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บทบรรณาธิการ                                              6
          
บทความวิชาการ                         

กลุมบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ: ตลาดเฉพาะกลุม
(ศักยภาพสูง) ที่ผูประกอบการไทยไมควรมองขาม
อดศิราพร ลออพนัธุสกลุ และ อภญิญา ศกัดาศโิรรตัน

บทความวิจัย
ความเต็มใจของนักศึกษาและบุคลากรในการจายคา
บริการรถตูโดยสารสาธารณะเสนทางมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี
ปวีณา  คําพุกกะ

พฤติกรรมและการใชประโยชนจากการติดตามขาว
ผานสื่อของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
อริสา  เหลาวิชยา

การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การตรวจวัด
คุณภาพนํ้าเบื้องตนสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม
ณัทธร  สุขสีทอง

ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไขปญหา
การดําเนินงานของแขวงทางหลวง
สนิท  ทองมา
 
การวิเคราะหปจจัยอัตราสวนทางการเงินของสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม
ฉัตรชัย  สัทธรรมพงศา

การวิเคราะหการเลือกสมัครงานของนักศึกษา
ในองคการที่ดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม
อุไรรัตน แยมชุติ  และ  ฐิติพร กรัยวิเชียร
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การใชกจิกรรมจดบนัทึกคอรเนลลเพือ่สงเสรมิทักษะการเรยีน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษา
สาขาวชิาการประถมศกึษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม
ศศิธร  อินตุน

   
รปูแบบการบรหิารจดัการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็
ของรัฐตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สิริวันทน ชัยญาณะ  และ สนิท หาจัตุรัส

การใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูสําหรับนักศึกษา
สาขาวชิาการประถมศกึษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม  
อรทัย  อินตา

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ประไพพิศ  สวัสดิ์รัมย
       
การศกึษาการจดัการมลูชาง บานแมตะมานจงัหวดัเชยีงใหม
วีระพันธ  อะนันชัยธวัช

การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ในธุรกิจอิเล็กทรอนิกสสําหรับโซเชียลมีเดียดวยเทคนิค
สมการเชิงโครงสราง
จุฬาลักษณ  รุกขรังสี

แนวทางการพัฒนากลยุทธการตลาด กรณศีกึษากลุมชมุชน
ผูผลิตลําไยกวนโบราณ ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง 
จังหวัดลําพูน
ธัญญารัตน  ลิ้นฤาษี

ผลกระทบของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2551 ตอธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย
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รายนามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ประจําฉบับ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. อนุรักษ ปญญานุวัฒน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย ดร. กําจร หลุยยะพงศ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย ดร. ชัญญา อภิปาลกุล   มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองศาสตราจารย ดร. จารุณี มณีกุล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย  ดร. ธร  สุนทรายุทธ   มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย ดร. นิวิท เจริญใจ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย  ดร. บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา   ขาราชการบํานาญ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย ดร. ประยุทธ ไทยธานี   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
รองศาสตราจารย ดร. รวิพร คูเจริญไพศาล   ขาราชการบํานาญ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย ดร. อิสระ สุวรรณบล   สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
รองศาสตราจารย ดร. เสริมศรี ไชยศร   ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร. สุมิตร  สุวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
รองศาสตราจารยชูศรี เที้ยศิริเพชร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารยบุญสวาท  พฤกษิกานนท   มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารยพิมพใจ  รื่นเริง   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รองศาสตราจารยดิเรก  ควรสมาคม   มหาวิทยาลัยพายัพ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชลลดา พึงรําพรรณ   มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน  เชี่ยวสุวรรณ   มหาวิทยาลัยพะเยา
ผูชวยศาสตราจารย ดร. บรรพต วิรุณราช   มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภูษณิศา เตชเถกิง   มหาวิทยาลัยแมโจ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรรณรพี บานชื่นวิจิตร   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สถาพร เริงธรรม   มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกานดา ตปนียางกูร   ขาราชการบํานาญ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุรีรัตน  อินทรหมอ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัศวิน  เนตรโพธิ์แกว   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยไพรินทร  สมภพสกุล   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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  เรียนทานผูอานทุกทาน

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนวารสารฉบับแรกของป พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนที่ 10 ของวารสาร 

เปนวารสารประจําเดือนมกราคม 2559  – เดือนมีนาคม 2559   เนื้อหาในฉบับประกอบดวยบทความดานการตลาด

ทีน่าสนใจ เชน บทความเกีย่วกับโอกาสทางการตลาดเฉพาะกลุมบุคคลท่ีมคีวามหลากหลายทางเพศ  และบทความ

เกีย่วกับแนวทางการพฒันากลยุทธการตลาดสําหรบักลุมชุมชนผูผลติลําไยกวนโบราณ เปนตน  นอกจากนีย้งัม ีอืน่ๆ 

ที่นาสนใจอีกหลายบทความ อาทิ บทความวิจัยเกี่ยวกับการใชกิจกรรมการจัดบันทึกคอรเนลลเพ่ือสงเสริมทักษะ     

การเรียนรูของนักศึกษาใหมีสิทธิภาพข้ึน  บทความวิจัยที่วิเคราะหการเลือกสมัครงานของนักศึกษาในองคการท่ี  

ดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม   บทความวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมและการใชประโยชนจากการติดตามขาว

ผานส่ือของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  และบทความวิจัยเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข

ปญหาการดําเนินงานของแขวงทางหลวง  เปนตน 

  กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย

สถาบันท่ีกรุณาประเมินคุณภาพบทความกอนการตพีมิพ  และขอถือโอกาสน้ีเชิญชวนคณาจารย นกัวิจยั นกัวิชาการ

และนิสติ นกัศึกษา เสนอผลงานเพือ่ตีพมิพเผยแพรในวารสารวชิาการมหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรน โดยสามารถศกึษา

คําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับทายเลมหรือจากเว็บไซตวารสารท่ี URL: journal.feu.ac.th  และจากระบบ           

การจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: http://www.tci- thaijo.org/index.php/FEU/about/submissions# 

authorGuidelines สาํหรับการตดิตามอานวารสาร  ผูอานสามารถตดิตามอานไดทัง้จากวารสารท่ีจดัพิมพเปนรูปเลม 

และจากวารสารอิเล็กทรอนิกสในเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมทั้งจากระบบการจัดการ

วารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU)

         บรรณาธิการ
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บทคัดยอ
  LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) หรือที่เรียกวากลุมบุคคลที่มีความหลากหลาย          

ทางเพศ  ถือเปนตลาดเฉพาะกลุมใหมที่กําลังเติบโตและมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจเปนอยางมาก โดยใน    

ป พ.ศ.  2558 ทีผ่านมาน้ัน มจีํานวนประชากรสูงถึง 450 ลานคนท่ัวโลก มจีดีพีีหรือมูลคาตลาดของสินคาและบริการ

รวมกวา 3.7 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ จึงไมนาแปลกใจท่ีผูประกอบการจํานวนไมนอยหันมาใหความสําคัญกับ          

การทําการตลาดกลุม LGBT ซึง่บทความนีต้องการใหผูอานและผูประกอบการไทยไดทราบถึง 1) ขอมูลสําคัญทางธุรกิจ 

2) กลุมธุรกิจที่นาสนใจและเกี่ยวของกับตลาดกลุม LGBT จํานวน 4 กลุม ไดแก กลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับศัลยกรรม

ผาตัดแปลงเพศ  กลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับสุขภาพและความสวยความงาม กลุมธุรกิจที่ไดรับประโยชนทางตรงจาก

การรับรองการแตงงานเพศเดยีวกนั และกลุมธุรกิจทีเ่ก่ียวของกบัสินคาและบรกิารออนไลน และ 3) แนวทางการเจาะ

ตลาดเฉพาะกลุม LGBT โดยไดนําเอากลยุทธคาปลีกท้ัง 6 ดานมาประยุกตใช ไดแก ดานทําเลท่ีตั้ง ดานความ                          

หลากหลายของประเภทสินคา ดานนโยบายราคา ดานสวนประสมการสือ่สารการตลาด ดานการออกแบบรานและการ      

จดัแสดงสนิคา  และดานการบริการลูกคา นอกจากกลยุทธคาปลีกดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น ผูประกอบการจําเปนตอง

คิดหาและพัฒนานวัตกรรมทางสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมทางความคิด เขามาใชในทุก ๆ ดาน เนื่องจากลูกคากลุม 

LGBT ขึ้นชื่อวาเปนกลุมที่มีการติดตาม และนิยมสินคาหรือบริการที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมากกวา

* ผูเขียนหลัก
  อีเมล: jaosomeraan@hotmail.co.th

กลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ: ตลาดเฉพาะกลุม (ศักยภาพสูง) 
ที่ผูประกอบการไทยไมควรมองขาม

LGBT: Niche Market (High Potential) that Thai Entrepreneurs 
Shouldn’t Overlook 

อดิศราพร ลออพันธุสกุล1*, อภิญญา ศักดาศิโรรัตน2

1อาจารยพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

เลขที่ 120 ถนนมหิดล  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100

2อาจารย ดร., หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

เลขที่ 120 ถนนมหิดล  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100
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ลูกคากลุมอื่น ๆ   ดังนั้นผูประกอบการไทยจําเปนตองใหความสําคัญในดานการศึกษาขอมูลและทําความเขาใจ        

ตอความตองการของผูบริโภคกลุมนี้อยางถองแท เพื่อนําส่ิงเหลาน้ีไปประยุกตใชในการพัฒนาสินคาและบริการ      

รวมถงึสรางกลยทุธทางการตลาดในธุรกิจของตนใหตอบโจทยกลุมรสนยิมชาว LGBT ซึง่มีฐานลกูคาท่ัวโลกทีร่องรบั

สินคาและบริการอยางตอเนื่อง

คําสําคัญ 
  กลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ    ตลาดเฉพาะกลุม (ศักยภาพสูง)  

Abstract
  LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) or groups of people who are diverse people in 

gender. These new groups have been highly growing in niche market and in economic roles. In 2015, 

450 million people around the world had GDP or marketing value in goods and in service more than 3.7 

trillion US dollars. That is why many entrepreneurs concentrate on marketing with LGBT groups.                    

This article wants the readers and Thai entrepreneurs know about 1) The important data in business 2) 

the interesting business and deal with 4 groups of LGBT marketing ; transsexual surgical business group, 

wellness and medical spa business group, same-sex marriage license business group and E-Commerce 

business group 3) guidelines to niche market with LGBT group by using six retail strategies. The six retail 

strategies compose of location, merchandise assortments, pricing policy, communication mix, store design 

including goods display and customer service. Moreover, the entrepreneurs must think, develop and 

invent the innovation or innovative idea in any way. Because of the LGBT consumers will follow and admire 

new goods or service that deal with innovation or technology more than the others, Thai entrepreneurs 

have to know LGBT data and understand their needs absolutely. These things will be applied for develop 

goods and service. Including create the strategies for one’s own business marketing in order to respond 

and keep the business running with the groups of LGBT consumers all around the world. 

Keywords 
  LGBT (Gender Diversity), Niche Market (High Potential) 

บทนํา
  เมื่อกลาวถึง LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) หรือกลุมบุคคลที่มีความหลากหลาย

ทางเพศในอดีตน้ัน ถูกมองวาเปนเพียงกลุมคนกลุมเล็ก ที่ไมไดรับโอกาสในการแสดงจุดยืน และการยอมรับจาก

สังคมเทาที่ควร เนื่องจากมีรูปแบบการใชชีวิต และรสนิยมทางเพศหรือเพศวิถีที่แตกตางจากกลุมบุคคลทั่วไป  
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เปนสิง่ทีย่ากตอการทําความรูจกัและเขาถงึผูบรโิภคกลุมนี ้แตเมือ่กาวเขาสูยคุทีส่งัคมมีลกัษณะพหุวฒันธรรม สมาชกิ

ของสงัคมมีการปรบัเปลีย่นทัศนคต ิรปูแบบการใชชวีติ และมกีารยอมรบัในความเปล่ียนแปลง  รวมท้ังความแตกตาง

ของกลุมตาง ๆ เพื่อใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติ พฤติกรรมบางอยางที่เคยตองปกปดไว เน่ืองจากขัดตอ

วฒันธรรม คานยิม และความเชือ่เดมิ ๆ กไ็ดรบัการเปดเผยและยอมรบัมากยิง่ข้ึน สิง่หนึง่ทีเ่หน็ไดชดั คอื การมตัีวตน  

ในสังคมไทยของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศท่ีมีศัพทเรียกกันทั่วไปตั้งแต กะเทย สาวประเภทสอง           

คนรักเพศเดียวกัน  เพศที่สาม คนขามเพศ เกย เลสเบี้ยน ทอม ดี้ เปนตน (พิมลพรรณ อิศรภักดี, 2558)  และใน          

ป พ.ศ. 2558  ทีผ่านมาน้ีอาจถอืไดวาเปนปทองของกลุม LGBT กว็าได นบัเปนปทีเ่สียงของพวกเขามีความหมาย และ

คนรับฟงมากที่สุด สังเกตไดจากคนดังในแวดวงตาง ๆ  อาทิ เคทลิน เจนเนอร อดีตนักทศกรีฑาโอลิมปกชายสูสาว

ขามเพศ นักธุรกิจจากท่ัวทุกมุมโลก อยางเชน ทิม คุก ผูบริหารคนปจจุบันของบริษัทแอปเปล อันโตนิโอ ซีมอยส          

