundamentals 

สรพรรค ภักดีศรี 

             อาจารย์ประจ าคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยักรุงเทพ sorapuck.p@bu.ac.th 

บทคัดย่อ  

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้ 
และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมือวิจยัประกอบดว้ย 1) ส่ือ
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้และ 2) แบบทดสอบออนไลน์ กลุ่ม
ตวัอยา่งประกอบดว้ยนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ  จ านวน 30 คน ผลการวิจยั พบวา่บทเรียนท่ีสร้างข้ึนเม่ือท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยมีค่าเฉล่ียสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ( X  =  33.83) สูงกวา่ค่าเฉล่ีย
สัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ( X  = 26.00) ค่า t-test เท่ากบั 19.055679 ค่า P-Value นอ้ยกวา่ 0.0001 
ดงันั้นคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั แสดงวา่ส่ือการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างน้ีช่วยท าใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ผูเ้รียนสามารถจะน าไปใชศึ้กษา
ดว้ยตนเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได ้

ค าส าคัญ: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ อีเลิร์นน่ิง ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้ 
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Abstract 

The objectives of this research were 1) to develop the e-learning courseware entitled SQL 
Fundamentals and 2) to study the achievement of learners who used this e-learning courseware. The 
research tools were 1) the e-learning courseware entitled SQL Fundamentals and 2) the online 
achievement test of this courseware. The sampling group was 30 undergraduate students of School of 
Science and Technology, Bangkok University. The research results revealed that mean scores of 
posttest ( X  = 33.83) was higher than pretest ( X  = 26.00). Furthermore, t-test was 19.055679 and P-
value was less than 0.0001therefore there had a significant at 0.05 level. As the results, the e-Learning 
entitled the SQL Fundamentals could be suitable enough to be used as a self-study material for e-
Learning.  

Keywords : Electronic Courseware, E-learning, SQL Fundamentals 
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1. บทน า 

การเรียนรู้จากส่ือการเรียนในรูปแบบท่ีเป็นเอกสารหรือส่ือส่ิงพิมพจ์ดัไดว้่าเป็นรูปแบบทัว่ไปท่ีใชง้าน

กนัทั้งในอดีตท่ีผ่านมาและในปัจจุบนั อย่างไรก็ตามเน้ือหาของบางเร่ืองหรือบางวิชาโดยเฉพาะวิชา

ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีอาจมีส่วนของภาคปฏิบติัซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชค้อมพิวเตอร์ร่วมดว้ยอาจท า

ไดไ้ม่สะดวกนกัอาจมีขอ้จ ากดัของสถานท่ี อุปกรณ์หรือเวลาท่ีใชใ้นการเรียนรู้ ตวัอยา่งเช่นวิชาระบบ

ฐานขอ้มูล ซ่ึงอาจมีส่วนของภาคปฏิบติัท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ระบบการ

จดัการฐานขอ้มูล หากผูเ้รียนไม่ได้อยู่หน้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์อาจจะไม่สะดวกในเรียนรู้ในส่วนของ

ภาคปฏิบติั 

นอกจากน้ีขอ้มูลจากส านกังานสถิติแห่งชาติท่ีเก็บรวบรวมระหว่างปี 2548-2557 (การส ารวจการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2548-2557, 2558) พบวา่ประเทศไทยมีจ านวน

ผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2549 มีจ  านวนผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ในดา้นการเรียนจ านวน 

9,134,481 คน และใชใ้นการอ่านหนงัสือหรือหาความรู้จ านวน 2,905,254 คน จากผูใ้ห้ขอ้มูลรวมทั้งส้ิน 

15,392,496 คน  และในปี 2557 มีจ  านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการเรียนจ านวนเพิ่มข้ึนเป็น 

10,743,244 คน และใช้ในการอ่านหนงัสือหรือหาความรู้จ านวน 8,397,241 คน จากผูใ้ห้ขอ้มูลรวม

ทั้งส้ิน 23,771,341 คน นอกจากน้ีสอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดการ

จดัการศึกษามาตรา 2 (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542) ท่ีระบุวา่ “การจดัการศึกษา

ตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญั

ท่ีสุด  อีกทั้งกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งการส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและตาม

ศกัยภาพ” 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองใน

รูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการผสมผสานของส่ือชนิดต่างๆได้แก่  ข้อความ รูปภาพ 

ภาพเคล่ือนไหว หรือเสียงเป็นต้น บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์น้ีประกอบด้วยเน้ือหา แบบฝึกหัด และ

แบบทดสอบ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดส้ะดวกข้ึน สนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีความสนใจเรียนรู้จากส่ือ

ประสมมากข้ึน ในการวิจยัน้ีมุ่งเนน้หวัขอ้เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้โดยจะมีการแสดง

ถึงขั้นตอนของการใชค้  าสั่งในภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างไปจนถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่อช่วยให้ผูเ้รียน

สามารถท าความเขา้ใจได้ง่ายข้ึน นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือการเรียนรู้ได้โดย
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สามารถเลือกบทเรียน เน้ือหา แบบฝึดหดัหรือแบบทดสอบไดด้ว้ยตนเองซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเรียนใน

ยคุปัจจุบนัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัจากการศึกษาของ Salinas, & et al (2008) 

นอกจากน้ีในการพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์น้ีเป็นตามขอ้ก าหนดตามมาตรฐานสกอร์ม (SCORM ยอ่
มาจาก Sharable Content Object Reference Model) ซ่ึงเป็นมาตรฐานในการพฒันาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเปิดโอกาสให้องคก์รหลายภาคส่วนร่วมกนัก าหนดมาตรฐานให้เป็นระดบันานาชาติ 
โดยมีหลกัส าคญัคือสามารถน าเน้ือหาหรือบทเรียนกลบัมาใชใ้หม่ได ้(Reuse) และสามารถปฏิบติังาน
ร่วมกันได้ (Interoperability) สนับสนุนให้มีการท างานร่วมกันได้อย่างกวา้งขวาง สามารถขยาย
ความสามารถในการท่ีจะประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมีอยู่ให้ท  างานร่วมกันได้ (Emerging 
learning technologies) และสนับสนุนความร่วมมือกนัในกระบวนการติดตั้งหรือการน าไปใช้ โดย
ค านึงถึงความแตกต่างขององค์กรและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนไป และมุ่งศึกษาปัญหาของความไม่เขา้กนั 
(Incompatibility) ของแพลตฟอร์มเทคโนโลยี (Platform) จากการตั้งอยู่บนรากฐานของมาตรฐาน
เทคโนโลยีท่ีเป็นท่ียอมรับ เช่น XML และ JavaScript ท าให้สกอร์มกลายเป็นมาตรฐานเทคโนโลยี
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดรั้บการยอมรับและถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายและรวดเร็ว จากประโยชน์
ของสกอร์มนบัว่าเป็นมาตรฐานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความจ าเป็น และเป็นท่ียอมรับในปัจจุบนั 
เน่ืองจากท าให้การใชเ้ทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดอตัราความเส่ียงในการลงทุน และยงัท าให้
ผูเ้รียนมีความสะดวกมากข้ึน 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1) เพื่อพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้  
2.2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิง
โครงสร้างเบ้ืองตน้ 

3. สมมติฐานการวจัิย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้หลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

การวิจยัเพื่อพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์น้ีใชแ้บบจ าลองการออกแบบการสอนแบบ ADDIE Model 
(ADDIE ยอ่มาจาก Analysis, Design, Development, Implementation และ Evaluation) ผูว้ิจยัศึกษาจาก
บทความของ Forest (2014) ดงัภาพท่ี1 เป็นแนวทางโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการออกแบบการสอนอยา่ง
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เป็นระบบโดยให้ผู ้เ รียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพแบบจ าลอง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนโดยจะน าผลลัพธ์ท่ีได้ในแต่ละขั้นตอนไปเป็นข้อมูลน าเข้าของขั้นต่อไป 
ขั้นตอนการวเิคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของการสอน มีการก าหนด
วตัถุประสงคข์องการออกแบบการสอน  การวเิคราะห์ตวัผูเ้รียนดา้นความรู้พื้นฐาน และสภาพแวดลอ้ม
ของการเรียนรู้ ขั้นตอนการออกแบบ (Design) เป็นการน าผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนการวิเคราะห์มาใชใ้นการ
ออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ ความรู้พื้นฐานของผู ้เรียน ขั้นตอนการพฒันา 
(Development) เป็นขั้นตอนในการพฒันาการออกแบบการสอนอยา่งเป็นขั้นตอนเพื่อให้ตอบสนองต่อ
วตัถุประสงคข์องการสอนตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้ขั้นตอนการน าไปใช ้(Implementation) เป็นขั้นตอนใน
การน าบทเรียนท่ีพฒันาไปใช้งานจริงหลงัจากท่ีมีการทดสอบโดยการน าไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายและมี
การแก้ไขหรือปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจากผูใ้ช้หรือผูเ้ช่ียวชาญ ขั้นตอนการประเมิน (Evaluation) 
ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ การประเมินผลระหว่างขั้นตอนพฒันา (Formative Evaluation) เพื่อน าไป
ปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนต่อไปและการประเมินผลเม่ือพฒันาบทเรียนเรียบร้อยแล้ว (Summative 
Evaluation) เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผูใ้ชง้านและการประเมินจากผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน  

 
 

 

 

 

 

ภาพที1่ แบบจ าลองการออกแบบการสอนแบบ ADDIE Model 

นอกจากน้ีการวิจยัน้ีประยุกต์ใช้ร่วมกบัทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorist Theory) ตามแนวคิดของ 
Skinner (1938) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีเช่ือในเร่ืองของการฝึกปฏิบติัการมีส่วนร่วมในการเรียนและการ
ตอบสนอง การปรับพฤติกรรมและการเลียนแบบ แนวคิดน้ีเช่ือว่าการเรียนรู้คือการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท่ีเกิดจากการใหส่ิ้งเร้าภายนอกในสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีสามารถสังเกตเห็นได ้ดงันั้นจึง
ตอ้งมีการบอกเป้าหมายและจุดประสงค์ของการเรียนการสอนท่ีชัดเจน มีเกณฑ์การวดัผลท่ีชัดเจน 
เพื่อให้ผูเ้รียนประเมินตนเองว่าจะสามารถไดรั้บผลการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนหรือไม่และไดรั้บการ
ประเมินผลการเรียนเพื่อใหท้ราบวา่มีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดหรือไม่ โดยมีนกัจิตวิทยาท่ี
สนบัสนุนทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เช่น Thorndike  (1913)    Pavlov  (1927)  และ Skinner (1974)  

ขั้นตอนการวเิคราะห์ 

ขั้นตอนการ

ออกแบบ 

ขั้นตอนการพฒันา 

ขั้นตอนการ

น าไปใช ้

ขั้นตอนการ

ประเมินผล 
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นอกจากน้ีการศึกษาน้ีใชห้ลกัการต่างๆมาบูณาการร่วมกนัแลว้น ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้ เช่น 
1. หลกัการออกแบบเน้ือหา (จินตวีร์, 2554) ใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบเน้ือหาประกอบดว้ย 3 ส่วน 
คือ  
1.1 การเตรียมเน้ือหา ประกอบดว้ยการวางโครงสร้างของเน้ือหา การคดัเลือกเน้ือหา การเรียยงล าดบั
เน้ือหา และการใชภ้าษาใหเ้หมาะสม 
1.2 การออกแบบเน้ือหาประเภทต่างๆ ประกอบดว้ยการแบ่งโครงสร้างเน้ือหาออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยให้
ชดัเจน การออกแบบเน้ือหาภาคทฤษฎีจะเนน้ไปท่ีการสร้างโจทยค์  าถาม  
1.3 การออกแบบค าถามส าหรับการประเมิน ประกอบดว้ยแบบทดสอบจะตอ้งออกแบบใหส้อดคลอ้ง
กบัเน้ือหาและวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และควรแบ่งค าถามเป็นเร่ืองๆ 
2. หลกัการออกแบบการเรียนการสอน 
ในระยะของการออกแบบการเรียนการสอนผูว้ิจยัใช้หลกัการเพื่อประยุกต์ใชใ้นการออกแบบบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์คือ “The Events of Instruction” ของ กาเย ่(Driscoll, 2005) ซ่ึงจะน าเสนอล าดบัขั้นตอน
ดงัน้ี 
2.1 เร้าความสนใจใหพ้ร้อมเรียน 2.2 แจง้วตัถุประสงคข์องการเรียน 2.3 ทบทวนความรู้เดิม 2.4 น าเสนอ
เน้ือหาและความรู้ใหม่ 2.5 แนะแนวทางการเรียนรู้ 2.6 กระตุน้การตอบสนอง 2.7 ให้ขอ้มูลป้อนกลบั 
2.8 ทดสอบความรู้ 2.9 ส่งเสริมความจ าและการน าไปใช ้ 
 
การศึกษาของ Guimaraes, Myers, Kilinc, & Setzer (2002) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบและพฒันา
บทเรียนแบบภาพเคล่ือนไหว  (Animation) ส าหรับวิชาฐานขอ้มูลเพื่อน าไปใช้กบัผูเ้รียนในหลกัสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยช้ีแจงให้เห็นวา่วิชาฐานขอ้มูล Date (2000)  เป็นวิชา
หน่ึงท่ีส าคญัในหลกัสูตร อยา่งไรก็ตามจากขอ้มูลของผูเ้ช่ียวชาญพบวา่วิชาฐานขอมู้ลน้ีมีเน้ือหาจ านวน
มากเกินไปท่ีจะศึกษาเพียงหน่ึงภาคเรียน นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ในอเมริการสามารถเปิดได้
เพียงหน่ึงภาคเรียนเท่านั้น และจากการเกิดข้ึนของเทคโนโลยีภาพเคล่ือนไหวท่ีมีการเช่ือว่าสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้โดยเฉพาะสามารถใช้ส่ือสารเน้ือหา
ภาคทฤษฎีท่ีอาจจะยากต่อการท าความเขา้ใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาเคร่ืองมือ WinRDBI (WinRDBI 
Educational Tool, 2013; Dietrich, 1993) ท่ีเน้นความรู้ดา้นการเขียนโปรแกรมกบัฐานขอ้มูล ใน
การศึกษาน้ีมีการน าไปใช้และประเมินผลจากผูเ้รียนโดยมีการน าผลสะท้อนกลับมาใช้ในการการ
ปรับปรุงและพฒันาบทเรียนใหมี้คุณภาพ ความถูกตอ้งและตอบสนองต่อผูเ้รียนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ Murray & Guimaraes (2006)  

5. วธีิการด าเนินการวจัิย 
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 ผูว้จิยัไดศึ้กษากระบวนการด าเนินการวจิยัจากเอกสารและหนงัสือ (การวจิยัและสถิติประยกุตท์าง
สารสนเทศศาสตร์, 2554; สมชาย, 2554) มีรายละเอียดวธีิการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

5.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี
การศึกษา 2557 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยักรุงเทพ จ านวน 70 คน ท่ีเรียนวชิาระบบ
ฐานขอ้มูล 

5.1.2 ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ผูว้ิจ ัยใช้กลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยอาศยัความสมคัรใจเน่ืองจากนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งน้ีมีเรียนกบัผูว้ิจยัในวิชาอ่ืนของภาค
การศึกษาน้ี 

5.2 ตวัแปรท่ีศึกษาในงานวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

5.2.1 ตวัแปรตน้คือ การเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้ 

5.2.2 ตวัแปรตามคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงจ าแนกเป็นผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้ 

6. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   

6.1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้ 

6.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้มีจ านวนขอ้ค าถาม 
45 ขอ้ ใชใ้นการทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน  

7. การด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

7.1 การพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
จากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและหนงัสือท่ีใช้ประกอบการเรียน มีการขอความคิดเห็นทางดา้นเน้ือหา
เห็นจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้น าไปออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้
และก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
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7.2 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิง
โครงสร้างเบ้ืองตน้ไดศึ้กษาวิเคราะห์เน้ือหาเร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้จากนั้นก าหนด
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ใหค้รอบคลุมเน้ือหาตามท่ีก าหนดไวใ้นค าอธิบายรายวิชาจากนั้นสร้างขอ้ค าถาม
แบบปรนัยจ านวน 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดยประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามและ
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ค่า IOC จากนั้นน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีตรวจสอบแก้ไขตาม
ค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ ไปทดลองใช้กบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี
การศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ านวน 20 คน ท่ีเรียนเคยเรียน
วชิาระบบฐานขอ้มูลน าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์รายขอ้เพื่อหาค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของขอ้ค าถาม
แต่ละขอ้ แลว้ท าการคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีผา่นเกณฑใ์หเ้หลือจ านวน 45 ขอ้  

8. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการท่ีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ มีขั้นตอนดงัน้ี 

8.1 ผูว้ิจยัจดัเตรียมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้ ทดสอบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ท่ีจ  าเป็นต่อการใช้งาน และน าแบบทดสอบออนไลน์เขา้สู่ระบบการจดัการเรียนการสอน
ออนไลน์ (LMS ยอ่มาจาก Learning Management System) ใหพ้ร้อม 

8.2 นดัหมายกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ท่ีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

8.3ให้กลุ่มตวัอยา่งลงบนัทึกเขา้ระบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ผูว้ิจยัแนะน าขั้นตอนการเรียน
ดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้ 

8.4 ใหก้ลุ่มตวัอยา่งอ่านค าสั่งก่อนเขา้สู่บทเรียนและท าความเขา้ใจกบัวตัถุประสงคข์องบทเรียน 

8.5 ใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบก่อนเรียนแบบออนไลน์ ซ่ึงจะทราบคะแนนทนัที  

8.6 ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเรียนตามเน้ือหาท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้เม่ือเรียนเสร็จแลว้ให้กลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบ
หลงัเรียนทา้ย ซ่ึงจะทราบคะแนนทนัที 
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ตวัอยา่งค าถามในแบบทดสอบ 

 

ภาพที2่ ตวัอยา่งค าถามในแบบทดสอบ 

ภาพท่ี 2 แสดงตวัอย่างค าถามในแบบทดสอบซ่ึงเป็นข้อค าถามเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของของ
ผูเ้รียนเก่ียวกบัภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างดา้นหลกัไวยากรณ์ของภาษา  

9. ผลการวจัิย 

ผลการวจิยัแบ่งเป็นหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

9.1 ผลการพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัพฒันาโดยใช้
โปรแกรมหลกัคือ Adobe Captivate ในการน าเน้ือหา ภาพ วีดิทศัน์ และเสียงมาประกอบกันให้
สอดคล้องกบัการเน้ือหาบทเรียนท่ีได้ออกแบบไวแ้ลว้ ประกอบดว้ยบทเรียนจ านวน 9 บท บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์สร้างตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานสกอร์มสามารถน าไปใชไ้ดไ้ดห้ลายแพลตฟอร์ม หรือ
หลายโปรแกรมท่ีสนบัสนุน ภาพท่ี 3 เป็นการแสดงแสดงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูเ้รียนสามารถเลือก
หวัขอ้ตามความตอ้งการ และภาพท่ี 4 แสดงแสดงเน้ือหาบางส่วนในบทเรียน 

 

 ภาพที ่3 แสดงบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ ภาพที ่4 แสดงเน้ือหาในบทเรียน 

9.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษา
สอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้ค่า t-test เท่ากบั 19.055679 และค่า p-value น้อยกว่า 0.0001 ดงันั้น
คะแนนเห็นไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัดงัแสดงตาราง 1 
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ตาราง 1 คะแนนผลสัมฤทธ์ิของการทดสอบก่อนเรียนและหลงัการเรียน 

รายการ จ านวนผูเ้รียน (N) 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

SEM t 

ก่อนเรียน 30 26.00 4.16 0.76 
*19.055679 

หลงัเรียน 30 33.40 3.77 0.69 

*p < 0.05 

ในการศึกษาน้ีวิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าสถิติ T-test dependent ซ่ึงเป็นค่าสถิติทดสอบท่ีใช้ทดสอบเพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งก่อนและหลงัเรียนวา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่ โดย
ค่าเฉล่ียทั้งสองค่าน้ีวดัมาจากกลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดียวกนั 2 คร้ัง มีวิธีการค านวณหาความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียดงัน้ี 
 

ใชสู้ตรค านวณ 

 t       =           
 df     =         n  -  1 

ในการวิเคราะห์ T-test dependent ในขั้นแรกโปรแกรมจะค านวณค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรคู่ท่ีจะท า
การทดสอบสมมติฐาน แลว้จึงท าการทดสอบสมมติฐานดว้ย T-test dependent ให้ค่าเฉล่ียของความ
แตกต่าง (D) ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 

10.สรุปผลการวจัิย 

การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเพื่อพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้มีดงัน้ี 

10.1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้ท่ีพฒันาข้ึนน้ีมีคุณภาพโดยรวม
อยู่ในเกณฑ์ดี มีการวิเคราะห์ และออกแบบตามแบบจ าลอง ADDIE Model และมีกระบวนการตาม
หลกัการวจิยั  

10.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนมีค่ามากกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

 
1N

DDN

D

22
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11. อภิปรายผลการวจัิย 

การวจิยัสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

11.1 การพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้มีคุณภาพดา้นเน้ือหา
ในระดบัดี โดยไดมี้การวิเคราะห์เน้ือหาบทเรียนแลว้แบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ และก าหนดวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ จึงท าให้เน้ือหาและวตัถุประสงค์มีความสอดคล้องกัน ผูว้ิจยัได้ท าการออกแบบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เร่ืองภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้ตามหลกัการออกแบบส่ือการเรียนการสอน
ช่วยใหบ้ทเรียนมีความเหมาะสมผูเ้รียนสามารถน าไปใชใ้นการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

11.2 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวา่ ค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียน ( X = 33.83) สูงกวา่ค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ( X = 26.00) ค่า t-test 
เท่ากบั 19.055679 และค่า p-value น้อยกว่า 0.0001 ดงันั้นคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั แสดงให้เห็นวา่ส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างน้ีช่วยท าให้ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ผูเ้รียนสามารถจะน าไปใชศึ้กษาดว้ยตนเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได ้

12. ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไปมีดงัน้ีคือ    
12.1 ควรศึกษาสภาพปัญหาของผูเ้รียนต่อการใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
12.2 ควรศึกษารูปแบบ การออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใหท้ราบถึงเทคนิคและวธีิการท่ี
เหมาะสมกบัเน้ือหาวชิาและระดบัของผูเ้รียน 
12.3 ควรศึกษาวจิยัเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนระหวา่งกลุ่มการเรียนการสอน
แบบปกติและกลุ่มการเรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

320



บรรณานุกรม 

การวิ จัย และส ถิ ติประยุ กต์ท า งส ารสน เทศศาสต ร์ .  2554. สาขาวิ ช า ศิ ลปศาสต ร์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

การส ารวจการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือนพ.ศ. 2548-2557. (2558). ส านกังาน

สถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร. 

จินตวีร์ คล้ายสังข์. 2554. หลกัการออกแบบเว็บไซต์ทางการศึกษา: ทฤษฎีสู่การปฏิบติั. โครงการ

มหาวทิยาลยัไซเบอร์ไทยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ส านักงาน

ปลดักระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ.  

สมชาย วรกิจเกษมสกุล. 2554. ระเบียบวิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. คณะครุ

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี. 

Date, C.J.(2000). “Introduction to Database Systems”, 7th ed., Addison_Wesley. 

Dietrich, S. W. (1993). An Educational Tool for Formal Relational Database Query Languages. 
Computer Science Education, Vol. 4, pp.157-184. 

Driscoll, M. P. (2005). Psychology of Learning for Instruction. Florida State University.  

Forest, E. (2014). The ADDIE Model: Instructional Design. Retrieved May 10, 2015, from 
http://educationaltechnology.net/tag/addie-model/ 

Guimaraes, M., Myers, M., Kilinc, T., & Setzer, S. (2002). Database Courseware: Animating SQL 
Queries. In Proceedings of 40th ACM Southeast Conference. 

Murray, M. C., & Guimaraes, M. (2006). A review of the first phase of a project to develop and 
utilize animated database courseware. In Proceedings of the 2006 Southern Association for 
Information Systems conference (pp. 259-264). 

321

http://www.bict.moe.go.th/
http://www.moe.go.th/moe/th/home/index.php
http://educationaltechnology.net/author/admin/


Salinas, M. F., Kane-Johnson, S. E., and Vasil-Miller, M. A. (2008). Long-term learning, achievement 
tests, and learner centered instruction. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 
Vol. 8, No. 3, (pp. 20 – 28). 

Skinner, B.F. (1938). Behavior of Organisms. New York: Appleton-Century-Crofts. 

WinRDBI Educational Tool. (2013). Retrieved June, 2015, from https://winrdbi.asu.edu/. 

 

 

 

322



 
 

บทบาทของต้นทุนด้านโลจิสติกส์ต่อภาคการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทย 

The Role of Logistic Cost to Thailand Agricultural Export Sector in Thailand 

อรพรรณ สิทธิชัย 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบทบาทของตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ต่อมูลค่าการส่งออกของ

สินคา้เกษตรของประเทศไทย โดยใชว้ธีิการประมาณค่าแบบจ าลองดว้ย Vector Autoregressive 

(VAR) การวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองความแปรปรวน (Impulse Response Function) และการ

วิเคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวน  (Variance  Decomposition)   ผลการศึกษาพบว่าวิธี Impulse 

Response Function  แสดงให้เห็นวา่ ตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกในภาค

การเกษตร โดยมีการปรับตวัลดลงตั้งแต่ไตรมาสท่ี 5  และจะส่งผลกระทบในระยะยาวไปจนถึงไตรมาส

ท่ี 7 ส่วนการศึกษาดว้ยวิธี Variance Decomposition พบวา่ สัดส่วนของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการส่งออก

ในภาคการเกษตรมากท่ีสุดคือปริมาณของผลผลิตทางการเกษตร ส่วนตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์มีอิทธิพล

ต่อการส่งออกในภาคการเกษตรนอ้ยท่ีสุด เม่ือเทียบกบัค่าจา้ง และอตัราแลกเปล่ียน 
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Abstract 

The Purpose of this study is to investigate the  role of logistics cost to  

Agricultural Export  in Thailand. The estimation techniques used in this study are Vector 

Autoregressive (VAR) , Impulse Response Function  and Variance Decomposition. The result from 

the impulse response function  shows that the logistic cost affected export value of agricultural 

product in Thailand, by dropping  

 

Since the  fifth  quarter. The consequences will affect the long term to seven quarter.  The study by 

variance decomposition technique found that the export value volatility is largely derived from the 

output index whereas the influence of logistic cost volatility on export value is minor compare with 

wage and exchange rate.    
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บทน า 

 ปัจจุบนัทุกภูมิภาคของโลกมีการรวมกลุ่มกนัมากข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดขอ้จ ากดัดา้น

ภาษีศุลกากร และขอ้จ ากดัทางการคา้ระหว่างประเทศด้านสกุลเงินตรา ประเทศไทยนับเป็นหน่ึงใน

สมาชิกของกลุ่มประเทศในภูมิภาคแถบเอเซียท่ีมีรายได้หลักมาจากการส่งออก โดยส่งออกไปยงั

ประเทศในกลุ่มภูมิภาคเดียวกนั และภูมิภาคอ่ืนๆของโลก ภาคการเกษตรนบัเป็นหน่ึงในภาคเศรษฐกิจ

หลักของไทยท่ีท ารายได้ให้กับประเทศ โลจิสติกส์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาได้ไม่นาน แต่ปัจจุบนัส่งผล

กระทบต่อภาคเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะในภาคการเกษตรส่งออกเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็น

กระบวนการท่ีต้องมีการจดัการเก่ียวกับการไหลของสินค้า จากต้นทางไปจนถึงปลายทาง เพื่อให้

ผูบ้ริโภคไดรั้บอรรถประโยชน์ทั้งในดา้นผลผลิต เวลา และสถานท่ี กระบวนการโลจิสติกส์ยงัเก่ียวขอ้ง

กบัเร่ืองของการรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร การขนส่ง สินคา้คงเหลือ การจดัการคลงัสินคา้และวตัถุดิบ 

ตลอดจนการบรรจุหีบห่ออีกด้วย จึงเห็นไดว้่าตลอดโซ่อุปทานของสินคา้ จะเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร

จดัการท่ีสัมพนัธ์กบัตน้ทุน โดยถา้การบริหารจดัการขาดประสิทธิภาพก็จะท าให้ตน้ทุนสูงข้ึน ในท่ีสุด

จะน าไปสู่การลดความสามารถในการแข่งขนัทั้งระดับธุรกิจ และระดับประเทศในท่ีสุด การน า

กระบวนการโลจิสติกส์เขา้มาใช้ในกระบวนการส่งออก เป็นการน ามาเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่า

ทางการคา้ให้สูงข้ึน ขณะเดียวกนัก็เป็นการเพิ่มตน้ทุนในกระบวนการทางการคา้อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

ในปัจจุบนัสัดส่วนค่าใช้จ่ายดา้นโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทยสูงมาก นบัเป็นอนัดบัท่ี     เม่ือ

เทียบกบัประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงอยูใ่นภูมิภาคเดียวกนั      

 มูลค่าการส่งออกในภาคการเกษตรถูกก าหนดดว้ยปัจจยัต่างๆหลายประการ จากการศึกษาของ 

ชูเกียรติ ชยับุญศรี (2542) ถึงผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อการส่งออกสินคา้เกษตรของประเทศ

ไทยพบว่า การเพิ่มข้ึนของความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนดอลลาร์ต่อเงินบาท มีผลท าให้มูลค่าการ

ส่งออกขา้วและยางพาราของไทยไปสหรัฐอเมริกาลดลงสอดคลอ้งกบัสุภีริยา เตชะนนัท์ (2551) ท่ีศึกษา

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าการส่งออกสินคา้เกษตรของไทยพบว่า บทบาทของ

อตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงต่อมูลค่าการส่งออกสินคา้เกษตร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ขณะท่ี 

 ฐิตาพร ลีละวฒันพนัธ์ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของ

ประเทศไทย คือยางพารา ขา้ว ผลิตภณัฑ์จากมนัส าปะหลงั กุ้งแช่เยน็และแช่แข็ง ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าการส่งออกยางพารา คือราคาภายในประเทศ ราคาสินคา้ส่งออก ผลิตภณัฑ์มวลรวม

ในประเทศของประเทศคู่คา้ และปริมาณผลผลิต ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกขา้ว และ
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มนัส าปะหลงั ไดแ้ก่ ราคาภายในประเทศ อตัราแลกเปล่ียน ราคาสินคา้ส่งออก ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศของประเทศคู่คา้ และปริมาณของผลผลิต  

ดา้นโลจิสติกส์ Zhang Wensong และคณะ (2003) ศึกษาระบบโลจิสติกส์โดยเปรียบเทียบระหว่าง 

สหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน โดยมุ่งวิเคราะห์ไปท่ีตลาดคา้ส่ง และผูแ้ทนจ าหน่ายในภาคการเกษตร

พบว่าการสหกรณ์ และการจดัโลจิสติกส์โซน จะช่วยแก้ปัญหาการผลิตและการค้าขนาดเล็ก ซ่ึง

กระบวนการเช่ือมโยงดังกล่าวจะช่วยในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศจีนในระยะยาว 

สอดคลอ้งกบั Jose Vicente และคณะ (2003) ท่ีท  าการศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างพื้นฐานดา้นการขนส่งท่ี

จะช่วยท าให้ มีความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นระยาว ขณะท่ี Pasi Kivinen และคณะ (2004) ศึกษา
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สติกส์เป็นกิจกรรมส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างดา้นตน้ทุน  

  จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกในภาคการเกษตรของไทย 

มีอยู่หลายปัจจยัได้แก่ ราคาสินคา้ภายในประเทศ ราคาสินคา้ส่งออก ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

ปริมาณของผลผลิต และอตัราแลกเปล่ียน ส่วนปัจจยัดา้นโลจิสติกส์นบัเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะช่วย

เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้ไดใ้นระยะยาว ซ่ึงน ามาสู่การศึกษาในคร้ังน้ี โดยใชต้วัแปร

ส าคญัมาศึกษาเพื่อหาความสัมพนัธ์ของมูลค่าการส่งออกสินคา้ในภาคการเกษตร ไดแ้ก่ ปริมาณผลผลิต 

ค่าจา้งแรงงาน อตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นตวัเงิน และเพิ่มตวัแปรปัจจยัท่ีตอ้งการศึกษาถึงผลกระทบต่อ

มูลค่าการส่งออกดา้นตน้ทุนเพิ่มข้ึนก็คือ ค่าจา้งแรงงาน และตน้ทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP  การศึกษาจะใช้

วิธีศึกษาเพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้งหมดท่ีสนใจโดยใช ้Vector Autoregressive (VAR) รวมทั้ง

วิธี Impulse Response และ Variance Decomposition  โดยจะมุ่งความสนใจไปท่ีขนาดและทิศทางของ

ความสัมพนัธ์ของตน้ทุนโลจีสติกส์ต่อมูลค่าการส่งออกในภาคการเกษตร เพื่อน าประโยชน์ท่ีไดจ้าก

การศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจดา้นนโยบายของภาครัฐและเอกชนต่อไป 
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ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั ทั้งสองปัจจยัมีความส าคญัท่ีท าให้เกิดการคา้ระหวา่งประเทศข้ึน 

โดยแต่ละประเทศจะส่งสินคา้ท่ีเนน้ไปท่ีปัจจยัการผลิตท่ีแต่ละประเทศมีมากโดยเปรียบเทียบ ซ่ึงท าให้

ปัจจยัการผลิตชนิดนั้นมีราคาถูก รวมทั้งยงัไดอ้ธิบายแนวคิดในเร่ือง ผลของการคา้ระหวา่งประเทศท่ีวา่ 
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จากการมีการคา้ระหว่างประเทศจะส่งผลให้ราคาเปรียบเทียบของปัจจยัการผลิตในทุกประเทศเท่ากนั 

เน่ืองจากมีการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตได้อยา่งเสรี ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศจึงกล่าวไดว้า่ สินคา้

ส่งออกของประเทศใดก็ตาม จะเป็นสินคา้ซ่ึงใชปั้จจยัการผลิตท่ีประเทศของตนมีอยูจ่  านวนมาก ดงันั้น

ถ้าประเทศใดมีท่ีดินมาก และสามารถท าการผลิตพืชผลทางการเกษตรได้ ก็ควรผลิตสินค้าเกษตร

ส่งออก เน่ืองจากจะมีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า 

ทฤษฎีตน้ทุนค่าเสียโอกาส (Theory of Opportunity Cost) เป็นแนวคิดของ Harberler ท่ีอธิบายถึงการน า

ปัจจยัการผลิตชนิดหน่ึงไปใชใ้นการผลิตสินคา้ชนิดหน่ึง ก็จะหมดโอกาสท่ีจะน าปัจจยัการผลิตนั้นไป