ผูบรหิารสงูสดุของธนาคาร HSBC ในอังกฤษท่ีออกมาเปดเผยตนวาเปนเกย รวมถงึผูนาํประเทศอยาง เชน นางโยฮันนา 

ซีกอรดารโตดีร นายกรัฐมนตรีไอซแลนด นายแอลีโย ดี รูวโป อดีตนายกรัฐมนตรีเบลเยียม และนายเบทเทล ซาเวียร 

นายกรฐัมนตรปีระเทศลกัเซมเบริก ตางพรอมใจกนัออกมาเปดเผยตวัตน และเริม่เปนกระบอกเสยีง เพ่ือเรยีกรองสทิธิ

ความเทาเทียมจากสังคม และหวังใหคนทั่วโลกยอมรับกลุม LGBT (มติชน, 2556 ; Prism Digital Magazine, 2558) 

จนกระทั่งวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ศาลสูงสหรัฐฯ มีมติตัดสินใหการแตงงานระหวางคนเพศเดียวกันเปนเรื่อง   

ที่ชอบดวยกฎหมาย โดยจะมีผลบังคับใชทั่วประเทศ หลังมีคําพิพากษา ประชาชนทั่วประเทศ ตางรวมแสดง              

ความยินดีตอการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตรในการตอสูอันยาวนาน เพ่ือเรียกรองสิทธิความเทาเทียมของกลุม 

LGBT (เดลินิวส, 2558ก) 

  สําหรับประเทศไทยนั้น เร่ิมมีความกาวหนาในการใหความสําคัญกับสิทธิดานวิถีทางเพศและอัตลักษณ   

ทางเพศภายใตกฎหมาย ซึ่งมีตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน คือ การยกเลิกการใชคําวา “โรคจิตถาวร” ในเอกสารยกเวน

การเกณฑทหาร (ส.ด.43) สาํหรบัชายท่ีขามเพศเปนหญงิ ซึง่ไดรบัการยกเวนการเกณฑทหาร โดยกฎกระทรวงกลาโหม

กําหนดใหใชคําใหม คือ “เพศสภาพไมตรงกับเพศกําเนิด” อีกทั้งการที่มีนักวิชาการและกลุมเคล่ือนไหวหลายกลุม 

ออกมารณรงคการออกกฎหมายคุมครองสิทธิความเทาเทียมกันในสังคม จนกระทั่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558  

พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ เร่ิมมีผลบังคับใชซึ่งกฎหมายฉบับน้ีถือเปนความกาวหนาของ                 

ความพยายามสรางความเทาเทียมระหวางเพศ โดยมีใจความสําคัญวาดวย  เร่ือง  “การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ระหวางเพศ  หมายความวา การกระทําหรอืไมกระทาํการใดอนัเปนการแบงแยก กดีกนั หรือจํากดัสิทธปิระโยชนใด ๆ 

ไมวาทางตรงหรือทางออม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลน้ันเปนเพศชายหรือเพศหญิง หรือมี     

การแสดงออกที่แตกตางจากเพศโดยกาํเนิด”  ซึ่งประเทศไทยถือเปนประเทศแรกในอาเซียนที่มีการออกกฎหมายนี้ 

และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ผ านมา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีการอนุญาตใหมหาบัณฑิต                             

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา แตงกายขามเพศรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเปนรายแรก (บุษกร สุริยสาร, 2557 ; 

วอยซนิวส, 2558ข)
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   จากความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นดังกลาวขางตน ทําใหกลุม LGBT ในประเทศไทยมีการเปดเผยตัวตน          

โดยการแสดงออกวิถีทางเพศ และอัตลักษณทางเพศมากขึ้น เชน การแตงงานกับคนเพศเดียวกันซึ่งยังเปนเรื่องที่ไม

ชอบดวยกฎหมาย การรวมตัวและรวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ ภายในกลุม รวมถึงการสรางเครือขายธุรกิจเฉพาะกลุม 

LGBT ทีม่กีารตดิตอส่ือสารกันโดยผานทางเว็บไซต  และส่ือออนไลนประเภทตาง ๆ   ของโลกสังคมออนไลน จนทําให 

LGBT กลายเปนกลุมผูบริโภคท่ีไดรับความสนใจจากภาคธุรกิจตาง ๆ มากมาย เน่ืองจากกลายเปนกระแสท่ัวโลก

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สงผลใหมีการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวกับขอมูลทางธุรกิจ พฤติกรรม รวมถึงมูลคา

ตลาดสินคาและบริการของผูบริโภคกลุมนี้ตามมา สําหรับบทความน้ีตองการแสดงขอมูลสําคัญทางธุรกิจของ           

กลุมธุรกิจที่นาสนใจและเก่ียวของกับตลาด LGBT รวมถึงแนวทางการเจาะตลาดกลุมดังกลาว โดยนําเอากลยุทธ  

คาปลีกมาประยุกตใช เพื่อใหผูประกอบการสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย รวมถึงนําสิ่งเหลาน้ีไปใชในการพัฒนา

สินคาและบริการ รวมถึงการสรางกลยุทธทางการตลาดในธุรกิจของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอมูลสําคัญทางธุรกิจของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)

  ตามหลักการของยอกยาการตา (การประยุกตกฎหมายสิทธิมนุษยชนมาใชในประเด็นท่ีเก่ียวของกับวิถี     

ทางเพศ และอัตลักษณทางเพศเพ่ือชวยใหเพศตาง ๆ อยูในสังคมไดอยางเสมอภาค) ไดกําหนดคําศัพท ซึ่งไดรับ    

การยอมรับทางกฎหมายโดยทั่วไปสองคํา คือ วิถีทางเพศ (Sexual Orientation) หมายถึง ความสามารถของบุคคล

เก่ียวกับแรงดึงดูดอันล้ําลึกดานอารมณ เสนหา ดานเพศ และความสัมพันธทางเพศ กับบุคคลซ่ึงมีเพศภาวะท่ี          

แตกตางกนั หรอืเหมอืนกนั หรอืมมีากกวาหนึง่เพศภาวะ และอตัลกัษณทางเพศ (Gender  Identity) หมายถึง ความรูสกึ

ลํ้าลึกภายในของบุคคลเก่ียวกับเพศภาวะ ซึ่งอาจจะสอดคลองหรือตรงขามกับเพศโดยกําเนิดของตน รวมท้ัง            

ความรูสึกทางสรีระท่ีหมายถึงประเภทที่สามารถเลือกไดอาจเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงแกไขลักษณะ และ             

การทํางานทางกายภาพดวยวิธีทางการแพทย การผาตัด หรือวิธีอื่นใด  รวมท้ังการแสดงออกทางเพศภาวะ เชน        

การแตงกาย การพูดจา และกิริยาตางๆ (หลักการยอกยาการตา วาดวยการใชกฎหมายลิขสิทธ์ิมนุษยชนระหวาง

ประเทศในประเด็นความโนมเอียงทางเพศและอัตลักษณทางเพศ,  2550)  สําหรับคําศัพทที่ใชกันแพรหลายใน       

การอธิบายถึงบุคคลที่มีวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศที่หลากหลาย มีดังนี้  (สนุกดอทคอม, 2556 ; บุษกร           

สุริยสาร, 2557 ; วอยซนิวส, 2557)  

  1. กลุมรักรวมเพศหญิง (Lesbian) ผูหญิงที่รักผูหญิงดวยกัน ทางอารมณ ทางความสัมพันธ ทางเพศ

หรือทางกาย ไดแก เลสเบี้ยน ทอม และดี้ เปนตน

  2. กลุมรักรวมเพศชาย (Gay) ผูชายที่รักผูชายดวยกัน ทางอารมณ ทางความสัมพันธทางเพศหรือ        

ทางกาย ไดแก เกย และกระเทย เปนตน

  3. กลุมคนท่ีรกัไดทัง้สองเพศ (Bisexual) บคุคลท่ีรกัไดทัง้ชายและหญงิ ทางอารมณ ทางความสัมพันธ

ทางเพศหรือทางกาย ไดแก ไบ หรือไบเซ็กชวล เปนตน
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  4. กลุมคนขามเพศ (Transgender) ผูที่รูสึกพึงพอใจกับเพศภาวะ หรืออัตลักษณทางเพศที่ตรงขาม

กับเพศกําเนิดของตน ไดแก  ทีจี (TG) ชายขามเพศ และหญิงขามเพศ เปนตน

  5. กลุมคนที่มีเพศกํากวม (Intersex) เปนคําศัพทที่ใชกับภาวะหลายประการที่บุคคลหนึ่งเกิดมาพรอม

กับสรีระทางเพศ หรืออวัยวะสืบพันธุที่กํากวม หมายถึงอาจมีลักษณะที่ไมตรงกับเพศชายหรือหญิง หรือมีอวัยวะ

สืบพันธุทั้งสองเพศ 

  6. กลุมเควียร (Queer) ศัพทวิชาการที่หมายรวมถึง คนที่ไมใชคนรักตางเพศหรือไมไดมีวิถีเชนเดียวกับ

คนรักตางเพศ โดยทั่วไปความหมายตรงตัวของ Queer คือ แปลกประหลาด ไมเปนไปตามคานิยมปกติ ซึ่งสื่อถึงนัย

ทางลบ แตในชวงทศวรรษท่ี 1980s นกัวิชาการและนักเคล่ือนไหวเพือ่สิทธิทางเพศ เร่ิมใชคาํน้ีในเชิงบวก เพ่ืออธบิาย

ถึงกลุมเพศทางเลือกโดยรวมที่สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางกลุมคนท่ีถูกกีดกันวาเปนคน "ผิดปกติ"        

ในสังคม ดังนั้น คําวาเควียร จึงกลายเปนสัญลักษณของการรวมพลังของชาวเพศทางเลือกทั้งหมด ในการตอสูเพื่อ

สทิธิเสรีภาพทีเ่ทาเทยีมกบัชายรกัหญงิ ทีไ่ดรบัการยอมรบัวาเปนความถกูตองดงีามเพยีงหนึง่เดยีวของสงัคมมาโดยตลอด 

  จากความหมายดังกลาวขางตน  คําวา LGBT  จึงยอมาจาก (Lesbian) กลุมรักรวมเพศหญิง (Gay)             

กลุมรักรวมเพศชาย  (Bisexual) กลุมคนที่รักไดทั้งสองเพศ  และ (Transgender) กลุมคนขามเพศ ซึ่งมีความหมาย

เชนเดียวกับคํายอ LGBTI หรือ LGBTIQ ที่รวมอักษรยอสําหรับคนที่มีเพศกํากวมและเควียร   ในที่นี้ LGBT ใช       

หมายรวมถึง คนที่มีเพศกํากวมและเควียรดวยเชนกัน และเปนคํายอที่เลือกใชในบทความนี้ 

  จากการศึกษาขอมูลของสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร พบวา กลุม LGBT    

ในประเทศแคนาดาเปนกลุมตลาดเฉพาะทีม่ศีกัยภาพสงู เน่ืองจากคนกลุมน้ีมรีปูแบบการใชชวีติท่ีมคีวามพิเศษ และ

มีอํานาจการใชจายเงินสูง รวมถึงการศึกษากลุม LGBT ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเปรียบเทียบกับเพศชายและ

หญงิ พบวา มรีายไดและมีการจับจายใชสอยมากกวา มกีารศึกษาสูงกวา มหีนีส้นินอยกวา มเีงนิเก็บมากกวา มอีตัรา

การวางงานที่ตํ่ากวาเมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนอัตราการวางงานของประชากรในประเทศ เม่ือพิจารณาการศึกษา   

ผูบริโภคกลุม LGBT ในประเทศแคนาดาและประเทศสหรัฐสหรัฐอเมริกา จะเห็นไดวาคนกลุมนี้ยินดีที่จะใชเงิน         

เพื่อซื้อสินคาแบรนดคุณภาพดี และมีอิทธิพลตอการซื้อสินคาของกลุมอื่นๆ ดวย LGBT สวนใหญยินดีที่จะจายแพง

กวาปกตเิพ่ือใหไดของคณุภาพชัน้เย่ียมหรอืสินคาสไตลโมเดริน และมกีารเดนิทางทองเทีย่วท่ีบอยกวาและนานกวา

กลุมอื่นๆ โดยกลุม LGBT เปนแหลงการทําตลาดในลักษณะการกระจายขาวดวยการบอกตอ "Word-of-Mouth"     

โดยสวนใหญจะมองหาแบรนดสนิคาทีช่อบและเปนมติรกบักลุม LGBT จากน้ันจะมีการบอกตอไปยังเพือ่นๆ ซึง่ถอืวา

สูงกวาคาเฉลี่ยของผูบริโภคกลุมอื่น (สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ  ณ นครแวนคูเวอร, 2558) โดยมีการ

ประมาณการตัวเลขประชากรและจีดีพีหรือมูลคาตลาดของสินคาและบริการของกลุม LGBT ป 2558 ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  

ประมาณการตัวเลขประชากรและจีดีพีหรือมูลคาตลาดของสินคาและบริการของกลุม  LGBT    ป พ.ศ.  2558

ที่มา: LGBT Capital, 2015 (ประมาณการ ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558)

  จากตารางขางตนจะเห็นวา ประมาณการในป พ.ศ. 2558  มีประชากร LGBT จํานวน 450 ลานคนทั่วโลก 

มีจีดีพีหรือมูลคาตลาดของสินคาและบริการรวมกวา 3.7 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป ทวีปที่มีคาใชจายในการซื้อ

สนิคาและบริการ/มลูคาตลาดของสินคาและบริการสงูสุดคือ เอเชยี มมีลูคา 1.1 ลานลานเหรยีญสหรฐัฯ ยโุรปมมีลูคา 

950 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และสหรัฐอเมริกามีมูลคา 900 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ สําหรับประเทศไทย

มูลคาตลาดของสินคาและบริการอยูที่ 17 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากมูลคาตลาดของสินคา

และบริการของผูบริโภคกลุมน้ีถือวาเปนมูลคาท่ีสูง และเปนตลาดที่กําลังเติบโตอยางตอเนื่อง จึงถือเปนตลาด        

เฉพาะกลุม ที่มีศักยภาพสูง และไดรับความสนใจจากกลุมธุรกิจตาง ๆ มากขึ้นอยางเห็นไดชัด ดังภาพที่ 1
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   ภาพที่ 1: ตัวอยางแบรนดสินคาที่ไดรับการจัดอันดับวาเปนมิตรกับกลุม LGBT

   ที่มา: ปรับปรุงจาก รายงานพฤติกรรมผูบริโภคกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)  

      (สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ เมืองไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558)

กลุมธุรกิจที่นาสนใจและเกี่ยวของกับตลาดกลุม LGBT
  จากการรวบรวมขอมูลและศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคของกลุม LGBT ดังกลาวขางตน ไดแสดงใหเห็นถึง   

ความมีศักยภาพทั้งดานจํานวนประชากร และกําลังการซ้ือสินคาและบริการท่ีคอนขางสูง อีกทั้งมีการเติบโตอยาง      

ตอเน่ือง ซึ่งในป พ.ศ. 2559 ไดมีหลายสํานักพยากรณ เชน ศูนยวิจัยกสิกรไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

มหาวทิยาลยัหอการคาไทย ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (เอก็ซมิแบงก)  และบรษิทั ทรสิเรทต้ิง 

ไดคาดการณธุรกิจที่มีแนวโนมดีและธุรกิจที่มีแนวโนมไมดีในป พ.ศ. 2559 ซึ่งมีธุรกิจที่นาสนใจและเก่ียวของกับ

ตลาดกลุม LGBT อยูดวยกัน 4 กลุม คือ 

  1.  กลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับศัลยกรรมผาตัดแปลงเพศ ไดแก จากสถิติของโรงพยาบาลยันฮีในชวง       

ป พ.ศ.  2548 – พ.ศ. 2558 ลูกคาแปลงเพศกวา 1,500 คน ในจํานวนนี้เปนคนไทยและชาวตางประเทศในสัดสวน        

ที่ใกลเคียงกันประมาณ 50:50 โดยการผาตัดจากชายเปนหญิงในประเทศสหรัฐอเมริกา  ยุโรป ประเทศแคนาดา         

มีคาบริการราคาประมาณ 1.5 - 2 ลานบาท แตราคาของไทยเฉลี่ยประมาณ 1.2 - 1.5 แสนบาท หรือจากหญิงเปน

ชาย เมืองไทยเฉลี่ยที่ 4 - 5 แสนบาท  ตางประเทศ 4 - 5 ลานบาท และแพทยไทยไดรับการยอมรับมากในเรื่องของ

ฝมือการผาตัดที่ทําไดเหมือนจริง ซึ่งชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาแปลงเพศสวนใหญมาจากประเทศญ่ีปุน       

ประเทศจีน ประเทศเกาหลี  ประเทศอเมริกา และเขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนตน 

  2.  กลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับสุขภาพและความสวยความงาม จากสถิติป พ.ศ. 2558 ของสํานักงาน     

สงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) พบวา  ธรุกจิขายสงเครือ่งสาํอางมอีตัราการขยายตวัรอยละ 27.03 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับที่ 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 255914

มีมูลคาตลาดรวม 210,000 ลานบาท แบงเปนตลาดในประเทศและตลาดสงออก สัดสวนรอยละ 60:40 นอกจากน้ัน

ผลการสํารวจของ  Euromonitor  พบวา มูลคาตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นดวย

อัตราเฉลี่ยรอยละ 6-7 ตอป และคาดวาในป 2560 มูลคาตลาดจะสูงถึง 1 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยมีตลาด          

ที่ใหญที่สุดไดแก ประเทศจีน  ประเทศบราซิล และประเทศสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ สําหรับประเทศไทยอยูที่อันดับ 

19 ของโลก และมูลคาตลาดอาหารสุขภาพของไทย ในป พ.ศ.  2558  จะอยูที่ประมาณ 161,000 ลานบาท หรือ 

เติบโตจากปกอนหนาท่ีรอยละ 6.1 และคาดวาตลาด ดงักลาวจะมกีารเตบิโตท่ีรอยละ 6.0 ตอป ไปจนกระทัง่  ป พ.ศ. 

2560 

  3. กลุมธุรกิจที่ไดรับประโยชนทางตรงจากการรับรองการแตงงานเพศเดียวกัน ไดแก ธุรกิจรับจัด

งานแตงงาน ธรุกจิจาํหนายสนิคาของขวัญของชาํรวย ธรุกจิการทองเท่ียว ธรุกจิอสงัหาริมทรัพย ธรุกจิจาํหนายอปุกรณ

การกอสรางและของตกแตงบาน ธุรกิจที่ไดกลาวมาในขางตนนั้นมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง ดังตัวอยาง มูลคา

การใชจายสําหรับการจัดงานแตงงานและการใชจายที่เกี่ยวของของคูสมรสในประเทศสหรัฐอเมริกา ป พ.ศ. 2558 

ในภาพรวมสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจในแงของการกระตุนการใชจาย ในการจัดงานแตงงานและการเดินทาง            

ทองเที่ยวหลังจากงานแตง โดยคาดวาจะกอใหเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา            

เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 2,500 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 90,000 ลานบาท) ตอป นอกจากนี้ ยังจะสรางรายไดจากการจัด

เก็บภาษีใหแกรัฐทั้งสิ้น 750 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 27,000 ลานบาท) ตอป รวมถึงธุรกิจการทองเท่ียว             

ซึ่งสําหรับในป พ.ศ. 2558 มีการประมาณการตัวเลขจีดีพีหรือมูลคาตลาดการทองเที่ยว (เฉพาะการทองเที่ยวขาเขา) 

รวมทั่วโลกของกลุม LGBT อยูที่มูลคา 7.2 หมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ และ 4.6 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในประเทศไทย 

  4. กลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการออนไลน จากผลสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ต              

ในประเทศไทยป พ.ศ. 2558  มีขอมูลที่นาสนใจพบวากลุม LGBT มีสถิติการใชอินเทอรเน็ต 58.3 ชั่วโมงเฉลี่ย             

ตอสัปดาหโดยสวนมากนิยมใชอินเทอรเน็ตในที่พักอาศัย รอยละ 91.1 ซึ่งมากกวาท่ีทํางาน นิยมใชอินเทอรเน็ต          

ในระหวางเดินทางรอยละ 34.2 เคยซ้ือสินคา/บริการทางออนไลน (เพ่ือความบนัเทิง) รอยละ 18.9 นยิมใชสือ่ออนไลน

ทางเฟสบุค (รอยละ 97.4)  อินสตาแกรม (รอยละ 59.5)  ทวิตเตอร (รอยละ 35.3) และวอทสแอพ (รอยละ 5.3)      

ตามลําดับ ซึ่งมากกวาเพศชายและเพศหญิง นอกจากนั้นกลุม LGBT ใชสมารทโฟน / แท็บเล็ต ในการสื่อสารสังคม

ออนไลน (รอยละ 90.5) คนขอมูล (รอยละ 61.9) อาน / ตามขาวสาร (รอยละ 57.1) ดูทีวี/หนัง/ฟงเพลง (รอยละ 49.7) 

โหลดซอฟตแวร/เพลง/ละคร/เกม (รอยละ 40) และเลนเกมออนไลน (รอยละ 36) ตามลําดับ (ประชาชาติ, 2555 ; 

สาํนกังานโครงการพฒันาแหงสหประชาชาต ิ(UNDP) และ องคการเพือ่การพฒันาระหวางประเทศของสหรัฐอเมรกิา 

(USAID), 2557 ; ผูจัดการออนไลน, 2558 ; ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2558 ; สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ    

ณ เมืองไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558 ; LGBT Capital, 2015b ; สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(องคการมหาชน), 2558 ; วอยซนิวส, 2558ก ; โพสตทูเดย, 2558) 
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แนวทางการเจาะตลาดเฉพาะกลุม LGBT

  ในบทความนี้ผูเขียนขอนําเอากลยุทธคาปลีก (Retail Strategy) มาประยุกตใชเปนแนวทางการเจาะตลาด

เฉพาะกลุม LGBT ใหกับผูประกอบการที่มีความสนใจ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ดาน ดังนี้ (Levy & Weitz, 2007)

  1. ดานทําเลที่ตั้ง (Location) ธุรกิจจําเปนตองใกลชิดกับลูกคา ควรหาทําเลที่ตั้งที่ลูกคาเขาถึงไดสะดวก   

โดยมองหากลุมลูกคาเปาหมาย และพ้ืนท่ีทีส่ามารถอาํนวยความสะดวกแกลกูคา และเหมาะสมกบัประเภทของธรุกิจ 

โดยพิจารณาปจจัยเก่ียวกับความสะดวกในการเขาถึง การเดินทาง ทีจ่อดรถ สาธารณปูโภคครบครนั ความปลอดภยั 

และการสนับสนุนจากภาครัฐ เปนตน (ศูนยรวมธุรกิจ, 2556) โดยธุรกิจตองนํามาใชเปนแนวทางและประยุกตใช     

ใหเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจและตอบโจทยความตองการของกลุม LGBT ที่เปนกลุมเปาหมาย

  2. ดานความหลากหลายของประเภทสินคา (Merchandise Assortments)  จําเปนตองมีความชัดเจน

ในดานความคิดสรางสรรค และความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ/สินคา/บริการ ที่ตอบโจทยพฤติกรรมผูบริโภคและ

รสนิยมเฉพาะของกลุม LGBT ใหได จําเปนตองศึกษาขอมูลความตองการบริโภคสินคาของผูบริโภคกลุมนี้                    

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ/สินคา/บริการ ของธุรกิจใหตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย เชน พฤติกรรม

ที่ชอบความสวยงาม มีเอกลักษณ ประณีตและหรูหรา นิยมการใชบริการและมีวิถีชีวิตที่เนนความสะดวกสบาย      

ชอบความรวดเร็ว เทคโนโลยีลํ้าสมัย ชอบสินคาและบริการที่มีความพิเศษ และแตกตางจากสินคาและบริการทั่วไป 

เปนตน (วอยซนวิส, 2558ก ; สาํนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ เมืองไมอาม ีประเทศสหรฐัอเมรกิา, 2558ก 

; LGBT Capital, 2015a) 

  3. ดานนโยบายราคา (Pricing Policy) เน่ืองดวยกลุม LGBT เปนกลุมตลาดเฉพาะที่มีศักยภาพสูง             

เม่ือพิจารณาจากมูลคาตลาดของสินคาและบริการของผูบริโภคกลุมน้ีถือวาเปนมูลคาท่ีสูง และเปนตลาดที่กําลัง

เตบิโตอยางตอเนือ่ง   ดงันัน้การทําตลาดเพือ่ตอบสนองความตองการของลกูคาเฉพาะกลุม ตองอาศัยความเชีย่วชาญ

เฉพาะดาน ในการทําการตลาด (กรุงเทพธุรกิจ, 2557) จึงจําเปนตองมีการศึกษารสนิยมและพฤติกรรมผูบริโภค       

เพ่ือสรางสรรคสิ่งใหม และคุณภาพที่เหนือกวาสินคาท่ีเจาะตลาดกลุมท่ัวไป  สรางมูลคา ตั้งราคาของสินคาและ

บริการ ใหเหมาะสมกับกลุมลูกคา มิใชการแขงขันดวยการตัดราคาสินคาใหตํ่าลง 

  4. ดานสวนประสมการส่ือสารการตลาด (Communication Mix) จําเปนตองพัฒนาแบรนดใหมี        

ความเปนมิตรกับกลุม LGBT เน่ืองจากผูบริโภคกลุม LGBT มีการเชื่อมโยงผูคนใน LGBT ดวยกันผานโลกสังคม

ออนไลน จึงทําใหสามารถติดตอส่ือสารกันเปนวงกวางไดอยางรวดเร็ว (วอยซนิวส, 2558ก) และเกิดการบอกตอ   

กลายเปนการตลาดแบบปากตอปาก จึงเปนไดทั้งการชวยสงเสริมและทําลายธุรกิจ ฉะนั้นธุรกิจตองอาศัยการสราง

ความสัมพันธอันดีกับลูกคา โดยการรักษาฐานลูกคาเดิมของธุรกิจใหคงอยู และควรมีการเก็บและการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลสําคัญของลกูคาอยูตลอดเวลา ซึง่ถือเปนหวัใจสําคัญในการรักษาฐานลกูคาเดมิ และสรางฐานลูกคาใหม

เพื่อนํามาตอยอดทางธุรกิจ (Belch & Belch, 1993)

  5. ดานการออกแบบรานและการจัดแสดงสินคา (Store Design and Display) ธุรกิจจําเปนตองมี      

การออกแบบรานและการออกแบบการจัดแสดงอยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางความประทับใจใหแกลูกคา ดึงดูด            
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ความสนใจผูบริโภคกลุม LGBT จากการนําเสนอธุรกิจและสินคาในมุมมองที่สรางแรงจูงใจในการซื้อ ซึ่งจะชวยเพิ่ม

โอกาสสรางยอดขายสินคาไดมากขึ้น (Lewison & Delozier, 1989 ; Levy & Weitz, 2001) การออกแบบรานและ