ใชใ้นการผลิตสินคา้ชนิดอ่ืน ซ่ึงความส าคญัของตน้ทุนค่าเสียโอกาส คือราคาสัมพทัธ์ (Relative Price)

ของสินคา้ต่างๆ ท่ีถูกก าหนดโดยตน้ทุนท่ีต่างกนั และตน้ทุนของสินคา้แต่ละชนิดก็คือค่าเสียโอกาสจาก

การท่ีไม่ไดน้ าปัจจยัการผลิตจ านวนนั้นไปใชใ้นการผลิตสินคา้ชนิดอ่ืน โดยจะพิจารณาไดจ้ากสินคา้ท่ีมี

ราคาสูงท่ีสุดท่ีสละไปโดยไม่ไดท้  าการผลิต 

แบบจ าลองปัจจยัการผลิตเฉพาะ (The Specific Factor : SFM) จากแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์คือ 

Samuelson และ Jones ไดอ้ธิบายถึงอิทธิพลของการคา้ระหวา่งประเทศท่ีมีต่อการกระจายรายได ้โดยมี

สาเหตุมาจากการท่ีทรัพยากรไม่สามารถเคล่ือนยา้ยจากอุตสาหกรรมหน่ึง ไปยงัอีกอุตสาหกรรมหน่ึงได้

ในทนัที เน่ืองจากในการเคล่ือนยา้ยจะมีค่าใชจ่้าย อีกทั้งในแต่ละอุตสาหกรรมมีการใชปั้จจยัการผลิตท่ี

ต่างกนั เม่ือโครงสร้างการผลิตเปล่ียน การใช้ปัจจยัการผลิตก็จะเปล่ียน จึงมีการใช้ปัจจยัการผลิตบาง

ชนิดมากข้ึน และบางชนิดน้อยลง ประโยชน์ท่ีบางประเทศเคยไดรั้บจากแบบจ าลองตามแนวคิดของ

คลาสสิคจึงลดลง ดังนั้นจึงมีบางประเทศจะเสียประโยชน์จากการคา้ เน่ืองจากประเทศเหล่านั้นไม่

สามารถเคล่ือนยา้ยทรัพยากรจากความตอ้งการใช้ท่ีลดลง ไปสู่การผลิตอ่ืนท่ียงัคงมีความตอ้งการใน

ตลาดโลกได ้

แนวคิดทฤษฎีเหล่าน้ีน าไปสู่แนวคิดเก่ียวกบั การน าเอาปัจจยัการผลิตท่ีประเทศมีอยูใ่นปริมาณมากไป

ใชท้  าการผลิต เม่ือมีปัจจยัการผลิตชนิดใดมาก ประเทศจะมีโอกาสท าให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนได ้และ

ปริมาณของผลิตนบัเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าการส่งออก  จึงไดก้รอบแนวคิดในการ

เลือกตวัแปรส าคญัท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ปริมาณผลผลิตในภาคการเกษตร อตัราแลกเปล่ียนท่ี

เป็นตวัเงิน ค่าจา้งแรงงาน และตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ต่อ GDP  
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วธีิการศึกษา 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในตอนตน้ สามารถรวบรวมขอ้มูลของ

ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่งออก ซ่ึงไดแ้ก่ ปริมาณผลผลิตในภาคการเกษตร ค่าจา้งแรงงาน 

อตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นตวัเงิน รวมทั้งน าขอ้มูลดา้นตน้ทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP เขา้มาร่วมพิจารณาดว้ย 

เพื่อจะพิจารณาถึงอิทธิพลของตน้ทุนด้านโลจิสติกส์ท่ีมีต่อมูลค่าการส่งออกในภาคการเกษตร โดย

การศึกษาในคร้ังน้ีเลือกใช้ขอ้มูลทุติยภูมิในลกัษณะของขอ้มูลอนุกรมเวลา ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ของปี 

2544 ไปจนถึงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2554โดยใชข้อ้มูลจากส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยใชแ้บบจ าลอง Vector Autoregressive Model (VAR) 

รวมทั้งศึกษาถึงภาพรวมของความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆให้ชัดเจนมากข้ึน โดยใช้การทดสอบ 

Impulse Response Function เพื่อวเิคราะห์ถึงผลกระทบของตน้ทุนโลจิสติกส์ท่ีมีต่อมูลค่าการส่งออกใน

ภาคการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของตวัแปรโดยการแยกส่วนความแปรปรวน (Variance 

Decomposition) 

วธีิ VAR เป็นวธีิหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรภายใน (Endogeneous variable) กบัค่าในอดีต (lagged 

value) ของตวัแปรภายในทั้งหมดในแบบจ าลอง 

 

𝑌𝑡 =  𝛽0 + ∑ 𝜷𝒔𝒀𝒕−𝒔 + 𝜺𝒕

𝑳

𝑺=𝟏

 

โดย    

     𝑌𝑡        =  เวคเตอร์ของตวัแปรภายในแบบจ าลอง 

    𝜀𝑡        = เวคเตอร์ค่าความคลาดเคล่ือน (Error Term) 

    𝐿     = ความล่าชา้ของตวัแปรในแบบจ าลอง VAR 

    𝛽0      = เวคเตอร์ของค่าคงท่ี 

    𝛽𝑠       = เวคเตอร์ แสดงค่าสัมประสิทธ์ิ อธิบายความสัมพนัธ์ของค่าตวัแปรในปัจจุบนักบัค่า 

                   ตวัแปรในอดีตท่ีอยูใ่นแบบจ าลอง VAR        
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ผลการศึกษา 

 ส่วนที ่1  ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Unit Root) 

 ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Stationary Test) ของตวัแปรทั้งหมดท่ีใช้ในการศึกษา 

แสดงในตารางท่ี 1 พบวา่ ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาทุกตวัมีคุณสมบติั Non-stationary ดงันั้นในการศึกษา

จึงท า First difference ในตวัแปร มูลค่าการส่งออก ค่าจา้ง และอตัราแลกเปล่ียน จากนั้นทดสอบ 

Stationary อีกคร้ังหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรทั้ง 3 มีคุณสมบติั Stationary at first  Difference ซ่ึง

สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เน่ืองจากค่า  Prob  มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 และตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา

อีก 2 ตวัแปรคือ ตน้ทุนโลจิสติกส์ และปริมาณผลผลิต มีคุณสมบติั Stationary at second Difference  ท่ี

ระดบันยัส าคญั0.05 (ตารางท่ี 1) 

 จากผลการทดสอบ Stationary  สามารถสรุปได้ว่า ตวัแปรทั้งหมดท่ีจะใช้ในการศึกษามี

คุณสมบติั Stationary อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทุกตวั จึงสามารถน าตวัแปรทั้งหมดไปใช้ในการ

ประมาณค่าแบบจ าลอง VAR ในส่วนต่อไป 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบ Unit Root ของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

variable Test for 
unit root 

lag ADF-test Prob Critical Value* 
At 5% level 

Property 

มูลค่าการ
ส่งออก 

First 
difference 

0 -7.325 0.0000 -2.935 stationary 

โลจิสติกส์ Second 
difference 

4 -5.092 0.0002 -2.943 stationary 

ปริมาณ
ผลผลิต 

Second 
difference 

0 -7.149 0.0000 -2.937 stationary 

ค่าจา้ง First 
difference 

0 -5.557 0.0000 -2935 stationary 

อตัรา
แลกเปล่ียน 

First 
difference 

6 -4.167 0.0025 -2.948 stationary 

หมายเหตุ * ปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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 ส่วนที ่2 ผลการประมาณค่าแบบจ าลอง VAR และการเลือกความล่าช้า (Lag) ทีเ่หมาะสม 

 การวเิคราะห์แบบจ าลอง VAR นั้น จะตอ้งพิจารณาเลือกจ านวน Lag ท่ีเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิด

ปัญหาความสัมพนัธ์ท่ีผิดพลาด ซ่ึงจะท าให้ผลการประมาณค่าจากแบบจ าลอง VAR ท่ีไดรั้บ จะไม่

สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง ในการวิเคราะห์ค่าของ Lag ท่ีเหมาะสม จะใช้ค่า Akaike Information 

Criterion (AIC) เป็นตวัพิจารณา จากผลการศึกษาพบว่า ผลการค านวณหาค่า AIC พบว่ามี Lag ท่ี

เหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการประมาณค่า มีค่าเท่ากบั 2 (Lag 2) เน่ืองจากให้ค่า AIC ต ่าท่ีสุด (ตารางท่ี 

2) 

 

ตารางที ่2The table below is the result using VAR model by checking the optimal lag which is at 

the 2 lags (looking at the Akaike Criterion: AIC) 

 Vector Autoregression Estimates    
 Date: 01/09/14   Time: 13:17    
 Sample (adjusted): 2544Q3 2554Q3    
 Included observations: 41 after adjustments   
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   

      
      

 
EXPORT_QUA

NTITY LOGISTIC OUTPUT_AGRI WAGE XR 
      
      EXPORT_QUANTITY(-1)  0.520166  0.007026 -0.100270  0.012031  0.235320 
  (0.18668)  (0.00978)  (0.04450)  (0.05123)  (0.16428) 
 [ 2.78637] [ 0.71853] [-2.25326] [ 0.23483] [ 1.43242] 
      

EXPORT_QUANTITY(-2)  0.025524 -0.004647  0.075687 -0.009664 -0.048309 
  (0.16928)  (0.00887)  (0.04035)  (0.04646)  (0.14897) 
 [ 0.15077] [-0.52406] [ 1.87565] [-0.20802] [-0.32429] 
      

LOGISTIC(-1)  2.928963  1.562887  0.520744  0.074919  3.264451 
  (3.00832)  (0.15758)  (0.71710)  (0.82560)  (2.64733) 
 [ 0.97362] [ 9.91806] [ 0.72618] [ 0.09074] [ 1.23311] 
      

LOGISTIC(-2) -2.301897 -0.629666 -0.053846  0.254441 -3.090980 
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  (2.53827)  (0.13296)  (0.60506)  (0.69660)  (2.23369) 
 [-0.90687] [-4.73581] [-0.08899] [ 0.36526] [-1.38380] 
      

OUTPUT_AGRI(-1) -1.439581 -0.010720  1.764853 -0.037841 -0.393885 
  (0.58292)  (0.03053)  (0.13895)  (0.15998)  (0.51297) 
 [-2.46959] [-0.35107] [ 12.7010] [-0.23654] [-0.76784] 
      

OUTPUT_AGRI(-2)  1.610764  0.021055 -0.698159  0.137276  0.673426 
  (0.79335)  (0.04156)  (0.18911)  (0.21773)  (0.69815) 
 [ 2.03034] [ 0.50666] [-3.69176] [ 0.63050] [ 0.96459] 
 
 
      

WAGE(-1) -0.042283 -0.050363 -0.411427  1.023253  0.523857 
  (0.70058)  (0.03670)  (0.16700)  (0.19227)  (0.61651) 
 [-0.06035] [-1.37238] [-2.46365] [ 5.32206] [ 0.84971] 
      

WAGE(-2)  0.805386  0.029709  0.409970 -0.176128 -0.035165 
  (0.80983)  (0.04242)  (0.19304)  (0.22225)  (0.71266) 
 [ 0.99451] [ 0.70036] [ 2.12372] [-0.79247] [-0.04934] 
      

XR(-1) -0.340269 -0.007716 -0.100245 -0.066739  0.438945 
  (0.21793)  (0.01142)  (0.05195)  (0.05981)  (0.19178) 
 [-1.56136] [-0.67594] [-1.92969] [-1.11586] [ 2.28880] 
      

XR(-2) -0.134511  0.006226  0.011437  0.074582  0.087521 
  (0.21436)  (0.01123)  (0.05110)  (0.05883)  (0.18864) 
 [-0.62749] [ 0.55452] [ 0.22383] [ 1.26777] [ 0.46396] 

      
C -4.173515  2.134291 -2.238987 -0.983021 -40.10940 
  (33.1687)  (1.73742)  (7.90654)  (9.10281)  (29.1886) 
 [-0.12583] [ 1.22842] [-0.28318] [-0.10799] [-1.37415] 
      
       R-squared  0.598120  0.949058  0.969616  0.905106  0.785921 

 Adj. R-squared  0.464160  0.932077  0.959488  0.873475  0.714561 
 Sum sq. resids  1225.986  3.363872  69.66278  92.33755  949.4085 
 S.E. equation  6.392669  0.334857  1.523841  1.754400  5.625562 
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 F-statistic  4.464921  55.89063  95.73602  28.61427  11.01352 
 Log likelihood -127.8340 -6.916653 -69.04341 -74.82000 -122.5930 
 Akaike AIC  6.772391  0.873983  3.904557  4.186341  6.516729 
 Schwarz SC  7.232130  1.333722  4.364295  4.646080  6.976468 
 Mean dependent  95.02780  17.53007  89.17483  95.83195  109.0820 
 S.D. dependent  8.733027  1.284849  7.570902  4.932194  10.52954 

      
       Determinant resid covariance (dof adj.)  573.2441    

 Determinant resid covariance  120.2338    
 Log likelihood -389.0659    
 Akaike information criterion  21.66175    
 Schwarz criterion  23.96044    
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ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ปฏิกริิยาตอบสนองความแปรปรวน (Impulse Response Function) 

 การศึกษาในส่วนท่ี 3 น้ี จะเป็นการศึกษาท่ีพิจารณาจากค่า Impulse Response Function  โดยมี

วิธีการพิจารณาวา่ เม่ือเกิด shock จากตวัแปรหน่ึง จะส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของตวัแปรอ่ืนท่ี

สนใจในทิศทางใด โดยก าหนดให้การเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัของตวัแปรท่ีท าการศึกษาดว้ยขนาด 1 

ค่า ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (one S.D.) 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการศึกษาจะให้ความสนใจไปท่ี การเปล่ียนแปลงอยา่งเฉียบพลนัของตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ โดยจะ

พิจารณาว่ามูลค่าผลผลิตในภาคการเกษตรส่งออก มีการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของต้นทุน

ดา้นโลจิสติกส์อย่างไร ผลการศึกษาพบว่า เม่ือตน้ทุนด้านโลจิสติกส์ต่อ GDP เพิ่มข้ึน 1% ในช่วง

ระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ถึงไตรมาสท่ี 3 นั้น ปริมาณการส่งออกในภาคการเกษตรยงัคงขยายตวัได ้ซ่ึงจะ

เน่ืองมาจากอยูใ่นช่วงของการปรับตวัซ่ึงตอ้งอาศยัช่วงเวลา  

แต่หลงัจากไตรมาสท่ี 3 จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ มูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรส่งออกมีการตอบสนอง

ต่อการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนด้านโลจิสติกส์ โดยจะส่งผลกระทบเร่ิมตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 5 และจะ
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เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยจะตอบสนองมากท่ีสุด ในช่วงไตรมาสท่ี 7  ซ่ึงแสดงดชันีมูลค่าการส่งออกลดลงสูง

ท่ีสุด พิจารณาจาก ตวัเลขในตารางคือ 0.41 % และ 0.74 % ตามล าดบั  (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางที3่   Effect of nonfactorized one S.D. LOGISTIC Innovation on EXPORT_QUANTITY 

 

              Period 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1  0.000000 

  (0.00000) 

 2  0.980783 

  (1.01316) 

 3  0.648174 

  (1.22257) 

 4  0.125236 

  (1.31982) 

 5 -0.411053 

  (1.42825) 

 6 -0.693177 

  (1.52006) 

 7 -0.741899 

  (1.59460) 

 8 -0.630600 

  (1.67746) 

 9 -0.444696 

  (1.78799) 

 10 -0.244975 

  (1.93127) 

 11 -0.061493 

  (2.10424) 

 12  0.100494 

  (2.30073) 
  
  Nonfactorized One 

Std.Dev.  

 Standard Errors: Analytic  
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ส่วนที ่4  ผลการวเิคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวน (Variance Decomposition) 

 ผลการศึกษาในส่วนน้ี จะเป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนของความผนัแปรท่ีเกิดข้ึน โดย

เน่ืองมาจากตวัเอง หรือเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากปัจจยัอ่ืน ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจ้ากตารางท่ี 4 

ตารางที ่4 Variance Decomposition of EXPORT_QUANTITY 

 

 Period S.E. 
EXPORT_QU

ANTITY LOGISTIC 
OUTPUT_AG

RI WAGE XR 
       
        1  6.392669  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  7.603696  87.95512  0.142405  5.713239  0.037491  6.151750 

 3  8.563425  73.26486  0.249192  13.94434  2.952877  9.588723 

 4  9.416835  60.74924  0.756689  20.62761  6.767087  11.09937 

 5  10.07509  53.22197  1.544408  24.73644  10.13627  10.36091 

 6  10.56636  48.82327  2.292708  26.93047  12.52562  9.427926 

 7  10.91742  46.14151  2.787470  27.99937  14.10837  8.963289 

 8  11.15436  44.44405  3.005737  28.48380  15.17042  8.895994 

 9  11.30186  43.39562  3.037615  28.65902  15.92201  8.985732 

 10  11.38325  42.80956  3.001380  28.64616  16.46703  9.075865 

 11  11.42200  42.52538  3.005276  28.52601  16.82954  9.113793 

 12  11.44612  42.34641  3.146096  28.42562  16.98576  9.096112 

       

              
       

Cholesky Ordering: EXPORT_QUANTITY LOGISTIC OUTPUT_AGRI WAGE XR 

 

 

จากตารางขา้งตน้ เม่ือระยะเวลาผา่นไปการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการส่งออก (พิจารณา ทั้ง  

12 ไตรมาส) อนัมีผลเน่ืองมาจากตวัแปรทางดา้นตน้ทุนโลจิสติกส์ มีเพียง 3.15% ซ่ึงค่อนขา้งนอ้ยเม่ือ

เทียบกบัตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ปริมาณผลผลิต ค่าจา้งแรงงาน และ อตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงส่งผลกระทบถึง 

28.43 % , 17% และ 9.1 % ตามล าดบั 

 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าผลผลิตในการเกษตรส่งออกในทิศทาง 

ตรงกนัขา้ม 

2. เม่ือตน้ทุนด้านโลจิสติกส์สูงข้ึน จะเป็นเหตุให้มูลค่าการส่งออกในภาคการเกษตรลดลงใน

ลกัษณะท่ีเป็น U shape ซ่ึงจะท าใหมู้ลค่าส่งออกลดลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ี 5 ถึงไตรมาสท่ี 7 

จากนั้นมูลค่าส่งจะเพิ่มข้ึน เม่ือตน้ทุนโลจิสติกส์สูงข้ึน  
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3. จากการปรับตวัของมูลค่าผลผลิตในภาคการเกษตรส่งออก ในลกัษณะ U shape อาจกล่าวไดว้า่

ผลกระทบจากการท่ีตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ท่ีสูงข้ึนนั้น จะส่งผลต่อมูลค่าส่งออกเป็นการชัว่คราวเท่านั้น 

เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาอ่ืนๆ  (ผลผลิตภาคการเกษตร, ค่าจา้งแรงงาน , อตัรา

แลกเปล่ียน ) พบวา่ตน้ทุนโลจิสติกส์มีอิทธิพลต่อมูลค่าส่งออกนอ้ยมาก 

4. จึงสามารถสรุปได้ว่า การพฒันาด้านโลจิสติกส์ เพื่อท าให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในภาค

การเกษตรต ่าเท่านั้นจะไม่เพียงพอกบัการขยายตวัในภาคการเกษตรส่งออก จะตอ้งพิจารณา 

ประสิทธิภาพในภาคการผลิต รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัดา้นตน้ทุนแรงงาน และอตัรา

แลกเปล่ียนร่วมดว้ย จึงจะเป็นส่ิงท่ีช่วยเสริมสร้างและกระตุน้ใหเ้พิ่มความสามารถในการแข่งขนัได ้
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บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ือง ปัญหาของผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี
วตัถุประสงค ์เพื่อวิจยัปัญหาในดา้นต่างๆ ของผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีในการแข่งขนัในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ให้กับผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีในการ
แข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรทางดา้นวิชาชีพสอบ
บญัชี ท่ีมีการข้ึนทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกบัสภาวิชาชีพบญัชีฯ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เฉพาะผูท่ี้ประสงค์เปิดเผยขอ้มูลเพื่อการติดต่อ และผูท่ี้ข้ึนทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
และผูต่้อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบบญัชี ระหว่าง พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557 เท่านั้น มีขนาดของ
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัจ านวน 152 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติแบบพรรณนา 
(Descriptive Statistic) โดยการวิเคราะห์แจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนก
ทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี Least Square Difference 
(LSD) ผลการวิจยั พบว่า ผูส้อบบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ใน
ระดบัน้อย และปัญหาของผูส้อบบญัชีในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม อยูใ่นระดบั
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิชาชีพสอบบญัชี/บญัชี นอกจากน้ี เพศท่ีแตกต่างกนัมีปัญหาในการ
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แข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่างกนั ประสบการณ์และสถานท่ีท างานดา้นการตรวจสอบบญัชี
ในปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีปัญหาในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเฉพาะดา้นวิชาชีพสอบ
บญัชี/บญัชีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู ้
ประกอบวิชาชีพสอบบญัชีไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัญหาในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ ปัญหาของผูป้ระกอบวชิาชีพสอบบญัชี ผูส้อบบญัชี วชิาชีพสอบบญัชี ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
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Abstract 

This research aims to elucidate obstacles Thai auditors may encounter when AEC agreement is come 
into force, and to suggest means to resolve the problems. The sample used involves 152 auditors in 
Bangkok and suburban area who were certified between 2012 and 2014 and gave consent to be 
contacted. In this survey study, questionnaires are employed as a tool for data gathering. The statistics 
used for data analysis includes descriptive statistics, t-test, one-way ANOVA and Least Square 
Difference (LSD). The results indicate that overall auditors have little understanding concerning AEC 
general knowledge. The results further reveal that there is a great level of obstacles in every aspect for 
auditors to cope with AEC enforcement, especially in an area of accounting/auditing profession. 
Sexual difference, moreover, is statistically found to cause the difference in the level of the obstacles 
in general, at 0.05 level of significance. Despite an absence in difference in the overall level of the 
obstacles, the variation in working experience and current workplace has made the difference in 
auditors’ competency regarding their accounting/auditing profession. However, the level of obstacles 
is not found to be statistically related with the auditors’ competency concerning AEC general 
knowledge. 

Keywords : Auditors’ obstacles, Auditors, Professional skills, ASEAN Economic Community (AEC) 
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บทน า 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community หรือ AEC) คือ การรวมตวัของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ มีจุดประสงค์หลกัเพื่อท่ีประเทศสมาชิกจะไดมี้ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกนัระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองและขีดความสามารถในการ
แข่งขนัในเวทีระหวา่งประเทศ การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 
และการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก ในการรับมือกบัปัญหาใหม่ๆ ระดบัโลก (สภาวิชาชีพบญัชี ใน
พระบรมราชูปถมัภ,์ 2557) 
 นอกจากน้ีการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยงัท าให้เกิดการเปิดเสรีบริการวิชาชีพภายใต้
กรอบขอ้ตกลงวา่ดว้ยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) ซ่ึง
หมายถึง การเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมืออยา่งเสรีในประชาคมอาเซียน(Mobility of Professions in ASEAN 
Community) ซ่ึงประกอบไปดว้ย วิชาชีพแพทยท์นัตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม นัก
ส ารวจ นักบัญชี ทั้ งน้ีวิชาชีพบัญชีและวิชาชีพสอบบัญชีเป็นหน่ึงในวิชาชีพท่ีอยู่ในข้อตกลงการ
เคล่ือนยา้ยบริการอยา่งเสรีใน ASEAN ดงันั้น สภาพการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัและการเขา้สู่ AEC ใน
อนาคตจะส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการวิชาชีพสอบบญัชีในประเทศไทย อย่างไม่สามารถหลีกเล่ียง
ได ้ผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีไทยสามารถไปประกอบวิชาชีพสอบบญัชีในประเทศกลุ่มอาเซียนได ้
ในทางกลบักนัผูป้ระกอบวชิาชีพสอบบญัชีจากประเทศในกลุ่มอาเซียนก็สามารถเขา้มาประกอบวิชาชีพ
สอบบญัชีในประเทศไทยไดเ้ช่นกนั  
 ถึงแมใ้นทางปฏิบติับางประเทศใน ASEAN รวมทั้งประเทศไทยมีขอ้กฎหมายท่ีท าให้การ
เคล่ือนยา้ยนกับญัชีอย่างเสรีใน ASEAN ยงัเป็นไปไม่ได ้เน่ืองจากขอ้ตกลงยอมรับร่วมคุณสมบติันัก
วิชาชีพ (MRA) ระหวา่งประเทศใน ASEAN เป็นเพียงกรอบความตกลงกวา้งๆ ยงัไม่เป็นทางการ แต่
บางประเทศใน ASEAN ท่ีมีความพร้อมอาจร่วมมือกนัท าขอ้ตกลงดงักล่าวก่อน (สุพจน์ สิงห์เสน่ห์, 
2556) ดงันั้นผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีควรพฒันาศกัยภาพและทกัษะความเป็นมืออาชีพ เพื่อการ
เติบโตไปสู่ต่างประเทศหรือท างานร่วมกบัชาวต่างชาติในประเทศไทย อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อ
ไม่ให้ผูร่้วมวิชาชีพในชาติต่างๆ ท่ีมีความพร้อม สามารถเขา้มาแทรกแซงตลาดแรงงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอนัเน่ืองมาจากหลกัการการเคล่ือนยา้ยนกับญัชีอยา่งเสรีไดใ้นอนาคต 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาของผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี ท่ีผูป้ระกอบ
วิชาชีพสอบบญัชีตระหนักถึงในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อใช้เป็นแนวทางให้
หน่วยงานต่างๆ เช่น สภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการจดัหลักสูตรอบรม/สัมมนา เพื่อพฒันาศักยภาพผู้
ประกอบวิชาชีพสอบบญัชี ส านักงานสอบบญัชี น าองค์ความรู้ท่ีได้จากหลักสูตรมาถ่ายทอดต่อผู ้
ประกอบวชิาชีพสอบบญัชีในองคก์ร เพื่อรับมือกบัการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจ าเป็น
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ท่ีต้องยกระดับคุณภาพของวิชาชีพสอบบญัชีไทยเพื่อก้าวสู่สากล รองรับการแข่งขนัในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพื่อศึกษาปัญหาในดา้นต่างๆ ของผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีในการแข่งขนัในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 2.  เพื่อน าเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา ให้กบัผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีในการแข่งขนัใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สมมติฐาน 

 1.  ผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ สถานท่ีท างานดา้นการตรวจสอบบญัชีในปัจจุบนั 
ความถ่ีในการเขา้อบรม/สัมมนา มีปัญหาในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนั  
 2.  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีท่ี
แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัปัญหาในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ขอบเขตการวจัิย 

 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยปัญหาของผู ้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในการแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยท าการวจิยัประชากรกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นบุคลากรทางดา้นวิชาชีพสอบ
บญัชีท่ีมีการข้ึนทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกบัสภาวิชาชีพบญัชีฯ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เฉพาะผูท่ี้ประสงค์เปิดเผยขอ้มูลเพื่อการติดต่อ และผูท่ี้ข้ึนทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
และผูต่้อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบบญัชี ระหว่าง พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2557 เท่านั้น โดยช่วง
ระยะเวลาในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 ถึงเดือนเมษายน 2558 

ค านิยามศัพท์ 

 ผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี คือ บุคลากรท่ีมีข้ึนทะเบียนกบัสภาวิชาชีพบญัชีฯ และไดรั้บ
อนุญาตจากสภาวิชาชีพบญัชีฯ ให้สามารถตรวจสอบและรับรองงบการเงินของผูป้ระกอบกิจการใน
ประเทศและต่างประเทศ (สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2554, หนา้ 1) 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การรวมตวัของประเทศสมาชิกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
จ านวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว กมัพูชา มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
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และบรูไน มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีตลาดและฐานการผลิตร่วมกนัระหว่างประเทศสมาชิก 
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2557, หนา้ 1-3) 
 ปัญหาของผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ 
อุปสรรคในดา้นต่างๆ ท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีตระหนกัถึงในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จ าแนกตามทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นวิชาชีพสอบบญัชี/บญัชี ดา้น
ภาษา ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นกฎหมาย/ภาษี ดา้นความรู้ความสามารถในการท างาน และดา้น
อ่ืนๆ (นฤมล   สุมรรคา, 2555, หนา้ 91-94) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

 1.  ผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ี แกปั้ญหาและปรับ
ใชใ้นการท างาน เพื่อสร้างมูลค่าใหก้บัผูป้ระกอบวชิาชีพสอบบญัชี 
 2.  ส านักงานสอบบญัชีสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยในคร้ังน้ี แก้ปัญหาและพฒันา
คุณภาพผูป้ระกอบวชิาชีพสอบบญัชีทัว่ประเทศใหก้า้วทนัแนวทางสากล 
 3.  หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี
สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปวางแผนในการจดัอบรม/สัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรทางดา้น
สอบบญัชี 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

 อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เป็นองค์กรท่ีก่อตั้งข้ึนตาม
ปฏิญญากรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2510 มีประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ แบ่งเป็นประเทศสมาชิก
อาเซียนเดิม 6 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน และประเทศ
สมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ คือ กมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือเรียกสั้นๆ วา่ กลุ่ม CLMV 
(Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam)  
 อาเซียนก่อตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ น ามาซ่ึงเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม และ
เม่ือการคา้ระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกนัการคา้รุนแรงข้ึน ท าให้อาเซียนไดห้ันมามุ่งเน้น
กระชบัและขยายความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจการคา้ระหว่างกนัมากข้ึนการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนนั้น 
ก่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานถือเป็นหน่ึงมาตรการท่ีประเทศไทยหรือรัฐบาลควรจะให้ความสนใจ 
ในการอนุญาตให้มีการเคล่ือนยา้ยแรงงาน หมายถึง การตกลงร่วมกนัให้แรงงานวิชาชีพต่างๆ สามารถ
จะเขา้ไปประกอบวิชาชีพนั้นๆ ในประเทศสมาชิกโดยเสรี โดยแรงงานหรืออาชีพท่ีสามารถเขา้ไป
ประกอบวิชาชีพในประเทศหน่ึงประเทศใดไดป้ระกอบดว้ย  7 สาขาอาชีพ คือ วิศวกร การส ารวจ 
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สถาปัตยกรรม แพทย ์ ทนัตแพทย ์พยาบาล และบญัชี การเขา้สู่ AEC แมจ้ะเป็นการรวมกลุ่มกนัเพื่อ
ช่วยเหลือกนัในดา้นเศรษฐกิจ แต่คงปฏิเสธไม่ไดว้า่ในระหวา่งประเทศสมาชิกดว้ยกนัก็จะมีการแข่งขนั
กนัในเชิงเศรษฐกิจ เม่ือมีการแข่งขนักนัโดยเฉพาะภาคธุรกิจ การติดต่อส่ือสารในประเทศสมาชิกส่วน
ใหญ่จะใชภ้าษาประจ าชาติของตน การติดต่อส่ือสารจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชภ้าษากลางในการส่ือสาร ซ่ึง
คาดการไดว้า่ภาษากลางท่ีเป็นท่ียอมรับและสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดง่้ายท่ีสุดในกลุ่มประเทศสมาชิก
ดว้ยกนั คือ ภาษาองักฤษ ดงันั้น หากภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการติดต่อส่ือสาร ความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความสามารถในการใชภ้าษาจึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน อาจกล่าวไดว้า่ผูท่ี้สามารถ
ติดต่อส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษไดก้็จะมีโอกาสมากกวา่ คนท่ีไม่สามารถส่ือสารเป็นภาษาองักฤษได ้
ซ่ึงแรงงานไทยในปัจจุบนัตอ้งยอมรับว่าความสามารถในด้านภาษาไม่สามารถสู้แรงงานในประเทศ
อ่ืนๆได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่แรงงานสิงคโปร์หรือมาเลเซียท่ีมีพื้นฐานทางภาษาองักฤษดีกวา่แรงงานไทย 
(ศูนยข์อ้มูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2555) 
 สหพนัธ์นกับญัชีระหว่างประเทศ หรือเรียกว่า IFAC เป็นสถาบนัทางวิชาชีพบญัชีของโลก 
ปัจจุบนั IFAC มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 125 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย มีพนัธกิจท่ีจะพฒันาและ
เสริมสร้าง วิชาชีพบญัชีทัว่โลกดว้ยมาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกนั เพื่อให้บริการทางวิชาชีพท่ีมีคุณภาพสูง
อยา่งสม ่าเสมอในการตอบสนองต่อสาธารณะ (เช่น สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์, ม.ป.ป.) 
ส าหรับดา้นการศึกษา ซ่ึงมีภารกิจส่งเสริมความกา้วหนา้ การศึกษาและพฒันาคุณภาพมาตรฐานวิชาการ
บญัชีเพื่อพฒันาวิชาชีพบญัชีในประเทศสมาชิก ไดว้างรากฐานส าหรับการเรียนรู้ การศึกษาและการ
พฒันาวชิาชีพบญัชี ท่ีเรียกวา่ มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี (IES) 
เพื่อใหผู้มี้หนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นการศึกษาไดมี้แนวปฏิบติัท่ีดีในการปฏิบติัท่ีเหมาะสม   
 นอกจากน้ีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีสอบบญัชีควรมี
ทกัษะความเป็นมืออาชีพโดยการพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง เพราะการแข่งขนัในโลก
ธุรกิจท่ีมีความเขม้ขน้ คู่แข่งยอ่มมีการพฒันาศกัยภาพเพื่อให้ไดส่้วนแบ่งในการตลาดไปครองมากท่ีสุด 
หากผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีไม่พฒันาศกัยภาพอาจส่งผลให้เสียประโยชน์ในตลาดการคา้เสรีใน
อนาคต ทั้งน้ี จากมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 3 หรือ IES 
3 Professional Skills (สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์, 2558, หน้า 1-6) และคุณลกัษณะท่ี
ส าคญัของศกัยภาพของนกับญัชี ก าหนดโดย ชยันรินทร์ วีระสถาวณิชย ์(2548, หนา้ 21-22) ผูว้ิจยัสรุป
ทกัษะของผูป้ระกอบวชิาชีพสอบบญัชีได ้6 ทกัษะ ดงัน้ี 
 1.  ดา้นวิชาชีพสอบบญัชี/บญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์มีการจดัท ามาตรฐาน
การบญัชีของไทยให้เป็นมาตรฐานสากลมากข้ึน เพื่อให้มาตรฐานท่ีใช้ในประเทศไทยสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ (International Financial Reporting Standard; IFRS) ในปัจจุบนั
มาตรฐานการบญัชีหลายฉบบัไดป้รับปรุงใหม่ และบางฉบบัไดร่้างข้ึนใหม่ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช้ีให้เห็นว่า
มาตรฐานการบญัชีของไทยก าลงักา้วเขา้สู่ความเป็นสากลมากข้ึน ดงันั้น ความรู้ความเขา้ใจมาตรฐาน