การจัดวางสินคาภายในราน เปนการสรางบรรยากาศภายในรานใหนาสนใจและเปนท่ีดึงดูดใหลูกคาอยากเดินเขา

มาใชบริการในราน ความสวยงาม ความสะอาด และการออกแบบตกแตงรานที่ลงตัวเปนศิลปะถือเปนอีกดานที่        

ผูประกอบการธุรกิจตองใหความสําคัญ (สันติธร ภูริภักดี, 2554) ผูประกอบการธุรกิจอาจตองพึ่งพามัณฑนากร        

หรือนักออกแบบที่สามารถออกแบบแผนผังของราน การจัดวางรูปแบบ แนวคิดการสรางบรรยากาศ การตกแตง       

ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ

  6. ดานการบริการลูกคา (Customer Services) ตองใหความสําคัญกับความใสใจ (Empathy) จําเปน

ตองเขาใจความตองการและความรูสึกของผูบริโภคกลุม LGBT อยางถองแท  ผูประกอบการตองใหความสําคัญ    

ดานความเอาใจใสตอลูกคาในทุกรายละเอียดที่สงผลดีตอธุรกิจ จําเปนตองมีการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค รวมถึง

พนักงานทุกคนท่ีมสีวนเก่ียวของกับการใหบริการลูกคาของธุรกิจ จะตองใหเกียรติและไมทาํใหลกูคารูสกึวาตนไดรบั

การบริการท่ีเลือกปฏิบัติในเชิงลบหรือตอตานทางดานเพศสภาพโดยเด็ดขาด เน่ืองจากผูบริโภคกลุมน้ี  เปนกลุม        

ที่มีความภักดีตอตราสินคาในระดับคอนขางสูงเมื่อเทียบกับกลุมอื่น เมื่อธุรกิจสามารถเอาชนะใจผูบริโภคกลุมนี้ได

จะทาํใหสงผลดตีอธุรกิจในระยะยาว (โศรยา หอมชืน่, 2554 ; สาํนักงานสงเสรมิการคาระหวางประเทศ ณ กรุงมะนลิา 

(สวนที่ 2), 2558 ; สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ เมืองไมอามี, 2558ข)

  สําหรับในบทความนี้เม่ือผูประกอบการนําแนวคิดการตลาดธุรกิจคาปลีกมาประยุกตใช สิ่งท่ีจะตองให      

ความสําคัญในทุก ๆ ดาน คือ การมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี (Innovation) เนื่องจากลูกคากลุม LGBT ขึ้นชื่อวาเปน   

กลุมทีม่กีารตดิตาม นยิมสินคาและบรกิารทีเ่กีย่วของกับนวัตกรรมหรอืเทคโนโลยมีากกวาลกูคากลุมอืน่ ๆ  (สาํนกังาน

พฒันาธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส (องคการมหาชน), 2558 ; วอยซนวิส, 2558ก) ธรุกิจจึงจําเปนตองคิดหาและพฒันา

นวัตกรรมทางส่ิงประดิษฐหรือนวัตกรรมทางความคิด เขามาใชในธุรกิจตลอดเวลาเพ่ือตอบโจทยพฤติกรรมผูบริโภค 

รสนิยม และเพื่อใหยากตอการเลียนแบบ

  จากการรวบรวมและศึกษาขอมูลสําคัญในบทความขางตน รวมถึงขอมูลท่ีเก่ียวกับกลยุทธคาปลีก ทําให     

ผูเขียนไดขอสรปุถงึแนวทางการเจาะตลาดเฉพาะกลุม  LGBT โดยการนําเอานวัตกรรมทางสิง่ประดษิฐหรอืนวตักรรม

ทางความคิด เขามาประยุกตใชกับกลยุทธคาปลีกท้ัง 6 ดาน ซึ่งไดแก  ดานทําเลท่ีตั้ง ดานความหลากหลาย                

ของประเภทสินคา ดานนโยบายราคา ดานสวนประสมการสือ่สารการตลาด  ดานการออกแบบรานและการจัดแสดง

สินคา  และดานการบริการลูกคา  เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายและสามารถนําสิ่งเหลานี้ไปใชในการพัฒนาสินคา  

และบริการ รวมถึงสรางกลยุทธทางการตลาดในธุรกิจของตนใหตอบโจทยกลุมรสนิยมชาว LGBT ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2: แนวทางการเจาะตลาดเฉพาะกลุม LGBT

ที่มา: ผูเขียน

สรุป
  จากขอมูลขางตนน้ี สะทอนใหเห็นถึงสถานะทางเศรษฐกิจของกลุม LGBT ที่เพ่ิมมากขึ้นและสงผลดี              

ตอตลาดสินคาและบริการท่ีกําลังเติบโตข้ึนอยางตอเน่ือง ทําใหเห็นชองทางและโอกาสในการสรางธุรกิจ เพ่ือรองรับ

ฐานลูกคากลุมน้ี ที่ในอนาคตจะกลายเปนตลาดที่ใหญ และสามารถสรางรายไดอยางมหาศาล ฉะนั้นจึงถือเปน        

ขอไดเปรียบสําหรับผูประกอบการไทยที่สนใจจะเริ่มตนหรือขยายธุรกิจตลาดกลุมนี้ ในชวงระยะเริ่มตนที่ยังไมมีการ

แขงขนัทีร่นุแรง ผูประกอบการสามารถนาํขอมลูสาํคญัทางธรุกจิ ธรุกจิทีน่าสนใจ รวมถึงแนวทางการเจาะตลาดของ

กลุม LGBT ไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาตอยอดและสรางกลยุทธทางการตลาดไดในธุรกิจของตน ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3: แนวทางการเจาะตลาดกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ: ตลาดเฉพาะกลุม (ศักยภาพสูง)

ที่มา:  ผูเขียน
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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ความเต็มใจของนักศึกษาและบุคลากรในการจายคาบริการ         

รถตูโดยสารสาธารณะเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี และ 2) พฤติกรรม       

การเดินทางโดยใชรถสาธารณะที่มีผลตอความเต็มใจของนักศึกษาและบุคลากรในการจายคาบริการรถตูโดยสาร

สาธารณะเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เคยใชบริการรถโดยสารสาธารณะ จํานวน 768 คน                   

ใชวธิกีารสุมตัวอยางแบบแบงช้ันและแบบสะดวก เครือ่งมอืท่ีใชในการวจิยั คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชในการวเิคราะห

ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย ฐานนิยม มัธยฐาน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ Fisher’s LSD

  ผลการวิจัยพบวา 1) ความเต็มใจของนักศึกษาและบุคลากรในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะ   

เสนทางมหาวทิยาลัยอบุลราชธานปีลายทางสถานีขนสงอบุลราชธาน ี  มคีาเฉล่ียเทากบั 30.57 บาท และ 2) พฤติกรรม

การเดินทางโดยใชรถโดยสารสาธารณะท่ีมีผลตอความเต็มใจของนักศึกษาและบุคลากรในการจายคาบริการ               

รถตูโดยสารสาธารณะเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญ           

ทางสถิติ 0.05  ไดแก ประเภทของรถโดยสารสาธารณะที่เคยใชบริการ และคาใชบริการตอครั้ง 

* ผูเขียนหลัก
   อีเมล: it_rains@hotmail.com

ความเต็มใจของนักศึกษาและบุคลากรในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะ
เสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี 
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คําสําคัญ
  ความเต็มใจในการจาย    คาบริการรถตูโดยสารสาธารณะ    พฤติกรรมการเดนิทาง      มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   

สถานีขนสง 

Abstract
  This research aims to study 1) the willingness to pay (WTP) of student and staff for the public van 

service on the route from Ubon Ratchathani University to the Ubon Ratchathani bus terminal and 2) the 

influences of travel behavior of Ubon Ratchathani University’s student and staff on the WTP for the public 

van service on the mentioned route. The samples were 768 Ubon Ratchathani University’s undergraduate 

students and staff. The sampling sample were stratified random and convenience sampling. The research 

instrument was a questionnaire. The statistics were percentage, mean, mode, median, standard deviation, 

t-test, F-test and Fisher’s Least Significant Difference (Fisher’s LSD).

  The findings were that 1) the WTP for the public van service on the route from Ubon Ratchathani 

University to the Ubon Ratchathani bus terminal was averaged 30.57 Baht ; and 2) types of services and 

the public van service fares per time influenced the WTP for the public van service at 0.05 level of statistical 

significance.

Keywords
  Willingness to Pay (WTP), Public Van Services, Travel Behavior, Ubon Ratchathani University, 

Bus Terminal

บทนํา
  การขนสงมวลชนท่ีดีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นในดานตางๆ เชน การชวยลดภาระ

คาครองชีพของประชาชน การตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียวของนักทองเท่ียว ซึ่งจะสงผลใหอุตสาหกรรมทองเท่ียว

ของทองถ่ินเติบโตมากขึ้น ปจจุบันการขนสงมวลชนทางบกเปนรูปแบบการขนสงมวลชนที่มีความสะดวกและไดรับ

ความนิยมมากท่ีสุด ซึ่งในปจจุบันหนวยงานภาครัฐไดพยายามพัฒนาระบบขนสงมวลชน โดยนําเทคโนโลยีตางๆ   

มาใชในการบริหารระบบขนสงมวลชนทางบกเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการสรางคุณภาพ     

การบริการใหดียิ่งขึ้น (สลิลาทิพย  ทิพยไกรศร, 2554)

  การทีผู่บรโิภคจะเตม็ใจจายคาสนิคาหรอืบรกิารชนดิใดชนดิหนึง่นัน้ในราคาเทาใดยอมขึน้อยูกบัการประเมนิ

คณุคา (Value) สนิคาหรือบริการนัน้ของผูบริโภค และขึน้อยูกบัวาผูบริโภคมคีวามสามารถท่ีจายไดมากนอยเพยีงใด 

ความเต็มใจท่ีจะจายนี้ ถือเปนองคประกอบหนึ่งของอุปสงคที่ทรงประสิทธิผล โดยปจจัยสําคัญที่มีผลใหอุปสงค     



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับท่ี 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559 23

สาํหรบัสนิคาหรอืบรกิารชนดิหนึง่ๆ เปลีย่นแปลง ไดแก ระดบัรายไดของผูบริโภค ราคาสนิคาชนดิอืน่ทีใ่ชประกอบกนั

หรือทดแทนกันได รสนิยมของผูบริโภค จํานวนผูบริโภคและการคาดคะเนเกี่ยวกับราคาในอนาคต (กนกวรรณ          

กมลจารุพิศุทธิ์, 2554) 

  วิธีการประเมินมูลคาภายใตตลาดสมมติ (Contingent Valuation Method: CVM) เปนวิธีการทางตรง           

ในการประเมินคาความเตม็ใจท่ีจะจาย โดยหลกัการแลวจะสอบถามทศันคติหรอืความคดิเห็นของกลุมบคุคลซ่ึงเปน 

กลุมตวัอยางทีเ่ลอืกมาเปนตวัแทนของประชากรเก่ียวกบัจาํนวนเงินทีก่ลุมตวัอยางเตม็ใจทีจ่ะจาย  สาํหรบัผลประโยชน

ที่จะไดรับจากโครงการท่ีพัฒนาขึ้นและ/หรือสอบถามเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีเต็มใจยอมรับ คาชดเชยจากการท่ีตอง

อดทนตอผลกระทบเชิงลบหรอืผลเสยีของโครงการ  จดุมุงหมายของ CVM  คอื การเคนเอาความจริงจากผูถกูสมัภาษณ

หรือกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจาย (หฤทัย  มีนะพันธ, 2550)

  จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดหน่ึงที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจคอนขางสูง จากรายงานภาวะเศรษฐกิจ

การคลังของจังหวัดอุบลราชธานีป 2557 ชี้ใหเห็นวา  เศรษฐกิจดานอุปสงค (การใชจาย) พบวา ดัชนีการลงทุน         

ภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 16.81 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา จากยอดสินเชื่อเพื่อการพาณิชยเพิ่มขึ้น

รอยละ 16.81 โดยคิดเปนจํานวนเงิน 42,034.38  ลานบาท จากธุรกิจนิติบุคคลท่ีขอจดทะเบียนใหมมี 46 ราย            

โดยมีทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลใหม  จํานวน 57.85 ลานบาท ซึ่งแสดงใหเห็นถึงระบบขนสงของ                                

จังหวัดอุบลราชธานีที่พัฒนาไมสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและไดพัฒนาขยับขยายความเจริญและ              

เขตเศรษฐกิจสูรอบเมือง เชน หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา หมูบานจัดสรรตางๆ เปนตน (กรมบัญชีกลาง, 2557)

  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานเีปนมหาวิทยาลัยประจาํจังหวดัอบุลราชธานี ตัง้อยู ถนนสถลมารค ตาํบลเมืองศรไีค 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีเสนทางการคมนาคมเช่ือมโยงสูอําเภอวารินชําราบและอําเภอเมือง            

โดยมีระยะทางหางจากสถานีขนสงจังหวดั 24 กโิลเมตร ในแตละปมนีกัศึกษาเขามาศึกษาใหมประมาณ 3,000-5,000 

คน รวมท้ังบุคลากรอีกกวา 1,500 คน นักศึกษาสวนใหญนั้นมาจากจังหวัดใกลเคียงของจังหวัดอุบลราชธานี เชน 

จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอื่นๆ ปญหาการเดินทางที่สําคัญของชุมชน                  

ชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ 1) การเดินทางเพื่อกลับภูมิลําเนาซ่ึงจะตองใชบริการขนสงสาธารณะ                        

จากมหาวิทยาลยัอุบลราชธานไีปยงัสถานีขนสงอบุลราชธาน ีและ  2) การมศีนูยการคาขนาดใหญของหางสรรพสนิคา

เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีที่ตั้งอยูในเสนทางเดียวกันกับเสนทางไปสถานีขนสง โดยหางสรรพสินคาดังกลาว           

เปนแหลงนัดพบอีกแหงหน่ึงท่ีนกัศึกษาและบคุลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานใีหความนิยมในการพบปะเพ่ือนฝูง

และพักผอนหยอนใจ ดงัน้ัน จงึทําใหการเดินทางเสนทางมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีปลายทางสถานขีนสงอุบลราชธานี

มีบทบาทตอการใชชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนอยางมาก

  จากการศึกษาของ Worku (2013) และ Eboli & Mazzulla (2008) โดยการใชแนวคิด Willingness to Pay 

(WTP) ทําการศึกษาความเต็มใจที่จะจายของประชาชนเพื่อใหรถโดยสารสาธารณะมีคุณภาพ การบริการดีขึ้น และ

เพ่ือใหมีการเพิ่มจํานวนบริการรถโดยสารสาธารณะใหเพียงพอตอความตองการ พบวา ประชาชนมีความเต็มใจ         

ที่จะจายในระดับสูงเพ่ือใหรถโดยสารสาธารณะมีคุณภาพการบริการดีขึ้น และเพื่อใหมีการเพิ่มจํานวนบริการ              
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รถโดยสารสาธารณะใหเพียงพอตอความตองการ และผลการวิจัยของ เอกวัฒน พันธาสุ และ มนสิชา เพชรานนท 

(2554) ทีไ่ดศกึษาพฤตกิรรมการเดนิทางในเมอืงหลกัของภมูภิาค: กรณศีกึษาเมอืงเชียงใหม ผลของการศกึษาพบวา 

ปจจัยดานเศรษฐกจิสงัคม ครวัเรือน ลกัษณะเชิงพืน้ที ่และลกัษณะการใหบริการของขนสงสาธารณะในยานทีอ่ยูอาศัย

มคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการเดินทาง โดยมคีณุลกัษณะดานอายแุละอาชพีทีม่ผีลตอการเลือกรูปแบบการเดินทาง 

  ผลการวิจัยของ นัฏฐพงษ ขาวขํา (2555) ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอทิธิพลตอการใชบริการขนสงประเภท

บุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการเลือกรูปแบบการ              

ใชบริการการขนสง และสวนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธิพลกับความพงึพอใจของการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสง

มากท่ีสุด คือ ดานผลิตภัณฑ (ยานพาหนะ) ดังนั้น การใหบริการของรถสองแถวสาธารณะในพ้ืนที่ใกลเคียง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจไมสามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปได

เทาท่ีควร จากขอมูลขางตนจึงเปนเหตใุหผูวจิยัสนใจทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมการใชรถโดยสารสาธารณะและความเตม็ใจ

ในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะ เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาธุรกิจรถตูโดยสารสาธารณะท่ีใหบริการ                  

ในเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีไดในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาความเต็มใจของนักศึกษาและบุคลากรในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะเสนทาง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี

  2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเดินทางโดยใชรถโดยสารสาธารณะท่ีมีผลตอความเต็มใจของนักศึกษาและ

บุคลากรในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสง

อุบลราชธานี

การทบทวนวรรณกรรม
  1. แนวคิดเกี่ยวกับ Contingent Valuation Method (CVM)

       วิธีการประเมินมูลคาภายใตตลาดสมมติ (Contingent Valuation Method: CVM) เปนวิธีการท่ีจะ        

วัดมูลคาทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไมไดมีการซื้อขายผานตลาด เทคนิค CVM จัดอยู

ในกลุมเครือ่งมือการประเมนิมูลคาส่ิงแวดลอมทางตรง ทีเ่รียกวา Stated Preference Technique  เปนวิธกีารประเมนิ

มูลคาของความเต็มใจท่ีผูบริโภคเต็มใจท่ีจะจาย (Willingness to Pay: WTP) เพื่อที่จะไดมีการดําเนินมาตรการ

ปรับปรุงใหคุณภาพสิ่งแวดลอมดีขึ้น (อรพรรณ ณ บางชาง ศรีเสาวลักษณ, 2552) การคํานวณคาความเต็มใจที่จะ

จายโดยวิธี CVM (ชนิตา  พันธมณี และ รภัสสรณ คงธนจารุอนันต, 2555) มี 2  เทคนิค ดังนี้

   1.1 การตั้งคําถามปลายเปด (Opened – Ended) เปนการวัดคา WTP เชิงทัศนคติ กลาวคือ วิธีการนี้

จะใหผูบริโภคประเมินมูลคาของสินคาดวยตวัเอง โดยการตัง้คําถามปลายเปด เชน ถามวา “ผูบริโภคเต็มใจทีจ่ะจาย

สําหรับผักอินทรียชนิดนี้เปนจํานวนเงินเทาใด” จากนั้นเมื่อผูบริโภคระบุจํานวนเงินแลว ใหผูวิจัยบันทึกคาลงไปเปน
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ตัวแปร Y และใหบันทึกตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของผูบริโภค เชน เพศ อายุ รายได การศึกษา เปนตน 

   1.2 การตั้งคําถามปลายปด (Closed - Ended) เปนการวัดคา WTP ตามแบบจําลองอรรถประโยชน  

ที่แตกตางกัน (Utility Difference Model) การตั้งคําถามลักษณะนี้ มีที่นิยมใช 2 รูปแบบ คือ 

               (1) แบบ Single Bounded CVM เปนการเสนอราคาปดคร้ังเดียวเชน ถามวา “ผูบริโภคเต็มใจ        

ที่จะจายเพียง 50 บาทสําหรับซ้ือผักอินทรียชนิดน้ีหรือไม” ซึ่งจะถามเพียงครั้งเดียวไมวาผูบริโภคจะตอบวาเต็มใจ    

หรือไมเต็มใจก็ตาม ถาผูบริโภคตอบวา “เต็มใจ” ใหบันทึก y = 1 ถาตอบวา “ไมเต็มใจ” ใหบันทึก y = 0

    (2) แบบ Double Bounded CVM เปนการต้ังคําถามปลายปดโดยเสนอราคา 2 คร้ัง เชน                  

จากคาํถามเดมิ ถาผูบรโิภคตอบวา “เตม็ใจท่ีจะจาย” จะถามอีกครัง้โดยเพิม่จํานวนเงนิขึน้ตามสัดสวนทีผู่ถามกาํหนดไว      

วาเต็มใจจะจายตามราคาท่ีสองหรือไม แลวจึงหยุดถาม แตถาคําถามแรกผูบริโภคตอบวา “ไมเต็มใจจะจาย”            

การถามคาํถามครัง้ที ่ 2 จะลดราคาลงตามสดัสวนทีก่าํหนดไวเชนกนั แลวถามวาเตม็ใจจะจายตามราคาทีส่องหรือไม 

ซึ่งคําตอบที่ไดจากผูบริโภค สามารถเปนไปไดใน 4 รูปแบบ คือ 1) Yes – Yes 2) Yes – No 3)  No – Yes และ 4) 

No – No

    ทั้งนี้ในงานวิจัยครั้งนี้  สนใจประเมินมูลคาการมีรถตูโดยสารสาธารณะใหบริการในกรณีของ Use 

Value และไมไดประเมินกรณีของ Non- Use Value และ Option Value ซึ่งการใชคําถามแบบ WTP เหมาะสม         

ในกรณีการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมท่ีกอใหเกิดผลดีและประชาชนไมมีกรรมสิทธ์ิ/ไมใชเจาภาพในการปรับปรุง

คุณภาพสิ่งแวดลอมนั้น 

  2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

   Worku (2013) ไดศึกษาเก่ียวกับความเต็มใจท่ีจะจายเพ่ือการปรับปรุงบริการขนสงสาธารณะใน        

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาประชากรมีความเต็มใจที่จะจายเพื่อแกไขปญหา

จราจรและปรับปรุงคุณภาพระบบขนสงสาธารณะใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น เพียงพอตอการเพิ่มจํานวนประชากร                

อยางรวดเร็วได ใชแนวคิด Willingness to Pay (WTP) โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง 852 ราย โดยใช                 

แบบจําลอง Probit และ แบบจําลอง Logit ผลการศึกษาพบวา ประชาชนเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมที่สูงขึ้นแก  

รถโดยสารสาธารณะเพื่อใหมีคุณภาพดีขึ้น และเพื่อใหมีการเพ่ิมจํานวนบริการรถโดยสารสาธารณะใหเพียงพอ         

ตอความตองการ

   Eboli & Mazzulla (2008) ไดศึกษาเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจายเพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ

ของรถโดยสารขนสงสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหาความเต็มใจท่ีจะจายโดยการประเมินจากการใหบริการ  

แบบเดิมเปรียบเทียบกับการบริการหลังจากไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลว ใชวิธีการ Willingness to Pay (WTP) 

โดยใชแบบจําลอง Logit ผลการวิจัยพบวา ผู ประกอบการจะไดมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายเพ่ือปรับปรุง                      

บริการสาธารณะใหดีขึ้นเปนจํานวนเงินมากกวา 2 ลานยูโร 

   รุงณิชา  ผลสุวรรณ (2556) ไดศึกษาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการเดินทางโดยรถยนต     

สวนตัวเขาเขตท่ีมีการจราจรหนาแนน มีวัตถุประสงคเพื่อคํานวณหามูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย และวิเคราะห        

ปจจัยท่ีมีผลตอความเต็มใจที่จะจายสําหรับการจายคาธรรมเนียมในการเดินทางโดยรถยนตสวนตัวเขาเขตที่มี          
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การจราจรหนาแนน   กําหนดขอบขายการศึกษาในพื้นที่ถนนสีลม โดยเลือกใชเทคนิคการประเมินมูลคาภายใต      

ตลาดสมมติ (Contingent Valuation Method: CVM) และออกแบบสอบถามเพื่อสอบถามคาความเต็มใจที่จะจาย

ของผูเดินทาง (Willingness to pay: WTP) โดยประยุกตใชรูปแบบคําถามปลายปด 2 ขั้น (Double Bounded      

Close-Ended) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่อาจจะเดินทางโดยรถยนตสวนตัวเขาในพื้นที่ถนนสีลม 

จํานวน 400 ตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา คาความเต็มใจท่ีจะจายคาธรรมเนียมเปน 20 บาท/คร้ัง และปจจัยที่มี      

ผลตอความเต็มใจทีจ่ะจายของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ระดับราคาเร่ิมตนท่ีเสนอ ระดับรายได 

ระดับการศึกษา อาชีพ และวัตถุประสงคในการเดินทาง

  ในงานวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดความหมายของคําวา พฤติกรรมการเดินทาง หมายถึง การกระทําของบุคคล       

ที่เก่ียวของโดยตรงกับการเลือกรูปแบบการเดินทาง รวมถึงกระบวนการการตัดสินใจท่ีถือเปนตัวกําหนดใหเกิด          

การเดินทาง โดยผูวิจัยตองการหาพฤติกรรมการเดินทางโดยใชรถสาธารณะท่ีมีผลตอความเต็มใจของนักศึกษา       

และบุคลากรในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสง

อุบลราชธานี โดยมีกรอบแนวความคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
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-  
-  
-  
-  

 
 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

         ประชากรของการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                

ทีเ่คยใชบรกิารรถโดยสารสาธารณะท้ังหมด ประมาณ 15,000 คน ผูวจิยัคดัเลือกกลุมตวัอยางดวยวิธกีารสุมตวัอยาง

แบบแบงชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยแบงตามสัดสวนประชากรในแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

หลังจากนั้นทําการเลือกตัวอยางแบบสะดวกหรือบังเอิญ (Convenience Sampling) ใหครบตามจํานวน โดย           

กลุมตัวอยางของการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เคยใช          

บริการรถโดยสารสาธารณะ  จํานวน 768 คน คิดเปนรอยละ 5.12



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับท่ี 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559 27

  2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

   ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งขอมูลจากแบบสอบถาม           

จะแบงออกเปน 2 รอบ โดยไดมีการทดสอบแบบสอบถามรอบที่ 1 (Pre-Testing Survey) เปนแบบสอบถามที่ใช

คําถามปลายเปด จากกลุมตัวอยางจริง  จํานวน 100 ตัวอยาง เพื่อหาคาตั้งตน สูงสุด 4 อันดับแรกของความเต็มใจ

ทีจ่ะจาย อกีท้ังเปนการตรวจสอบความสมบูรณ ความนาเช่ือถือของตัวแบบสอบถาม และทาํการทดสอบแบบสอบถาม

ดวยวาผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจในแบบสอบถามมากนอยเพียงใด

   แบบสอบถามในรอบท่ี 2 (Final-Survey) ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ และ

นําแบบสอบถามรอบท่ีหน่ึงมาปรับปรุงใหเหมาะสม เพ่ือท่ีจะนํามาใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางรอบท่ี 2 

จํานวน 768 ตัวอยาง ในระหวาง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 - กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ซึ่งแบบสอบถามในรอบที่ 2    

เปนแบบสอบถามที่ใชคําถามปลายปด โดยการเสนอราคาสองครั้งเพื่อถามความเต็มใจที่จะจาย

  3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย ฐานนิยม มัธยฐาน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

t-test F-test และ Fisher’s Least Significant Difference (Fisher’s LSD)

ผลการวิจัย
  1. ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

       กลุมตัวอยางจํานวน 768 คน พบวา เปนนักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 408 คน คิดเปนรอยละ 53.10 