344



 
 

การบญัชีไทย (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) ความรู้ความเขา้ใจมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) รวมถึง ความรู้ความเขา้ใจความรู้กรอบแนวคิดส าหรับ
การรายงานทางการเงิน ความรู้ความเขา้ใจมาตรฐานการสอบบญัชี ความรู้ความเขา้ใจธุรกิจท่ีตรวจสอบ 
เช่น ธุรกิจซ้ือมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นตน้ ความช านาญและประสบการณ์การทางวิชาชีพ 
และการใชค้วามรู้ตามมาตรฐานวชิาชีพ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยความมีสติและระมดัระวงัรอบคอบ 
จึงเป็นทกัษะวิชาชีพสอบบญัชี/บญัชี ท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีควรมีและควรเป็นอุปสรรคน้อย
ท่ีสุดในการประกอบวชิาชีพ 
 2.  ดา้นภาษา ทกัษะดา้นภาษามีความส าคญัต่อการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีการเปิด
ตลาดแรงงานเสรี ซ่ึงจะเปิดโอกาสให้ตลาดแรงงานไทยไดอ้อกไปท างานในประเทศอาเซียนมากข้ึน 
เน่ืองจากอาเซียนจะใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลางในการส่ือสารและติดต่อประสานงาน ดงันั้นไม่วา่จะ
เป็นวิชาชีพใดก็ตามจะตอ้งพฒันาทกัษะความรู้ดา้นภาษาโดยเฉพาะภาษาองักฤษ ให้อยู่ในระดบัท่ีใช้
งานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 3.  ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ความกา้วหนา้และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบนัมี
ความก้าวหน้ามากข้ึน ดังนั้นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญั เน่ืองจากในปัจจุบนัผู ้
ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ระบบสารสนเทศและใช้ทักษะด้านการควบคุมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบติังาน 
 4.  ดา้นกฎหมาย/ภาษี ผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีควรให้ความส าคัญเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีจะมี
การเปล่ียนแปลงด้วยเช่นกัน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงแผนจดัระบบภาษีของ
กรมสรรพากรมีเป้าหมายผสมผสานการบริหารจดัเก็บและบริการผูเ้สียภาษี เพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคม
เดียวกนั 
 5.  ดา้นความรู้ความสามารถในการท างาน ผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีจะตอ้งมีความพร้อม
และตอ้งปรับตวัมากข้ึนคงไม่สามารถท างานคนเดียวได้ เม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การ
ติดต่อส่ือสารคงไม่เพียงแค่ติดต่อส่ือสารในประเทศไทยเท่านั้น แต่จะมีการการติดต่อกบัประเทศใน
กลุ่มอาเซียนเพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั และจะตอ้งมีดุลยพินิจหรือมีความสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพสอบ
บญัชี การตดัสินใจอย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีทกัษะในการ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ มีทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ เป็นตน้  
 6.  ด้านอ่ืนๆ นอกจากทักษะด้านต่างๆ ท่ีกล่าวมา ผู ้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีจะต้องมี
จรรยาบรรณในการปฏิบติังานสอบบญัชี เป็นส่ิงท่ีก าหนดความประพฤติและวิธีปฏิบติังานของผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชีท่ีตอ้งยดึถือ  
 ซ่ึงทกัษะต่างๆ เหล่าน้ีมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีบริษทัใหญ่ๆ จะใช้ในการพิจารณาให้ท างาน
ส าคญั เพราะเป็นตวับ่งช้ีถึงศกัยภาพ ทั้งเร่ืองความรู้รอบตวั ทศันคติ ความตั้งใจใส่ใจ ความละเอียด
รอบคอบ และความเช่ียวชาญในอาชีพ แน่นอนวา่บริษทัใหญ่ๆ ทั้งหลาย เม่ือมีการจดัสรรงบประมาณ
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ในการวา่จา้งผูส้อบบญัชีแลว้ ยอ่มตอ้งการผลลพัธ์ท่ีออกมาดีท่ีสุด และถา้ผูส้อบบญัชีไทยสามารถเป็น
ตวัเลือกท่ีดีท่ีสุดได ้เราก็สามารถเป็นตวัเลือกท่ีดีท่ีสุดในระดบัท่ีสูงข้ึนไปอีกได ้  

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 สงกรานต ์ไกยวงษ ์(2551) ไดท้  าการศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อทกัษะความเป็นมืออาชีพของ
นกัวชิาชีพบญัชี โดยส ารวจความคิดเห็นจากประชากรกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 800 คน โดยขอ้มูลท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความแปรปรวนแบบ One-way 
Anova ค่าสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์ความถดถอยแบบเส้นตรงโดยวิธี Stepwise ผล
การศึกษา พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัส าหรับปัจจยัความรู้ดา้นภาษีอากร ปัจจยัดา้นความหลากหลายในธุรกิจท่ีมีประสบการณ์ใน
การตรวจสอบ ปัจจยัดา้นความรู้จากการเขา้อบรมพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง และปัจจยัดา้นการเขา้ร่วม
กิจกรรมกบัหน่วยงานวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง และจากการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพกบัทกัษะความเป็นมืออาชีพโดยใชก้ารวเิคราะห์ความถดถอยแบบเส้นตรง 
พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัทกัษะความเป็นมืออาชีพของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตและผูส้อบบญัชีภาษีอากร           
 นฤมล สุมรรคา (2554) ไดท้  าการศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบญัชี
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ี ส าหรับ
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า t-test (ส าหรับตวัแปร 2 ตวั) F-test (ส าหรับตวั
แปรท่ีมากกวา่ 2 ตวั) และค่าสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษา พบวา่ เพศและอายุท่ีแตกต่างกนัไม่มี
ผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระดบัการศึกษามีผลต่อความพร้อมทุกดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นวิชาชีพ ดา้นภาษา ดา้นกฎหมายและดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนประสบการณ์ท างาน
บญัชีมีผลต่อพร้อมดา้นภาษาและดา้นกฎหมาย ระดบัความรู้ความเขา้ใจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของบุคลากรทางบญัชีในสถานประกอบการมีความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 วลยัลกัษณ์ สุวรรณวลยักร และมนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2556) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง ความคาดหวงั
และความพร้อมของวชิาชีพสอบบญัชีไทยในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดบัความคาดหวงัและความพร้อมในการประกอบวิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี
ไทยเก่ียวกบัคุณสมบติัในดา้นต่างๆ ท่ีจะสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบวิชาชีพสามารถแข่งขนัเม่ือมีการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจ โดยใชแ้บบสอบถาม ผลการศึกษา พบวา่ คุณสมบติัท่ีผูบ้งัคบับญัชาคาดหวงัจากผู ้
ประกอบวิชาชีพสอบบญัชีมากท่ีสุด คือ ความมีคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาคือ การมีความรับผิดชอบ
ในหนา้ท่ีการงาน และความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ โดยคุณสมบติัดา้นความรู้ความสามารถใน
เร่ืองทกัษะการท างานและทกัษะอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชาของผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี ไดแ้ก่ ทกัษะ
ดา้นภาษา ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน 
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 ปรัศนีย ์กายพนัธ์ และนธี เหมมนัต ์(2557) ไดศึ้กษาเร่ือง นกับญัชีไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมดา้นทกัษะวิชาชีพของนกับญัชีไทยเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยใชแ้บบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติ ค  านวณจากค่าความถ่ีและร้อยละ 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) และ
วเิคราะห์ค่าที (Independent Sample T-Test) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาและประสบการณ์ใน
การท างานต่างกนัมีความพร้อมดา้นทกัษะวิชาชีพบญัชีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว  ้ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ อายุ ต าแหน่งงานต่างกนัมีความ
พร้อมดา้นทกัษะวชิาชีพบญัชีไม่แตกต่างกนั  
 จากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีและ
วิชาชีพสอบบญัชีในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเห็นไดว้่าผลท่ีไดมี้การวิจยัท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัทกัษะท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือขอ้ก าหนด 
IES 3 ท่ีก าหนดทกัษะความเป็นมืออาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีนั้น เป็นส่ิงผูป้ระกอบวิชาชีพ
สอบบญัชีควรให้ความส าคญัเพราะทกัษะเหล่าน้ีหากไม่มีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา อาจท าให้เกิดปัญหา
การตกงานหรือมีการแข่งขนัมากข้ึนหากมีการเปิดตลาดเสรีแรงงานอยา่งเต็มรูปแบบ ไม่สามารถพฒันา
เขา้สู่สากลได ้จึงไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และขอ้ก าหนดดงักล่าวมาจ าแนกทกัษะได ้6 ดา้นเพื่อจดัท า
แบบส ารวจการวิจยั เร่ืองปัญหาของผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพื่อจะไดน้ าปัญหาท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีไปพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี
กา้วสู่สากลมากข้ึน 

วธีิการด าเนินการวจัิย  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสร้างแบบสอบถามจาก
การศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาของผู ้
ประกอบวชิาชีพสอบบญัชีในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดงัน้ี  
         ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเ ก่ียวกับผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานดา้นการตรวจสอบบญัชี สถานท่ีท างานดา้นการตรวจสอบบญัชีในปัจจุบนั 
ความถ่ีในการเขา้ร่วมอบรม/สัมมนา (ระหวา่งปี 2557) ซ่ึงมีลกัษณะแบบเลือกตอบ (Check List) 
         ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
จ านวน 10 ขอ้ ซ่ึงมีลกัษณะให้เลือกตอบถูก หรือ ผิด (หากตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน) 
(นฤมล สุมรรคา, 2555, หนา้ 91) 
         ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาของผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีในการแข่งขนัใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นวิชาชีพสอบ
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บญัชี/บญัชี ดา้นภาษา ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นกฎหมาย/ภาษี ดา้นความรู้ความสามารถในการ
ท างาน และดา้นอ่ืนๆ (นฤมล   สุมรรคา, 2555, หนา้ 91-94)  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรทางด้านวิชาชีพสอบบญัชี ท่ีมีการข้ึนทะเบียน
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกบัสภาวชิาชีพบญัชีฯ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เฉพาะผูท่ี้ประสงค์
เปิดเผยขอ้มูลเพื่อการติดต่อ และผูท่ี้ข้ึนทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผูต่้อใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสอบบญัชี ระหว่าง พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557 เท่านั้น (สภาวิชาชีพบญัชีฯ, ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 
ธนัวาคม 2557) ซ่ึงมีทั้งส้ิน 737 คน เม่ือเลือกตวัอย่างโดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% โดยมีค่าความ
คลาดเคล่ือน 5% ค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) ไดข้นาดของตวัอยา่งเท่ากบั 
259 ตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยัท าการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ
กลบัมาพร้อมค าตอบท่ีสมบูรณ์มีจ านวน 152 คน คิดเป็น 58.69% จากกลุ่มตวัอยา่ง 259 คน  

สถิติท่ีใช้ในการวิจยั โดยใช้สถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการวิเคราะห์แจก
แจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิ LSD  

สรุปผลการวจัิย         

ผลการวิจยั พบวา่ ปัญหาผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ปัญหาด้านวิชาชีพสอบบัญชี/บัญชีเป็นปัญหามากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปัญหาด้านการท างานร่วมกับผูอ่ื้น ปัญหาด้าน
ความรู้ความสามารถในการท างาน ปัญหาด้านกฎหมาย/ภาษี ปัญหาด้านภาษา และปัญหาด้าน
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ปัญหาผู ้
ประกอบวิชาชีพสอบบญัชีในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดา้นวิชาชีพสอบบญัชี/บญัชี ดา้น
ภาษา ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นกฎหมาย/ภาษี ดา้นความรู้ความสามารถในการท างาน และดา้น
อ่ืนๆ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  

ทั้งน้ีเพศท่ีแตกต่างกนัมีปัญหาในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้น
วชิาชีพสอบบญัชี/บญัชี และดา้นกฎหมาย/ภาษี และพบวา่ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ สถานท่ีท างาน
ดา้นการตรวจสอบบญัชีในปัจจุบนั ความถ่ีในการเขา้อบรม/สัมมนาท่ีแตกต่างกนัมีปัญหาในการแข่งขนั
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมไม่ต่างกัน แต่ประสบการณ์และสถานท่ีท างานด้านการ
ตรวจสอบบญัชีในปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีปัญหาในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเฉพาะ
ดา้นวชิาชีพสอบบญัชี/บญัชีต่างกนั ดงัตารางท่ี1 ถึงตารางท่ี 7 

ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทยีบปัญหาในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนจ าแนกตามเพศ                           
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ปัญหาในการแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 

เพศ 
t df P ชาย (n=32) หญิง (n=120) 

 . SD  . SD 
ดา้นวชิาชีพสอบบญัชี/บญัชี 4.08 0.35 4.20 0.30 -2.028* 150 0.044 
ดา้นภาษา 4.08 0.44 4.12 0.35 -0.534 150 0.594 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.11 0.38 4.18 0.28 -1.139 150 0.256 
ดา้นกฎหมาย/ภาษี 4.00 0.37 4.17 0.34 -2.525* 150 0.013 
ดา้นความรู้ความสามารถในการ
ท างาน 

4.09 0.31 4.17 0.31 -1.281 150 0.202 

ดา้นอ่ืนๆ 4.12 0.22 4.11 0.22 0.073 150 0.942 
รวม 4.08 0.20 4.16 0.16 -2.362* 150 0.019 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทยีบปัญหาในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนจ าแนกตามอายุ                        

ปัญหาในการแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 

อายุ 

t df p 
ต า่กว่า 35 ปี 
(n=86) 

35 ปีขึน้ไป (n=66) 

 . SD  . SD 
ดา้นวชิาชีพสอบบญัชี/บญัชี 4.18 0.32 4.17 0.31 0.280 150 0.780 
ดา้นภาษา 4.12 0.38 4.09 0.36 0.408 150 0.684 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.17 0.31 4.14 0.30 0.643 150 0.521 
ดา้นกฎหมาย/ภาษี 4.12 0.36 4.15 0.34 -0.520 150 0.604 
ดา้นความรู้ความสามารถในการ
ท างาน 

4.15 0.34 4.15 0.27 0.144 150 0.886 

ดา้นอ่ืนๆ 4.11 0.21 4.13 0.23 -0.573 150 0.568 
รวม 4.14 0.17 4.14 0.18 0.164 150 0.870 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทยีบปัญหาในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนจ าแนกตามการศึกษา                 

ปัญหาในการแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 

การศึกษา 

t Df p 
ปริญญาตรี 
(n=114) 

ปริญญาโทขึน้ไป 
(n=38) 

 . SD  . SD 
ดา้นวชิาชีพสอบบญัชี/บญัชี 4.17 0.30 4.20 0.36 -0.638 150 0.524 
ดา้นภาษา 4.11 0.37 4.09 0.37 0.323 150 0.747 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.16 0.30 4.16 0.32 -0.095 150 0.924 
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ดา้นกฎหมาย/ภาษี 4.13 0.37 4.17 0.31 -0.687 150 0.493 
ดา้นความรู้ความสามารถในการ
ท างาน 

4.15 0.32 4.16 0.27 -0.151 150 0.880 

ดา้นอ่ืนๆ 4.12 0.22 4.11 0.23 0.163 150 0.871 
รวม 4.14 0.17 4.15 0.18 -0.346 150 0.730 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางที ่4 ผลการเปรียบเทยีบปัญหาในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนจ าแนกตามประสบการณ์                 

ปัญหาในการแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน 

ประสบการณ์ F df P 

ต า่กว่า 5 ปี 
 (n=9) 

5 ปีขึน้ไป แต่
ไม่ถึง 10 ปี 
(n=32) 

10 ปีขึน้ไป 
แต่ไม่ถึง 15 ปี 

(n=87) 

15 ปีขึน้ไป 
 (n=24) 

   

 . SD  . SD  . SD  . SD    
ดา้นวชิาชีพสอบบญัชี/
บญัชี 

3.89 0.30 4.19 0.34 4.21 0.28 4.13 0.36 3.203* 3 0.025 

ดา้นภาษา 4.03 0.33 4.06 0.37 4.14 0.37 4.08 0.40 0.545 3 0.652 
ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.94 0.30 4.20 0.33 4.17 0.30 4.17 0.30 1.697 3 0.170 

ดา้นกฎหมาย/ภาษี 3.87 0.35 4.17 0.32 4.13 0.36 4.21 0.34 2.217 3 0.089 
ดา้นความรู้ความสามารถ
ในการท างาน 

4.17 0.29 4.16 0.37 4.15 0.31 4.13 0.23 0.079 3 0.971 

ดา้นอ่ืนๆ 4.01 0.27 4.14 0.19 4.09 0.22 4.19 0.22 2.098 3 0.103 
รวม 3.99 0.16 4.15 0.16 4.15 0.17 4.15 0.20 2.566 3 0.057 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบปัญหาในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านวิชาชีพสอบบัญชี/บัญชี 
จ าแนกตามประสบการณ์เป็นรายคู่ โดยใช้ Least Square Difference (LSD)                       

ประสบการณ์ 
 ต า่กว่า 5 

ปี 
5 ปีขึน้ไป แต่ไม่ถึง 

10 ปี 
10 ปีขึน้ไป แต่ไม่

ถึง 15 ปี 
15 ปีขึน้
ไป 

 . 3.89 4.19 4.21 4.13 
ต ่ากวา่ 5 ปี 3.89 - -0.30* -0.32* -0.24* 
5 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 10 ปี 4.19  - -0.02 0.06 
10 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 15 ปี 4.21   - 0.08 
15 ปีข้ึนไป 4.13    - 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่6 ผลการเปรียบเทยีบปัญหาในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนจ าแนกตามสถานทีท่ างาน              

ปัญหาในการแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 

สถานทีท่ างาน 

t df p 
ส านักงานสอบบญัชี
ทีไ่ด้รับเห็นชอบจาก 

ก.ล.ต. (n=28) 

ส านักงานสอบบญัชี
ทัว่ไป (n=124) 

 . SD  . SD 
ดา้นวชิาชีพสอบบญัชี/บญัชี 4.06 0.34 4.20 0.30 -2.146* 150 0.033 
ดา้นภาษา 4.08 0.38 4.11 0.37 -0.401 150 0.689 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.14 0.31 4.17 0.31 -0.418 150 0.676 
ดา้นกฎหมาย/ภาษี 4.05 0.38 4.16 0.34 -1.496 150 0.137 
ดา้นความรู้ความสามารถในการ
ท างาน 

4.09 0.33 4.16 0.30 -1.129 150 0.261 

ดา้นอ่ืนๆ 4.15 0.25 4.11 0.22 0.814 150 0.417 
รวม 4.09 0.19 4.15 0.17 -1.574 150 0.118 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางที ่7 ผลการเปรียบเทยีบปัญหาในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามความถี่ในการเข้าอบรม/
สัมมนา             

ปัญหาในการแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 

ความถี่ในการเข้าอบรม/สัมมนา 

F df p 
ต า่กว่า 25 

ช่ัวโมง (n=14) 
25 ช่ัวโมงขึน้ไป 
แต่ไม่ถึง 32 
ช่ัวโมง (n=61) 

32 ช่ัวโมงขึน้
ไป (n=77) 

 . SD  . SD  . SD 
ดา้นวชิาชีพสอบบญัชี/บญัชี 4.05 0.45 4.16 0.29 4.21 0.30 1.732 2 0.180 
ดา้นภาษา 4.10 0.39 4.11 0.39 4.11 0.36 0.001 2 0.999 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.07 0.43 4.15 0.29 4.18 0.30 0.788 2 0.457 
ดา้นกฎหมาย/ภาษี 4.13 0.36 4.14 0.35 4.13 0.35 0.011 2 0.989 
ดา้นความรู้ความสามารถในการ
ท างาน 

4.20 0.41 4.13 0.31 4.16 0.29 0.347 2 0.707 

ดา้นอ่ืนๆ 4.05 0.26 4.12 0.21 4.12 0.23 0.645 2 0.526 
รวม 4.10 0.21 4.14 0.18 4.15 0.16 0.553 2 0.576 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

นอกจากน้ี ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผูป้ระกอบวิชาชีพ
สอบบญัชีท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัญหาในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
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ดา้นวิชาชีพสอบบญัชี/บญัชี ดา้นภาษา ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นกฎหมาย/ภาษี ดา้นความรู้
ความสามารถในการท างาน และดา้นอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 8 

ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบปัญหาในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ปัญหาในการแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 

ความรู้ความเข้าใจ 

t df p 

น้อย (ตอบถูกต า่
กว่า 4 ข้อ) 
 (n=87) 

ปานกลาง (ตอบถูก 
4-7 ข้อ) และมาก 

(ตอบถูก 8-10 ข้อ) 
(n=65) 

 . SD  . SD 
ดา้นวชิาชีพสอบบญัชี/บญัชี 4.17 0.33 4.18 0.29 -0.109 150 0.914 
ดา้นภาษา 4.13 0.38 4.08 0.35 0.866 150 0.388 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.15 0.29 4.17 0.33 -0.307 150 0.759 
ดา้นกฎหมาย/ภาษี 4.11 0.34 4.18 0.36 -1.289 150 0.200 
ดา้นความรู้ความสามารถในการ
ท างาน 

4.14 0.28 4.17 0.35 -0.541 150 0.589 

ดา้นอ่ืนๆ 4.14 0.21 4.08 0.24 1.906 150 0.059 
รวม 4.14 0.18 4.14 0.17 -0.007 150 0.995 

อภิปรายผล 

 1.   จากผลการวิจัย  ท าให้ทราบว่า ย ังมีบุคลากรทางด้านวิชาชีพสอบบัญชี  ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ียงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ผลกระทบต่อวชิาชีพสอบบญัชีของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนฤมล สุมรรคา (2554) 
 2.  จากผลการวิจยั ท าให้ทราบวา่บุคลากรทางดา้นวิชาชีพสอบบญัชียงัขาดทกัษะความเป็นมือ
อาชีพ ควรพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นความรู้ในดา้นวิชาชีพสอบบญัชี/บญัชี 
ดา้นภาษาต่างประเทศ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นกฎหมาย/ภาษีระหวา่งประเทศ เป็นตน้ เพื่อสร้าง
มูลค่าใหก้บัผูป้ระกอบวชิาชีพสอบบญัชี อยา่งไรก็ตาม ผลการวจิยัท่ีพบสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรัศนี 
กายพนัธ์ และนธี เหมมนัต ์(2557) ซ่ึงพบวา่ประสบการณ์ในการท างานท่ีมากข้ึนอาจช่วยส่งเสริมการ
พฒันาดา้นวชิาชีพสอบบญัชี/บญัชีเพื่อใหไ้ม่มีปัญหาในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนได ้ 
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ข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัญหาของผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา
ศกัยภาพของผูป้ระกอบวชิาชีพสอบบญัชี จากผลการวจิยั พบวา่ หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีก ากบั
ดูแลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีควรมีการวางแผนในการจดัอบรม/สัมมนาให้
ความรู้แก่บุคลากรทางดา้นสอบบญัชี เพื่อให้ผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีทัว่ประเทศกา้วทนัแนวทาง
สากลมากข้ึน  

อยา่งไรก็ตาม ในการศึกษาคร้ังต่อไปสามารถขยายผลการวิจยัไปยงักลุ่มของผูป้ระกอบวิชาชีพ
สอบบญัชีในจงัหวดัอ่ืนๆ หรือขยายผลการวิจยัไปยงักลุ่มของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี เพื่อวิจยัปัญหา
ของผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี/บญัชี ในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งน้ีเพื่อจะไดน้ า
ข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และจงัหวดัอ่ืนๆ หรือเปรียบเทียบระหวา่งผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี และประกอบวิชาชีพ
บญัชี นอกจากน้ีสามารถใช้วิธีการเก็บขอ้มูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีรายละเอียดมาก
ยิง่ข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีต่อไป 
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การบริหารจัดการอย่างยัง่ยนืในโซ่อปุทานผลติภัณฑ์รถยนต์น่ัง 
 

ผ่องใส เพช็รรักษ์, ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล 
 
บทคัดย่อ 

จากการส ารวจความคิดเห็นผูบ้ริหารในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความย ัง่ยืนของสถานประกอบการซ่ึงเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาในคร้ังน้ี 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจดัการอย่างย ัง่ยืนในปัจจุบนัของผูผ้ลิต
ช้ินส่วนรถยนต์ในโซ่อุปทานของรถยนต์นั่ง และ2) เพื่อหากลุ่มปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความย ัง่ยืนของ
ผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตใ์นโซ่อุปทานของรถยนตน์ัง่ 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษา อุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ในกลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์
ประเภท 1st Tier, 2nd Tier และ 3rd Tier of Car โดยเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารของสถานประกอบการ   
 ผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจาก ผูผ้ลิตช้ินส่วนจ านวน 193 ราย แบ่งออกเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนยาน
ยนตป์ระเภท 1st Tier จ  านวน 106 ราย ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตป์ระเภท 2nd Tier จ านวน 77 รายและผูผ้ลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ประเภท 3rd Tier จ  านวน 10 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถามและ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA) วิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor 
Analysis และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) การการทดสอบสมมติฐานไดก้ าหนดระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี ้
         1. จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ในภาพรวมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความย ัง่ยืนของ
ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์เม่ือมีการหมุนแกนปัจจยัโดยวธีิ Varimax ไดปั้จจยัและมิติยอ่ย ดงัต่อไปน้ี  
               1) ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ยมิติดา้นการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร, มิติดา้นการปลดปล่อย
มลพิษและมิติดา้นของเสีย  
               2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยมิติด้านต้นทุน ด้านความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ ดา้นการปฏิบติัการส่งมอบ มิติดา้นเวลาการส่งมอบและมิติดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
               3) ปัจจยัดา้นสังคม ประกอบดว้ยมิติดา้นพนกังาน 
         2. ปัจจยัท่ีส่งผลให้สถานประกอบการเกิดการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนเรียงตามล าดบัท่ีความคิดเห็น
ล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นสังคม ล าดบัท่ี 2 คือ ดา้นเศรษฐกิจ ล าดบัท่ี 3 คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
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Sustainable Management of Auto Part in Sedan Supply Chain 
 

Pongsai pecharak, Sirat   Jangruxsakul 
 
Abstract 
 Based on executives’ opinions in auto part industry for various perspectives concerned with 
factors affecting sustainability of enterprise with relation to survey research, there are two objectives of 
this investigation – to study current atmosphere of sustainable management in auto part manufacturer 
along sedan supply chain and to discover factors having an impact on sustainability of auto part 
manufacturer in sedan supply chain. 

The aim of this study is to focus on manufacturer in auto part industry regarding type of first-, 
second- and third-tier automobile maker. Data collection comes from executives of those manufacturers. 

The authors collected the whole data from 193 auto part manufacturers; meanwhile 106, 77 and 
10 of them are obtained from the first-, second- and third-tier automobile makers, respectively. The 
instrument is questionnaire, and software of SPSS is undertaken for data analysis. The principal statistics 
comprise percentage, arithmetic mean, standard deviation, one-way ANOVA, factor analysis and Pearson 
correlation. Also, hypothesis testing is assigned by significant level of 0.05. 
Results 

1. According to technique of factor analysis related to the entire model, factors affecting 
sustainability of auto part manufacturers by means of Varimax rotation method can be 
demonstrated as follows: 

1) Environment with sub factor of resource utilization, emission of pollution and waste; 
2) Economy with sub factor of cost, flexibility of product and process, delivery-time 

operation, delivery time and product quality; 
3) Society with sub factor of labor 

2. Factors affecting sustainable enterprise can be ranked from the most to least preferred opinion – 
society, economy and environment, respectively.  
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บทน า 
การพฒันาอย่างย ัง่ยืนของโลกท่ีเร่ิมข้ึนอย่างเป็นทางการเม่ือ 20 ปีท่ีแลว้และไดม้าถึงจุดเปล่ียนท่ี

ส าคญัอีกวาระหน่ึง นัน่คือ การประชุม Earth Summit เม่ือปลายเดือนมิถุนายน ปี 2555 ภายใตช่ื้อ The 
Future We Want โดยหวัขอ้หน่ึงท่ีมีขอ้ตกลงร่วมกนั คือ เศรษฐกิจสีเขียวที่มีความหมายต่อการพัฒนา
อย่างยัง่ยนืและการขจัดความยากจน ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของทุก
ภาคส่วนและมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งก่อให้เกิดมุมมองใหม่และทศันคติต่อภาคธุรกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไป นัน่คือ ความคาดหวงัท่ีจะใหภ้าคธุรกิจเป็นผูส้ร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนกบัการบริโภค
อย่างย ัง่ยืนโดยท่ีจะไม่เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนจึงเป็น
การเพิ่มมิติใหม่ให้กบัภาคธุรกิจ และเป็นกลยุทธ์ส าคญัท่ีจะสร้างคุณค่าและความแตกต่างผ่านการพฒันา
ปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยท่ีีลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสรรคสิ์นคา้และบริการท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และเสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง ขณะเดียวกนัจะเป็นกลไกท่ีช่วยเพิ่มศกัยภาพให้กบั
พนกังานในการมีส่วนร่วมพฒันา และปรับปรุงกระบวนการท างานให้องคก์รเติบโตอยา่งย ัง่ยืน (บริษทั ปูน
ซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน), รายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 2555 ) 
 

ความเป็นมาของแนวคิดการพฒันาทีย่ัง่ยนืและการด าเนินการทีเ่กี่ยวข้อง 
แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเร่ิมข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 1970 ซ่ึงปัญหามลพิษเร่ิมทวีความรุนแรงและ

ขยายวงกวา้ง น าไปสู่การประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มมนุษย ์ (UN Conference on the Human 
Environment) ข้ึนในปี ค.ศ. 1972 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซ่ึงนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการให้
ความส าคญัต่อปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมอนัเป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย  ์ และได้น าไปสู่การบงัคบัใช้
กฎหมายส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ 

Brundtland Report และนิยามการพัฒนาที่ยั่งยืน จากจุดเร่ิมตน้ดงักล่าว ไดมี้การด าเนินการท่ี
เก่ียวขอ้งตามมา และในปี ค.ศ. 1987 ไดมี้การนิยามค าวา่ Sustainable Development ไวใ้น Brundtland 
Report (หรือ Our Common Future) ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยคณะกรรมาธิการโลกวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา 
(World Commission on Environment and Development, WCED หรือ Brundtland Commission) ดงัน้ี 

 “Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs.” 

(การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน คือ การพฒันาท่ีสนองต่อความตอ้งการของคนในยุคปัจจุบนั โดยไม่บ่อน
ท าลายความสามารถในการสนองความตอ้งการของคนในยคุหลงั) 
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 อุตสาหกรรมรถยนต์และส่วนประกอบในประเทศไทยและความส าคัญ 
จากแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี  พ.ศ. 2555–2559 (สถาบนัยานยนต์และกระทรวง

อุตสาหกรรม, 2555) ท่ีไดก้ล่าววา่ อุตสาหกรรมยานยนตน์บัเป็นอุตสาหกรรมหลกัส าคญัอุตสาหกรรมหน่ึง
ของไทย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบัประเทศ โดยมีสัดส่วนในมูลค่าผลิตภณัฑ์ในประเทศดา้น
อุตสาหกรรมการผลิต ประมาณร้อยละ 10 มีการจา้งงานซ่ึงเป็นแรงงานระดบัฝีมือข้ึนไปโดยตรงมากกวา่ 5 
แสนคนในปี พ.ศ. 2555 ยงัไม่นับรวมมูลค่าท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองจากอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง อาทิเช่น 
อุตสาหกรรมตน้น ้ า อุตสาหกรรมบริการในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเงิน การประกนัภยั และบริการหลงัการขาย 
นอกจากน้ี ยงัสามารถกา้วข้ึนสู่การเป็นผูน้ าในภูมิภาคและระดบัโลกดว้ยการมีปริมาณการผลิตรถยนตม์าก
เป็นอนัดบัหน่ึงในอาเซียน และเป็นล าดบัท่ี 15 ของประเทศผูผ้ลิตรถยนตข์องโลกในปี พ.ศ. 2554 รวมถึง
การเป็นฐานการผลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นภูมิภาคเช่นกนั  

สภาวะอุตสาหกรรมยานยนตเ์ดือนมกราคม-เมษายน 2558 จากตารางท่ี 1 ในปี 2558 (ม.ค.-เม.ย.) มี
ปริมาณการผลิตรถยนตท์ั้งส้ิน 648,508 คนั เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2557 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.67 
โดยจ าแนกเป็น รถยนตน์ัง่ จ านวน 264,243 คนั รถกระบะ 1 ตนั จ านวน 374,650 คนั และรถยนตเ์พื่อการ
พาณิชย ์(ไม่รวมรถกระบะ1 ตนั) จ านวน 9,615 คนั โดยการผลิตรถยนตเ์พื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 
1 ตนั) มีอตัราเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 32.07  

 
ตารางที ่1 ปริมาณผลิตรถยนตใ์นประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2558 จ  าแนกตามประเภทรถยนต ์(หน่วย: คนั) 

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
2557 

ม.ค. – เม.ย.. 
2558 

ม.ค. – เม.ย. 