และบุคลากร จํานวน 360 คน คิดเปนรอยละ 46.90 สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 64.80 อายุเฉลี่ย 26.45 ป             

เปนนักศึกษาและบุคลากรของคณะบริหารศาสตรมากที่สุดรอยละ 17.80 ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดอุบลราชธานี          

รอยละ 57.90 พักอาศัยในเขตอําเภอวารินชําราบ รอยละ 53.60 ระดับรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท           

รอยละ 49.30 และใชรถจักรยานยนตเปนยานพาหนะ รอยละ 57.00

   พฤติกรรมการเดนิทางโดยใชรถสาธารณะ พบวา นยิมใชรถโดยสารสาธารณะมากทีส่ดุ คอื รถสองแถว 

ม. อุบล หรือ รถมอแดง  รอยละ 69.00 เหตุผลที่เลือกใชบริการรถโดยสารสาธารณะมากที่สุด คือ ราคาประหยัด/ถูก 

รอยละ 67.70 วัตถุประสงคในการเดินทางดวยรถโดยสารสาธารณะ คือ เพื่อกลับภูมิลําเนา รอยละ 47.30 ชวงวันที่

ใชบรกิารรถโดยสารสาธารณะมากทีส่ดุ คอื ชวงวนัเสาร – วนัอาทติย  รอยละ 57.30 จาํนวนครัง้ทีใ่ชบรกิารรถโดยสาร

สาธารณะตอเดือน คือ  จํานวน 2 ครั้งตอเดือน รอยละ 33.90 ชวงเวลาที่นิยมใชบริการรถโดยสารมากท่ีสุด คือ        

เวลา 11: 01 – 16: 00 น. รอยละ 39.30 คาใชจายตอครั้งในการใชบริการรถโดยสารสาธารณะ คือ 10 บาทตอครั้ง 

รอยละ 62.90 โดยสวนใหญกลุมตัวอยาง มีความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะเสนทาง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีสูงถึงรอยละ 97.50 
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  2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคในการวิจัย

   2.1 ความเต็มใจของนักศึกษาและบุคลากรในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะเสนทาง

มหาวิทยาลัยอบุลราชธานปีลายทางสถานขีนสงอบุลราชธาน ี มคีาเฉล่ียเทากบั 30.57 บาท ฐานนิยมเทากบั 20.00 บาท 

และมัธยฐานเทากับ 25.00 บาท โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 16.47 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

ความเต็มใจของนักศึกษาและบคุลากรในการจายคาบรกิารรถตูโดยสารสาธารณะเสนทางมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

ปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี

   2.2  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการเดินทางโดยใชรถสาธารณะกับความเต็มใจ

ของนักศึกษาและบุคลากรในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทาง

สถานขีนสงอบุลราชธาน ีพบวา ประเภทของรถโดยสารสาธารณะทีเ่คยใชบริการ และคาใชบริการตอคร้ังทีแ่ตกตางกนั

มผีลตอความเต็มใจทีจ่ะจายคาบรกิารรถตูโดยสารสาธารณะ  แตกตางกนัอยางมนียัสําคญั ทีร่ะดบั 0.05 (ตารางที ่2)

กลาวคือ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เคยใชบริการรถโดยสารสาธารณะ เชน รถสองแถว         

รถแท็กซี่ และรถประจําทางมีความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสารเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         

ปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีแตกตางกัน โดยนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เคยจาย           

คาบริการรถโดยสารสาธารณะไปสถานีขนสงตอคร้ังมากกวา 10 บาท มีความเต็มใจในการจายคาบริการรถตู      

โดยสารสาธารณะเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีมากกวานักศึกษา                  

และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เคยจายคาบริการรถโดยสารสาธารณะไปสถานีขนสง ครั้งละ 10 บาท

ตารางที่ 2 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการเดินทางโดยใชรถโดยสารสาธารณะกับความเต็มใจในการ        

จายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี

 

 (Mean)  (Mode)  (Median)  (S.D.) 
30.57 20.00 25.00 16.47 

 

 โดยสาร  p-value  
 F = 18.757* 0.000  

 F = 0.219 0.803  
 F = 1.201 0.309  

 F = 1.048 0.351  
 t = -5.218* 0.000  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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  เมือ่นาํมาทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียรายคู โดยวิธ ีFisher’s LSD ของประเภทการใชบรกิารรถโดยสารสาธารณะ

พบวา ผูใชบริการรถสองแถวกับผูใชบริการรถแท็กซ่ี มีความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสารเสนทางจาก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางที่สถานีขนสงอุบลราชธานีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กลาวคอื ผูใชบริการรถสองแถวเปนประจาํมีความเต็มใจในการจายคาบรกิารรถตูโดยสารเสนทางจากมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีปลายทางที่สถานีขนสงอุบลราชธานีนอยกวาผูใชบริการรถแท็กซี่  จํานวน 8.71 บาท และ ผูใชบริการ

รถสองแถวกับผูใชรถบัสประจําทาง มีความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสารเสนทางจากมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ                  

ผูใชบริการรถสองแถวเปนประจํามีความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสารเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีนอยกวาผูใชรถบัสประจําทาง จํานวน 4.87 บาท ดงัตารางที่ 3

ตารางที่ 3 

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระหวางประเภทรถโดยสารสาธารณะท่ีเคยใชบริการกับความเต็มใจที่จะจายคาบริการ     

รถตูโดยสารสาธารณะเสนทางจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี
 

 n (Mean)    

/  530 28.29 - -8.71* -4.87* 
 155 37.00  - 3.84 

 83 33.16   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
  1. จากผลการวิจัยพบวา ความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะเฉลี่ย 30.57 บาทตอคน 

สอดคลองกบัหลกัเกณฑการกําหนดราคามาตรฐานเสนทางของสถานขีนสง พ.ศ. 2551 (กรมการขนสงทางบก, 2558) 

ทีไ่ดกาํหนดราคาของเสนทางเดินรถโดย 10 กโิลเมตรแรก คดิราคาที ่10 บาท และทกุๆ 3 กโิลเมตรถดัไป คดิกโิลเมตร

ละ 1 บาท ดังน้ัน ในการศึกษาความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสารเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      

ปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีซึ่งมีระยะทาง 23.9 กิโลเมตร จึงมีราคาคาบริการมาตรฐานอยูที่ 14.63 บาท          

แตกลุมตัวอยางมีความเต็มใจในการจายเฉล่ียสูงถึง 30.57 บาท กลาวคือราคาคาบริการท่ีกลุมตัวอยางเต็มใจ            

ในการจายเปน 2.09 เทาของราคาคาบรกิารมาตรฐาน

  2. จากผลการวจิยัพบวา ประเภทการใชบรกิารรถโดยสารสาธารณะไปสถานีขนสงมคีวามเต็มใจในการจาย

คาบริการรถตูโดยสารเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานขีนสงอุบลราชธานีแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญ       

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูใชบริการรถแท็กซี่ และรถบัสประจําทางมีความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสาร
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เสนทางมหาวทิยาลัยอุบลราชธานปีลายทางสถานขีนสงอุบลราชธานมีากกวาผูทีใ่ชบริการรถสองแถวเปนเงนิ 4.87-

8.71 บาท และผูที่เคยจายคาบริการรถโดยสารสาธารณะไปสถานีขนสงมากกวา 10 บาท มีความเต็มใจในการจาย

คาบริการรถตูโดยสารเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีมากกวาผูที่เคยจาย        

คาบริการครั้งละ 10 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับ ศรัญญา  แกวศรี (2554) ที่ไดศึกษา

ปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสินใจของผูใชบริการรถโดยสารปรับอากาศเสนทางสุราษฎร-กรุงเทพฯ ในจงัหวดัสุราษฎรธานี 

พบวา ประเภทรถที่เลือกใชมีความสัมพันธกับการตัดสินใจของผูใชบริการในดานของราคา เน่ืองจากผูที่ใชบริการ     

รถแทก็ซีแ่ละรถบัสประจาํทาง เปนผูทีเ่คยจายคาบริการมากกวา 10 บาท ไดทาํการเปรยีบเทียบกับเวลาในการเดนิทาง

จนถึงจุดหมายปลายทางที่รวดเร็วกวา รูสึกคุมคามากกวา จึงมีความเต็มใจในการจายคาบริการเพ่ิมข้ึนมากกวา      

เมื่อเทียบกับการใชบริการรถสองแถวที่มีคาบริการคอนขางถูกเพียง 10 บาทตลอดเสนทาง 

สรุป
  จากผลการวิจัยพบวา ความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสารเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

ปลายทางสถานขีนสงอบุลราชธานเีฉลีย่เทากบั 30.57 บาท ดงันัน้ ผูประกอบการหรือนกัธุรกจิทีส่นใจสามารถใชขอมลู      

ดังกลาวนี้มาประกอบการตั้งราคาคาโดยสารและประกอบการพิจารณาในการเปดเสนทางรถตู โดยสาร                          

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีได

  นอกจากน้ียังพบวา ผูใชบริการรถสองแถวมีความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสารเสนทาง

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอบุลราชธานนีอยกวาผูใชบริการรถประเภทอืน่ๆ เพราะรถทีใ่หบริการ

ในปจจุบันสวนใหญเปนรถสองแถวจึงทําใหผู บริโภคมีทางเลือกนอย ดังน้ันผูประกอบการจะเห็นชองทางใน                  

การตอบสนองความตองการใหแกผูบริโภคได และประกอบกบัหลกัเกณฑการกําหนดราคามาตรฐานเสนทางของสถานี

ขนสง พ.ศ. 2551 ทีร่ะยะทาง 23.9 กโิลเมตรคดิคาบริการไดไมเกนิ 14.63 บาท ดงันัน้ทาํใหผูประกอบการมีความเชือ่มัน่    

ไดวา การเปดบริการเสนทางนี้ที่อัตราคาบริการ 14.63 บาท โดยผูใชบริการมีความเต็มใจในการจายคาบริการ            

ถึง 30.57 บาท ซึ่งกลุมตัวอยางมีความเต็มใจในการจายคาบริการเปน 2.09 เทาของราคาคาบริการมาตรฐาน นั่นคือ 

ผูใชบริการมีความรู สึกจายไดถูกกวาที่ตั้งใจไว จะทําใหการเปดเสนทางรถตูโดยสารคร้ังนี้มีโอกาสทํากําไร                       

ในทางธุรกิจมาก เพราะลูกคารูสึกจายถูกเมื่อเทียบกับบริการที่ไดรับ นั่นเอง 

  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้

  1. ในการวิจัยคร้ังน้ี กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเทาน้ัน ในการ

ศกึษาคร้ังตอไป ควรมกีารศกึษาประชาชนทัว่ไปทีใ่ชบริการรถโดยสารสาธารณะในเสนทางมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

ปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

  2. จังหวัดอุบลราชธานีมีชายแดนติดตอประเทศเพื่อนบาน คือ ลาวและกัมพูชา และการคมนาคมมี            

ความสําคัญในการตัดสินใจเดินทางของนักทองเท่ียว ดังน้ันในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ                 

ที่จะเปนประโยชนตอธุรกิจการทองเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี เชน ทัศนคติของนักทองเที่ยวท่ีมีตอรถโดยสาร



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับท่ี 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559 31

สาธารณะ ความตองการในการใชบริการรถโดยสารสาธารณะของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ และปจจัย

ที่มีผลตอพฤติกรรมการเดินทางของนักทองเที่ยว เปนตน
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บทคัดยอ
  การวจิยัคร้ังน้ีเปนงานวจิยัเชงิปริมาณ  มวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤตกิรรมการเปดรับขาวสารการใชประโยชน

จากการติดตามขาวสาร และเปรียบเทียบปจจัยความแตกตางระหวางบุคคล กับการใชประโยชนจากการติดตาม

ขาวสารของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ  คาเฉล่ีย  และ      

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)            

ผลวิจัย พบวาเยาวชนไทยท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารผานเว็บไซตสื่อสังคม

ออนไลน เชน Facebook Twitter มากท่ีสดุ รองลงมา  คอื สือ่โทรทศัน โดยมีระยะเวลาในการเปดรบัมากกวา 1 ชัว่โมง

ตอวัน มีการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารเพื่อรูเหตุการณที่เกิดขึ้นมากที่สุดและผลการเปรียบเทียบปจจัย   

ความแตกตางระหวางบุคคล กับการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร   

พบวา เยาวชนไทยท่ีมเีพศแตกตางกัน มทีีพ่ักอาศยัรวมกับบุคคลอืน่ และเลือกรับขาวสารผานชองทางท่ีแตกตางกัน 

มีการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารไมแตกตางกัน

คําสําคัญ
  พฤติกรรมการติดตามขาว    การใชประโยชนจากการติดตามขาว    การติดตามขาว   เยาวชนไทย 

* ผูเขียนหลัก
    อีเมล: arisa.l@bu.ac.th

พฤติกรรมและการใชประโยชนจากการติดตามขาวผานสื่อของเยาวชนไทย                                
ในเขตกรุงเทพมหานคร

News Following Behavior and Usage Via Mass Media of Youth in Bangkok
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Abstract
  This quantitative research aims to study behavior in news exposure and usage in news following, 

and to compare individual differentiated factors and usage in news following of youth in Bangkok              

metropolitan area. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 

sample t-test, one-way analysis of variance (ANOVA). The results show that youth in Bangkok exposed 

to news from social media networking such as Facebook and Twitter the most and spent more than one 

hour a day. Follow by Television that spent more than one hour a day. Youth seek for news in order to 

follow up with daily updates. Thai youth who are different in term of gender, living arrangement and      

channel of news following have no difference in usage of news following.

Keywords
  News Following Behavior,   News Following Usage,   News Following,  Thai Youth

บทนํา
  ในยุคของสังคมขาวสาร (Information Age) ขอมูลขาวสารเปนเสมือนปจจัยที่ 5 (พงษ วิเศษสังข, 2555, 3) 

ทีม่คีวามสําคัญย่ิง ในสังคมใดท่ีมคีวามพรอมดานขอมูลขาวสารท่ีทนัสมัยยอมมีความไดเปรียบมากกวาสังคมท่ีดอย

หรือถูกปดก้ันทางขอมูลขาวสาร ดังเชนคํากลาวของ เสถียร เชยประทับ (2526) ที่วา “ประเทศกําลังพัฒนาน้ัน            

จะตองรีบเรงพัฒนาเพ่ือไมใหประชาชนมีคุณภาพต่ําดังท่ีเปนอยู ทั้งน้ีควรจะตองพัฒนาใหการศึกษาแกประชาชน 

ทาํใหสามารถอานออกเขยีนได รวมท้ังทําใหเกิดความกระตือรือรน รอบรูขาวสาร เพ่ือสามารถนาํมาใชในการพัฒนา

ประเทศอยางมีประสิทธิภาพตอไป”  อีกทั้งในยุคนี้ประชาชนมีความกระหายขาวสาร และมีคําพูดที่วาผูชนะหรือ        

ผูที่มีอํานาจ คือ ผูที่มีขอมูลขาวสาร ประเทศใด  สังคมใด ที่สามารถมีเครือขายขุมกําลังของขอมูลขาวสาร ถือวา

ประเทศนัน้ สงัคมนัน้ คอื ผูชนะหรือผูทีม่อีาํนาจ (สธุ ีพลพงษ บปุผา ลาภะวฒันาพนัธ และ ประภาส นวลเนตร, 2550) 

ยิ่งเปนการตอกยํ้าความสําคัญของขาวสารในเรื่องของการพัฒนาประเทศ

  ปจจุบัน ปรากฏการณหรือเหตุการณที่ปรากฏข้ึนในซีกโลกหนึ่งมีผลกระทบทันทีตอโลกในอีกซีกโลกหนึ่ง

อยางหลีกเล่ียงไมได  ดวยเหตุนี้ขอมูลขาวสารจึงไดถูกโยงใยไปทั่วโลก รวมถึงปริมาณเน้ือหาขาวสารและชองทาง

ของส่ือที่มีอยูนั้นมีใหเลือกเปนจํานวนมาก แตดวยขอจํากัดในการรับรูของมนุษยจะสามารถรับรูขอมูลขาวสาร            

ไดเพยีงบางสวนเทานัน้ทาํใหตองมกีระบวนการเลือกใชสือ่เพ่ือการรบัรู อยางไรกต็าม เนือ่งจากงานวจิยัชิน้นีมุ้งศกึษา

กลุมตัวอยางที่เปนเยาวชน (ผูที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไปถึง 25 ป) (สํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน, 2558) ซึ่งเปนกลุม   

ทีม่พีฤติกรรมการใชโทรศพัทมอืถือเพ่ืออัพเดทขอมูลขาวสาร แตไมใชเปนการตดิตามขอมูลขาวสารจากเวบ็ไซตหลัก 

เปนเพียงแคการเสพขาวตามเพ่ือนท่ีอยูในเว็บไซตสื่อสังคมออนไลน  (สํานักขาวอิศรา, 2558)  ดังน้ันจะเห็นไดวา 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับท่ี 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559 35

“ขาวสาร” ในทัศนะของเยาวชนมีลักษณะการติดตามขอมูลขาวสารจากเพื่อนในส่ือออนไลนเทาน้ัน โดยอาจไมได

สนใจวาขาวจากส่ือหลักนําเสนอในประเด็นอะไรบาง จึงเปนท่ีนาสนใจวา เยาวชนไทยในปจจุบันมีพฤติกรรมการ    

เปดรับและการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารอยางไรบาง 

  การวิจยัในคร้ังนี ้ ใชแนวทางการศึกษาถึงพฤติกรรมและการใชประโยชนของผูรบัสาร โดยพิจารณาผูรบัสาร

ในลกัษณะท่ีมคีวามกระตือรือรน (Active Audience) คอื การรูจกัเลอืกใชสือ่ตามความตองการของตนเอง โดยแนวคดิ

และทฤษฎีที่สามารถใชอธิบายการใชสื่อมวลชนตามแนวคิดนี้ ไดแก

  1. ทฤษฎีการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจจากสื่อมวลชน 

  2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกรับสาร

  3. แนวคิดเรื่องผลกระทบของสื่อใหมที่มีตอเด็กและเยาวชน

  4. แนวคิดเรื่องสื่อสารมวลชนบนอินเทอรเน็ต

   สําหรับทฤษฎีการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนนั้น  เปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญ

กับผูรับสารในฐานะผูตัดสินใจเลือกใชสื่อ และเลือกรับเน้ือหาของขาวสาร เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง 

เปนการศึกษาผูรับสารเกี่ยวกับสภาวะทางสังคมและจิตใจ ซึ่งกอใหเกิดความตองการโดยคาดหวังส่ิงที่ตองการ        

จากสื่อมวลชนหรือแหลงขาวสารอื่นๆ แลวนําไปสูการเปดรับสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆ กัน อันจะนํามาสูการไดรับ

การตอบสนองตอความตองการรวมทั้งผลอื่นๆ ที่ตามมาโดยอาจไมไดมุงหวัง (Katz & Blumler, 1974)

  นอกจากนี้ผูรับสาร ซึ่งทําหนาท่ีเปน “ผูเลือกเปดรับสาร” ไมสามารถรับเอาขอมูลขาวสารทุกเรื่องมาใสใจ

และจดจําไดเพราะขาวสารในแตละวันท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกมีมากมาย ดังน้ันผูรับสารจะมีกระบวนการในการเลือกรับ    

สารอยู 4 กระบวนการตามทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกรับสาร (Klapper, 1960)

  1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) คือ เลือกรับสารจากแหลงสารที่มีอยูมากมาย เชน เลือกเปดรับ

ขาวสารจากโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ หรืออินเทอรเน็ต ทั้งนี้อาจเลือกเปดรับตามความถนัดของผูรับสารเอง เชน 

ผูใหญอาจชอบที่เปดรับขาวสารผานโทรทัศน และหนังสือพิมพ แตวัยรุน อาจเลือกเปดรับขาวสารทางอินเทอรเน็ต 

เปนตน

  2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) คือ การเลือกใหความสนใจกับเนื้อหา หรือประเภทของ

ขาวสารตามความชอบ หรือความสนใจสวนตัว ผูรับสารไมมีเวลาพอที่จะอานหนังสือพิมพทั้งฉบับได ดังนั้นจึงเลือก

ที่จะอานเฉพาะบางคอลัมน หรือเนื้อหาบางประเภทที่สนใจ เชน เนื้อหาดานบันเทิง กีฬา การเมือง เปนตน

  3.  การเลือกรับรู หรือการเลือกตีความหมาย (Selective Perception or Selective Interpretation) 

เมื่อผูรับสารไดรับขอมูลขาวสารแลว ก็มักจะเลือกตีความหมายตามทัศนคติ หรือประสบการณของตน 

  4.  การเลอืกจดจาํ (Selective Retention) ผูรบัสารจะเลือกจดจาํขาวสารในสวนท่ีสอดคลองกับความสนใจ 

ความเชื่อ ทัศนคติ หรือประสบการณของตนเอง 
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  นอกจากการเลือกรับสารแลว การเขามาของส่ือใหมกเ็ปนสวนสําคญัในการศึกษาวาผูรบัสารซ่ึงเปนเยาวชน

จะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่เปล่ียนแปลงไปหรือไม เพราะสื่อใหมไมใชเปนเพียงผลผลิตของนวัตกรรม            

ดานเทคโนโลยเีทาน้ันแตยงัเปนพัฒนาการดานนวตักรรมการสือ่สารทีเ่ปล่ียนแปลงไปจากอดตี Papert (1993) กลาววา 

คอมพิวเตอร ถือเปนวิธีการเรียนรูแบบใหม เปนพื้นที่ในการปลดปลอยจินตนาการแกเด็กและเยาวชน มีสวนในการ  

กระตุนการเรียนรูและทําลายขอจํากัดในการเรียนรูแบบเดิมๆ ใหหมดไป รวมทั้งบทบาทของอินเทอรเน็ตตอสื่อสาร

มวลชน ที่ในปจจุบันเว็บไซตหนังสือพิมพของประเทศไทยเกือบทุกฉบับ มีบริการหนังสือพิมพออนไลน เชน ไทยรัฐ 

เดลินิวส คมชัดลึก ขาวสด เดอะเนชั่น เปนตน ซึ่งการบริการเนื้อหาสวนมากที่นําเสนอจะใกลเคียงกับตนฉบับ                

ทีพ่มิพออกจาํหนาย แตจะปรับปรงุโดยการตัดทอนเนือ้หาบางสวนเพือ่ใหเหมาะสมกบัการนาํเสนอทางสือ่อนิเทอรเนต็ 

และจัดบริการขาวเดนเพื่อดึงความสนใจ เชน ขาวทันเหตุการณ เปนตน (อรรณพ เธียรถาวร, 2550)

  จากการทบทวนวรรณกรรมเพือ่ศึกษา  เรือ่ง  พฤตกิรรมและการใชประโยชนจากการติดตามขาวของเยาวชน

ไทยในเขตกรุงเทพมหานครไดพบงานวิจัยที่เกี่ยวของคือ มีการศึกษาเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารของผูรับสาร           

กานต  กลมสอาด (2553) พบวา ผูรับสารสวนใหญมีวัตถุประสงคเปดรับขาวสารเพ่ือความรู แหลงท่ีเปดรับ                    

คือหนังสือพิมพ และมีปริมาณการเปดรับขาวสารทางอินเทอรเน็ตทุกวัน นอกจากนี้ ปาริชาต นาคออน (2546)            

ไดศึกษา เรื่อง การเปดรับสื่อของวัยรุนเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมวัยรุนมีการเปดรับสื่อโทรทัศนมากที่สุด   

นอกจากน้ียังมีผลวิจัยของ พิเชศ รุงสวาง (2542) ที่พบวา สื่อมวลชนท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด     

คือ โทรทัศน รองลงมา คือ วิทยุ และ หนังสือพิมพ ตามลําดับ สวนความพึงพอใจมากที่สุดตอประเภทเนื้อหาขาวสาร 

พบวา ดานกีฬา บันเทิง และขาว เปนรายการที่เปดรับมากที่สุด

  อยางไรก็ตามในปจจุบันสื่ออินเทอรเน็ต เปนสื่อที่ไดรับความนิยม มีอัตราการเติบโตท่ีรวดเร็วและขยาย       

วงกวางไปทั่วทุกกลุมโดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวาเยาวชนไทยมีพฤติกรรมการ   

เปดรับส่ือเพือ่ติดตามขาวสารเปลีย่นไปหรอืไม นอกจากนีย้งัศึกษาถงึการใชประโยชนจากการติดตามขาวของเยาวชน

ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําผลการวิจัยมาใชวิเคราะหและนํามาใชเปนแนวทางในการสงเสริมเยาวชนไทย  

ใหมีพฤติกรรมเปดรับขาวสารที่มากขึ้น เพื่อเปนสวนสําคัญในการชวยพัฒนาประเทศ ดังคํากลาวท่ีวา “ผูชนะหรือ     

ผูทีม่อีาํนาจ คอื ผูทีม่ขีอมลูขาวสารประเทศใด สงัคมใด ทีส่ามารถมเีครือขายขุมกาํลงัของขอมลูขาวสาร ถอืวาประเทศ

นั้น สังคมนั้น คือผูชนะหรือผูที่มีอํานาจ”  (สุธี พลพงษ,   บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ  และ ประภาส นวลเนตร, 2550)

นิยามศัพท
  เว็บไซตรายงานขาวโดยเฉพาะ  หมายถึง  เว็บไซตของสํานักขาวโดยตรง มีเนื้อหาของการรายงานขาว        

โดยเฉพาะ เชน เมเนเจอรออนไลน ไทยรัฐออนไลน ขาวสดออนไลน เปนตน

  เว็บไซตทั่วๆ ไป หมายถึง    เว็บไซตที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาระ ความรู ความบันเทิง เชน มีสวนของขาวสาร 

เกมส เพลง แฟชั่น เปนตน เชน เว็บไซต Sanook, Mthai 
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  เว็บไซตสื่อสังคมออนไลน    หมายถึง   ชองทางในการติดตอในลักษณะของการสื่อสารแบบสองทางผาน

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เชน Facebook, Twitter โดยเปนการติดตามขอมูลขาวสารจากเพ่ือนในส่ือออนไลน       

อานเฉพาะขอมูลที่เพื่อนในสื่อออนไลนโพสหรือแชรเทานั้น

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

  2. เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

  3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปจจัยความแตกตางระหวางบุคคลกับการใชประโยชนจากการติดตามขาวสาร

ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชวิจัย 

การทดสอบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

       ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 18-25 ป อาศัย

อยูในเขตกรุงเทพมหานคร

   กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุระหวาง 18-25 ป อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานครโดยใชการกําหนดขนาดตัวอยางตามวิธีของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อม่ัน  

รอยละ 95 สัดสวนความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน และใชวิธีการสุมตัวอยาง             