% การ
เปลีย่นแปลง 

58/57 

รถยนตน์ัง่ 313,442 554,387 537,987 957,623 1,071,076 742,678 256,108 264,243 3.18 

รถกระบะ 1 ตนั 670,734 1,066,759 899,200 1,452,252 1,332,913 1,114,778 380,834 374,650 -1.62 
รถยนตเ์พื่อการ
พานิชย ์(ไม่รวม
รถกระบะ 1 ตนั) 15,202 24,158 20,608 43,842 53,068 22,551 7,280 9,615 32.07 

รวม 999,378 1,645,304 1,453,717 2,453,717 2,457,057 1,880,007 644,222 648,508 0.67 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง (%) -28.31 64.63 -11.40 68.32 0.14 -23.49 
   หมายเหตุ : รถกระบะ 1 ตนั ไดร้วมทั้งรถ Double Cab และ รถ PPV 

ท่ีมา : ศูนยส์ารสนเทศยานยนต ์สถาบนัยานยนต์ (1 มิถุนายน 2558) 
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การส่งออกรถยนต ์จากขอ้มูลของผูผ้ลิตและประกอบรถยนต ์ดงัตารางท่ี  2 พบวา่มีปริมาณส่งออก 
จ านวน 410,362 คนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกนัของปี 2557 คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 185,988 ลา้น
บาท มีมูลค่าเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปี 2557 ร้อยละ 10 ส่วนการส่งออกรถยนต ์ จากขอ้มูลกรมเจรจา
การคา้ระหวา่งประเทศ (ตารางท่ี 11) มีมูลค่าการส่งออกทั้งส้ิน 5,807 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากช่วง
เดียวกนัของปี 2557 ร้อยละ 7 โดยรถยนตท่ี์มีการส่งออกมากท่ีสุดไดแ้ก่ รถโดยสาร รถบรรทุก และกระบะ 
1 ตนั มูลค่า 4,686 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปี 2557 ร้อยละ 8 รองลงมาคือ รถยนตน์ัง่ 
มีมูลค่าการส่งออก 1,988 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปี 2557 ร้อยละ 6 ในดา้นการ
น าเขา้รถยนตปี์ 2558 (ม.ค.-เม.ย.) จากขอ้มูลกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ พบวา่ มีมูลค่าการน าเขา้ 500 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัราการน าเขา้ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2557 ร้อยละ 24 โดยรถยนตท่ี์น าเขา้มาก
ท่ีสุดไดแ้ก่ รถยนตน์ัง่มีมูลค่า 316 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2557 ร้อยละ 39 ส่วน
รถยนตโ์ดยสารและรถบรรทุกมีมูลค่า 184 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปี 2557 ร้อยละ 
27 
 
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณการส่งออกรถยนตข์องไทยปี พ.ศ. 2552-2558      (จ านวนคนัและมูลค่า: ลา้นบาท) 

รายการ 2,552 2,553 2,554 2,555 2,556 2,557 

2,557 2,558 % การ
เปลีย่นแปลง 

56/55 ม.ค. - เม.ย. ม.ค. - เม.ย. 
จ านวน (คนั) 535,563 895,855 735,627 1,026,671 1,125,152 1,128,102 361,313 410,362 14 
มูลค่า (ลา้นบาท) 251,342.99 404,659.37 343,383.92 490,134.74 512,186.40 169,416.24 169,416.24 185,987.57 9.78 
%การเปล่ียนแปลง
(คนั) -31.01 67.27 -17.89 39.56 9.88 0.00 

   %การเปล่ียนแปลง
(มูลค่า) -28.52 61.00 -15.14 42.74 4.50 2.97 

   ท่ีมา : ศูนยส์ารสนเทศยานยนต ์สถาบนัยานยนต ์(1 มิถุนายน 2558) 
 

จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้า่อุตสาหกรรมรถยนตข์องไทยมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก  
เน่ืองจากมีความเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง
มากมาย  โดยโครงสร้างเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ (Thai automotive cluster) ไทย
ประกอบดว้ยกิจกรรม 2 ส่วนคือ (1) กิจกรรมหลกั (core activities) ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบยานยนต ์ และ
ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์(2) กิจกรรมสนบัสนุน (supporting activities) ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมตน้น ้ า กลุ่ม
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อุตสาหกรรมบริการ และกลุ่มนโยบายและองคก์รสนบัสนุน โดยในกลุ่มกิจกรรมหลกัสามารถแสดงไดด้งั
ในรูปภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 แสดงโซ่อุปทานกิจกรรมหลกัของผลิตภณัฑ์รถยนตน์ัง่ 
 

ท่ีมา:  “โครงการศึกษาการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย” โดยสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สิงหาคม 2546) และปรับปรุงโดยคณะผูว้จิยั   

 
 โดยในกลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์สามารถจ าแนกระดบัตามโครงสร้างการผลิตและล าดบัไดด้งัน้ี 

ผู้ผลิตช้ินส่วนล าดับ 1 (First Tier) เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนประเภทอุปกรณ์ป้อนโรงงานประกอบ
รถยนต์โดยตรง ซ่ึงบริษทัจะตอ้งมีความสามารถทางเทคโนโลยีในการผลิตช้ินส่วนตามมาตรฐานท่ีผู ้
ประกอบรถยนตก์ าหนด 

ผู้ผลติช้ินส่วนล าดับ 2 (Second Tier) เป็นการผลิตช้ินส่วนยอ่ย (Individual Part) เพื่อป้อนผูผ้ลิตใน
ล าดบั 1 อีกต่อหน่ึง โดยจะไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดบั 1 

 
ณ ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตช้ินส่วนในอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยกวา่ 648 บริษทั โดย 447 รายเป็นผูผ้ลิต

ล าดบัท่ี 1 (First Tier) และอีกกวา่ 200 บริษทัเป็นผูผ้ลิตล าดบัท่ี 2 และ 3 การมีผูผ้ลิตช้ินส่วนเป็นจ านวนมาก
น้ีช่วยพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม คือ (1) สร้างภาวะการแข่งขนัระหวา่งผูผ้ลิต
ช้ินส่วนดว้ยกนั ใหต้อ้งพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของตนอยูต่ลอดเวลา (2) ก่อให้เกิดการสะสม
และแลกเปล่ียนทกัษะและองคค์วามรู้ระหวา่งบุคลากรต่างบริษทั และ (3) สร้างปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกิจท่ี
ดึงดูดการลงทุนเพิ่มเติมจากบริษทัรถยนตข์า้มชาติ ในการเลือกซ้ือช้ินส่วนป้อนโรงงานประกอบรถยนตข์อง
ตน 

กจิกรรมหลกัของผลติภัณฑ์รถยนต์น่ัง 

ผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดบั
สองและรองลงมา 
(2nd & Lower Tiers) 

ผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดบั
หน่ึง (1st Tier) 

ผูป้ระกอบรถยนตน์ัง่ 
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 จากขอ้มูลดา้นความย ัง่ยืนและอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตใ์นขา้งตน้ ท าให้ทราบถึงความส าคญั
ของความย ัง่ยนืและอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตใ์นประเทศไทย ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการท่ีจะศึกษา
ถึงแนวทางการบริหารจดัการอยา่งย ัง่ยืนในโซ่อุปทานผลิตภณัฑ์รถยนตน์ัง่ โดยเฉพาะกลุ่มผูผ้ลิตล าดบัท่ี 1 
(First Tier) 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
     
   1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจดัการอยา่งย ัง่ยนืในปัจจุบนัของผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตผ์ูผ้ลิตช้ินส่วนล าดบั 
1 (1st Tier) ในโซ่อุปทานของรถยนตน์ัง่ 
       2. เพื่อหากลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อความย ัง่ยนืของผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตล์ าดบั 1 (1st Tier) ในโซ่อุปทานของ
รถยนตน์ัง่ 
 
ทฤษฎกีรอบแนวคิด 

 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษากรอบดชันีช้ีวดัจากหลายๆ หน่วยงานในระดบัสากลและ

หน่วยงานในประเทศไทย และไดท้ าการสรุปโดยแสดงดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 แสดงความสอดคลอ้งของกรอบตวัช้ีวดัในแต่ละดา้นของหน่วยงานต่างๆ 

กรอบตัวช้ีวดั 

หน่วยงาน 

RobecoSAM รายงาน
ความยัง่ยนื 

GRI 

การพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืของ
ประเทศ
ไทย 

ตลาด
หลกัทรัพย์
แห่งประเทศ

ไทย 

การนิคม
อุตสาหกรรม
แห่งประเทศ

ไทย 

E. Amrina,  
S. M. Yusof 

ตัวช้ีวดัหลกั       
1. ดา้นเศรษฐกิจ (Economic)        

2. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental)  

      

3. ดา้นสังคม (Social)        

ตัวช้ีวดัเพิม่เติม       

1. ดา้นการปฏิบติัต่อแรงงาน
และงานท่ีมีคุณค่า  

 
    

2. ดา้นสิทธิมนุษยชน   
 

    

3. ดา้นความรับผดิชอบต่อ
ผลิตภณัฑ ์  

 
    

4. มิติกายภาพ      
 

 

5. มิติการบริหารจดัการ      
 

 

จากการศึกษาดงักล่าวจึงได้ก าหนดกรอบแนวความคิดโดยใช้แนวความคิดจากงานวิจยัของ E. 
Amrina, S. M. Yusof, 2011 ซ่ึงศึกษาดชัน้ีช้ีวดัประสิทธิภาพส าหรับการประเมินผลความย ัง่ยนืในบริษทัยาน
ยนต์ ซ่ึงมีตวัช้ีวดัเร่ิมตน้ (KPI) ส าหรับการประเมินผลการผลิตอย่างย ัง่ยืน 3 ปัจจยั 9 มิติ และน ามาท าการ
ดดัแปลงโดยคณะผูว้จิยั ดงัรูป 
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กรอบการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 แสดงกรอบการวิจยั 
 

ประชากร 
           การวจิยัคร้ังน้ีประชากรในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการช้ินส่วนยานยนต์แบ่งตามประเภทของผูผ้ลิต
ช้ินส่วนยานยนต ์ไดด้งัน้ี (ศูนยส์ารสนเทศยานยนตส์ถาบนัยานยนต ์16 กรกฎาคม 2556) 

ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตป์ระเภท 1st Tier of Car   จ านวน 447 บริษทั 
ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตป์ระเภท 2nd Tier of Car  จ านวน 177 บริษทั 
ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตป์ระเภท 3rd Tier of Car  จ านวน 24 บริษทั 

     ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีจะเนน้ศึกษาผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตป์ระเภท 1st Tier of Car และ 2nd Tier of Car  
 
 
 
 

ปัจจัยภายในของผู้ผลติช้ินส่วน
ล าดับ 1 (First Tier) ได้แก่ 
1. Environmental 
    1. Emissions   
    2. Resource utilization 
    3. Waste 
2. Economic 
    1. Quality 
    2. Cost 
    3. Delivery 
    4. Flexibility 
3. Social 
     1. Employee 
     2. Supplier 

ปัจจัยภายนอกของผู้ผลติช้ินส่วน
ล าดับ 1 (First Tier)  ได้แก่ 
- ผูป้ระกอบรถยนตน์ัง่ 
- ผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดบั 2 (Second Tier) 

 
ความยัง่ยนืของ 

ผู้ผลติช้ินส่วนล าดับ 1  
(First Tier) 
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วธีิการวจัิย 
               เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการวิจยัในคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดจ้ดัท า
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยลงพื้นท่ีเพื่อท าการเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field Survey) เพื่อเก็บขอ้มูล
โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามดงัน้ี 
         1. ท าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร ขอ้ความทางวิชาการ ต าราวิชาการ วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ ์และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางในการจดัท าแบบสอบถามให้สอดคลอ้งกบัประเด็น
ปัญหาและวตัถุประสงค ์
         2. จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้น ามาสร้างแบบสอบถามซ่ึงมีเคา้โครงมาจากงานวิจยัของ  E. 
Amrina, S. M. Yusof, 2011 ซ่ึงศึกษาดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพส าหรับการประเมินผลความย ัง่ยนืในบริษทัยาน
ยนต ์ซ่ึงมีตวัช้ีวดัเร่ิมตน้ (KPI) ส าหรับการประเมินผลการผลิตอยา่งย ัง่ยืน 3 ปัจจยั 9 มิติ จากนั้นผูว้ิจยัไดท้  า
การดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบักลุ่มประชากรท่ีตอ้งการศึกษา 
         3. วิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีวดัเก็บรวบรวมขอ้มูล (N of class) 
คือ 20 โรงงาน จ านวนค าถามคือ 41 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ท่ีค  านวณจากสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach Alpha) มีค่าเท่ากบั 0.914 
 
สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
         1. การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล และลกัษณะกจิการ 

ขนาดกิจการ ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดใหญ่ร้อยละ 54.92 รองลงมาเป็นกิจการขนาดกลางร้อยละ 
39.90 และกิจการขนาดเล็กร้อยละ 5.18 
 มาตรฐานท่ีสถานประกอบการได้รับ จากสถานประกอบการทั้งหมด 193 ราย ส่วนใหญ่ได้รับ
มาตรฐาน TS 16949 ร้อยละ 85.49 รองลงมาไดรั้บมาตรฐาน ISO กลุ่ม 14000 ร้อยละ 79.79 มาตรฐาน ISO 
กลุ่ม 9000 ร้อยละ 54.40 มาตรฐาน ISO กลุ่ม 18000 ร้อยละ 20.21 และ มาตรฐาน QS 9000 ร้อยละ 12.95 
 ระยะเวลาการด าเนินกิจการ ส่วนใหญ่ด าเนินการมาเป็นเวลามากกวา่ 10 ปี ร้อยละ 95.34 รองลงมา
ระยะเวลาด าเนินการนอ้ยกวา่ 5 ปี ร้อยละ 4.66   
 ประเภทของผูผ้ลิตช้ินส่วน ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดใหญ่ผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดบั 1 (First Tier) ร้อย
ละ 62.69 รองลงมาเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดบั 2 (Second Tier) ร้อยละ 28.50 และผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดบั 3 
(Third Tier) ร้อยละ 8.81 
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  2. การวเิคราะห์องค์ประกอบและสรุปผลการเรียงล าดับความส าคัญ 
            1. จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ในภาพรวมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความย ัง่ยืนของ
ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์เม่ือมีการหมุนแกนปัจจยัโดยวธีิ Varimax ไดปั้จจยัและมิติยอ่ย ดงัต่อไปน้ี  
 
ตารางที ่4 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความย ัง่ยนืของผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์
ปัจจัยหลกั มิติ ตัวแปร 

ส่ิงแวดล้อม 

ด้านการใช้ประโยชน์
ทรัพยากร 

ดา้นการใชท้รัพยากรเช้ือเพลิงอยา่งคุม้ค่า  
ดา้นความมุ่งมัน่ของผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบ  
ดา้นการใชท้รัพยากรน ้าอยา่งคุม้ค่า  
ดา้นความคิดริเร่ิมของผูจ้ดัจ าหน่าย 
ดา้นการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า  
การไดรั้บการรับรองของผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบ  
ดา้นการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรพื้นท่ีอยา่งคุม้ค่า  

ด้านการปลดปล่อย
มลพษิ 

ดา้นการปลดปล่อยมลพิษทางน ้า 
ดา้นการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ 
ดา้นการปลดปล่อยมลพิษทางพื้นดิน 

ด้านของเสีย 
ดา้นของเสียประเภทขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากสถานประกอบการ 
ดา้นน ้าเสียท่ีเกิดจากสถานประกอบการ 
ดา้นของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากสถานประกอบการ  

ด้าน
เศรษฐกจิ 

ด้านต้นทุน ดา้นตน้ทุนการปรับตั้ง  
ดา้นตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วย 
ดา้นตน้ทุนวสัดุ 
ดา้นตน้ทุนแรงงาน 
ดา้นขอ้ร้องเรียนของลูกคา้  
ดา้นอตัราการปฏิเสธงานเน่ืองจากปัญหาคุณภาพ  
ดา้นตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในสินคา้คงคลงั  
ดา้นอตัราการลาออกของพนกังาน  
ด้านเศษวสัดุเหลือท้ิงจากกระบวนการและงานแก้ไขหรืองานปรับปรุง
ใหม่  
ดา้นตน้ทุนโสหุย้  
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ด้านความยดืหยุ่นของ
ผลติภัณฑ์และ
กระบวนการ 

ดา้นตวัผลิตภณัฑท่ี์มีความยดืหยุน่  
ดา้นความยดืหยุน่ของเทคโนโลย ี 
ดา้นปริมาณการผลิตท่ีมีความยดืหยุน่  
ดา้นกระบวนการผลิตท่ีมีความยดืหยุน่  
ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่  

ด้านการปฏิบัติการส่ง
มอบ 

ดา้นการส่งมอบท่ีส าเร็จตามตารางท่ีก าหนด  
ดา้นการส่งมอบไดต้ามวนัส่งมอบท่ีก าหนด  
ดา้นการส่งมอบท่ีตรงเวลา  
ดา้นการส่งมอบท่ีมีความรวดเร็ว  

ด้านเวลาการส่งมอบ ดา้นเวลาน าในการส่งมอบ  
ดา้นรอบเวลาท่ีใชใ้นการส่งมอบสินคา้  

ด้านคุณภาพของ
ผลติภัณฑ์ 

ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีความน่าเช่ือถือ  
ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีความทนทาน  

ด้านสังคม ด้านพนักงาน ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีความสอดคลอ้งต่อขอ้ก าหนดของลูกคา้  
ดา้นความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน  
ดา้นความพึงพอใจของชุมชน  
ดา้นการพฒันาและฝึกอบรมพนกังาน  
ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน 

 
            2. ปัจจยัท่ีส่งผลให้สถานประกอบการเกิดการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน เรียงตามล าดบัท่ีความคิดเห็น
ล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นสังคม ล าดบัท่ี 2 คือ ดา้นเศรษฐกิจ ล าดบัท่ี 3 คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และเรียงล าดบัในแต่ละ
มิติยอ่ยได ้ดงัน้ี 
               1) ปัจจยัดา้นสังคม เรียงตามล าดบัท่ีความคิดเห็นล าดบัท่ี 1 คือ มิติพนกังาน  
               2) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ เรียงตามล าดบัท่ีความคิดเห็นล าดบัท่ี 1 คือ มิติดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ ล าดบั
ท่ี 2 คือ มิติดา้นการปฏิบติัการส่งมอบ ล าดบัท่ี 3 คือ มิติดา้นเวลาการส่งมอบ ล าดบัท่ี 4 คือ มิติดา้นความ
ยดืหยุน่ของผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการและล าดบัท่ี 5 คือ มิติดา้นตน้ทุน  
               3) ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  เรียงตามล าดบัท่ีความคิดเห็นล าดบัท่ี 1 คือ มิติดา้นการใช้ประโยชน์
ทรัพยากร ล าดบัท่ี 2 คือ มิติดา้นของเสีย และล าดบัท่ี 3 คือ มิติดา้นการปลดปล่อยมลพิษ 
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         3. ปัจจยัแต่ละดา้นจ าแนกตามขนาดกิจการ ปัจจยัท่ีส่งผลให้สถานประกอบการเกิดการเจริญเติบโต
อยา่งย ัง่ยนืในปัจจยัแต่ละดา้นจ าแนกตามขนาดกิจการ  
 กิจการขนาดเล็ก สามารถเรียงล าดบัตามปัจจยั ล าดบัท่ี 1 คือดา้นเศรษฐกิจ ล าดบัท่ี 2 คือดา้นสังคม
และล าดบัท่ี 3 คือดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 กิจการขนาดกลาง สามารถเรียงล าดบัตามปัจจยั ล าดบัท่ี 1 คือด้านเศรษฐกิจ ล าดบัท่ี 2 คือด้าน
สังคม และล าดบัท่ี 3 คือดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 กิจการขนาดใหญ่ สามารถเรียงล าดบัตามปัจจยั ล าดบัท่ี 1 คือดา้นสังคม ล าดบัท่ี 2 คือดา้นเศรษฐกิจ 
และล าดบัท่ี 3 คือดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
         4. ปัจจยัแต่ละด้านจ าแนกตามประเภทของผูผ้ลิต ปัจจยัท่ีส่งผลให้สถานประกอบการเกิดการ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืในปัจจยัแต่ละดา้นจ าแนกตามประเภทของผูผ้ลิต  
 ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตป์ระเภท 1st Tier เรียงล าดบัตามปัจจยัล าดบัท่ี 1 คือดา้นสังคม ล าดบัท่ี 2 คือ
ดา้นเศรษฐกิจ และล าดบัท่ี 3 คือดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตป์ระเภท 2nd Tier เรียงล าดบัตามปัจจยัล าดบัท่ี 1 คือดา้นเศรษฐกิจ ล าดบัท่ี 2 
คือดา้นสังคม และล าดบัท่ี 3 คือดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตป์ระเภท 3rd Tier เรียงล าดบัตามปัจจยัล าดบัท่ี 1 คือดา้นสังคม ล าดบัท่ี 2 คือ
ดา้นเศรษฐกิจ และล าดบัท่ี 3 คือดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
       1. ควรจะมีการวจิยัเร่ืองเดียวกนัแต่ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งโรงงานท่ีมีลกัษณะการผลิตหรือมีลกัษณะ
งานท่ีคลา้ยคลึงกนัมีจ านวนคนงานใกลเ้คียงกนัในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  
       2. ควรมีการวิจยัท่ีต่อเน่ืองโดยใช้กลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีในประเทศไทย เพื่อ
เปรียบเทียบผลท่ีไดก้บัการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงหากผลใกลเ้คียงจะไดเ้ป็นหลกัเกณฑ์หรือมาตรฐานในการอา้งไป
ถึงประชากรทั้งหมดได ้       
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Abstract 

The study investigated the use of music and songs in teaching phonics and reading for 

kindergarten students of ARK Bangkok School house. There were two objectives: 1)  To find 

out the effects of using music and songs on the phonics and reading development of 

kindergarten students of ARK Bangkok School House, 2)  To identify the influence(s) of 

music and songs on the behavior of kindergarten students of ARK Bangkok School house 

when used as a tool in teaching phonics. The subjects of this research were the 11 students of 

ARK Bangkok School house. The instruments used in this study were; 1) phonics and 

reading assessment pretest-posttest, 2) journal, 3) kindergarten teacher’s observation, 4) 

informal interview and videos. 

 

The research results were: (1) In phonics where music and songs were used to teach children 

remember sounds of letters, the scores revealed 100% proficiency. (2) In reading 36.36% of 

the class gained 100% proficiency, while 45.45% of the population gained between 95% and 

85% proficiency. The result of the pretest-posttest assessment were positive (mean=6.63 and 

SD=4.38 and Mean=17.72 and SD=3.25 = 0.05, respectively). The remaining part of the 

population gained less than 85% proficiency due to absences during the period of the study. 

The result of the observation by the researcher concluded that music and songs can be used 

to aid children in learning phonics and reading, and information using music and songs were 

absorbed, processes, and retained during the learning process. So, using music and songs in 

teaching phonics and reading is beneficial for the students. The results of the study also 

showed promising use of music and songs in teaching phonics and reading for kindergarten 

students. 

 

Keywords: music and songs, phonics and reading skills, kindergarten students 
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1. Introduction     

           Reading is not an easy task for a kindergarten student. According to Hirsch (2015) 

reading is difficult for children because 1) reading is not natural, unlike listening and talking 

which comes very natural to us humans; 2) decoding and connecting letter sounds is a 

difficult task for young children; and lastly, 3) some children are having difficulty in 

sequencing, both visual and auditory. 

 Learning a second language is another obstacle that these kindergarten pupils need to 

overcome. Multiple factors affecting the learning process of a second language learner (SLL) 

were identified by Irujo (2007). He stated that second language learners have phonemic 

awareness difficulty, struggles in discriminating between similar sounds, fluency, 

vocabulary, and difficulty in reading comprehension because of the lack of background 

knowledge. These factors contribute to the whole challenge both the learner and the teacher 

face in learning a new language. 

 Children’s special connection to music is mostly the reason why many educators use 

music and songs in helping them learn. The use of music and songs in a kindergarten 

classroom aids the teacher in different areas of learning. Evan’s (2013) study on the effect of 

integrating music and movement to mathematical achievement of kindergarten students 

showed that the key math areas of the brain overlap with the areas highly involved in music 

because it strengthens the spatial-reasoning skill essential to Math.  Dryer (2011) on the other 

hand confirmed that incorporating music into literacy instruction is beneficial because 

musical activities within a literacy program can (1) increase engagement, (2) help with 

memory, and (3) enhance phonemic awareness. In an ESL/SLL classroom, music has been 

used to motivate students in learning another language and help them acquire the language in 

a unique manner.  

 According to Raisner (2002) children who engage in rhythmic music activities as an 

integrated component of their pre-school program appear to demonstrate better performance. 

“Music is a tool that is developmentally appropriate, facilitates language fluency, helps brain 

development and, above all else, is joyful.” (Hachmeister, 2010 p. 1).  

2. Selected Literature Review as Background of the Study 

 The use of music and songs in the field of education had been widely used to help in 

the teaching-learning process. A study done by Hoyt (2014) on the effect of music and 

movement to sight word recognition of struggling kindergarten readers was done for ten 

weeks as a comparative study. Hoyt conducted a study where music and movement was 

incorporated into the classroom by the use of Heidi songs. It was conducted on kindergarten 

students from two comparable classes. A pretest was given and five struggling students were 

identified from both classes before the study began. The experimental group was exposed to 

the sight words songs while the control group was not. The result of the study indicated that 
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incorporating Heidi songs into daily routine helped students learn sight words at a quicker 

pace compared to the students in the control group. It concluded that using music and 

movement did increase at-risk students’ sight word recognition. 

 In the Philippines, a study on the effects of Mozart’s music on social learning 

behavior of several high school students at Systems Plus College Foundation, Angeles City 

was done by Pelayo (2010). The study’s goals are to 1) know the dynamics of the sample 

population before the intervention has been given in terms of social and academic behavior; 

and 2) know the effect of Mozart’s music on the social learning behavior of the high school 

students in terms of social interaction and learning. The dynamics that were found out before 

the study begun is that students were observed to be quiet and reserved. Pelayo observed that 

there is no significant activity that is taking place during intervals of classes. The research 

continued for twenty more days and found a significant difference in the social behavior of 

the high school students both in academic (classroom) or social (food court) setting.  It 

resulted to an average of sixty (60) to seventy (70) percent of the students elicit behavior 

leading to social interaction.  

The Study 

 The study was specifically done to help reading skills of kindergarten students 

because reading is not an easy task for emergent readers. The researcher was to use music 

and songs to help improve the phonics and reading skills of 11 kindergarten students from 

ARK Bangkok Schoolhouse. All participants of the study were second language learner of 

English.  

 The instruments included in the study were the (1) phonics and reading assessment 

test designed by the researcher, (2) lesson plans for four weeks, (3) journal that was kept 

every after class,(4) teacher’s semi structured interview, (5) students’ informal interview and 

(6) videos. 

 The study was done during the first semester of the school year 2014 – 2015 for four 

weeks. The study was done at ARK Bangkok Schoolhouse, Ladprao, Bangkok, Thailand. 

3. Purpose of the Study          

 The purposes of the study were as follows;      

 3.1 To examine the effects of using music and songs on the phonics and reading  

   development of kindergarten students of ARK Bangkok School House. 

 3.2 To identify the effect of using music and songs in teaching phonics and reading 

on    the behavior and attitudes of the Kindergarten students of ARK 

Bangkok  

  Schoolhouse towards learning. 
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4. Limitations of the Study Research Methodology 

The limitations of the study are: 

 4.1 The sample size of the study is small because of the small population of the 

school. 

 4.2 The content of the study is only limited to one unit of the study and one lesson 

every    day for 50 minutes. 

 4.3 The collection of the data is limited to 4 weeks of academic session. 

 4.4 The school is an institution with students mostly from the Philippines located in 

the    central district of Bangkok.  

 4.5 The study includes only the teaching of Phonics and Reading with the letters Ss, 

Aa,    Tt, Pp, Nn and Ii. 

5. Research Questions 

 The researcher objectives were:       

 3.1 What are the results of using music and songs in teaching phonics and reading for 

   kindergarten students at ARK Bangkok Schoolhouse?  

  3.2 What are the influence(s) of music and songs on the behavior of 

kindergarten     students of ARK Bangkok Schoolhouse when used as a 

tool in teaching phonics?  

6. Significance of the Study         

 Phonics and reading skills are important for an emergent reader to be developed 

properly. This is because reading difficulties in reading are associated with poor long-term 

academic achievement (Hamilton and Glascoe, 2006).  The matter of interest of this 

investigation is that music and songs can be very beneficial in helping students improve 

phonics and reading skills and the attitudes of the students towards learning. 

 The result of this inquiry would be used to help the students in developing phonics 

and reading skills that is essential not only for learning but most of all in his/her life in the 

future; help teachers who are teaching English particularly in kindergarten and grade 1. With 

the fast advancement in the field of education, teachers are challenged to find creative ways 

in order to help develop and improve phonics and reading skills of every learner. 

 

7. Research Methodology         

 The researcher designed and identified instruments that helped determine the result of 

the study. Analysis of the instruments was done by the experts and pilot tested before it was 

used in the study. The study is a one group experimental design. The study was a qualitative 

and quantitative kind of research where the researcher triangulated the result of the study. 
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7.1 Participants 

 The participants of the study were eleven kindergarten students (N=11) of ARK 

Bangkok Schoolhouse. There were 6 boys and 5 girls in the study and all of them are second 

English language learners. 

 7.2 Instruments 

 The researcher wants to find out the effectiveness of using music and songs as a tool 

in improving phonics and reading skills of kindergarten students. The assessment was a 

twenty item tests and is divided into two parts, Phonics and Reading. The first part deals with 

initial, medial and final sound recognition of the letters. Section two deals with reading in 

two parts, the first section is the CV, VC, CVC or VCC words and blends. The section is a 

one sentence assessment that aims to determine the participants reading skills as well as 

comprehension. The journal that was kept by the researcher and the semi-structured 

observation interview by the kindergarten teacher were part in analyzing the result of the 

study. Lichtman (2013) stated that journals are “a researcher’s written thoughts during the 

life of project”. The journal was kept not only to keep track of student’s behavior but also a 

diary of gained experiences throughout the course of the study. The student’s informal 

interview and the weekly assessment test were also used to support the result of the study. 

8. Data Collection          

 After an approval has been granted, an arrangement has been done to the class teacher 

for further clarification and suggestion regarding class scheduling.    

 The researcher used four detailed lesson plans in teaching phonics and reading for 4 

consecutive weeks. The lesson plans were designed integrating music and songs in teaching 

the letters Ss, Tt, Aa, Nn, Pp and Ii with the blends and words that correspond the letters and 

also the sight word “the”. Before the start of the study, a pretest was conducted and a short 

interview was administered to know how they feel towards singing and learning to reading.

   During the pretest students were assigned numbers which were kept 

throughout the course of the study to keep animosity and bias. The kindergarten teacher was 

in the room observing the whole period of the study. 

9. Data Analysis and Discussion        

 The collected data were analyzed using commercial statistical analysis programs. 

9.1 Phonics and Reading Assessment Test Analysis 

 To compare the assessment results among the participants, the test scores from the 

pretest and posttest were calculated by the mean (  ), standard deviation (SD), and 

percentage through Excel Microsoft program. 
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Table 1 shows the mean calculation of the scores gained by the participants before and after 

the study has been done.  

Table 1: Pretest-Posttest Mean and Standard Deviation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Looking at the table, a 6.63 mean in the pretest with a standard deviation of 4.38 was the 

result of the calculation on the participant’s scores. After the instruction of phonics and 

reading with the help of music and songs as teaching tool, the mean increased to 17.72 with a 

standard deviation of 3.25. There is a big difference between the mean scores of the 

participants in the pretest compared to the posttest. In the posttest the mean of the scores of 

the participants’ assessment test increased to 17.7272 that gave a big difference of 11.0909.  

In using music and songs as a tool in teaching phonics and reading, the graph clearly shows 

the students improved score. Overall, the data presented above shows a clear result in the use 

of music and song in teaching phonics and reading to kindergarten students. 
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Table 2: Student’s Pretest-Posttest Scores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the table above, the data shows the comparison of the students’ pretest – posttest scores. 

The data reveals that four out of eleven students or 36.36% of the class gained a perfect score 

after using music and songs as a tool to improve phonics and readings skills of the students. 

One student or 9.09% gained a score of 19 and two students or 18.18% scored 18 of the 

population. Another 18.18% or two students scored 17 in the twenty item assessment test 

while one student or 9.09% gained 13 correct scores in the posttest. Lastly, one student or 

9.09% got the score of 10 in the post assessment test. 

The table also shows scores of the participants to compare their gains scores before and after 

the intervention. Participants #5 got the highest gains of 75% and participant#4 gained 70% 

after the study has been done. Students #3, #7, #9 and #10 gained 65%, while student#1 and 

student#2 gained 60% after the use of music and songs in teaching phonics and reading. 

Participant #11 gained 45% and participants #6 and 8 gained 10 in the posttest. 

In phonics where music and songs were used to teach children remember sounds of letters, 

the scores revealed 100% proficiency. In reading, however only 36.36% of the class gained 

100% proficiency, while 45.45% of the population gained between 95% and 85% 

proficiency. The remaining part of the population gained less than 85% proficiency due to 

absences during the period of the study. 
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Table 3: Assessment Test Gains Comparison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3 shows the gains scores of each item of the phonics and reading assessment test. The 

test was divided into two parts. Part one was divided into three sections, the initial sound 

identification from number 1 to 4, final sound identification is numbers 5 to 8 and vowel or 

medial sound identification which is items 9 to 12. Second part is the reading part. Numbers 

13 to 18 are blends and words composed of CV, VC, CVC letters. Lastly, section two of part 

two is sentence reading assessment where student can gain 2 points for reading the whole 

sentence with little or no assistance from the researcher. 

The table reveals that section one A or the initial sound identification showed 100% on the 

result. It is a clear indication that children do not have any difficulty in identifying the initial 

sounds. In section two B, only one participant gained 50% identification skill on the final 

sound assessment. Student’s medial or vowel sound identification shows that 72.72% of the 

population perfectly identified the medial sound.  

Reading part reveals that 54.54% of the participants were able to read all the words in the 

assessment test. Section two of the reading assessment tests shows that 54.54% of 

participants were able to read the sentence with 100% proficiency. 
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9.2 Journal Analysis  

 During the course of the study, a journal was kept by the researcher to keep track of 

the development of the study and the behavior of the students toward learning phonics and 

reading through the use of music and songs. The journals were kept all through the course of 

the study. The data had been categorized and analyzed using a coding system based on 

grounded theory approach by Strauss and Corbin (1998) to find out the influences in the 

kindergarten students towards the use of music and songs in teaching phonics and reading. 

 Although there are many approaches to learning, there are three basic types of 

learning theory: behaviorist, cognitive constructivist, and social constructivist. These 

learning theories provide a pedagogical/andragogical basis for understanding how our 

students learn. In analyzing the journal, the data was categorized into these learning theories. 

 Selected daily excerpts of the researcher’s journal entries in the classroom 

observation were categorized in relation to different learning theories. The input made by the 

researcher in the journal were coded, categorized and conceptualized to make a qualitative 

analysis of the data. 

 9.2.1  Behaviorism 

  Behaviorism is a theory where learners are basically just responding to stimuli 

 (Keesee, 2010). Under this category the researcher were able to observe learning 

 behaviors of the participants as noted in the journal. 

  Children responds to the questions prompted by the teacher quickly and with 

all  confidence was an important indication of a positive behavior. In this study, children 

 were able to develop a good learning recall of the letter sounds and the words learned 

 through singing. 

  “During the second lesson, students were eager to sing. As the sound of the 

letter  was introduced, the children were babbly and were responding quickly to the 

 discussion.” 

  “Today the class started with the usual routine, singing-review-singing and 

then  the lesson. The moment I showed the letter card, the kids started singing even without 

 asking  them to do so.” 

  “I noticed that on our third week the children were comfortable with the 

routine  and as a matter of fact the children will sing the song automatically without 

being  asked.” 

  Another behavior that the researcher took notice on her observation was that 

the  participants were enjoying learning.  
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 “Let’s sing again teacher”, and usually after our karaoke like singing/reading 

 dancing activity the kids would say “This is fun!” 

 “After the reading practice children were given a worksheet to work with. This time I 

was  happy and even the homeroom teacher noticed it too, because some children were 

 working independently and a few asked for minimal help.” 

Cooperation on the part of the participants was observed and was indicated in 

the journal. 

  “The children were enthusiastically participating in the class activities.” 

  “My final interview with her was full of enthusiasm. She volunteered to 

read/sing  the phrases to me without me even asking her. Her favorite song was “The 

Ant, The ant,  was in the pan” and she would dance and jump around during the intervals.” 

 9.2.2 Cognitivism 

  Learner’s process, store, and retrieve information for later use needed by a 

student  in learning, creating associations and creating a knowledge that will be used 

later (Blake  and Pope, 2008). The intervention focused more on the learner’s need as 

observed by the  researcher. 

  “During the second lesson, students were eager to sing. Children didn’t 

notice  that they are already learning, learning in a unique way.” 

  “The children enjoyed the singing while reading. During one-on-one session I 

 asked one student to read the words but she replied, “Can I sing it?” 

  “The atmosphere seems light and fun. One student was even asking her friend 

to  stand with her in the corner and sing the letter sound song wearing the pig mask.” 

 9.2.3 Constructivism 

  Constructivism is a learning founded on the premise that, by reflecting on our 

 experiences, learners construct their own understanding of the world they live in 

 (Wertsch and Cole, 2010). In this study, the participant’s experiences through music 

and  songs helped them learn letter sounds and read words and sentences. 

  Participant#8 “He said that he really likes singing and enjoyed learning to 

read  through songs.” 

  “The moment I showed the letter card, the kids started singing even without 

   asking them to do so.” 
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  Participant#3 “She sang all the sounds and read singing all the words with 

   gusto during our one-on-one session.” 

  The journal reflected a very positive behavior of the students towards learning 

 phonics and reading. The fun and delightedness the children are showing and even 

 expressing is enough to conclude that using music and songs in teaching the subject 

have  good behavioral effects on the learner. 

9.3 Observation by Kindergarten Teacher       

 The observation form was developed to let the subject teacher observe the learning 

behavior difference of the participants. The kindergarten teacher was asked to observe on the 

criteria student’s learning behavior, classroom participation, and classroom behavior. The 

kindergarten teacher was asked to observe the lessons several times to record the learning 

behaviors.          

 According to the observation, the students were found to have more focus and 

engrossed in the lesson.  

  “During the course of the study, the children are more enthusiastic about  

   learning and reading.” 

  “I am actually a little surprised that they are more willing to do other 

activities after the singing and reading time.” 

  The teacher also observed that students were actively participating and were 

 attentive during lesson time.  

“Class participation is also easier when it comes to doing activities like 

asking them to come to the board to read and sing. Children are usually either 

very self-centered or very shy, but in this case I observed that the children are 

more willing to sing/read in front of the class without hesitations.” 

  The kindergarten teacher noticed that students were more enthusiastic in 

learning    are enjoying most of the time during the period of the study. 

  “I realized that during the course of the study, children are always excited to 

go    to school. I even heard one of the students said “I love singing and 

dancing at    school”. 

  “I really noticed that my students became more cooperative. Talking and 

shouting   were minimized, instead I hear the students singing most of the time.” 

 In conclusion, the kindergarten teacher stated that music and songs are beneficial in 

helping the students learn to read. 

10. Conclusion 
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 Based on the data gathered, the researcher was able to answer all the questions 

regarding the use of music and songs in improving phonics and reading skills of kindergarten 

students. The increase in the scores of the students indicated that the use of music and songs 

in teaching phonics and reading to kindergarten is helpful and useful (Michener, 2012; 

Phillips, 2011). It was also found out that the use of music and songs in teaching phonics and 

reading affected the student’s behavior/in a more positive manner (Wilkinson, 2013). The 

researcher discovered that using music as part of teaching phonics and reading increases the 

growth of letter sound recognition, phonemic awareness and improves readings skills (Dryer, 

2011). Children were found to have more fun in learning, relaxed and cooperative in different 

classroom activities. 

 The study found out that music indeed has great effects in teaching and learning 

phonics and reading for the kindergarten students of ARK Bangkok Schoolhouse. The 

student’s assessment test increased dramatically and students are loving learning because 

class participation is not difficult at all. With a more relaxed classroom environment learning 

is not difficult at all.  

11. Recommendations 

11.1 Recommendation for practice 

 11.1.1  The study found out that music and songs have greatly influenced the learning 

process of the kindergarten students at ARK Bangkok Schoolhouse, teachers are also 

encouraged to use the same method of instruction not only in phonics and reading but also in 

other subjects. 

 11.1.2  Since music and songs brings positive outcome in terms of students behavior, 

teachers not only kindergarten but also in higher level should use such method in order to 

attain a classroom environment that is more relaxed, cooperative and fun. 

11.2  Recommendations for future research 

 11.2.1  Based on the research result music and songs helped kindergarten learn better 

in phonics and reading, a comparative study should be done to ascend the study in a higher 

level. 

 11.2.2  The study needs to be done for the whole course or semester to find out the 

effectiveness of the method when used in a longer period. 

 11.2.3  The study should be tested in the higher grade level to measure growth in 

decoding skills as well as reading fluency. 
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การประเมนิเวบ็ไซต์ของสายการบินทีเ่ปิดด าเนินการในประเทศไทย 

An Evaluation of Airlines’ Websites in Thailand 

 
สุกานดา ลกัษณากร 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินเว็บไซต์ของสายการบินท่ีเปิดด าเนินการใน

ประเทศไทย  2. เพื่อประเมินระดบัการพฒันาเวบ็ไซต์ของสายการบินท่ีเปิดด าเนินการในประเทศ
ไทย   โดยศึกษาเวบ็ไซตข์องสายการบิน 8 สายการบินท่ีเปิดด าเนินการในประเทศไทย การประเมินจะ
ใช้แบบประเมิน 2 ชุด  ชุดแรก ออกแบบประเมินท่ีเป็นรายการตรวจสอบ เพื่อประเมินเน้ือหาเวบ็ไซต์
ของสายการบินท่ีเปิดด าเนินการในประเทศไทย  ชุดท่ีสอง ออกแบบประเมินระดบัการพฒันาเวบ็ไซต ์
โดยน าทฤษฎี  eMICA มาใชใ้นการประเมิน  ผลการวิจยัพบวา่  1. เวบ็ไซตข์องสายการบินส่วนใหญ่มี
ความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซตอ์ยูใ่นระดบัสูง ส าหรับแบบประเมินในส่วนของเน้ือหาขอ้มูลพบวา่  ผูเ้ยี่ยม
ชมสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ มีการแยกหัวขอ้อยา่งเป็นระบบ เช่น มีตารางการบิน เส้นทางการบิน และ
ราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ในด้านการให้ขอ้มูล พบว่า มีบริการด้านขอ้มูล สัมภาระ และการขอรับ
บริการพิเศษ ส่วนของการเช่ือมโยงขอ้มูล พบวา่ การเช่ือมโยงขอ้มูลไปยงัหนา้อ่ืนๆ ของเวบ็ไซต์มีไม่
ครบ  ส าหรับดา้นมลัติมีเดีย พบว่า  สายการบินส่วนใหญ่มีภาพเคร่ืองบิน ภาพห้องโดยสาร และภาพ 
พนกังานสายการบิน ส่วนดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลนั้นท าไดร้วดเร็วทุกสายการบินสามารถหาจาก search 
engine ได้อย่างสะดวก ด้านความหลากหลายของขอ้มูล พบว่า  ทุกสายการบิน มีเมนูภาษาให้เลือก 
ทางดา้นการตลาด พบวา่  บางสายการบินสามารถช าระเงินออนไลน์ผา่นบตัรเครดิต และสามารถส ารอง
ท่ีนัง่ผ่านหน้าเวบ็ไซต ์ และส่วนใหญ่มีการแสดงราคาสกุลเงินต่างๆ 2. ส าหรับแบบประเมินโดยใช ้
eMICA model   พบว่า  เว็บไซต์ของสายการบินส่วนใหญ่มีข้อมูลในขั้นท่ี 1 คือข้อมูลเบ้ืองต้นและ
ขอ้มูลเชิงลึก  ขั้นท่ี 2 ส่วนการแสดงสินคา้เวบ็ไซตส่์วนใหญ่อยูใ่นระดบัท่ีมีส่วนแสดงสินคา้ ระดบันอ้ย
ท่ีสุด และ ระดับกลาง มีเพียงสายการบินเดียวท่ีมีข้อมูลถึงระดับสูง ส าหรับขั้นท่ี 3  ขั้นตอนการ
ด าเนินการ พบว่า  สายการบินส่วนใหญ่มีการจดัเก็บรายการทางออนไลน์ท่ีปลอดภยั เช่น ขอ้มูลบตัร
เครดิตของลูกคา้ ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ สถานะการซ้ือขาย  
 
ค าส าคัญ: การประเมิน เวบ็ไซตส์ายการบิน 
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1.  บทน า 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีท ารายไดใ้ห้กบัประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง 

เติบโตและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากไทยมีภูมิประเทศ ทิวทศัน์ สภาพอากาศท่ีดี มีชายหาดสวยงาม
เป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก ในปี 2556 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดส้นองนโยบายของ
รัฐบาลท่ีประมาณให้ปี2558 มีรายไดท่ี้เกิดจากการท่องเท่ียว 2 ลา้นลา้นบาท โดยก าหนดให้เป้าหมาย
ของรายได้ทางการท่องเท่ียวของตลาดต่างประเทศอยู่ท่ีประมาณ 966,000 ล้านบาทเพิ่มข้ึนร้อยละ 
13  และในปี 2557 ไดต้ั้งเป้าหมายรายได้รวมของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนร้อยละ 11 แบ่งเป็น
รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 13    รายไดห้มุนเวียนในประเทศจากนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยให้เพิ่มร้อยละ 9  โดยคาดหวงัให้มีรายได้หมุนเวียนในภาคต่างๆ เพิ่มข้ึนประมาณ ร้อยละ 
10  (รายได ้2 ลา้นลา้น มหศัจรรยท์่องเท่ียวไทย, 2556)  ในขณะท่ีตวัเลขท่ีตั้งไวเ้พื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว
ขยบัสูงข้ึน ผลขาดทุนของสายการบินหลายสายก็กลบัสูงข้ึนจากขอ้มูลของข่าวการเงินและเศรษฐกิจท่ี
รวบรวมโดยกระปุก.คอมเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการประจ าปี 2556 
ของบริษทัการบินไทยจ ากดั (มหาชน) พบว่า ผลการด าเนินการของบริษทัและบริษทัย่อยตั้งแต่เดือน 
มกราคม-ธนัวาคม 2556 มียอดขาดทุนสุทธิ 12,000 ลา้นบาท ต ่ากวา่ปี 2555 ท่ีมีผลก าไรสุทธิ 6,510 ลา้น
บาท ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการขาดทุนจากปัจจยัภายในไดแ้ก่ การดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละเคร่ืองบิน 5,426 
ลา้นบาท การด าเนินการ 2,679 ลา้นบาทปัจจยัภายนอกไดแ้ก่  จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
3,895 ลา้นบาท การเปล่ียนกฎหมายดา้นการท่องเท่ียวของจีน การแข็งค่าของเงินบาท (การบินไทยเผย
ผลประกอบการปี 2556 ขาดทุน 12 ,000 ลา้นบาท, 2557)  และปัจจยัหลกัอยู่ท่ีรูปแบบการแข่งขนั
ทางการขายผา่นหนา้เวบ็ไซตท่ี์สูงข้ึน 

ในปัจจุบนัรูปแบบการขายสินคา้ไดเ้ปล่ียนแปลงไป เม่ืออินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มาเป็นตวัเช่ือม 
ให้คนทั้งโลกติดต่อถึงกันได้อย่างง่าย และ สะดวก การเลือกซ้ือสินค้า สามารถเลือกได้นานเท่าท่ี
ตอ้งการ โดยไม่จ  ากดัเวลา ไม่ตอ้งกงัวลกบัผูข้าย และไม่ตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางไปยงัส านกังานขาย 
หรือร้านคา้ การขายโดยผา่นตวัแทนจ าหน่ายไม่เพียงพอในยุคท่ีการตลาดออนไลน์เขา้มามีอิทธิพลอยา่ง
มากในการคา้แทบทุกชนิด 

บตัรโดยสารเคร่ืองบินก็เป็นอีกหน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีรวมอยูใ่นรูปแบบการแข่งขนัท่ีขายผ่าน
หนา้เวบ็ไซตม์าหลายปี จดัเป็นรูปแบบการตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง ลงทุนต ่า ทุกสายการบินไม่วา่จะเป็น
สายการบินพาณิชย ์4 -5 ดาว หรือสายการบินตน้ทุนต ่า ต่างก็ตอ้งเขา้มาพฒันาจดัการ  ตกแต่งหนา้เวบ็
เพจเสมือนกับการตกแต่งหน้าร้านเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เรียกการค้าท่ีผ่านหน้าเว็บไซต์
การตลาดออนไลน์ หรือการตลาดอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Marketing หรือ E-marketing) คือการขาย
หรือการท าการตลาดโดยน าเอาเทคโนโลยีทางอิเล็คทรอนิกส์มาใชเ้ป็นตวัช่วยโดยมีรูปแบบท่ีพฒันามา
ตั้ งแต่ จดหมายข่าว (e-newsletter) อี เมล์  การขายทางเฟซบุ๊ค ทางไลน์ แฮงค์สเอ๊าท์ หรือหน้า
เว็บไซต์  โดยน าเอาคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการติดต่อ

386



สามารถท าไดต้ลอดเวลาท่ีกลุ่มลุกคา้หรือในท่ีน่ีหมายถึงนกัท่องเท่ียวตอ้งการเขา้มาเลือกชมสินคา้ และ
ติดต่อกบัผูข้าย (การตลาดอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร, 2558) 

นกัท่องเท่ียวทัว่โลกต่างให้ความสนใจกบัการซ้ือขายผา่นทางหนา้เวบ็ไซต ์และเน่ืองดว้ย
ยงัไม่มีงานวิจัยด้านการประเมินเว็บไซต์ของสายการบินในประเทศไทย ผู ้วิจ ัยได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของเน้ือหาและระดบัการพฒันาเว็บไซต์ของสายการบินท่ีเปิดด าเนินการในไทย จึงได้
คดัเลือกเว็บไซต์ของสายการบินท่ีเปิดด าเนินการในประเทศไทยมาท าการประเมิน ทั้งน้ีสายการบิน
สามารถน าผลท่ีได้จากการวิจยัไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม
ผลบวกทางการตลาดต่อไป 

 
2.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อประเมินเวบ็ไซตข์องสายการบินท่ีเปิดด าเนินการในประเทศไทย 
2. เพื่อประเมินระดบัการพฒันาเวบ็ไซตข์องสายการบินท่ีเปิดด าเนินการในประเทศไทย    

 
3.  ขอบเขตการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง “การประเมินเว็บไซต์ของสายการบินท่ีเปิดด าเนินการในประเทศไทย” 
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตการวิจยัโดยศึกษาและประเมินดา้นเน้ือหา ของเวบ็ไซต์ของสายการบินท่ีเปิด
ด าเนินการในประเทศไทย  ดงัน้ี 

3.1  ดา้นเน้ือหา (contents) ใชท้ฤษฎีของ Nancy Everhart เพื่อประเมินคุณภาพเวบ็ไซต ์9 ขอ้ (ปรัชญ
นนัท ์นิลสุข, 2546) ไดแ้ก่ 

3.1.1  ดา้นความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต ์(Authority) 
3.1.2  เน้ือหาและขอ้มูล (content and information) 
3.1.3  การใหข้อ้มูล (treatment) 
3.1.4  ความทนัสมยั (currency)  
3.1.5  การเช่ือมโยงขอ้มูล (Navigation) 
3.1.6  มลัติมีเดีย (multimedia) 
3.1.7  การเขา้ถึงขอ้มูล ตอ้งรวดเร็ว 
3.1.8  ความหลากหลาย (Miscellaneous) 
3.1.9  น าไปใชง้านไดจ้ริง 

3.2  ดา้นประชากร (target population) ศึกษาเวบ็ไซตข์อง 8 สายการบินไดแ้ก่สายการบินไทย และ
สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินไทยสมายล์ ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ ไทยไลออ้นแอร์  กานต์
แอร์ และนกสกู๊ต 
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4.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
4.1  การวิเคราะห์ และการประเมินท าให้สายการบินสามารถเห็นถึงรูปแบบ เทคนิค วิธีการท่ีแต่ละ

สายการบินน ามาใชใ้นการจดัท าเวบ็ไซต ์
4.2  ช่วยใหส้ายการบินสามารถพฒันาระบบเวบ็ไซตข์องสายการบินท่ีเปิดด าเนินการในประเทศไทย 

ทั้งระบบ 
4.3  ช่วยใหส้ายการบินทราบถึงระดบัการพฒันาของสายการบินท่ีเปิดด าเนินการในประเทศไทย เพื่อ

ผูท่ี้สนใจจะท างานวิจยัด้านสายการบินสามารถใช้เป็นขอ้มูลในการศึกษา ให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อการ
พฒันาเวบ็ไซตต่์อไป    
 
5.  วธีิการด าเนินการศึกษา 

5.1  ประชากร 
5.1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือเวบ็ไซต์ของสายการบินท่ีเปิดด าเนินการในประเทศ

ไทย 8 สายการบิน โดยจับฉลากแต่ละสายการบินข้ึนมาเพื่อระบุหมายเลขของสายการบิน  
A,B,C,D,E,F,G,H ทั้งน้ีเพื่อจรรยาบรรณและไม่ให้เกิดความเอนเอียงในการประเมิน จึงไม่เอ่ยนามสาย
การบินท่ีท าการประเมิน 

5.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมิน 
ในการวจิยัน้ีใชเ้คร่ืองมือในการวจิยั 2 แบบ 

5.2.1  แบบประเมินท่ีท าเป็นรายการตรวจสอบ โดยน าแนวทางบางส่วนจากงานวิจยัในอดีตของ 
Everhart (1996) มาท าการประเมินเวบ็ไซตข์องสายการบิน 8 สายการบิน โดยมีหวัขอ้ในแบบประเมิน 
ดงัน้ี 

5.2.1.1  ดา้นความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต ์(Authority) 
1)  ท่ีอยูข่องสายการบิน 
2)  อีเมลท่ี์ติดต่อได ้
3)  มีเบอร์โทรศพัทข์องสายการบิน 
4)  สายการบินเป็นสมาชิก IATA 
5)  การสงวนลิขสิทธ์ิของเวบ็ไซต ์(copyright) 

5.2.1.2  เน้ือหาและขอ้มูล (content and information) 
1)  ผูเ้ยีย่มชมสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ 
2)  มีการแยกหวัขอ้อยา่งเป็นระบบ 
3)  ตารางการบิน 
4)  เส้นทางการบิน 
5)  ราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
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6)  บริการเสริม ไดแ้ก่ 
7)  รถเช่า 
8)  โรงแรม 
9)  แพคเกจทวัร์ 

5.2.1.3  การใหข้อ้มูล 
1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัเส้นทางการบินมีการอพัเดตอยา่งสม ่าเสมอ 
2)  มีวนัเวลาท่ีปรับปรุงเวบ็ไซต/์ ปรับปรุงขอ้มูลแสดง 
3)  มีส่วนใหแ้สดงความคิดเห็น 
4)  มีการอพัเดตอตัราการแลกเปล่ียนเงินตรา 
5)  การจองสามารถท าผา่นปฎิทินท่ีแสดงวนัเดือนปี 

5.2.1.4  การเช่ือมโยงขอ้มูล (Navigation) 
1)  มีการแสดงรูปแบบชดัเจน (Hypertext) เช่น 

   -  มีการขีดเส้น มีสี หรือสัญลกัษณ์ 
   -  มีศรช้ีหรือรูปบา้น แสดงถึงความเช่ือมโยงในระหวา่งหนา้หลกักบัหนา้อ่ืน ๆ  
   -  มีลิงค์เช่ือมโยงไปยงัข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น จดัราคาโปรโมชั่นเช่ือมโยงไปยงั

รายละเอียดของโปรโมชัน่  
5.2.1.5  มลัติมีเดีย (multimedia) 

1)  มีเสียงเพลงประกอบ 
2)  มีภาพเคร่ืองบิน 
3)  มีภาพในหอ้งโดยสาร 
4)  มีภาพเคล่ือนไหว 
5)  มีภาพแสดงแผนท่ีของเส้นทางการบิน 
6)  มีภาพพนกังานสายการบิน 
7)  มีตวัอกัษรท่ีอ่านง่าย ชดัเจน 

5.2.1.6  การเขา้ถึงขอ้มูล 
1)  ท าได ้รวดเร็ว หาจาก Search engine ไดส้ะดวก 
2)  มีการ add URL ของเวบ็ไซต์สายการบินเขา้ไปในเคร่ืองมือสืบคน้ เพื่อให้

สืบคน้เจอเป็นล าดบัตน้ๆ เช่น 
-  Google 
-  Bing 
-  MSN 

5.2.1.7  ขอ้มูลมีความความหลากหลาย (Miscellaneous) 
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1)  มีเคร่ืองมือสืบคน้ของตวัเอง 
2)  มีเมนูภาษาใหเ้ลือกมากกวา่ 1 ภาษา (ส าหรับชาวต่างชาติ) 
3)  มีการถามตอบ แสดงความคิดเห็น ฝากขอ้มูลได ้

5.2.1.8  ขอ้มูลดา้นการตลาด 
1)  มีการจ่ายเงินออนไลน์ไโดยผา่นบตัรเครดิตได ้
2)  มีการส ารองท่ีนัง่ออนไลน์ได ้
3)  มีการแสดงราคา มีการแสดงราคาในสกุลเงินต่างๆ 
4)  มีการแสดงราคาโปรโมชัน่ 
5)  เป็นเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บการตดัสินใหไ้ดร้างวลั 

5.2.2  แบบประเมินระดบัการพฒันาเวบ็ไซต์ของสายการบิน โดยใชท้ฤษฎี  eMICA โดยน ามา
จากงานวจิยัในอดีตของ อศัวนิ แสงพิกุล (2010)    
วธีิท่ี 2 แสดงการประเมินระดบัการพฒันาเวบ็ไซตโ์ดยทฤษฎี eMICA 

eMICA ตวัอย่างของการจดัโครงสร้าง 

ขั้นท่ี 1 ขั้นตอนแสดงขอ้มูลทัว่ไป 
1.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
1.2 ขอ้มูลเชิงลึก 

  
ช่ือบริษทั ท่ีอยู ่บริเวณท่ีตั้ง 
รายงานประจ าปีเช่น งบการเงิน งบก าไรขาดทุน ท่ีอยูท่างอีเมล ์ขอ้มูล
กิจกรรมของบริษทั เช่นงานเปิดตวัเสน้ทางการบินใหม่ งานรับรางวลั
สายการบินท่ีมีหนา้เวบ็ไซตดี์เด่น 

ขั้นท่ี 2 ขั้นตอนเสนอขายสินคา้ 
2.1 ส่วนแสดงเน้ือหาระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

 
ส่วนท่ีแสดงสินคา้พ้ืนฐาน แบบฟอร์มออนไลน์ ลิงคเ์ช่ือมโยงไปยงั
ขอ้มูลอ่ืนๆ 

eMICA ตวัอย่างของการจดัโครงสร้าง 

2.2 ส่วนแสดงเน้ือหาระดบักลาง 
2.3 ส่วนแสดงเน้ือหาระดบัสูง 

 ส่วนท่ีแสดงสินคา้ท่ีมากข้ึน แผนท่ี หรือส่วนส่งเสริมการขาย 
หอ้งแชท ภาพเคล่ือนไหว มลัติมีเดีย จดหมายข่าวหรืออีเมลอ์พัเดท
ขอ้มูล 

ขั้นท่ี 3 ขั้นตอนการด าเนินการ การจดัเก็บรายการทางออนไลน์ท่ีปลอดภยั เช่นขอ้มูลบตัรเครดิตของ
ลูกคา้ ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ สถานะการซ้ือขาย 

 
6.  วธีิการประเมิน     

ผูว้จิยัไดอ้อกแบบประเมิน 2 ชุด โดย 
แบบประเมินชุดท่ี 1  เพื่อประเมินเวบ็ไซตข์องสายการบินท่ีเปิดด าเนินการในประเทศไทย 

เป็นแบบประเมินท่ีท าเป็นรายการตรวจสอบ โดยอิงทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการประเมินเวบ็ไซต์ของ Nancy 
Everhart (1996) จากนั้นให้ผูเ้ช่ียวชาญคืออาจารยท่ี์ปรึกษาและกรรมการรวม 3 ท่านตรวจสอบ แลว้ให้
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พนกังานตวัแทนจ าหน่ายบตัรโดยสารเคร่ืองบินท่ีเป็นสมาชิก IATA ( International Air transport 
association)  หรือสมาคมขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายพิเศษของประเทศ
แคนาดา ปัจจุบนัมีสมาชิกอยู่ประมาณ 258  ประเทศ มีหน้าท่ีหลกัๆคือ อ านวยความสะดวกแก่การ
ขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานเดียวกนั ส่งเสริมดา้นความปลอดภยั ร่างกฎระเบียบต่างๆของ
การขนส่งทางอาศ ก าหนดนโยบายด้านบตัรโดยสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่โลกเเป็นผูท้  าการ
ประเมิน โดยพนกังาน 1 คนท าแบบประเมินชุดท่ี 1 คนละ 8 ชุดหรือ 8 สายการบิน  
                        แบบประเมินชุดท่ี 2  เพื่อประเมินระดับการพัฒนาเว็บไซต์ของสายการบินท่ีเปิด
ด าเนินการในประเทศไทยโดยใช้ทฤษฎี eMICA หรือทฤษฎีเพื่อประเมินระดบัการพฒันาเว็บไซต์ท่ี 
Doolin Cooper (2002) ไดน้ ามาใชใ้นการประเมินระดบัการพฒันาเวบ็ไซตข์ององค์การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของ New Zealand และไดอ้ธิบายวา่เวบ็ไซตท่ี์ถูกสร้างเพื่อการคา้ มกัเร่ิมอยา่งง่าย แลว้จึงค่อยๆ
เพิ่มโครงสร้าง และความซบัซ้อนเม่ือบริษทัเรียนรู้เพิ่มข้ึนเก่ียวกบัการจดัท าหนา้เวบ็ไซต ์  การประเมิน
โดยอิงทฤษฎี eMICA จะแบ่งขอ้มูลในเวบ็ไซตอ์อกเป็น 17 รายการส ารวจคือ 1. ช่ือบริษทั 2. ท่ีอยู ่3. 
บริเวณท่ีตั้ง 4. รายงานประจ าปี  5. ท่ีอยูท่างอีเมล ์6. ขอ้มูล 
เช่น กิจกรรมของบริษทั 7. รายการสินคา้บางส่วน 8. แบบฟอร์มออนไลน์ 9. ลิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัขอ้มูล
อ่ืนๆ 10. รายการสินคา้ 11. แผนท่ี 12. ส่วนส่งเสริมการขาย 13. หอ้งแชท 14. ภาพเคล่ือนไหว มลัติมีเดีย 
15. จดหมายข่าวหรืออีเมลอ์พัเดทขอ้มูล 16. การจดัเก็บรายการทางออนไลน์ท่ีปลอดภยั 17. สถานะการ
ซ้ือขาย จากนั้นน ามาคิดผลวา่จากผูป้ระเมิน 5 คน มีก่ีคนท่ีประเมินวา่มีขอ้มูลในรายการท่ีส ารวจแต่ละ
ขอ้ คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ จากนั้นจึงนบัเปรียบเทียบกบัตารางล าดบัขั้นตามทฤษฎี eMICA เพื่อดูวา่มีก่ี
สายการบินท่ีมีขอ้มูลอยูใ่นขั้นท่ี 1 ขั้นตอนแสดงขอ้มูลทัว่ไป ขั้นท่ี 2 ขั้นตอนเสนอขายสินคา้ หรือขั้นท่ี 
3 ขั้นตอนการด าเนินการ แลว้น ามาคิดเป็นร้อยละ แบบประเมินชุดท่ี 2  ผูว้ิจยัก าหนดให้พนกังานบริษทั
ตวัแทนจ าหน่ายบตัรโดยสารเคร่ืองบินท่ีเป็นสมาชิกของ IATA จ านวน 4 คน ท่ีเป็นกลุ่มเดียวกบัผูท้  า
การประเมินแบบประเมินชุดท่ี 1 และผูว้จิยัรวม 5 คน ท าการประเมิน  
 
7.  ผลการศึกษา 

จากผลการประเมินดา้นต่างๆ 8 ดา้นของเวบ็ไซตส์ายการบินท่ีเปิดด าเนินการในประเทศ
ไทย   สายการบินA ดา้นความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต ์(Authority) พบว่า ร้อยละ 80  มีท่ีอยู่ของสายการ
บิน ร้อยละ 80 มีอีเมล์ท่ีติดต่อได ้มีช่องทางออนไลน์ ร้อยละ 100 มีเบอร์โทรศพัทข์องสายการบิน และ
ร้อยละ 100 เวบ็ไซตมี์การสงวนลิขสิทธ์ิ ในดา้นเน้ือหาและขอ้มูล (content and information) ผูเ้ยี่ยมชม
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดคิ้ดเป็นร้อยละ 100  มีการแยกหวัขอ้อยา่งเป็นระบบร้อยละ 100   มีตารางการบิน   
เส้นทางการบิน  และราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ร้อยละ 100 และในส่วนของบริการเสริมมี  รถเช่า 
โรงแรม  และแพคเกจทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 100 ในดา้นการให้ขอ้มูล พบวา่  ร้อยละ 100 ของสายการบิน 
A มีขอ้มูลดา้นสัมภาระ และการขอรับบริการพิเศษ ร้อยละ 60 มีการให้แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 80 มี
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การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองบินท่ีใช้ และร้อยละ 100 มีส่วนการจองสามารถท าผ่านปฏิทินท่ีแสดงวนั
เดือนปี ในดา้นการเช่ือมโยงขอ้มูล (Navigation)  พบวา่  ร้อยละ 40 มีการแสดงรูปแบบชดัเจน ร้อยละ 
100 มีการเช่ือมโยงจากหนา้หลกักบัหนา้อ่ืนๆ ร้อยละ 100 มีลิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัขอ้มูล ในดา้นมลัติมีเดีย 
(multimedia)  พบวา่ ร้อยละ 40 มีภาพท่ีนัง่ ร้อยละ 80 มีภาพหอ้งโดยสารและร้อยละ 60 มีภาพพนกังาน
สายการบิน ร้อยละ 100 มีตัวอกัษรท่ีอ่านง่าย ชัดเจน ในด้านการเข้าถึงข้อมูล พบว่า  ร้อยละ 100 
ผูใ้ช้บริการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็ว โดยหาจาก Search engine เช่น Google, Bing, MSN ได้
สะดวก  ในดา้นขอ้มูลมีความหลากหลาย (Miscellaneous)  พบว่า  ร้อยละ 60 มีหัวขอ้ย่อยท่ีแสดงว่า
เวบ็ไซตมี์เคร่ืองมือสืบคน้ของตวัเอง พบวา่ ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 มีส่วนท่ีแสดงวา่มีเมนูภาษาให้เลือก
มากกวา่ 1 ภาษา ร้อยละ 60 มีหวัขอ้ยอ่ยท่ีแสดงวา่เวบ็ไซต์มีส่วนให้มีการถามตอบ แสดงความคิดเห็น 
ฝากขอ้มูลได ้ในดา้นการตลาดพบวา่ ร้อยละ 100 มีการจ่ายเงินออนไลน์โดยผา่นบตัรเครดิตและ   มีการ
ส ารองท่ีนั่งออนไลน์ได้  ร้อยละ 80  มีการแสดงราคาในสกุลเงินต่างๆ ร้อยละ 100 มีการแสดงราคา
โปรโมชัน่ มีช่องทางอ่ืนใหช้ าระเงิน และร้อยละ 80 มีขอ้มูลท่ีแสดงถึงรางวลัของสายการบิน  

สายการบิน B ดา้นความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต ์(Authority) พบวา่ ร้อยละ 80  มีท่ีอยูข่อง
สายการบิน ร้อยละ 80 มีอีเมล์ท่ีติดต่อได ้มีช่องทางออนไลน์ ร้อยละ 100 มีเบอร์โทรศพัทข์องสายการ
บิน และร้อยละ 100 เวบ็ไซตมี์การสงวนลิขสิทธ์ิ ในดา้นเน้ือหาและขอ้มูล (content and information) 
ร้อยละ 100 ผูเ้ยีย่มชมสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ร้อยละ 60 มีการแยกหวัขอ้อยา่งเป็นระบบ มีตารางการบิน
ร้อยละ 100   มีเส้นทางการบินร้อยละ 100    และมีราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบินร้อยละ 100    และใน
ส่วนของบริการเสริม ร้อยละ 60 มีรถเช่า มีส่วนของโรงแรม  และแพคเกจทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 20  ใน
ดา้นการให้ขอ้มูล พบว่า  ร้อยละ 100 ของสายการบิน B มีขอ้มูลดา้นสัมภาระ และการขอรับบริการ
พิเศษ ร้อยละ 40 มีการให้แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 40 มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองบินท่ีใช้ ร้อยละ 
100 และมีส่วนการจองสามารถท าผา่นปฏิทินท่ีแสดงวนัเดือนปีร้อยละ 100  ในดา้นการเช่ือมโยงขอ้มูล 
(Navigation)  พบว่า  ร้อยละ 60 มีการแสดงรูปแบบชัดเจน มีการเช่ือมโยงจากหน้าหลกักบัหน้าอ่ืนๆ 
ร้อยละ 100 มีลิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลอ่ืน ร้อยละ 100  ในดา้นมลัติมีเดีย (multimedia)  พบวา่ ร้อยละ 
60 มีภาพเคร่ืองบิน ร้อยละ 80 มีภาพท่ีนัง่ มีภาพห้องโดยสารและร้อยละ 60 มีภาพพนกังานสายการบิน 
ร้อยละ 100 มีตวัอกัษรท่ีอ่านง่าย ชดัเจน ในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล พบวา่  ร้อยละ 100 ผูใ้ชบ้ริการสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็ว โดยหาจาก Search engine เช่น Google, Bing, MSN ไดส้ะดวก  ในดา้นขอ้มูลมี
ความหลากหลาย (Miscellaneous)  พบว่า  ร้อยละ 60 มีหัวขอ้ย่อยท่ีแสดงวา่เวบ็ไซต์มีเคร่ืองมือสืบคน้
ของตวัเอง พบวา่ ร้อยละ80มีส่วนท่ีแสดงวา่มีเมนูภาษาให้เลือกมากกวา่ 1 ภาษา ร้อยละ 40 มีหวัขอ้ยอ่ย
ท่ีแสดงวา่เวบ็ไซตมี์ส่วนใหมี้การถามตอบ แสดงความคิดเห็น ฝากขอ้มูลได ้ในดา้นการตลาดพบวา่ ร้อย
ละ 100 มีการจ่ายเงินออนไลน์โดยผ่านบตัรเครดิตและ   มีการส ารองท่ีนัง่ออนไลน์ได ้ ร้อยละ 100  มี
การแสดงราคาในสกุลเงินต่างๆ ร้อยละ 80 มีการแสดงราคาโปรโมชัน่ มีช่องทางอ่ืนให้ช าระเงิน ร้อยละ 
100 และร้อยละ 60 มีขอ้มูลท่ีแสดงถึงรางวลัของสายการบิน  
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สายการบิน C ดา้นความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต ์(Authority) พบว่า ร้อยละ 80  มีท่ีอยูข่อง
สายการบิน ร้อยละ 100 มีอีเมลท่ี์ติดต่อได ้มีช่องทางออนไลน์ ร้อยละ 100 มีเบอร์โทรศพัทข์องสายการ
บิน และร้อยละ 80 เวบ็ไซตมี์การสงวนลิขสิทธ์ิ ในดา้นเน้ือหาและขอ้มูล (content and information) ร้อย
ละ 100 ผูเ้ยีย่มชมสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ร้อยละ 60 มีการแยกหวัขอ้อยา่งเป็นระบบ มีตารางการบินร้อย
ละ 100   มีเส้นทางการบินร้อยละ 100    และมีราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบินร้อยละ 100    และในส่วน
ของบริการเสริม ร้อยละ 60 มีรถเช่า มีส่วนของโรงแรม  และแพคเกจทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 60  ในดา้น
การให้ขอ้มูล พบว่า  ร้อยละ 100 ของสายการบิน C มีขอ้มูลดา้นสัมภาระ และการขอรับบริการพิเศษ 
ร้อยละ 80 มีการให้แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 100 มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองบินท่ีใช้ ร้อยละ 100 
และมีส่วนการจองสามารถท าผ่านปฏิทินท่ีแสดงวนัเดือนปีร้อยละ 100  ในดา้นการเช่ือมโยงขอ้มูล 
(Navigation)  พบว่า  ร้อยละ 40 มีการแสดงรูปแบบชัดเจน มีการเช่ือมโยงจากหน้าหลกักบัหน้าอ่ืนๆ 
ร้อยละ 100 มีลิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลอ่ืน ร้อยละ 100  ในดา้นมลัติมีเดีย (multimedia)  พบวา่ ร้อยละ 
60 มีภาพเคร่ืองบิน ร้อยละ 80 มีภาพท่ีนัง่ มีภาพห้องโดยสารและร้อยละ 60 มีภาพพนกังานสายการบิน 
ร้อยละ 100 มีตวัอกัษรท่ีอ่านง่าย ชดัเจน ในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล พบวา่  ร้อยละ 100 ผูใ้ชบ้ริการสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็ว โดยหาจาก Search engine เช่น Google, Bing, MSN ไดส้ะดวก  ในดา้นขอ้มูลมี
ความหลากหลาย (Miscellaneous)  พบว่า  ร้อยละ 60 มีหัวขอ้ย่อยท่ีแสดงวา่เวบ็ไซต์มีเคร่ืองมือสืบคน้
ของตวัเอง พบวา่ ร้อยละ100 มีส่วนท่ีแสดงว่ามีเมนูภาษาให้เลือกมากกวา่ 1 ภาษา ร้อยละ 100 มีหวัขอ้
ยอ่ยท่ีแสดงวา่เวบ็ไซตมี์ส่วนใหมี้การถามตอบ แสดงความคิดเห็น ฝากขอ้มูลได ้ในดา้นการตลาดพบวา่ 
ร้อยละ 100 มีการจ่ายเงินออนไลน์โดยผา่นบตัรเครดิตและ   มีการส ารองท่ีนัง่ออนไลน์ได ้ ร้อยละ 100  
มีการแสดงราคาในสกุลเงินต่างๆ ร้อยละ 100 มีการแสดงราคาโปรโมชัน่ มีช่องทางอ่ืนให้ช าระเงิน ร้อย
ละ 100 และร้อยละ 80 มีขอ้มูลท่ีแสดงถึงรางวลัของสายการบิน  

สายการบิน D ดา้นความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต ์(Authority) พบวา่ ร้อยละ 100  มีท่ีอยูข่อง
สายการบิน ร้อยละ 100 มีอีเมลท่ี์ติดต่อได ้มีช่องทางออนไลน์ ร้อยละ 100 มีเบอร์โทรศพัทข์องสายการ
บิน และร้อยละ 100 เวบ็ไซตมี์การสงวนลิขสิทธ์ิ ในดา้นเน้ือหาและขอ้มูล (content and information) 
ร้อยละ 100 ผูเ้ยีย่มชมสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ร้อยละ 60 มีการแยกหวัขอ้อยา่งเป็นระบบ มีตารางการบิน
ร้อยละ 100   มีเส้นทางการบินร้อยละ 100    และมีราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบินร้อยละ 100    และใน
ส่วนของบริการเสริม ร้อยละ 40 มีรถเช่า มีส่วนของโรงแรม  และแพคเกจทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 40  ใน
ดา้นการให้ขอ้มูล พบว่า  ร้อยละ 100 ของสายการบิน D มีขอ้มูลดา้นสัมภาระ และการขอรับบริการ
พิเศษ ร้อยละ 60 มีการให้แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 60 มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองบินท่ีใช้ ร้อยละ 
100 และมีส่วนการจองสามารถท าผา่นปฏิทินท่ีแสดงวนัเดือนปีร้อยละ 100  ในดา้นการเช่ือมโยงขอ้มูล 
(Navigation)  พบว่า  ร้อยละ 60 มีการแสดงรูปแบบชัดเจน มีการเช่ือมโยงจากหน้าหลกักบัหน้าอ่ืนๆ 
ร้อยละ 100 มีลิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลอ่ืน ร้อยละ 60  ในดา้นมลัติมีเดีย (multimedia)  พบวา่ ร้อยละ 60 
มีภาพเคร่ืองบิน ร้อยละ 80 มีภาพท่ีนัง่ มีภาพห้องโดยสารและร้อยละ 60 มีภาพพนกังานสายการบิน 
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ร้อยละ 100 มีตวัอกัษรท่ีอ่านง่าย ชดัเจน ในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล พบวา่  ร้อยละ 100 ผูใ้ชบ้ริการสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็ว โดยหาจาก Search engine เช่น Google, Bing, MSN ไดส้ะดวก  ในดา้นขอ้มูลมี
ความหลากหลาย (Miscellaneous)  พบว่า  ร้อยละ 80 มีหัวขอ้ย่อยท่ีแสดงวา่เวบ็ไซต์มีเคร่ืองมือสืบคน้
ของตวัเอง พบว่า ร้อยละ100 มีส่วนท่ีแสดงวา่มีเมนูภาษาให้เลือกมากกวา่ 1 ภาษา ร้อยละ 60 มีหัวขอ้
ยอ่ยท่ีแสดงวา่เวบ็ไซตมี์ส่วนใหมี้การถามตอบ แสดงความคิดเห็น ฝากขอ้มูลได ้ในดา้นการตลาดพบวา่ 
ร้อยละ 100 มีการจ่ายเงินออนไลน์โดยผา่นบตัรเครดิตและ   มีการส ารองท่ีนัง่ออนไลน์ได ้ ร้อยละ 100  
มีการแสดงราคาในสกุลเงินต่างๆ ร้อยละ 100 มีการแสดงราคาโปรโมชัน่ มีช่องทางอ่ืนให้ช าระเงิน ร้อย
ละ 100 และร้อยละ 60 มีขอ้มูลท่ีแสดงถึงรางวลัของสายการบิน  

สายการบิน E ดา้นความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต ์(Authority) พบวา่ ร้อยละ 100  มีท่ีอยูข่อง
สายการบิน ร้อยละ 100 มีอีเมลท่ี์ติดต่อได ้มีช่องทางออนไลน์ ร้อยละ 100 มีเบอร์โทรศพัทข์องสายการ
บิน และร้อยละ 100 เวบ็ไซตมี์การสงวนลิขสิทธ์ิ ในดา้นเน้ือหาและขอ้มูล (content and information) 
ร้อยละ 100 ผูเ้ยี่ยมชมสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ร้อยละ 100 มีการแยกหวัขอ้อยา่งเป็นระบบ มีตารางการ
บินร้อยละ 100   มีเส้นทางการบินร้อยละ 100    และมีราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบินร้อยละ 100    และใน
ส่วนของบริการเสริม ร้อยละ 80 มีรถเช่า มีส่วนของโรงแรมร้อยละ 100  และแพคเกจทวัร์ คิดเป็นร้อย
ละ 80  ในดา้นการให้ขอ้มูล พบวา่  ร้อยละ 100 ของสายการบิน E มีขอ้มูลดา้นสัมภาระ และการขอรับ
บริการพิเศษ ร้อยละ 100 มีการให้แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 100 มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองบินท่ีใช ้
ร้อยละ 100 และมีส่วนการจองสามารถท าผ่านปฏิทินท่ีแสดงวนัเดือนปีร้อยละ 100  ในด้านการ
เช่ือมโยงขอ้มูล (Navigation)  พบวา่  ร้อยละ 80 มีการแสดงรูปแบบชดัเจน มีการเช่ือมโยงจากหนา้หลกั
กบัหนา้อ่ืนๆ ร้อยละ 100 มีลิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลอ่ืน ร้อยละ 100  ในดา้นมลัติมีเดีย (multimedia)  
พบว่า ร้อยละ 40 มีภาพเคร่ืองบิน ร้อยละ 100 มีภาพท่ีนั่ง มีภาพห้องโดยสารและร้อยละ 40 มีภาพ
พนกังานสายการบิน ร้อยละ 100 มีตวัอกัษรท่ีอ่านง่าย ชดัเจน ในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล พบว่า  ร้อยละ 
100 ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็ว โดยหาจาก Search engine เช่น Google, Bing, MSN ได้
สะดวก  ในดา้นขอ้มูลมีความหลากหลาย (Miscellaneous)  พบว่า  ร้อยละ 60 มีหัวขอ้ย่อยท่ีแสดงว่า
เวบ็ไซตมี์เคร่ืองมือสืบคน้ของตวัเอง พบวา่ ร้อยละ100 มีส่วนท่ีแสดงว่ามีเมนูภาษาให้เลือกมากกว่า 1 
ภาษา ร้อยละ 100 มีหวัขอ้ยอ่ยท่ีแสดงวา่เวบ็ไซตมี์ส่วนให้มีการถามตอบ แสดงความคิดเห็น ฝากขอ้มูล
ได ้ในดา้นการตลาดพบว่า ร้อยละ 100 มีการจ่ายเงินออนไลน์โดยผ่านบตัรเครดิตและ   มีการส ารองท่ี
นัง่ออนไลน์ได ้ ร้อยละ 100  มีการแสดงราคาในสกุลเงินต่างๆ ร้อยละ 100 มีการแสดงราคาโปรโมชัน่ 
มีช่องทางอ่ืนใหช้ าระเงิน ร้อยละ 100 และร้อยละ 100 มีขอ้มูลท่ีแสดงถึงรางวลัของสายการบิน  

สายการบิน F ดา้นความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต ์(Authority) พบวา่ ร้อยละ 100  มีท่ีอยูข่อง
สายการบิน ร้อยละ 100 มีอีเมลท่ี์ติดต่อได ้มีช่องทางออนไลน์ ร้อยละ 100 มีเบอร์โทรศพัทข์องสายการ
บิน และร้อยละ 100 เวบ็ไซตมี์การสงวนลิขสิทธ์ิ ในดา้นเน้ือหาและขอ้มูล (content and information) 
ร้อยละ 100 ผูเ้ยี่ยมชมสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ร้อยละ 100 มีการแยกหวัขอ้อยา่งเป็นระบบ มีตารางการ
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บินร้อยละ 100   มีเส้นทางการบินร้อยละ 100    และมีราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบินร้อยละ 100    และใน
ส่วนของบริการเสริม ร้อยละ 100 มีรถเช่า มีส่วนของโรงแรมร้อยละ 100  และแพคเกจทวัร์ คิดเป็นร้อย
ละ 100  ในดา้นการใหข้อ้มูล พบวา่  ร้อยละ 100 ของสายการบิน F มีขอ้มูลดา้นสัมภาระ และการขอรับ
บริการพิเศษ ร้อยละ 100 มีการให้แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 100 มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองบินท่ีใช ้
ร้อยละ 100 และมีส่วนการจองสามารถท าผ่านปฏิทินท่ีแสดงวนัเดือนปีร้อยละ 100  ในด้านการ
เช่ือมโยงขอ้มูล (Navigation)  พบวา่  ร้อยละ 60 มีการแสดงรูปแบบชดัเจน มีการเช่ือมโยงจากหนา้หลกั
กบัหนา้อ่ืนๆ ร้อยละ 100 มีลิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลอ่ืน ร้อยละ 100  ในดา้นมลัติมีเดีย (multimedia)  
พบว่า ร้อยละ 60 มีภาพเคร่ืองบิน ร้อยละ 100 มีภาพท่ีนั่ง มีภาพห้องโดยสารและร้อยละ 60 มีภาพ
พนกังานสายการบิน ร้อยละ 100 มีตวัอกัษรท่ีอ่านง่าย ชดัเจน ในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล พบว่า  ร้อยละ 
100 ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็ว โดยหาจาก Search engine เช่น Google, Bing, MSN ได้
สะดวก  ในดา้นขอ้มูลมีความหลากหลาย (Miscellaneous)  พบว่า  ร้อยละ 80 มีหัวขอ้ย่อยท่ีแสดงว่า
เวบ็ไซตมี์เคร่ืองมือสืบคน้ของตวัเอง พบวา่ ร้อยละ100 มีส่วนท่ีแสดงว่ามีเมนูภาษาให้เลือกมากกว่า 1 
ภาษา ร้อยละ 100 มีหวัขอ้ยอ่ยท่ีแสดงวา่เวบ็ไซตมี์ส่วนให้มีการถามตอบ แสดงความคิดเห็น ฝากขอ้มูล
ได ้ในดา้นการตลาดพบว่า ร้อยละ 100 มีการจ่ายเงินออนไลน์โดยผ่านบตัรเครดิตและ   มีการส ารองท่ี
นัง่ออนไลน์ได ้ ร้อยละ 100  มีการแสดงราคาในสกุลเงินต่างๆ ร้อยละ 100 มีการแสดงราคาโปรโมชัน่ 
มีช่องทางอ่ืนใหช้ าระเงิน ร้อยละ 100 และร้อยละ 100 มีขอ้มูลท่ีแสดงถึงรางวลัของสายการบิน  

สายการบิน G ดา้นความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต ์(Authority) พบวา่ ร้อยละ 100  มีท่ีอยูข่อง
สายการบิน ร้อยละ 100 มีอีเมลท่ี์ติดต่อได ้มีช่องทางออนไลน์ ร้อยละ 100 มีเบอร์โทรศพัทข์องสายการ
บิน และร้อยละ 100 เวบ็ไซตมี์การสงวนลิขสิทธ์ิ ในดา้นเน้ือหาและขอ้มูล (content and information) 
ร้อยละ 100 ผูเ้ยี่ยมชมสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ร้อยละ 100 มีการแยกหวัขอ้อยา่งเป็นระบบ มีตารางการ
บินร้อยละ 100   มีเส้นทางการบินร้อยละ 100    และมีราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบินร้อยละ 100    และใน
ส่วนของบริการเสริม ร้อยละ 60 มีรถเช่า มีส่วนของโรงแรมร้อยละ 100  และแพคเกจทวัร์ คิดเป็นร้อย
ละ 100  ในดา้นการใหข้อ้มูล พบวา่  ร้อยละ 100 ของสายการบิน G มีขอ้มูลดา้นสัมภาระ และการขอรับ
บริการพิเศษ ร้อยละ 100 มีการให้แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 100 มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองบินท่ีใช ้
ร้อยละ 100 และมีส่วนการจองสามารถท าผ่านปฏิทินท่ีแสดงวนัเดือนปีร้อยละ 100  ในด้านการ
เช่ือมโยงขอ้มูล (Navigation)  พบวา่  ร้อยละ 60 มีการแสดงรูปแบบชดัเจน มีการเช่ือมโยงจากหนา้หลกั
กบัหนา้อ่ืนๆ ร้อยละ 100 มีลิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลอ่ืน ร้อยละ 100  ในดา้นมลัติมีเดีย (multimedia)  
พบว่า ร้อยละ 60 มีภาพเคร่ืองบิน ร้อยละ 80 มีภาพท่ีนั่ง มีภาพห้องโดยสารและร้อยละ 60 มีภาพ
พนกังานสายการบิน ร้อยละ 100 มีตวัอกัษรท่ีอ่านง่าย ชดัเจน ในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล พบว่า  ร้อยละ 
100 ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็ว โดยหาจาก Search engine เช่น Google, Bing, MSN ได้
สะดวก  ในดา้นขอ้มูลมีความหลากหลาย (Miscellaneous)  พบว่า  ร้อยละ 60 มีหัวขอ้ย่อยท่ีแสดงว่า
เวบ็ไซตมี์เคร่ืองมือสืบคน้ของตวัเอง พบวา่ ร้อยละ100 มีส่วนท่ีแสดงว่ามีเมนูภาษาให้เลือกมากกว่า 1 
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ภาษา ร้อยละ 100 มีหวัขอ้ยอ่ยท่ีแสดงวา่เวบ็ไซตมี์ส่วนให้มีการถามตอบ แสดงความคิดเห็น ฝากขอ้มูล
ได ้ในดา้นการตลาดพบว่า ร้อยละ 100 มีการจ่ายเงินออนไลน์โดยผ่านบตัรเครดิตและ   มีการส ารองท่ี
นัง่ออนไลน์ได ้ ร้อยละ 100  มีการแสดงราคาในสกุลเงินต่างๆ ร้อยละ 100 มีการแสดงราคาโปรโมชัน่ 
มีช่องทางอ่ืนใหช้ าระเงิน ร้อยละ 100 และร้อยละ 100 มีขอ้มูลท่ีแสดงถึงรางวลัของสายการบิน  

สายการบิน H ดา้นความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต ์(Authority) พบวา่ ร้อยละ 80  มีท่ีอยูข่อง
สายการบิน ร้อยละ 100 มีอีเมลท่ี์ติดต่อได ้มีช่องทางออนไลน์ ร้อยละ 100 มีเบอร์โทรศพัทข์องสายการ
บิน และร้อยละ 100 เวบ็ไซตมี์การสงวนลิขสิทธ์ิ ในดา้นเน้ือหาและขอ้มูล (content and information) 
ร้อยละ 100 ผูเ้ยีย่มชมสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ร้อยละ 60 มีการแยกหวัขอ้อยา่งเป็นระบบ มีตารางการบิน
ร้อยละ 100   มีเส้นทางการบินร้อยละ 100    และมีราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบินร้อยละ 100    และใน
ส่วนของบริการเสริม ร้อยละ 60 มีรถเช่า มีส่วนของโรงแรมร้อยละ 60  และแพคเกจทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 
20  ในดา้นการให้ขอ้มูล พบว่า  ร้อยละ 100 ของสายการบิน H มีขอ้มูลดา้นสัมภาระ และการขอรับ
บริการพิเศษ ร้อยละ 60 มีการให้แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 60 มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองบินท่ีใช ้
ร้อยละ 100 และมีส่วนการจองสามารถท าผ่านปฏิทินท่ีแสดงวนัเดือนปีร้อยละ 100  ในด้านการ
เช่ือมโยงขอ้มูล (Navigation)  พบวา่  ร้อยละ 60 มีการแสดงรูปแบบชดัเจน มีการเช่ือมโยงจากหนา้หลกั
กบัหนา้อ่ืนๆ ร้อยละ 100 มีลิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลอ่ืน ร้อยละ 100  ในดา้นมลัติมีเดีย (multimedia)  
พบว่า ร้อยละ 60 มีภาพเคร่ืองบิน ร้อยละ 100 มีภาพท่ีนั่ง มีภาพห้องโดยสารและร้อยละ 60 มีภาพ
พนกังานสายการบิน ร้อยละ 100 มีตวัอกัษรท่ีอ่านง่าย ชดัเจน ในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล พบว่า  ร้อยละ 
100 ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็ว โดยหาจาก Search engine เช่น Google, Bing, MSN ได้
สะดวก  ในดา้นขอ้มูลมีความหลากหลาย (Miscellaneous)  พบว่า  ร้อยละ 80 มีหัวขอ้ย่อยท่ีแสดงว่า
เวบ็ไซต์มีเคร่ืองมือสืบคน้ของตวัเอง พบว่า ร้อยละ60 มีส่วนท่ีแสดงว่ามีเมนูภาษาให้เลือกมากกว่า 1 
ภาษา ร้อยละ 60 มีหวัขอ้ยอ่ยท่ีแสดงวา่เวบ็ไซตมี์ส่วนให้มีการถามตอบ แสดงความคิดเห็น ฝากขอ้มูล
ได ้ในดา้นการตลาดพบว่า ร้อยละ 100 มีการจ่ายเงินออนไลน์โดยผ่านบตัรเครดิตและ   มีการส ารองท่ี
นัง่ออนไลน์ได ้ ร้อยละ 100  มีการแสดงราคาในสกุลเงินต่างๆ ร้อยละ 100 มีการแสดงราคาโปรโมชัน่ 
มีช่องทางอ่ืนใหช้ าระเงิน ร้อยละ 100 และร้อยละ 100 มีขอ้มูลท่ีแสดงถึงรางวลัของสายการบิน  

การประเมินดว้ยแนวทาง 8 ดา้นขา้งตน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Everhart (1996) ท่ีได้
คิดรายการตรวจสอบ เพื่อผูป้ระเมินจะสามารถบอกได้ว่า เน้ือหาในเว็บไซต์มีอะไรบา้ง และน าไป
ปรับปรุงคุณภาพของเวบ็ไซตต่์อไป ส าหรับขั้นตอนการประเมินระดับการพฒันาเว็บไซต์ของ
สายการบินท่ีเปิดด าเนินการในประเทศไทย ผูว้ิจยัน าเอาทฤษฎี eMICA มาใช ้พบวา่  ในขั้นท่ี 1 ร้อยละ 
100 หรือ 8 เวบ็ไซตข์องสายการบินท่ีเปิดด าเนินการในประเทศไทย มีส่วนของขอ้มูลเบ้ืองตน้ เช่น ช่ือ
บริษทั ท่ีอยู ่บริเวณท่ีตั้ง ร้อยละ 87 หรือ 7 เวบ็ไซตข์องสายการบินท่ีเปิดด าเนินการในประเทศไทย มี มี
ขอ้มูลเชิงลึก เช่น รายงานประจ าปี งบการเงิน งบก าไรขาดทุน ท่ีอยูท่างอีเมล์ ขอ้มูลกิจกรรมของบริษทั 
เช่น งานเปิดตวัเส้นทางการบินใหม่ งานรับรางวลัสายการบินท่ีมีหนา้เวบ็ไซตดี์เด่น  ขั้นท่ี 2  ส่วนแสดง
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สินคา้ พบวา่ร้อยละ 87 หรือ 7 เวบ็ไซต์ของสายการบินท่ีเปิดด าเนินการในประเทศไทย มีขอ้มูลระดบั
น้อยสุด ร้อยละ 100 หรือ 8 เว็บไซต์ของสายการบินท่ีเปิดด าเนินการในประเทศไทยมีข้อมูลถึง
ระดบักลาง คือมีส่วนท่ีแสดงสินคา้พื้นฐาน แบบฟอร์มออนไลน์ ลิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลอ่ืนๆ มีแผนท่ี 
หรือส่วนส่งเสริมการขายแต่มีเพียง 2 เวบ็ไซตข์องสายการบินคิดเป็นร้อยละ 25 ท่ีมีขอ้มูลถึงระดบัสูง 
เช่น ห้องแชท ภาพเคล่ือนไหว มลัติมิเดีย จดหมายข่าวหรืออีเมล์อพัเดทขอ้มูล  ขั้นท่ี 3  ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 7 เวบ็ไซตข์องสายการบินท่ีเปิดด าเนินการในประเทศไทย มีการจดัเก็บรายการทางออนไลน์
ท่ีปลอดภยั มีขอ้มูลบตัรเครดิตของลูกคา้ ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ สถานะการซ้ือขาย  

 
8.  ข้อเสนอแนะ 

8.1  การประเมินเวบ็ไซต ์ 
จากการศึกษาผลการประเมินท่ีท าโดยผูว้ิจยัและพนักงานบริษทัตวัแทนจ าหน่ายบตัร

โดยสารเคร่ืองบินท่ีเป็นสมาชิก IATA ท าให้ทราบวา่ สายการบินสามารถน าขอ้มูลไปพฒันาดา้นต่างๆ
ดงัน้ี ในส่วนดา้นเน้ือหาและขอ้มูล ควรเพิ่มการบริการเสริม เช่น รถเช่า โรงแรม แพคเกจทวัร์ ในดา้น
การให้ขอ้มูลควรเพิ่มการขอรับบริการพิเศษ ในด้านการเช่ือมโยงขอ้มูลควรเพิ่มการให้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงรูปแบบท่ีชดัเจน ในดา้นขอ้มูลมีความหลากหลาย ควรเพิ่มการตอบค าถาม การแสดง
ความคิดเห็น การฝากขอ้มูล  นอกจากนั้นควรมีขอ้มูลสืบคน้เป็นของตนเอง  และควรมีเมนูภาษาให้
เลือกมากกวา่ 1 ภาษา  ในดา้นขอ้มูลทางการตลาด ทุกสายการบินควรจะมีการช าระเงินผา่นหนา้เวบ็ไซต์
ไดโ้ดยตรง  

8.2  การประเมินโดยใชท้ฤษฎี eMICA 
จากผลการประเมินโดยใชท้ฤษฎี eMICA  หรือ รูปแบบการน าอินเทอร์เน็ตมาใชท้างการ

คา้ พบว่า  ส่วนห้องแชท ภาพเคล่ือนไหว มลัติมีเดีย จดหมายข่าว อีเมล์อพัเดตขอ้มูล การจองท่ีพกั
ออนไลน์ ท่ีพกั หรือรถเช่ายงัขาดอยู่ และควรเพิ่มส่วนแสดงสินคา้พื้นฐาน แบบฟอร์มออนไลน์ลิงค์
เช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลอ่ืนๆ นอกจากนั้นควรเพิ่มส่วนส่งเสริมการขาย และควรจดัระเบียบการน าเสนอให้
เป็นระบบ   

8.3  ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป   
ศึกษา เปรียบเทียบ ประเมินระดบัการพฒันาและภาพรวมของเวบ็ไซต์สายการบินท่ีเปิด

ด าเนินการในประเทศไทยกบัเวบ็ไซตข์องสายการบินต่างประเทศ   
 
 
 
 
 

397



บรรณานุกรม 
 
กระปุกดอทคอม, ทีมข่าวการเงิน – เศรษฐกิจ.  (2557).  การบินไทยเผยผลประกอบการปี 2556 ขาดทุน 

12,000 ล้านบาท.  สืบคน้ 16 พฤษภาคม 2558, จาก 
http://money.kapook.com/view83190.html 

บริษทั ไอเดียล ครีเอชัน่ เซ็นเตอร์ จ  ากดั.  (2558).  การตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Marketing) คือ
อะไร.  สืบคน้ 28 กุมภาพนัธ์ 2558, จาก http://www.ic-
myhost.com/help/website/electronic_marketing .html 

ปรัชญนนัท ์ นิลสุข.   (2546, มกราคม – เมษายน).  การประเมินคุณภาพเวบ็ขอ้มูลสารสนเทศ.  วารสาร
รังสิตสารสนเทศ, 9(1), 19 – 27. 

รายได้ 2 ล้านล้าน มหัศจรรย์ท่องเท่ียวไทย.  (2556).  สืบคน้ 2 กุมภาพนัธ์ 2558, จาก http://business 
plusmag.com 

Assawin  Sangpikul.  (2010).  Marketing Ecotourism through the Internet: A Case of Ecotourism  
Business in Thailand.  International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 
11(2), 107-134. 

Doolin, B., Burgess, L., & Cooper, J.  (2002, October).  Evaluating the use of the Web for tourism 
marketing: A case study from New Zealand.  Tourism Management, 23(5), 557-561. 

Everhart, N.  (1996).  Web Page Evaluation Worksheet.  New York: Division of Library and 
Information Science Saint John University.  Retrieved from 
http://www.duke.edu/~de1/evaluate.html 

 

 

398



ปัจจัยก ำหนดรำคำทองค ำในระยะส้ัน 

Determinants of  The Price of Gold  in Short Run 

อรพรรณ  สิทธิชยั 

 

บทคดัยอ่ 
          
          บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองค าในระยะสั้น 

ซ่ึงจากผลการศึกษาส่วนใหญ่ในอดีตพบวา่  ราคาทองค าจะขยบัตวัสูงข้ึนไปตามอตัราเงินเฟ้อ  กล่าวได้
วา่ทองค าเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีคนทัว่ไปถือไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงจากเงินเฟ้อ  แต่เน่ืองจากมีปัจจยั
อ่ืนๆท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองค าอยู่หลายปัจจยั การศึกษาในคร้ังน้ีจึงใช้  ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศของสหรัฐ อตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง อตัราเงินเฟ้อของประเทศสหรัฐ สัดส่วนทองค าส ารอง
ของประเทศขนาดใหญ่ และดชันีราคาในตลาดหุน้มาใชใ้นการศึกษาร่วมดว้ย โดยใชข้อ้มูลรายไตรมาส 
ระหวา่งปี 1985 ถึงปี 2013  โดยวิธี Ordinary Least Square (OLS)  ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ทองค าไม่
สามารถน ามาใช้ป้องกนัความเส่ียงจากเงินเฟ้อในระยะสั้นได ้ ส่วนปัจจยัท่ีมีผลและไม่มีผลต่อราคา
ทองค าในระยะสั้นคือ ผลตอบแทนจากตลาดหุน้และปริมาณทองค าส ารองของประเทศ ตามล าดบั 
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          Abstract 
             The purpose of this paper is to investigate the factor affecting short run price of gold 
.The recent study found that the price of gold change in the same direction with inflation. So 
gold is one of the instruments to hold that minimize the risk of inflation. This study use US 
GDP , real exchange rate, US inflation rate, gold reserve ratio and stock price index using 
quarter data between 1985 to 2013 by OLS method. The result found that Gold cannot be used 
to protect the risk of inflation in short run. Factor affecting the price of Gold in short run is the 
return from stock market while gold reserve ratio is no effect. 
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บทน ำ 

ปัจจุบนัยุคทุนนิยม เงินทุนถูกใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มปริมาณเงินและสินทรัพยท่ี์ถือ
ครองอยู ่ การลงทุนคือการท่ีบุคคลน าเงินทุนท่ีมีอยูไ่ปใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มปริมาณเงินและ
สินทรัพยข์องตนเอง หรือถา้จะอธิบายให้เจาะจงกว่านั้น การลงทุนคือการน าเงินทุนท่ีมีอยู่ไป
ซ้ือเคร่ืองมือทางการเงินหรือสินทรัพยท์างการเงินต่างๆ เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนคือก าไร ทั้งใน
รูปของดอกเบ้ีย ส่วนแบ่ง หรือการเพิ่มมูลค่าของหลักทรัพย์นั้นๆ เช่น พนัธบตัร ตราสาร
อนุพนัธ์ หุ้น  หรือการซ้ือขายทรัพยสิ์นต่างประเทศ เช่น อตัราแลกเปล่ียน  แต่อยา่งไรก็ตาม 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากมีความเคล่ือนไหวของราคาสูงอยา่งหน่ึงคือ ทองค า  
ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของคนทัว่ไป เน่ืองจากมีอุปสงค์เพื่อการใช้ และอุปสงค์เพื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ส าหรับอุปสงคเ์พื่อการใชน้ั้น เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองประดบั เหรียญ  ใชใ้นอุตสาหกรรมและทางทนั
ตกรรม ส่วนอุปสงค์เพื่อเป็นทรัพยสิ์นนั้น ถือครองโดยรัฐบาล กองทุน และนักลงทุนทัว่ไป 
เพื่อการลงทุน นอกจากน้ี ทองค ายงัถูกมองว่าเป็นเคร่ืองมือเพื่อใช้ช่วยป้องกนัความเส่ียงจาก
เงินเฟ้อ และถูกถือแทนสินทรัพยท่ี์มีผลตอบแทนไม่แน่นอนอ่ืนๆ  แต่ในความเป็นจริงแลว้การ
ท่ีทองค าเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยป้องกนัเงินเฟ้อตามท่ีคนส่วนใหญ่เขา้ใจอาจไม่เป็นไปตามนั้น
เสมอไป  เน่ืองจากมีปัจจยัอ่ืนท่ีกระทบกบัอุปสงคข์องทองค าอีก ไม่วา่จะเป็น การคาดการณ์ต่อ
อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ การคาดการณ์ต่อเงินเฟ้อ ความสามารถในการรับ
ความเส่ียงของบุคคล และผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์เป็นตน้ 

หากราคาทองค าในตลาดถูกก าหนดจากอุปสงค์และอุปทานในตลาดตามหลกัทฤษฎี
แลว้ 
ในการศึกษาจะเพิ่มตวัแปรอ่ืนท่ีมีผลต่อราคาทองค าเขา้ไป ซ่ึงจะมีผลท าให้ราคาทองค ามีความ
ผนัผวนได้ในระยะสั้ น ได้แก่การคาดการณ์จากนักลงทุน และปริมาณทองค าส ารองของ
ประเทศส าคญั ต่างๆ ส่วนในระยะยาว เป็นท่ีคาดกนัวา่ราคาทองค าจะเพิ่มข้ึนตามอตัราเงินเฟ้อ 
และยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการป้องกนัเงินเฟ้อ อยา่งไรก็ตามในช่วงไม่ก่ีทศวรรษท่ีผา่นมา 
พบปรากฎการณ์ว่าทองค าไม่สามารถท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือป้องกนัเงินเฟ้อไดต้ามท่ีคาดกนั 
โดยในรูปท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงราคาทองค ากบัเงินเฟ้อแบบรายเดือนช่วงปี 1978 ถึง 2012 ของ
ประเทศสหรัฐฯ ราคาทองค าในเดือนมกราคมปี 1982 คือ 384 ดอลลาร์ สหรัฐฯต่อออนซ์ 
เปล่ียนเป็น 283 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อออนซ์ในปี 1999 ซ่ึงหากทองค าสามารถเป็นเคร่ืองมือ
ป้องกนัเงินเฟ้อไดจ้ริงแลว้ ก็ควรมีราคาท่ีสูงข้ึนถึงประมาณ 691 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์  จาก
ขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่หากบุคคลถือครองทองค าตั้งแต่เดือนมกราคม 1982 จนถึงเดือน
ธนัวาคม 1999 จะท าให้ขาดทุนไปถึงร้อยละ 41 ของเงินตน้  จากขอ้สังเกตน้ีเองจึงท าให้เกิด
เป็นแนวคิดของการศึกษาเพื่อหาค าตอบในคร้ังน้ี    
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 รูปท่ี 1 

 

 

การศึกษาในคร้ังน้ี จะใช้แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เร่ืองอุปสงค์และ
อุปทาน มาศึกษาเพื่อหาค าตอบวา่ทองค าจะสามารถถือไวเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อป้องกนัเงินเฟ้อใน
ระยะสั้น และระยะยาวไดห้รือไม่ รวมทั้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองค าอีกดว้ย 
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แนวคิดทฤษฎ ี

 ทฤษฎีอุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายอิทธิพลท่ีก าหนด
ปริมาณอุปสงค์ และอุปทาน โดยปัจจัยท่ีก าหนดปริมาณอุปสงค์ได้แก่ ระดับราคาสินค้าท่ี
ต้องการซ้ือ รายได้ของผูบ้ริโภค ระดับราคาสินค้าอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รสนิยมของผูบ้ริโภค การ
คาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต และปัจจัยอ่ืนๆ เช่น อตัราดอกเบ้ีย และอตัราภาษี ส่วนปัจจยัท่ี
ก าหนดปริมาณอุปทาน ไดแ้ก่ ตน้ทุนการผลิต ระดบัราคาสินคา้และบริการชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
สภาพดินฟ้าอากาศ เทคโนโลยี และนโยบายภาครัฐ โดยดุลยภาพของตลาดจะเกิดราคาสินคา้ 
และการท างานของกลไกราคาจะเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการปรับตวัของอุปสงค์และอุปทานเพื่อ
เขา้สู่ดุลยภาพ และเม่ือปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงค์ หรืออุปทานเปล่ียนแปลง ก็จะส่งผลท าให้ราคา
สินคา้เปล่ียนแปลงไป 

 ทฤษฎีการลงทุน (อา้งถึงใน วีรกร ทิพยานนท ์หนา้ 39) อธิบายแนวคิดของ Reilly and 
Brown (2003) อธิบายถึงการลงทุน หมายถึง การน าเงินจ านวนหน่ึงท่ีเก็บไวใ้นเวลาหน่ึง ไปท า
ให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคต ซ่ึงจะช่วยชดเชยให้แก่ผูรั้บเงิน โดยกระแสเงินสดรับใน
อนาคตท่ีได้ควรจะคุ้มค่ากับส่ิงท่ีเสียไป อตัราเงินเฟ้อ และความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต 

 ทฤษฎีการคาดการณ์ราคาในสินทรัพยเ์ก็งก าไร (อา้งถึงในกิตติพงษ์ สรรเพชุดาญาณ 
หนา้ 24-27) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการซ้ือขาย ของผูท่ี้อยูใ่นตลาดสินทรัพยท่ี์มีการเก็ง
ก าไร โดยการตดัสินใจจะใชก้ารคาดการณ์ราคาเป็นหลกั ซ่ึงผูซ้ื้อ ผูข้ายแต่ละรายมีพฤติกรรมเป็น
นกัเก็งก าไร โดยจะไดรั้บขอ้มูลเช่นเดียวกนัในแต่ละวนั แบบจ าลองน้ีมีการพฒันามาจากทฤษฎี
ราคา ซ่ึงก าหนดให้การคาดการณ์คงท่ี เช่น ผูซ้ื้อแต่ละรายเช่ือวา่ราคาในปัจจุบนัจะคงท่ีอยูต่ลอด 
ซ่ึงในความเป็นจริงมิไดเ้ป็นเช่นนั้น เน่ืองจากราคาในอดีตสะทอ้นสภาพตลาดในระยะสั้น จึงได้
มีการพฒันาทฤษฎีการคาดการณ์ซ้ือขายในตลาด โดยใชแ้บบจ าลองแบบพลวตัร แบบจ าลองท่ีใช้
กนัอยา่งแพร่หลายคือ แบบจ าลองการคาดการณ์ท่ีเหมาะสม (adaptive expectations model) และ
มีการปรับให้เหมาะสมมาเป็นล าดบั โดยผูซ้ื้อจะใช้ระดบัการคาดการณ์ของราคาแต่ละราย เป็น
ตวัวดัราคาท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบนั ณ ช่วงเวลา t โดยดูจากราคาท่ีเกิดข้ึนในอดีต ณ ช่วงเวลา t-1 
ระดบัการคาดการณ์ของแต่ละรายจะไม่เท่ากนั ซ่ึงตอ้งข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆท่ีแต่ละคนไดรั้บ และ
จากแบบจ าลองน้ีจึงถูกน ามาใชว้ิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของราคาทองค าในอดีต วา่มีผลต่อ
ราคาทองค าในปัจจุบนัหรือไม่ในทิศทางใด เน่ืองจากตลาดทองค าในระยะสั้นถูกมองวา่มีการซ้ือ
ขายจากพฤติกรรมการเก็งก าไร 
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 ทฤษฎีการวเิคราะห์มูลค่าพื้นฐาน (อา้งถึงในกิตติวจัน์ ตุลสงวน หนา้ 30-35) อธิบายถึง
การวิเคราะห์ราคา โดยใช้ปัจจยัพื้นฐานท่ีก าหนดความต้องการซ้ือและขาย เพื่อน าไปสู่การ
คาดการณ์ราคา การเปล่ียนแปลงภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการซ้ือขาย 
นอกจากนั้นยงัตอ้งพิจารณาในเร่ืองของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์น เช่น หุ้น 
หรือหลกัทรัพยอ่ื์น ซ่ึงผูว้ิเคราะห์จ าเป็นตอ้งพิจารณาดชันีช้ีภาวะเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนัและอนาคต นโยบายภาครัฐ เหตุผลทาง
ทฤษฎีท่ีสนบัสนุนการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานนั้น มีรากฐานมาจากแนวคิดท่ีว่า มูลค่าท่ีแทจ้ริง 
และราคาตลาดของหลกัทรัพยค์วรอยูใ่กลเ้คียงกนั 

 ทฤษฎีการเลือกถือสินทรัพย ์(อา้งถึงในวีรกร ทิพยานนท ์หนา้ 32-35)เป็นการพิจารณา
ถึงการตดัสินใจเลือกสินทรัพย ์ซ่ึงมีคุณสมบติัเฉพาะตวัแตกต่างกนั ได้แก่ เงินสด พนัธบตัร
รัฐบาล หุ้น และทอง ด้านอุปสงค์ของสินทรัพยส่ิ์งส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาก็คือ ความเส่ียง และ
อตัราผลตอบแทน และการท่ีบุคคลจะเลือกถือสินทรัพย ์หรือหลกัทรัพยใ์ดจะตอ้งพิจารณาว่า 
ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บนั้นสูงกวา่ตน้ทุนของความเส่ียงในการเลือกถือสินทรัพยป์ระเภท
นั้นๆ 

 นอกจากความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนแลว้ คุณลกัษณะท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง
ของสินทรัพยท่ี์ตอ้งพิจารณาก็คือ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ ซ่ึงกระทบต่อสินทรัพยช์นิดต่างๆ
แตกต่างกนั จากอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงท่ีไดรั้บ ซ่ึงสินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงินมีอตัราผลตอบแทน
ท่ีแท้จริงตรงกันข้ามกับภาวะเงินเฟ้อท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน แต่ในหลักทรัพย์ชนิดอ่ืน อัตรา
ผลตอบแทนจะแปรผนัในทิศทางเดียวกนักบัภาวะเงินเฟ้อ เช่น บา้น  

 
งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
  จากการศึกษาของศิรประภา แกว้มณี (2549) โดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งราคา
น ้ ามนักบัราคาทองค า พบว่าราคาน ้ ามนักบัราคาทองค ามีความสัมพนัธ์กนั เน่ืองจากราคาน ้ ามนั
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดเงินเฟ้อ และจะผลกัดนัใหร้าคาทองค าสูงข้ึน เน่ืองจากทองค าสามารถ
รักษาค่าของเงินได้เป็นอย่างดี ผลการศึกษาพบว่า ถา้พิจารณาความสัมพนัธ์ในระยะยาว ราคา
ทองค าล่วงหนา้จะมีความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัราคาน ้ามนัล่วงหนา้ ท่ีราคาล่วงหนา้ 7 เดือน โดยมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ขณะท่ี กิตติพงษ์ สรรเพชุดาญาณ (2551) ศึกษาปัจจยัก าหนด
ราคาทองค าแท่งในประเทศไทย พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาทองค าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดย
ปัจจยัท่ีส่งผลในทิศทางเดียวกบัราคาทองค า คืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ราคาทองค า
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แท่งในตลาดลอนดอน และดชันีราคาผูบ้ริโภค ในขณะท่ีปัจจยัท่ีส่งผลในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและราคาน ้ ามนัดิบดูไบ สอดคลอ้งกบักิติวจัน์ ตุลสงวน (2552) ท่ีศึกษา
ดุลยภาพในระยะยาวดว้ยวธีิ Cointegration พบวา่ ปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีส่งผลต่อราคา
ทองค าภายในประเทศไทย คืออตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์ ดชันีราคาผูบ้ริโภคเปรียบเทียบ
ระหวา่งไทยกบัสหรัฐ อตัราดอกเบ้ียโยบายเปรียบเทียบระหวา่งไทยกบัสหรัฐ และราคาน ้ ามนัดิบ
ในตลาด Nymex มีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวกบัราคาทองค าแท่งภายในประเทศ ซ่ึง
พจนา ค าวงั (2552)ศึกษาปัจจยัก าหนดราคาทองค าแท่งภายในประเทศไทย โดยใช้ตวัแปรคือ 
ราคาทองค าในตลาดโลก อตัราแลกเปล่ียน ดัชนีราคาผูบ้ริโภค และประมาณการทองค าส ารอง
ระหว่างประเทศ โดยปัจจัยทั้ งหมดมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาทองค าแท่ง
ภายในประเทศ ขณะท่ีการศึกษาของ ขวญัใจ จนัทร์สุวรรณ (2553) พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกบัราคาทองค าในประเทศ คือ ราคาทองค าจากต่างประเทศ และผลิตภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP) ส่วนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มคือ อตัราแลกเปล่ียนสกุล
เงินบาทต่อสหรัฐ และอตัราดอกเบ้ีย แต่ปัจจยัทั้งสองไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ขณะท่ีจิรวชัร์ นนัตา 
(2554)ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า และราคาทองค าแท่งในประเทศ
ไทย พบวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากกบัราคาทองค าแท่งในประเทศไทย มีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพ
ในระยะยาวแบบทิศทางเดียว และการเพิ่มข้ึนของราคาทองค า เป็นสาเหตุของการเพิ่มข้ึนของ
อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก  

   การศึกษางานวิจยัจากต่างประเทศ โดยEric J. Levin, Robert E. Wright (2006) กบั 
Ghosh, D.P., E.J. Levin, P. Macmillan และ R.E. Wright (2004) ศึกษาราคาทองค าทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวโดยวิธี Cointegration พบว่า มีส่วนเบ่ียงเบนของราคาทองค าในระยะสั้นออก
จากระยะยาว ตามอตัราเงินเฟ้อ ความผนัผวนของเงินเฟ้อ ความเส่ียงเครดิต อตัราแลกเปล่ียนถ่วง
น ้ าหนกัการคา้ และอตัราค่าเช่าทองค า ขณะท่ี Dooley, M.P., Isard, P. และ Taylor, M.P. (1995) 
กบั Sjaastad, L.A. และ F. Scacciallani (1996) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของราคาทองค ากบัอตัรา
แลกเปล่ียน โดยใช้วิธี cointegration พบว่า ในระยะยาว ราคาทองค ามีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
แลกเปล่ียนในทิศทางตรงกนัขา้ม  
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วธิกีารศกึษา 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจะใช้ตัวแปรตาม
แบบจ าลองดา้นล่างมาใชใ้นการศึกษา โดยใชว้ธีิ OLS เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาทองค า
กบัปัจจยักระทบอ่ืนๆ  

 

 ),,,,,( GRSPREERGDPINFfP USUSUSUSg    

 6543210 loglogloglogloglogloglog  GRSPREERGDPINFP USUSUSUSg

 

 

 ก าหนดให ้

         gP
      =   ราคาทองค าแบบ nominal เป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์    

INFus  =    อตัราเงินเฟ้อของประเทศสหรัฐ 

 GDPus = ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศของสหรัฐฯ 

 REERu= อตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงดอลลาร์สหรัฐฯ 

 SPus    = ผลตอบแทนตลาดหุน้ Standard and Poor 500 ดชันี 

GR     = ปริมาณทองค าส ารองของประเทศส าคญั 

        = หุ่นจ าลองตวัแทน ราคาทองค าท่ีแตกต่างกนัในสองช่วง 
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ค ำอธิบำยตัวแปร 

 
1. อตัราเงินเฟ้อประเทศสหรัฐฯ ( USINF ) เป็นหน่ึงในตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อราคาทองค า 

ตามสมมุติฐานและความเช่ือทัว่ไปท่ีวา่ทองค าเป็นเหน่ึงในเคร่ืองป้องกนัความเส่ียงจากเงิน
เฟ้อ โดยใชด้ชันีราคาผูบ้ริโภคเป็นตวัแปรแทนราคาทัว่ไปของสินคา้ภายในประเทศสหรัฐฯ 
เน่ืองจากสมมุติฐานท่ีวา่ เงินเฟ้อจะช่วยเพิ่มราคาทองค าตามอุปสงคท์องค าท่ีเพิ่มข้ึน นัน่คือ
เม่ือเกิดเงินเฟ้อ ราคาทองค าก็จะสูงข้ึนไปในทิศทางเดียวกบัเงินเฟ้อ 

 
2. ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของสหรัฐฯ ( USGDP ) เป็นตวัแปรเน่ืองจากเป็นตวัควบคุม

ความโนม้เอียงในการวดัความสัมพนัธ์ระยะยาวของระดบัราคาสินคา้ทัว่ไปกบัราคาทองค า 
เน่ืองจากมีความเป็นไปไดท่ี้ในระยะยาว การเพิ่มข้ึนของระดบัรายไดอ้าจมีผลต่อราคาทองค า 
ผา่นการซ้ือขายเคร่ืองประดบัท าจากทองค าเพิ่มมากข้ึน และอาจเพิ่มอุปสงคข์องทองค าเพื่อ
การลงทุนอีกดว้ย 
นัน่คือราคาทองค าจะมีความสัมพนัธ์กบั GDP ในทิศทางเดียวกนั  

 

3. อตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงของประเทศสหรัฐฯ ( USREER ) เป็นตวัแปรท่ีน ามาใชเ้น่ืองจาก
ราคาทองค าส่วนใหญ่ในตลาดโลกมีมูลค่าอยูใ่นรูปของเงินสกุลดอลลาร์ จากการศึกษาใน
อดีต การเพิ่มข้ึนของราคาเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ท าให้ราคาทองค าสูงข้ึน ส าหรับนัก
ลงทุนท่ีไม่มีเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ท าให้ความตอ้งการทองค าลดลง และกดราคาทองค า
ใหล้ดลง หรือราคาทองค าจะเพิ่มข้ึน เม่ือค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง 

 
4. ผลตอบแทนตลาดหุ้นผ่านดชันี Standard and Poor 500 ของประเทศสหรัฐฯ ( USSP ) มี

อิทธิพลต่ออุปสงค์ทองค า เน่ืองจากหากบุคคลมีอุปสงค์ในทองค าเพิ่มข้ึน (ลดลง)  หาก
ผลตอบแทนจากตลาดหุ้นลดลง (เพิ่มข้ึน) จากผลการศึกษาในอดีตเช่ือว่าความสัมพนัธ์
ระหวา่งราคาทองค าและผลตอบแทนจากตลาดหุน้ จะเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 
5. ปริมาณทองค าส ารองประเทศ ใช้เป็นตวัแทนของประเทศท่ีส าคญัจ านวน 5 ประเทศท่ีมี

สัดส่วนการถือครองทองค ามากท่ีสุดในช่วงเวลาท่ีก าหนด ไดแ้ก่ สหรัฐฯ เยอรมนี ฝร่ังเศส 
ญ่ีปุ่น และจีน หากประเทศเหล่าน้ีมีอุปสงคม์ากข้ึน มีผลต่ออุปสงคท์องค ารวมของโลกสูงข้ึน 
และท าใหร้าคาเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกนั 
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6. ตวัแปรหุ่นจ าลองถูกเพิ่มเขา้มาในสมการ โดยก าหนดค่าให้เป็น 0 หรือ 1 เป็นตวัแทนของ
การ มีหรือไม่มีอยู่ ของส่ิงท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงผลลพัธ์ ของการศึกษาน้ี โดยตวัเลข 0 
เป็นตวัแทนของช่วงเวลาก่อนท่ีราคาทองค าปรับตวัสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ช่วงก่อนไตรมาส
แรกของปี 2002 และเลข 1 เป็นตวัแทนของช่วงเวลาหลงัจากนั้น 

 

การศึกษาน้ีเลือกใชร้าคาทองค าของสหรัฐ เน่ืองจากประเทศสหรัฐฯเป็นแหล่งอุปทาน
ของ  ทองค าเป็นอนัดบัสองรองจากประเทศแอฟริกา และโดยท่ีเงินดอลลาร์สหรัฐฯเป็นเงิน
สกุลหลกัท่ีใชเ้ป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนระหวา่งสกุลเงินต่างๆของประเทศในแทบทุก
ภูมิภาคของโลก  

โดยท่ีประเทศไทยเป็นประเทศผูน้ าเขา้ทองค าจากต่างประเทศ เน่ืองจากไม่สามารถ
ผลิตทองค าได ้ซ่ึงตลาดทองค าโดยทัว่ไปจะใชเ้งินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินอา้งอิงใน
การซ้ือขาย ซ่ึงราคาทองค าในประเทศไทยจะเปล่ียนแปลงไปตามราคาทองค าจากสหรัฐฯ 
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ผลกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

       

 
  

        

 

 

Dependent Variable: US_GP   
          Method: Least Squares   
          Date: 05/10/14   Time: 21:31   
          Sample: 1985Q1 2013Q4   
         Included observations: 124   
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.781961 1.045499 1.704412 0.0909 
US_INF -3.354974 1.137642 -2.949058 0.0038 
US_GDP 3.184080 0.814105 3.911143 0.0002 
US_REER -1.435328 0.195543 -7.340229 0.0000 
US_SP -0.846729 0.130008 -6.512878 0.0000 
DUM 0.098119 0.044488 2.205535 0.0294 
     
     R-squared 0.697048     Mean dependent var 2.625443 
Adjusted R-squared 0.684211     S.D. dependent var 0.158197 
S.E. of regression 0.088899     Akaike info criterion -1.955460 
Sum squared resid 0.932552     Schwarz criterion -1.818995 
Log likelihood 127.2385     Hannan-Quinn criter. -1.900025 
F-statistic 54.30021     Durbin-Watson stat 0.175179 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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ตำรำงสรุปผลกำรศึกษำ 

ตัวแปร (LOG nominal) OLS (ตัดตัวแปร 
ปริมำณทองค ำส ำรอง
ประเทศ ออกและใส่ 

LOG nominal) 

Prob 

INFus 
-3.111582 

(-2.691655) 
-3.354974** 
(-2.949058) 

.0038 

GDPus 
3.138266 

(3.855128) 
3.184080** 
(3.911143) 

.0002 

REERus 
-1.545485 

(-7.094993) 
-1.435328** 
(-7.340229) 

.0000 

S&Pus 
-0.930224 

(-6.242193) 
-0.846729** 
(-6.512878) 

.0000 

GR 
1.389850 

(1.141662) 
  

DUM 
0.076719 

(1.590915) 
0.098119** 
(2.205535) 

.0294 

 

  จากตารางขา้งตน้แสดงให้เห็นถึง สรุปผลการศึกษา โดยจะเน้นการอธิบายท่ีเงินเฟ้อ
และผลตอบแทนดชันี S&P 500 โดยตดัปริมาณทองค าส ารองของประเทศออก ค่าสัมประสิทธ์ิ
ของเงินเฟ้ออยูท่ี่ -3.354974 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาทองค า ค่าน้ีสามารถบ่งช้ี
ไดว้่า ในระยะสั้น เงินเฟ้อไม่สามารถถูกป้องกนัไดด้ว้ยการถือทองค า ซ่ึงจะขดัแยง้กบัความ
เขา้ใจเดิม ท่ีโดยทัว่ไปเขา้ใจว่าเงินเฟ้อและราคาทองค าจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั 
ส่วนผลตอบแทนจากตลาดหุ้น มีค่าสัมประสิทธ์ิ -0.846729 ท่ีเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
ราคาทองค า ก็สอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎี ท่ีสามารถแสดงให้เห็นวา่ ในระยะสั้นเม่ือราคาหุ้นตก 
ผูค้นคาดการณ์วา่จะไดผ้ลตอบแทนนอ้ยลง จึงหนัไปลงทุนในทองค าแทนหุน้ ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ
ในสมการคือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ และอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง ส่งผลกระทบต่อ
ราคาทองค าสอดคลอ้งกบัเป็นไปตามหลกัทฤษฎี 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

  การศึกษาน้ี สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดท้ัว่ไป ทั้งภาครัฐ บริษทัเอกชนและนกัลงทุน
รายยอ่ย  โดยผลการศึกษาช้ีให้เห็นวา่ ในระยะสั้นทองค าไม่สามารถน ามาใช้ป้องกนัเงินเฟ้อได ้
แต่อาจป้องกันได้ในระยะยาว ซ่ึงเป็นตามการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยท่ีผ่านมา 
นอกจากน้ี การเคล่ือนไหวของราคาทองค า ในระยะสั้ นยงัไม่ถูกกระทบจาก ปริมาณทองค า
ส ารองของประเทศ  แต่ถูกกระทบจากราคาตลาดหุ้น โดยเม่ือราคาหุ้นตกลง นกัลงทุนจะพากนั
ไปซ้ือทองค าทดแทน  
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สังเคราะห์รูปแบบการเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อ
เสริมทกัษะการจดัการความรู้ และ 2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบ
ร่วมมือเพื่อเสริมทกัษะการจดัการความรู้ท่ีสังเคราะห์ข้ึน ส าหรับเตรียมใชเ้ป็นตน้แบบในการพฒันา
บทเรียนในรายวิชาตกแต่งภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรครุศาสตร
บณัฑิต 5 ปี มหาวิทยาลยัราชภฏั           ราชนครินทร์ การด าเนินงานวิจยัแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 1. 
ศึกษาทฤษฎี บทความ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2. ร่างรูปแบบการเรียนรู้ 3. สร้างแบบประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการเรียนรู้ 4. ก าหนดคุณสมบติัผูเ้ช่ียวชาญ    5. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ และ 6. 
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ผลจากการประเมินโดยผูเ้ชียวชาญจ านวน 12 ท่านพบว่า 
รูปแบบการเรียนแสวงรู้บนเว็บแบบร่วมมือเพื่อเสริมทกัษะการจดัการความรู้ท่ีสังเคราะห์ข้ึนอยู่ใน
ระดบัดี (  = 4.28, S.D. = 0.69) แสดงวา่รูปแบบการเรียนรู้น้ีมีความเหมาะสมและสามารถน าไปใชใ้น
การพฒันาบทเรียนได ้

ค าส าคัญ: การเรียนแสวงรู้บนเวบ็ การเรียนรู้แบบร่วมมือ การจดัการความรู้ 
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Abstract 

The objectives of this research were 1) to synthesize of Collaborative of WebQuest 
Learning Model to Strengthen Skills in Knowledge Management 2) to evaluation of the Collaborative 
of WebQuest Learning Model to Strengthen Skills in Knowledge Management to prepare for use a 
model in course Computerized Image Retouching for Educational Technology students in Rajabhat 
Rajanagarindra University, Chachoengsao, Thailand. The research methodology consists of 6 phases 
as 1. Documentation and literature review 2. Create the preliminary learning model 3. Create a 
questionnaire 4. Selection of the expert to evaluate learning model 5. Data collection 6. Revised on 
the advice from experts to improve the learning model. The evaluation results of the 12 experts found 
that Collaborative of WebQuest Learning Model to Strengthen Skills in Knowledge Management was 
at high level (  = 4.28, S.D. = 0.69) that means the learning model is appropriate and can be used to 
develop the lessons. 

Keywords: WebQuest, Collaborative Learning and Knowledge Management 

414



บทน า 

การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยอาศยัหลกัการจดัการความรู้นั้น
เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความกา้วหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มข้ึน ผูเ้รียนจะสามารถประยุกต์
เอาความรู้ต่างๆ ท่ีมีอยูม่ากมายทั้งในหนงัสือ เอกสาร งานวจิยั ผนวกเขา้กบัทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์
ท่ีอยู่ในตวัเอง ความคิดสร้างสรรค์ และการแบ่งปันความรู้ หากมีความสอดคลอ้งกบับริบทและความ
ตอ้งการเรียนรู้ผูเ้รียนจะสามารถสกดัความรู้ได ้(สุพรรณ์ หลาวเงิน, 2553) ปัจจุบนัเทคโนโลยีและการ
ส่ือสารช่วยให้การเรียนรู้สะดวกข้ึน สามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ซ่ึงถา้มีการจดัการความรู้ไดอ้ย่าง
เป็นขั้นเป็นตอนนั้น การต่อยอดทางความคิดจะเป็นการเพิ่มพูนศกัยภาพในการเรียนรู้ของผูเ้รียน และ
หากมีเพื่อนคู่คิดท่ีช่วยกนัเรียนรู้ และร่วมมือกนัระหวา่งผูเ้รียน      จะสามารถสร้างห้องเรียนแห่งการ
เรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนรู้จกัท่ีจะท างานร่วมกนัเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั ดว้ยการใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือผูเ้รียนจะมีการแตกแขนงของความรู้ได้อย่างกวา้งขวาง ปัจจุบัน
หน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการความรู้ หากองคก์รใดมีบุคคลากร
ท่ีมีความสามารถในการ สร้าง จดัเก็บ เผยแพร่ อย่างมีระบบจะช่วยให้สามารถเรียกใช้ความรู้ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์จะท าใหก้ารท างานนั้นประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ท่ี
ดีนั้นไม่ไดข้ึ้นกบัรู้มากหรือรู้น้อย แต่ข้ึนกบัทกัษะการเรียนรู้ ความพร้อมในการเรียนรู้ สนุกกบัการ
เรียนรู้ เรียนรู้ได้ตลอดเวลาจากทุกสถานท่ี (ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2554) ซ่ึงสอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 22 การจดัการศึกษา
ตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญั
ท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ
การสร้างความรู้ดว้ยการเรียนรู้จากการปฏิบติั (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, 2553) การจดัการ
ความรูู้และเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ย 3 ประการ 
ไดแ้ก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน และบรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์รไปสู่
การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ความรู้คือส่ิงท่ีน าไปใช ้จะไม่หมด แต่จะยิ่งงอกงามข้ึน (วิจารณ์  พานิช, 
2558)   

การจดัการเรียนการสอนแบบแสวงรู้บนเวบ็ (WebQuest) เป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้
บนเวบ็โดยใชเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ตซ่ึงเป็นท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย ในการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้มีการออกแบบ คดักรอง และจดัเตรียมแหล่งความรู้ไวล่้วงหน้า ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้มา
ศึกษา ทบทวนบทเรียนไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ โดยใช้แหล่งความรู้ท่ีมีอยู่อย่างมหาศาลบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตมาเป็นฐานความรู้ สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการคน้พบความรู้ดว้ยตนเองและสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (มนต์ชัย เทียนทอง, 2556) มีการน าการสอนแบบแสวงรู้บนเว็บไป
ประยุกต์ใช้กบัเร่ืองซากดึกด าบรรพ ์ระดบัชั้นมธัยม ช่วยให้บทเรียนมีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ
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ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน (พิชยุชย ์ธีรปรีชาวิศว,์ 2553) นอกจากน้ีการแสวงรู้บนเวบ็ยงัเป็นการส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีพฒันาการเก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองและทกัษะทางการคิดส่งผลให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจอยา่ง
แทจ้ริง ลุ่มลึกในเร่ืองท่ีเรียนรู้ (สุทิพย ์เป้งทอง, 2554) 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น
ให้ผูเ้รียนปฏิบติังานร่วมกนัเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยสมาชิกจะมีความสามารถท่ีแตกต่างกนัออกไป มีการ
รับผิดชอบในการท างานร่วมกนั มีการแบ่งปันและแสวงหาความรู้ร่วมกนั ท าให้สมรรถภาพในการ
เรียนรู้ของกลุ่มเพิ่มสูงข้ึนจนสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเรียนรู้โดย
อาศยัผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยใช้กระบวนการกลุ่ม และการเรียนรู้ช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
(เนาวนิตย ์สงคราม, 2550)  

การจดัการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการท่ีประกอบดว้ย การรวบรวม
ความรู้ การจดัเก็บความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ การรวบรวมนั้นไดจ้ากการเอาความรู้ท่ีกระจดักระจาย
อยู่ในตวับุคคลหรือในระบบสารสนเทศต่างๆ มาใช้พฒันาตนเองในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ 
จากการศึกษาการจดัการความรู้หลกัสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพหัตถกรรมท่ีเป็นภูมิปัญญาไทย และ
พฒันารูปแบบการจดัการความรู้หลกัสูตรฐานสมรรถนะในวิชาชีพหัตถกรรมโดยภูมิปัญญาไทยใน
สภาพท่ีเป็นจริง เหมาะสมในการน าไปใช้ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด สามารถสร้างอาชีพ
สร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน องคก์รและประเทศ (จารุวรรณ รัตนโภคา, 2551) และมีการน ามาประยุกตใ์ช้
เพื่อการพฒันาเวบ็ไซตฝึ์กอบรมการจดัการความรู้ส าหรับครูอาชีวศึกษาช่วยให้มีประสิทธิภาพของการ
เรียนรู้เพิ่มข้ึน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความแตกต่างของผลคะแนนอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .01 (พลัลภ พิริยะสุรวงศ,์ 2550) 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาหาแนวทางในการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนแสวงรู้
บนเว็บแบบร่วมมือเพื่อเสริมทกัษะการจัดการความรู้ วิชาการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ตาม
หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถในการออกแบบงาน
ส่ือต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยใชท้กัษะการท างานเป็นทีม ร่วมมือกนัศึกษาคน้ควา้โดยมีแหล่งความรู้จาก
อินเตอร์เน็ตมาสนบัสนุน มีการแบ่งปันความรู้ และสามารถสรุปออกมาเป็นองค์ความรู้ท่ีจะน าไปใช้
ประโชยน์ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริมทกัษะการจดัการความรู้  
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริมทกัษะการ

จดัการความรู้ท่ีสังเคราะห์ข้ึน 
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สมมติฐานการวจัิย 

ผลการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบ
ร่วมมือเพื่อเสริมทกัษะการจดัการความรู้อยูใ่นระดบัดี 
 
ขอบเขตการวจัิย 

1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นสังเคราะห์รูปแบบการเรียนแสวงรู้บนเว็บแบบร่วมมือเพื่อเสริมทกัษะการ
จดัการความรู้ วิชาการตกแต่งภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีตามหลกัสูตร
ครุศาสตรบณัฑิต 5 ปี มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

2. ผูเ้ช่ียวชาญคือ คณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิด้านการจดักิจกรรมเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี 
และการจดัการความรู้ และตอ้งมีประสบการณ์การสอนในระดบัอุดมศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ  านวน 12 
ท่าน  
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การวจิยัน้ีเป็นการสังเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนโดยมี 
6 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาหลกัการ ทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้ลือกแนวทางการจดัการความรู้
ของส านกังาน กพร. (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ) เน่ืองจากมีขั้นตอนท่ีชั้นเจนและ
สอดคล้องกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชน โดยเน้นไปท่ีการจัดการความรู้แบบชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) แบบ 2T (Tool and Technology) ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนแบบแสวงรู้บน
เวบ็  )WebQuest) ของ Barnie Dodge and Tom March น ามาออกแบบกิจกรรมต่างๆ ท่ีเนน้ให้ผูเ้รียน
ช่วยเหลือกนัในการวางแผน คน้หาความรู้ ท างานร่วมกนั และมีการน าเสนอผลงานเพื่อแบ่งปันความรู้  

2. ร่างรูปแบบการเรียนแสวงรู้บนเว็บแบบร่วมมือเพื่อเสริมทักษะการจัดการความรู้ โดยการ
ผสมผสานแนวความคิดการจดัการความรู้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เวบ็แสวงรู้เป็นฐานความรู้
ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

3. สร้างแบบประเมินส าหรับผูเ้ช่ียวชาญประเมินรูปแบบการเรียนแสวงรู้บนเว็บแบบร่วมมือเพื่อ
เสริมทกัษะการจดัการความรู้ 

4. ก าหนดคุณสมบติัผูเ้ช่ียวชาญท่ีใชใ้นการประเมินรูปแบบการเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อ
เสริมทกัษะการจดัการความรู้ โดยใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจงจ านวน 12 ท่าน 

5. เก็บรวบรวมขอ้มูลผูจ้ากเช่ียวชาญโดยผูว้ิจยัได้เดินทางไปพบผูเ้ช่ียวชาญด้วยตนเองเพื่อรับฟัง
ขอ้คิดและขอ้เสนอแนะต่างๆ 
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6. ปรับปรุงแกไ้ขและสรุปผล ผูว้ิจยัไดท้  าการปรับปรุงรูปแบบการเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือ
เพื่อเสริมทกัษะการจดัการความรู้ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและสรุปผลการประเมิน 
 
ผลการวจัิย 

รูปแบบการเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริมทกัษะการจดัการความรู้ ท่ีผ่านการ
ประเมินและปรับปรุงตามค าแนะน าจากผูเ้ชียวชาญ 12 ท่านมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 1 รูปแบบการเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพ่ือเสริมทกัษะการจดัการความรู้ 

ค าอธิบายรูปแบบการเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพื่อเสริมทกัษะการจดัการความรู้มี
กระบวนการ 7 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นที่ 1 การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการก าหนดความรู้หลกัท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมี
เพื่อใชใ้นการน าพาตนเองและกลุ่มเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยมีขั้นตอนท่ีช่วยในการบ่งช้ีความรู้ดงัน้ี 

1.1 บทน า (Introduction) เป็นขั้นเตรียมตวัผูเ้รียนเพื่อน าเขา้สู่กิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยการบอกวตัถุประสงค ์การเล่าเร่ือง บทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลอง หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

1.2 ภารกิจ (Task) เป็นการให้ปัญหาหรือประเด็นท่ีส าคญัท่ีผูเ้รียนจะตอ้งด าเนินการเพื่อหา
ค าตอบ ซ่ึงจะเป็นการช่วยให้ผูเ้รียนสามารถทราบถึงความรู้ใดท่ียงัขาดอยู่ และให้ผูเ้รียนร่วมกัน
แกปั้ญหา 
ขั้นที ่2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการช่วยกนัเพื่อส ารวจ 
เสาะหา ปรับปรุง ดดัแปลง สร้างความรู้บางส่วนหรือการสร้างความรู้ใหม่ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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ร่วมกนัวิเคราะห์ว่าความรู้ท่ีตอ้งการรู้นั้นอยู่ท่ีไหน อยู่ในรูปแบบใด จะสามารถรวบรวมมาเก็บไวไ้ด้
อยา่งไร โดยการคน้ควา้จากต ารา อินเตอร์เน็ต หรือจากการสัมภาษณ์ผูรู้้ 
ขั้นที่ 3 การจดัความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการจดัการและจดัเก็บความรู้ท่ี
รวบรวมมาจดัโครงสร้าง หมวดหมู่ แบ่งประเภทของความรู้ เพื่อจดัท าไดง่้าย เป็นระบบ สะดวกต่อการ
คน้หาและใชง้าน 
ขั้นที่ 4 การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เป็นการน า
ความรู้นั้นมาจดัท าให้อยูใ่นรูปแบบและภาษาให้เขา้ใจง่าย ปรับปรุงเน้ือหาให้ครบถา้วนสมบูรณ์ และ
จดัเก็บเขา้แหล่งความรู้ 
ขั้นที่ 5 การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการใชร้ะบบสารสนเทศเป็นแหล่งจดัเก็บความรู้ 
เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก รวดเร็ว 
ขั้นที่ 6 การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการน าความรู้ท่ีจากการคน้หา การ
ท างานแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ีงกนัและกนั โดยหากเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) อาจจดัท า 
เอกสาร การจดัท าวีดีทศัน์ การจดัท าช้ินงาน การจดัท าฐานความรู้ หรือหากเป็นความรู้ท่ีฝังลึก (Tacit 
Knowledge) อาจใชว้ธีิการเวทีแลกเปล่ียนความรู้ และการน าเสนอสับเปล่ียนงาน การยมืตวั เป็นตน้ 

2-6 กระบวนการ (Process) เป็นการช้ีแนะให้ผูเ้รียนสามารถบรรลุภารกิจด้วยการท า
กิจกรรมท่ีมีล าดบัขั้นตอนท่ี 2 ถึงขั้นตอนท่ี 6 โดยให้มีความยืดหยุ่นให้ผูเ้รียนคน้หาความรู้และ
สร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) บนกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ และแหล่งความรู้ 
(Resources) เป็นการจดัเตรียมแหล่งสารสนเทศท่ีสนบัสนุนขั้นตอนท่ี 2 ถึงขั้นตอนท่ี 6 เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ผูเ้รียนผา่นทาง World Wide Web สนบัสนุนให้ผูเ้รียนสามารถน าสาระความรู้เหล่านั้นมา
แกปั้ญหาท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยเนน้แหล่งความรู้หลายแหล่ง และมีความหลากหลาย 
ขั้นที่ 7 การเรียนรู้ (Learning) เป็นการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการท างาน แกไ้ขปัญหาท่ีบ่งช้ีใน
ขั้นตอนท่ี 1 หากมีจุดใดท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขก็สามารถปรับท่ีแหล่งความรู้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึน และใชห้มุนเวยีนจากรุ่นพี่สู่รุ่นนอ้ง 

7.1 การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นการติดตามว่าผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว้
เพียงใด    จะเนน้การวดัผลในสภาพท่ีเป็นจริงซ่ึงอาจออกมาในรูปของการประเมินเชิงมิติ (Rubrics) การ
จดัท าแฟ้มขอ้มูล (Portfolio) การท าการทดสอบ การน าเสนอผลงาน หรือการสังเกตและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  

7.2 สรุป (Conclusion) เป็นการบอกความส าคญัของเน้ือหาบทเรียนนั้นๆ เพื่อให้ผูเ้รียนได้
ความคิดรวบยอดท่ีช่วยกนัแสวงหาและสร้างข้ึนมาจนน าไปสู่การปรับใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
และการท างาน 
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ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอน 

ผลการประเมินรูปแบบการเรียนแสวงรู้บนเว็บแบบร่วมมือเพื่อเสริมทกัษะการจดัการ
ความรู้จากผูเ้ชียวชาญ 12 ท่านพบวา่ความเหมาะสมของรูปแบบโดยรวมทั้ง 10 ดา้นอยูใ่นระดบัดี (  = 
4.28 , S.D. = 0.69 ) ดงัแสดงในตาราง  

หวัขอ้การประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

x̄  S.D. ความหมาย 

1. ความเหมาะสมของขั้นตอนต่างๆ ในแสดงในรูปแบบการเรียนรู้ 4.33 0.78 ดี 
2. ความเหมาะสมของขั้นตอน Knowledge Identification 
[Introduction, Task] 

4.25 0.75 ดี 

3. ความเหมาะสมของขั้นตอน Knowledge Creation and Acquisition  4.33 0.65 ดี 
4. ความเหมาะสมของขั้นตอน Knowledge Organization [Resources] 4.25 0.62 ดี 
5. ความเหมาะสมของขั้นตอน Knowledge Codification and 
Refinement [Resources]  

4.25 0.62 ดี 

6. ความเหมาะสมของขั้นตอน Knowledge Access [Resources] 4.33 0.65 ดี 
7. ความเหมาะสมของขั้นตอน Knowledge Sharing  4.25 0.75 ดี 
8. ความเหมาะสมของขั้นตอน Learning [Evaluation, Conclusion] 4.25 0.75 ดี 
9. การออกแบบการสนบัสนุนกนัระหวา่งขั้นตอน 4.25 0.62 ดี 
10. ความเหมาะสมในการน ารูปแบบการเรียนรู้ไปใชจ้ริง 4.33 0.65 ดี 

รวม 4.28 0.69 ดี 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนแสวงรู้บนเวบ็แบบร่วมมือเพ่ือเสริมทกัษะการจดัการความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ 

สรุปผลการวจัิย 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเรียนแสวงรู้บนเว็บแบบร่วมมือเพื่อ
เสริมทกัษะการจดัการความรู้ จากการศึกษาเอกสาร บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นน ารูปแบบ
การเรียนรู้ท่ีไดไ้ปน าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 12 ท่าน โดยผูว้ิจยัไดเ้ดินทางไปพบผูเ้ช่ียวชาญดว้ย
ตนเองเพื่อรับฟังขอ้คิดและขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ขให้รูปแบบการ
เรียนรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน โดยผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้นั้นมีความเหมาะสมในระดบัดี
เหมาะสมในการน าไปใชใ้นการพฒันาบทเรียนวชิาตกแต่งภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ 
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บทคัดย่อ 

        การบญัชีส่ิงแวดลอ้มเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีส าคญั โดยถือเป็นรูปแบบบญัชีแนวคิดใหม่ท่ีเป็นการบูรณา
การความรู้ในดา้นการบญัชี การบริหารธุรกิจ การบริหารส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติเขา้ดว้ยกนั 

การน าการบญัชีส่ิงแวดลอ้มมาใช้สามารถส่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกทราบถึงตน้ทุนและ

หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็นประโยชน์ในการบริหารธุรกิจ ปัจจุบนัหลายองคก์รไดเ้ล็งเห็นและตระหนกั

ต่อการมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสะทอ้นให้เห็น

การปฏิบติัตามแนวทางความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อสังคมรวมถึงตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งจ่ายไป

เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม แต่พบปัญหาคือการขาดมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการ

สอบบญัชีท่ีเก่ียวข้องกับการบญัชีเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีสามาถน าไปเป็นกรอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใช้

เป็นกรอบแนวทางปฏิบติัในองคก์รธุรกิจต่อไป  

ค าส าคัญ : การบญัชีส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม             
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ABSTRACT 

 Environment Accounting is very important tool. In accordance with new thinking way integrated 

accounting form in accounting knowledge, business management, environment management and natural 

resources all together. Taking, environment accounting can be communicated to internal and external 

whom which concern to know cost and liabilities environment for benefit in business management. 

Nowadays, many organizations foresee and realize to participate preserving environment. By disclosure, 

important revealed data that reflect to perform responsibility for environment to society, including, cost or 

expenditure that pay for preserving environment. That problem is missing from Thai Financial Reporting 

Standards and Thai Standard Auditing which concern accounting environment, that can be guide line to 

assign Thai Financial Reporting Standards and Thai Standard Auditing, in order to perform in business 

organization.  

Keywords: Environment Accounting, Development of Environment Accounting 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

423



 
 

บทน า 
 
   มนุษยทุ์กคนมีความปรารถนาท่ีตอ้งการอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีอากาศบริสุทธ์ิ อาหารและน ้ า
สะอาด มีบา้นอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี ท างานในสถานท่ีท่ีปลอดภยัมีการควบคุมป้องกนัมลพิษ และ
พิษอนัตรายจากโรคตลอดจนการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนท่ีดี ปัจจุบนัจ านวนประชากรเพิ่มข้ึน ความ
เจริญเติบโตของชุมชนเมือง และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการพฒันาขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
และสังคม เพื่อท่ีจะตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากข้ึนทั้งในด้านอุตสาหกรรม การคมนาคม 
เกษตรกรรม และการท่องเท่ียว กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีผลกัดนัและมีผลท าให้สภาพแวดล้อม
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
 ปัญหาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนโดยส่วนใหญ่เกิดจากการกระท าของมนุษยไ์ม่ว่า
จะเป็นปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรป่าไม ้ปัญหาการเส่ือมสภาพของดิน ปัญหาน ้ าและความเส่ือม
โทรมของทรัพยากร แหล่งน ้ า ปัญหาขยะ มูลฝอย และส่ิงปฏิกูล ปัญหาสารเคมีเป็นพิษ ปัญหาความเส่ือม
โทรมชั้นบรรยากาศ และปัญหาโลกร้อน ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีเกิดจากการกระท าของมนุษยท่ี์มุ่งพฒันาดา้น
อุตสาหกรรมการแข่งขนัเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง มุ่งพฒันาเทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ ๆ แบบง่าย
จนถึงแบบซับซ้อนเพื่อน าเทคโนโลยีเหล่านั้นมาตอบสนองความตอ้งการของตวัเอง การคิดคน้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ ตอ้งใชท้รัพยากรธรรมชาติเป็นวตัถุดิบในการประดิษฐ์คิดคน้ท าให้ทรัพยากรถูกน ามาใช้ประโยชน์
จ านวนมากโดยท่ีไม่ไดค้  านึงถึงขีดจ ากดัจึงน าไปสู่ความเส่ือมโทรมต่อระบบนิเวศน์อย่างรุนแรง (พิเชษฐ ์
โสภาพงษ,์ 2545) 
 ปัจจุบนัการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม และการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจไดส่้งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศน์ทั้งทางตรง และทางออ้มต่อหลายประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยก็
ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ เช่นกนั โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมพลงังาน 
และสาธารณูปโภค ในปัจจุบนัถือวา่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นของมนุษยเ์ม่ือโลกมีการพฒันามากข้ึนแหล่งพลงังาน
ค่อย ๆ เปล่ียนไปเป็นแหล่งพลงังานท่ีตอ้งอาศยัเทคโนโลยีในการผลิตมากข้ึนจากน ้ ามนัปิโตเล่ียมไปเป็น
พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นตน้ จากวิกฤตการณ์ของโลกท าให้ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้
ซ่ึงกระบวนการผลิตของกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมพลงังาน และสาธารณูปโภคถือวา่ท าลายทรัพยากรและ
สภาพแวดลอ้มโดยตรง (ขวญัทิพย ์ ฉอุ่มประโคน, 2553) 
 จากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมากจึงท าใหเ้กิดการ

บญัชีส่ิงแวดลอ้ม (Environmental  Accounting) ซ่ึงการบญัชีส่ิงแวดลอ้มเป็นววิฒันาการทางการบญัชีแขนง

หน่ึงท่ีนกับญัชีสมยัใหม่ไดพ้ฒันาข้ึนมา และเป็นการบญัชีท่ีตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อ
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ธุรกิจ ซ่ึงพยายามคน้หามาตรการเพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบดา้นลบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มจากการบญัชีแบบดั้งเดิม 

โดยระบุรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มจากระบบบญัชีแบบเดิมออกมา และพยายาม

ประเมินผล และรายงานในรูปแบบใหม่เพื่อใชท้ั้งภายใน และภายนอกกิจการ (ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร,  2543)  

             เน้ือหาของบทความท่ีจะกล่าวต่อไปแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมาการบญัชี

ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม แนวทางสู่ความส าเร็จของการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื การ

รายงานการเงินเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม สรุปและขอ้เสนอแนะ  

1.ประวตัิความเป็นมาการบัญชีส่ิงแวดล้อม  
  การบญัชีส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจในประเทศแถบยุโรปและอเมริกามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2523 ( ธคญา  ผกูรักษ,์ 2543 ) ชาวยโุรปและอเมริกนั เร่ิมตระหนกัวา่ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาใหญ่ 
และยากเกินแกไ้ข รวมทั้งยงัเกิดเหตุการณ์รุนแรงท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเกิดข้ึนมากมาย เช่น 
เหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เซอร์โนบิลระเบิดท่ีประเทศรัสเซีย เม่ือปี พ.ศ. 2529 ส่งผลท าให้สาร
กมัมนัตภาพรังสีร่ัวไหลสู่บรรยากาศ ท าให้ประชาชนตายและบาดเจ็บจ านวนมาก หรือกรณีเรือบรรทุก
น ้ ามนัล่มในทะเลเหนือท าให้เกิดคราบน ้ ามนัปกคลุมพื้นน ้ า สัตวแ์ละพืช บาดเจ็บ และลม้ตายมากมาย 
เป็นตน้ จึงไดมี้การออกกฎหมายมาบงัคบัและลงโทษกิจการท่ีปล่อยของเสีย และมลภาวะสู่สังคมโดย
ใชน้โยบายวา่ ผูใ้ดก่อมลภาวะผูน้ั้นตอ้งชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึน (The Polluter Pays Principal)  

  ในปี ค.ศ. 1993 สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของประเทศองักฤษ (Chatered Association of 
Certified Accountants : CACA) ไดม้อบทุนวิจยัให้ Rob Gray  ผูอ้  านวยการศูนยว์ิจยัทางการบญัชีเพื่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม (Center for Social and Environmental Accounting Research : CSEAR) แห่ง
มหาวทิยาลยัดนัดี (University of Dundee) และคณะผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้มจากส านกังานสอบบญัชี 
KPMG Peat Marwick National  Environmental Unit สาขาประเทศองักฤษ ให้ท าการศึกษาหาแนวทาง
ท่ีจะพฒันาการบญัชีส่ิงแวดล้อม Gray และคณะท างานได้สรุปผลการวิจยั The Greening of 
Accountancy (Part 1) และ Accounting for the Environment (The Greening of Accountancy, Part II) 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการบญัชีส่ิงแวดล้อม Rob Gray ถือได้ว่าเป็นผูบุ้กเบิกการบญัชี
ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั 

 
  ในประเทศแถบเอเชียและประเทศไทย เร่ิมให้ความสนใจต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มมาตั้งแต่ประมาณปี 

พ.ศ. 2535 ( ทศันีย ์ธนอนนัท์ตระกูล, 2552) แต่ยงัไม่แพร่หลายและเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากนกั อาจ
เน่ืองมาจากยงัเป็นความรู้ใหม่และไม่มีผูรู้้หรือต าราประกอบมากนกั รวมถึงยงัไม่มีผูศึ้กษาอยา่งจริงจงั 
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โดยเฉพาะการลงทุนเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอาจไม่ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนเท่าการลงทุนใน
ส่วนอ่ืน เช่น การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ การโฆษณา การบริหารงานตน้ทุน เป็นตน้ และกฏหมายท่ี
ใชบ้งัคบัในเร่ืองดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั รวมถึงเม่ือเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียประสบปัญหาวิกฤตการณ์
เช่นปัจจุบนัและถดถอยลง ความสนใจในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มของกิจการจึงลดลง และคาดว่าลดลงเป็น
อย่างมากส าหรับในภาคการเงินและการบญัชี นกับญัชีควรเขา้ไปมีบทบาทในการกระตุน้ให้ธุรกิจมี
ความสนใจในการจดัการดา้นส่ิงแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งกิจการและสาธารณชน ปลายปี พ.ศ. 2523 องคก์ารสหประชาชาติไดต้ั้งคณะท างานใน
การก าหนดมาตรฐานสากลเก่ียวกบัการบญัชีและรายงาน (The Intergovernmental Working Group of 
Experts  Standards of Accounting and Reporting : ISAR) ไดใ้ห้ความสนใจเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บญัชีส่ิงแวดลอ้มและไดด้ าเนินการศึกษาวิจยัทั้งในระดบัชาติและในระดบักิจการอย่างต่อเน่ืองมาโดย
ตลอดเพื่อระบุแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม เพื่อลดความแตกต่างในทางปฏิบติัเพื่อให้ประเทศสมาชิกควร
พิจารณาสถานะของประเทศ ในการก าหนดมาตรฐานและวธีิปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัประเทศสมาชิกอ่ืน 
โดย ISAR ได้ออกเป็นรายงานแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม (UNCTAD-ISAR Report – 
Environmental Financial Accounting) และไดมี้การปรับปรุงแนวทางปฏิบติัทางบญัชีส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดมาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัเดียวกนัในระดบัสากล 

 
2.การพฒันาการบัญชีส่ิงแวดล้อม  

  การบัญชีส่ิงแวดล้อม เป็นหน่ึงในการบัญชีท่ีให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้ม(สุภทัรษร ทวีจนัทร์, 2556) เป็นวิวฒันาการทางการบญัชีแขนงหน่ึงท่ีนกับญัชีสมยัใหม่
ได้พฒันาข้ึนมา เดิมการบญัชีจะท าหน้าท่ีแค่จดบนัทึกรวบรวม สรุป รายงานและเปิดเผยขอ้มูลเชิง
เศรษฐกิจในรูปของหน่วยเงินตราเป็นหลกัเท่านั้น แต่ไม่ไดส้ะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของการด าเนินธุรกิจ
ในเชิงคุณภาพ (Guthric  and Boedker, 2006) ดงันั้น นกับญัชีสมยัใหม่ จึงพยายามเขา้มามีบทบาทใน
การก าหนดและสร้างรูปแบบวธีิการทางการบญัชีท่ีสะทอ้นถึงการตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ี
มีผลกระทบต่อธุรกิจ ด้วยการค้นหามาตรการท่ีก่อให้เกิดการปรับโครงสร้างรายงานทางการเงิน
แบบเดิม เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบดา้นลบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการรายงานกิจกรรมทั้งหมดและหนา้ท่ี
ตามความรับผิดชอบภายใตก้ารผสมผสานความส าเร็จของสังคมและส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจให้ผลทาง
การเงินและผลการด าเนินงานเป็นหน่วยเดียว (Elkington, 1997) โดยระบุรายได้และค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดล้อมจากระบบบญัชีแบบเดิมออกมาให้ได้ เพื่อน าเสนอข่าวสารขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี
แสดงถึงการตอบสนองต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ในรูปแบบของการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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ซ่ึงอาจเปิดเผยรวมไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในรายงานทางการเงิน หรือเปิดเผยโดยแยกรายงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ต่างหาก เช่น รายงานเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื รายงานส านึกรับผิดชอบของบริษทั รายงานส าหรับสุขภาพ 
ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน เป็นตน้ ก่อนท่ีสังคมจะพิจารณาตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลยึ่งข้ึนจากระบบข่าวสารขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ทนัเวลาและตรงประเด็น  

ทั้งน้ี เน่ืองจากผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มย่อมตอ้งการขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัธุรกิจอีกมากทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของขอ้มูลการเงินและไม่เก่ียวกบัการเงิน ท า
ใหก้ารบญัชีส่ิงแวดลอ้มเขา้มามีบทบาทส าคญัใน 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

1. การบัญชีรายได้ประชาชาติ (National Income Accounting) เป็นตวัวดัระบบเศรษฐกิจ 
มหภาค เช่น ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Gross domestic Product: GDP) การบญัชีส่ิงแวดลอ้มจะเขา้
มาสัมพนัธ์กบัการบญัชีรายไดป้ระชาชาติในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นตวัเงิน เก่ียวกบัการ
ใชท้รัพยากรของประเทศ 

2. การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) เป็นการหาวธีิการในเปิดเผยขอ้มูลทางการบญัชี 
ต่อผูใ้ช้งบการเงิน เช่น นกัลงทุน ผูใ้ห้กู ้เจา้หน้ี สถาบนัการเงินและรัฐบาล การบญัชีส่ิงแวดลอ้มจึงเขา้มา
สัมพนัธ์กบัการบญัชีการเงินในส่วนของการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจ าปี โดยปกติบริษทัจะ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในรูปของตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม และหน้ีสินส่ิงแวดลอ้ม (Simon et.al., 2005) 

3. การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) เป็นการรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวางแผน 
และตัดสินใจภายในองค์กร การบัญชีส่ิงแวดล้อมจะเป็นข้อมูลท่ีช่วยผูบ้ริหารในการประเมินผลการ
ปฏิบติังานและการตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม เช่น การ
ออกแบบผลิตภณัฑเ์พื่อลดผลกระทบของสภาพแวดลอ้ม (Grant and Perren, 2000)  
 ส าหรับประเทศท่ีพฒันาแลว้ การส่งเสริมดา้นการจดัการ และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
ลว้นแล้วแต่มีมาตรการท่ีเขม้งวดในการควบคุมเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติตลอดจน
ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (สุภทัรษร  ทวีจนัทร์, 2556) โดยจะตอ้งแสดงการเปิดเผยข่าวสาร
ขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวกบัสังคมในรูปของงบแสดงมูลค่าเพิ่มการบญัชีทรัพยากรบุคคล การบญัชีสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม รายงานของบริษทั รายงานภาษี และรายงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม เช่น ในกลุ่มประเทศ 
Nordic (เดนมาร์ค, ฟินแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย ์และสวีเดน) มีการจดัสรรงบประมาณประจ าปีด้วย
นโยบายการลดภาษีรายไดแ้ละเพิ่มภาษีส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนภาษีพลงังานให้มากข้ึน ดงัเช่น ประเทศเดน
มาร์ค รัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มโดยก าหนดนโยบาย การปรับปรุงระบบภาษีนิเวศวิทยา ท าให้
รายไดป้ระจ าปีส่วนใหญ่มาจากรายไดภ้าษีส่ิงแวดลอ้มและจะถูกน ากลบัไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมอีกคร้ัง 
นอกจากน้ี ยงัมีหลายประเทศท่ีไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการในการศึกษาความเป็นไปได ้และขอ้จ ากดัของ
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การปรับปรุงระบบภาษีนิเวศวทิยา เน่ืองจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาธุรกิจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพดา้น
ตน้ทุนและความไดเ้ปรียบเชิงความสามารถในการแข่งขนั  ส าหรับในประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.)     ไดย้กร่างหลกัการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการข้ึน 
เพื่อเป็นแนวปฏิบติัใหแ้ก่บริษทัจดทะเบียนและกิจการทัว่ไป โดยไดร้ะบุถึงประเด็นดา้นการด าเนินการตาม
ความรับผิดชอบต่อสังคมว่าปัจจยัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภค
ทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมหาศาลจนเกินกวา่ความจ าเป็นแลว้ ยงัก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน ้ า อากาศ ขยะ 
สารพิษ ฯลฯ ซ่ึงส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา ดงันั้น ธุรกิจจึงมีหน้าท่ีในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
มนุษยด์ว้ย การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มและใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นการปฏิบติั
ตามแนวทางความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งครบถว้น โดยขอ้มูลท่ีเปิดเผยน้ี นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สีย ทุกฝ่ายแลว้ยงัช่วยในการสอบทานใหธุ้รกิจทราบไดว้า่ไดด้ าเนินการในเร่ืองการบญัชีสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มตรงกบัเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่ โดยถือวา่การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ีร่วมกนัของทุก
คน Porter and kranmer (2006) กล่าววา่ แมผู้ท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมความความรับผิดชอบต่อสังคม
จะเป็นบุคคลท่ีอยู่ภายนอกองค์กรแต่กิจการยงัคงมุ่งรักษาไว ้ซ่ึงคุณค่าขององค์กรเป็นส าคญั ด้วยเหตุน้ี 
หลายองคก์รจึงไดเ้ล็งเห็นและตระหนกัต่อการมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงจะมีตน้ทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายไปเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มหรือท าให้ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึนแต่ปัญหา คือ การขาดมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถน าไปเป็น
กรอบในการปฏิบติังานไดอ้ย่างชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติัอยู่หลายประการ เช่น การรับรู้ ค่า
ความเสียหาย เม่ือเกิดคดีความฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณี เม่ือใดควรจะรับรู้เม่ือเกิดคดีฟ้องร้องต่อ
ศาล หรือเม่ือใดองค์กรจะตอ้งจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายจะบนัทึกรายงานและจดัประเภทของรายงานน้ี
อย่างไร รวมทั้งการเปิดเผยอย่างไรจึงจะถูกตอ้งเหมาะสมท่ีไม่มากจนท าลายช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของ
องคก์ร หรือเปิดเผยนอ้ยจนท าใหดู้เหมือนวา่ไม่ท าการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
 ดงันั้น องค์กรต่าง ๆ จ านวนมากจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ด้วยการ
รณรงค์ประเด็นส่ิงแวดล้อมให้เป็นปัจจยัส าคญัในการลดปัญหาส่ิงแวดล้อมหรือใช้วตัถุดิบท่ีไม่เป็นการ
ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ท าใหเ้กิดแนวคิดท่ีเรียกวา่ “ผลิตภณัฑสี์เขียว” หรือผลิตพลงังานทดแทน 
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3.แนวทางสู่ความส าเร็จของการพฒันาส่ิงแวดล้อมทีย่ัง่ยนื 
 แนวทางสู่ความส าเร็จของการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืนในประเทศไทย ควรมีมาตรการเพื่อเป็น
แนวทางดงัน้ี (สุภาสินี  ตนัติศรีสุข, 2555) 

1. พฒันาอุตสาหกรรมเชิงอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ียึดมัน่ใน
การประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยมุ่งเนน้การพฒันา
และปรับปรุง กระบวนการผลิต และการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองรวมถึงความ
รับผดิชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน 

2. การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือ Eco Design  
(Economic & Ecological Design) ด้วยการผนวกแนวคิดดา้นเศรษฐกิจและดา้นส่ิงแวดล้อมเขา้ไปใน
ขั้นตอนการออกแบบ เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการน าหลกั 4 R คือ การลด 
(Reduce) การใช้ซ ้ า (Reuse) การน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) และการซ่อมบ ารุง (Repair) มาประยุกต์ใช้
ในช่วงวงจรชีวติผลิตภณัฑ ์

3. การจดัเก็บภาษีส่ิงแวดลอ้มกบัผูท่ี้ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น อุตสาหกรรมท่ี 
ก่อมลพิษ เพื่อลดการก่อมลพิษ 

4. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งรักษาฟ้ืนฟูเขตอนุรักษ ์ 
ปรับปรุงระบบการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังให้มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ รักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

5. ส่งเสริมการประหยดัพลงังานในภาคการผลิต ภาคการขนส่งและการใชใ้นบา้นเรือน 
6. สร้างระบบบริหารจดัการประเทศเพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีสมดุลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม  

และส่ิงแวดลอ้ม สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศใหส้ามารถเป็นปัจจยัการผลิตในระยะยาว โดย
มีความสมดุลระหวา่งการผลิตและการอนุรักษ ์ 
 
4.การรายงานการเงินเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 
 การรายงานการเงินเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมองค์กรสหประชาชาติ (The United Nations) ได้ออก
ขอ้เสนอแนะส าหรับการรายงานการเงินเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไวด้งัน้ี (พิเชษฐ ์โสภาพงษ,์ 2545) 
 รายงานของคณะกรรมการบริษัทควรมีข้อมูลเกีย่วกบั 

1. ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการและอุตสาหกรรม 
2. นโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีถือปฏิบติั 
3. การปล่อยของเสียสู่ส่ิงแวดลอ้มและการด าเนินการ 
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4. การสนองตอบขอ้ก าหนดของรัฐบาล 
5. ปัญหาส าคญัต่าง ๆ ทางกฏหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ 
6. ผลกระทบดา้นมาตรฐานการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อการลงทุนและก าไรของกิจการ 
7. ตน้ทุนท่ีมีสาระส าคญัท่ีถือเป็นรายจ่ายฝ่ายรายไดใ้นงวดปัจจุบนั 
8. ตน้ทุนท่ีมีสาระส าคญัท่ีถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในงวดปัจจุบนั 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินควรเปิดเผยเร่ืองต่อไปนี ้
1. นโยบายบญัชีส าหรับการบนัทึกหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มและการ 

เปิดเผยเก่ียวกบัหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
2. จ านวนหน้ีสินและประมาณการหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีกนัไวร้ะหวา่งงวด 
3. จ านวนเงินของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
4. ผลกระทบดา้นภาษีอากร 
5. จ านวนเงินท่ีไดรั้บอุดหนุนจากรัฐบาลในงวดนั้น 
 
คณะท างานก าหนดมาตรฐานสากลเก่ียวกบัการบญัชีและรายงาน (The Intergovernmental  

Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting : ISAR) ไดใ้ห้
แนวทางปฏิบติัในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มและหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มวา่กิจการอาจ
เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมซ่ึงเป็นการอธิบายรายการท่ีมีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินหรืองบก าไรขาดทุนหรือ
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือเปิดเผยไวใ้นรายงานแยกต่างหากจากงบการเงิน เช่น ตน้ทุน
ส่ิงแวดลอ้ม และหน้ีสินส่ิงแวดลอ้มไวด้งัน้ี 
 ต้นทุนส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 

1. ประเภทของรายการท่ีเป็นตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
2. รายการท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
3. จ านวนตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยใ์นระหวา่งงวด 
4. เปิดเผยต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย

ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการชดเชยผลเสียหายท่ีมีสาเหตุจากมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มให้แก่บุคคลท่ี
สามเป็นรายการแยกต่างหาก 
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 หนิสิ้นด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 
1. เปิดเผยหน้ีสินท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินหรือใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
2. ขอ้มูลพื้นฐานท่ีใชใ้นการวดัค่าของหน้ีสินท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
3. ค าอธิบายเก่ียวกบัประเภทของหน้ีสินระยะเวลาและเง่ือนไขของการช าระหน้ี 
 
 
นอกจากใหแ้นวทางในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มแลว้ ISAR ยงัใหใ้นแนวทางปฏิบติั 

ทั้งในเร่ืองของการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้หน้ีสินส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ค่าชดเชยท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
จากบุคคลท่ีสาม โดยการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มและหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มจะเป็นไปตามค านิยามของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามแม่บทการบญัชี 
 

ตัวอย่างการบันทกึรายการและการรายงานการบัญชีส่ิงแวดล้อม 
 

จากเหตุการณ์ท่อรับน ้ ามนัดิบร่ัว เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2556 PTTGC ไดรั้บรู้ค่าใช้จ่ายจากความ
เสียหายดงักล่าวในงวดท่ีเก่ียวขอ้ง อน่ึง ในปี 2557 บริษทัประกนัภยัไดต้กลงชดเชยค่าความเสียหายเบ้ืองตน้
จ านวนหน่ึงแก่ PTTGC และPTTGC ไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายไดอ่ื้นแลว้ โดยผูบ้ริหารและบริษทั
ประกนัภยัยงัอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาขอ้สรุปในการจ่ายเงินชดเชยส่วนท่ีเหลือ นอกจากน้ีกลุ่มบุคคล
จ านวนหน่ึงไดย้ืน่ค  าฟ้องต่อศาลจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 กลุ่มบุคคลจ านวนหน่ึงในจงัหวดัระยองไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งและ
ศาลจงัหวดัระยองจ านวนหลายคดี เพื่อขอให้ PTTGC ชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มและขอให้ PTTGC เขา้ไป
ด าเนินการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มทางทะเลและธรรมชาติ จากกรณีท่อรับน ้ ามนัดิบของ PTTGC ร่ัว ซ่ึงคดี
ฟ้องร้องบางส่วนไดยุ้ติแลว้และคดีฟ้องร้องส่วนท่ีเหลืออยู่ระหว่างการด าเนินการไกล่เกล่ียของศาล ทั้งน้ี 
PTTGC เช่ือวา่ผลการพิจารณาของศาลจะไม่เกิดความเสียหายและไม่ส่งผลกระทบทางดา้นการเงินท่ีเป็น
สาระส าคญัแก่ PTTGC ดงันั้น PTTGC จึงไม่ไดบ้นัทึกค่าเผือ่ผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากเร่ืองดงักล่าวในงบ
การเงิน 
 

ทีม่า: หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และ บริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2557    
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5.สรุปและข้อเสนอแนะ 

         จากท่ีกล่าวมาแล้วขา้งตน้การบญัชีส่ิงแวดล้อมเป็นการเปิดเผยและน าเสนอข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบั

ความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์รธุรกิจการน าเสนอข่าวสารขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทนัเวลา ตรง

ประเด็น และครบถว้นจะเป็นผลท าใหก้ารตดัสินใจในการบริหารธุรกิจมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผู ้

ท่ีมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มย่อมตอ้งการข่าวสารขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัธุรกิจอีก

มากมายท่ีธุรกิจยงัเปิดเผยไม่เพียงพอทั้งข่าวสารขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมทั้งขอ้มูลทางการเงิน 

(Financial Information) และทางดา้นอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวกบัการเงิน ( Non Financial Information ) ซ่ึงนกับญัชี

เป็นผูท่ี้มีบทบาทและหนา้ท่ีโดยตรงในการเปิดเผยและน าเสนอข่าวสารขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพดงักล่าว สรุป

แลว้การบญัชีส่ิงแวดลอ้มเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีส าคญั โดยถือเป็นรูปแบบบญัชีแนวคิดใหม่ท่ีเป็นการบูรณา

การความรู้ในดา้นบญัชี การบริหารธุรกิจ การบริหารส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติเขา้ดว้ยกนั การน า

การบญัชีส่ิงแวดลอ้มมาใชส้ามารถส่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกทราบถึงตน้ทุนและหน้ีสินดา้น

ส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นประโยชน์ในการบริหารธุรกิจ 

         ปัจจุบนัหลายองคก์รไดเ้ล็งเห็นและตระหนกัต่อการมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยให้

ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสะทอ้นให้เห็นการปฎิบติัตามแนวทางความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ต่อสังคมรวมถึงตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งจ่ายไปเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม แต่พบปัญหาคือการขาด

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ี

สามารถน าไปเป็นกรอบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีชดัเจน ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้มามี

บทบาทในการก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัการบญัชี

ส่ิงแวดลอ้ม เพือ่ใชเ้ป็นกรอบแนวทางปฏิบติัในองคก์รธุรกิจต่อไป 
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