แบบบังเอิญ (Convenience Sampling)

  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

       เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั คอื แบบสอบถามซ่ึงสรางจากการทบทวนแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วของ 

ประกอบไปดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1) เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตร สวนที่ 2) เปนคําถามเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และสวนที่ 3) เปนคําถามเกี่ยวกับการใชประโยชนจากการติดตามขาว 

  3. การทดสอบเครื่องมือ

        ผูวิจัยทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยใหผู เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง และ             

ความเหมาะสมของคําถามกอนนําไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากรที่จะทํา        

การศึกษา (Try Out) จํานวน 50 คน และเมื่อไดขอมูลเรียบรอยแลว  ผูวิจัยไดทําการหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) 

โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) ไดคาแอลฟา เทากับ .91 ซึ่งหมายถึงเครื่องมือมีระดับ                   

ความเชื่อมั่นสูง
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  4. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

       สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบคาสถติโิดยใช t-test และคาความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA)

ผลการวิจัย 
  1. ลกัษณะทางประชากรและพฤติกรรมของกลุมตวัอยางท่ีเปนเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

       ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง พบวา ผูใหขอมูลเปนเพศชาย รอยละ 49.0 และ            

เพศหญิง รอยละ 51.0 มีการพักอาศัยอยูกับบิดามารดา รอยละ 65.8 อาศัยอยูคนเดียว รอยละ 17.5 อาศัยอยู           

กับเพื่อน รอยละ 10.8 และอาศัยอยูกับญาติผูใหญ รอยละ 6.0 

   พฤติกรรมการเปดรบัขาวสารของกลุมตวัอยาง พบวา ชองทางท่ีกลุมตวัอยางเปดรบัมากทีส่ดุ  3 อนัดบั

แรก คือ เว็บสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook,Twitter มากที่สุดรอยละ 57.0 รองลงมา คือ โทรทัศน รอยละ 34.0 

และ เว็บไซตทั่วๆ ไป เชน Sanook, Mthai เปนตน รอยละ 3.5 สําหรับพฤติกรรมการรับขาวสารผานสื่อตางๆ จําแนก

ตามความถี่ตอสัปดาห พบวา กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารจากส่ือโทรทัศนทุกวัน  รอยละ 45.3 สื่อหนังสือพิมพ    

สัปดาหละ 1-2 ครั้ง รอยละ 45.0 สื่อเว็บไซตรายงานขาวโดยเฉพาะ เชน ไทยรัฐออนไลน สัปดาหละ 1-2 ครั้ง รอยละ 

32.3 สือ่เวบ็ไซตทัว่ๆ ไป เชน Sanook, Mthai สปัดาหละ 3-4 ครัง้  รอยละ 31.3 สือ่เวบ็สังคมออนไลน เชน Facebook,

Twitter เปดรับทุกวัน รอยละ 58.8 และไมเคยเปดรับสื่ออื่น เชน วิทยุ และ SMS เลย รอยละ 56.8

   ระยะเวลาในการติดตามขาวสาร (โดยเฉลี่ยตอวัน) พบวา กลุมตัวอยางใชเวลาในการติดตามขาวสาร

ผานสื่อโทรทัศน มากกวา 1 ชั่วโมง รอยละ 41.5 สื่อหนังสือพิมพ นอยกวา 15 นาที รอยละ 41.5 สื่อเว็บไซตรายงาน

ขาวโดยเฉพาะ เชน ไทยรัฐออนไลน นอยกวา 15 นาที รอยละ 31.5 สื่อเว็บไซตทั่วๆ ไป เชน Sanook 15-30 นาที   

รอยละ 28.5 สื่อเว็บสังคมออนไลน เชน Facebook, Twitter มากกวา 1 ชั่วโมง รอยละ 48.8 และโดยเฉลี่ยตอวัน        

ไมเคยติดตามขาวสารผานสื่ออื่น เชน วิทยุ และ SMS เลย รอยละ 55.3

  2. การใชประโยชนจากการติดตามขาวสารของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

   เยาวชนไทยมกีารใชประโยชนจากการตดิตามขาวสารเพือ่รูเหตุการณ มากท่ีสดุมีคาเฉล่ีย  ( X )  = 4.32  

รองลงมา ไดแก การใชประโยชนเพ่ือความบันเทิง ผอนคลายความเครียด มีคาเฉลี่ย ( X ) = 4.00   ใชประโยชน       

เพื่อใหดูเปนคนทันเหตุการณ มีคาเฉลี่ย ( X ) = 3.95 และใชประโยชนในการศึกษา ทํารายงานนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 

( X ) = 3.44
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ตารางที่ 1

การใชประโยชนจากการติดตามขาวสารของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

  3. เปรียบเทียบปจจัยความแตกตางระหวางบุคคลกับการใชประโยชนจากการติดตามขาวสาร

ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

      3.1 ผลการเปรียบเทียบเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตางกัน มีการใชประโยชน       

จากการติดตามขาวสารไมแตกตางกัน  โดยคาเฉลี่ยของเยาวชนไทยเพศชาย 3.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .578 

และคาเฉลี่ยของเยาวชนไทยเพศหญิง 3.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .512 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 

การเปรียบเทียบการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารระหวางเยาวชนไทยเพศชายและเพศหญิง

           P < 0.5

   3.2 ผลการเปรียบเทียบเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่พักอาศัยรวมกับบุคคลแตกตางกัน                         

มีการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารไมแตกตางกัน โดยคาเฉล่ียของการพักอาศัยอยูกับบิดามารดา 3.81         

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .560 พักอาศัยอยูกับญาติผูใหญ 3.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .557 พักอาศัยอยูกับเพื่อน 

3.92 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .468 พักอาศัยคนเดียว 3.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .541 ดังตารางที่ 3

  (x)     
 (SD.) 

t-test p-value 

 3.75 .578 
2.074 .154 

 3.86 .512 

 

   
(x)  (S.D.)  

1.  4.32 .703  
2.   4.00 .942  
3.  3.95 .880  
4.    3.86 .867  
5.  3.70 .883  
6.   3.74 .937  
7.    
    AEC 

3.46 .895  

8.   3.44 .916  
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ตารางที่ 3

การเปรียบเทียบการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารระหวางเยาวชนไทยที่อยูอาศัยรวมกับบุคคลตางๆ

             P < 0.5

  3.3  การเปรียบเทียบเยาวชนไทยท่ีเลือกรับขาวสารผานชองทางที่แตกตางกัน มีการใชประโยชนจากการ

ตดิตามขาวสารไมแตกตางกัน โดยคาเฉล่ียของการเลอืกเปดรับขาวสารผานโทรทัศน 3.77 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .516 

หนงัสอืพมิพ 4.03 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .265 เวบ็ไซตรายงานขาวโดยเฉพาะ เชน ไทยรัฐออนไลน 3.84 สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน .458 เว็บไซตทั่วๆ ไป เชน Sanook, Mthai 3.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .571 เว็บสื่อสังคมออนไลน เชน 

Facebook, Twitter 3.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .570 และอื่นๆ เชน วิทยุ SMS 3.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .711 

ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4

การเปรียบเทียบเยาวชนไทยที่เลือกรับขาวสารผานชองทางที่แตกตางกัน

  (x) 
 (S.D.) 

f-test p-value 

  3.81 .560 

.828 .479 
 3.77 .557 

 3.92 .468 
 3.76 .541 

  
(x)  (S.D.) 

f-test p-value 

 3.77 .516 

1.326 .252 

 4.03 .265 
  

  
3.84 

 
.458 

 
   Sanook Mthai 3.88 .571 

  Facebook Twitter 3.82 .570 
   SMS 3.17 .711 

P < 0.5
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อภิปรายผลการวิจัย
  จากการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมและการใชประโยชนจากการติดตามขาวของเยาวชนไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถนํามาสรุปผลและอภิปรายผลได ดังนี้

  1. ดานพฤติกรรมการเปดรับส่ือของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางเปดรับขาวสาร

จากเว็บสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook, Twitter มากที่สุด รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน และ เว็บไซตทั่วๆ ไป เชน 

Sanook, Mthai ตามลาํดับ สอดคลองกบังานวจิยัของสาํนกังานวจิยัสยามเทคโนโลยอีนิเทอรเนต็โพลล (สมาคมวิทยุ

และสือ่เพ่ือเด็กและเยาวชน, 2557)  ทีว่า วยัรุนไทยอานขาวออนไลนทกุวนัและเลือกใชสือ่สงัคมออนไลน (Facebook)

ในการติดตามขาวสาร เพราะขาวสารที่ไดรับมีความรวดเร็ว  ทันเหตุการณ สามารถติดตามขาวสารไดทุกสถานที่ 

และยังสอดคลองกับบทความวจิยัเร่ือง พฤตกิรรมการเสพส่ือทวีทีีเ่ปล่ียนไป (กนกกาญจน ประจงแสงศร ีและ ไอลดา 

ฟอลเล็ต, 2557) ซึ่งผลการวิจัยระบุวา กลุมท่ีมีแนวโนมในการรับชมรายการตางๆ ผานทางส่ือโทรทัศนลดลง             

อยางเหน็ไดชดัคอื กลุมวยัรุน (อาย ุ12-19 ป) ซึง่มีการดโูทรทศันผานจอโทรทศันลดลงจากป 2553 ประมาณรอยละ 4 

และจากขอมลูของสาํนกังานสถติแิหงชาติ พบวา กลุมเยาวชน มสีดัสวนการใชอนิเทอรเนต็สูงกวากลุมอืน่ จากรอยละ 

39.7 ในป 2550 เปนรอยละ 51.9 ในป 2554 และคาดวาการใชอินเทอรเน็ตของกลุมวัยรุนน้ีนาจะมีแนวโนมเพิ่ม      

สงูขึน้เร่ือยๆ โดยมักใชอนิเทอรเนต็ คนหาขอมลูทัว่ไป/มากท่ีสดุ รอยละ 79.6 เลนเกมสดาวนโหลดเกมส  รอยละ 65.4 

อานขาวสาร หนังสือพิมพ แม็กกาซีนตางๆ รอยละ 57.4 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ม.ป.ป.) นอกจากน้ีสื่อมวลชน

ประเภทหนังสือพิมพบนอินเทอรเน็ต หรือหนังสือพิมพออนไลนก็ไดเขามามีบทบาทสําคัญที่ทําใหเยาวชนไทย    

สามารถติดตามขอมูลขาวสารตางๆ ไดสะดวก รวดเร็ว และทันเหตุการณ  อีกท้ังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ                         

อานความคิดเห็นของผูอื่นได  ซึ่งนาจะเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหเยาวชนไทยเลือกท่ีจะติดตามขาวสารผานทาง                   

สื่อสังคมออนไลนมากที่สุด 

  2. ดานการใชประโยชนจากการตดิตามขาวสารของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เยาวชนไทย

มีการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารเพื่อรูเหตุการณ มากที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของแม็คคอมสและ             

เบคเกอร (McCombs & Becker, 1979) เร่ืองเหตุผลในการติดตามขาวสารจากส่ือมวลชนในมุมมองของผูรบัสาร คอื

เพ่ือตองการรูเหตุการณ โดยติดตามความเคล่ือนไหวและสังเกตการณรอบตัวท่ีจะไดรูวาอะไรกําลังจะเกิดข้ึน และ

เรียนรูวาอะไรเปนส่ิงสําคัญท่ีควรรู    ปจจุบนัขอมูลขาวสารถกูนําเสนอผานเครือขายออนไลน ทาํใหเยาวชนไทยสามารถ

รับทราบเหตุการณขาวสารไดอยางรวดเร็ว และรูสึกวาเปนคนที่ทันสมัย ทันตอเหตุการณ สามารถบอกเลาเรื่องราว

ที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นๆ ได รองลงมา คือ การใชประโยชนจากการติดตามขาวสารเพ่ือความบันเทิง ผอนคลาย

ความเครียด และเพ่ือใหดูเปนคนทันสมัย ตามลําดับ สอดคลองกับบทความของสุชาดา สุภาการ (2557) เรื่อง         

มายดแชรชีส้ือ่สารกบัดจิติอลเนทฟี (Digital Natives) ตองงายและรวดเรว็ โดยการสรางเนือ้หาใหแปลกใหม ไมซํา้ใคร 

จะชวยดึงความสนใจได ซึ่งการสื่อสารดวยเน้ือหาท่ีใหความบันเทิง นาตื่นเตน และนาคนหา รวมท้ังตองเปนเร่ือง       

ที่มีความทันสมัยกับสถานการณในสังคมที่กําลังเกิดขึ้น เพื่อใหผูบริโภคเหลานี้สามารถแชรและสงตอกันได อันเปน

พฤติกรรมหลักของเยาวชนไทยในปจจุบัน
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  3. ดานปจจัยความแตกตางระหวางบุคคล กับการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารของเยาวชนไทย       

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เยาวชนไทยที่มีเพศแตกตางกัน มีที่พักอาศัยรวมกับบุคคลอื่น และเลือกรับขาวสาร

ผานชองทางที่แตกตางกัน มีการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารไมแตกตางกัน  เปนเพราะการรายงาน

สถานการณที่เปนไปในสังคม คือ หนาท่ีหลักของสื่อมวลชน และสอดคลองกับอรรณพ เธียรถาวร (2550) ที่วา               

ขาวที่นําเสนอทางสื่ออินเทอรเน็ต จะบริการขาวเดนเพื่อดึงความสนใจ เชน ขาวทันเหตุการณ นอกจากนี้สอดคลอง

กับ เสรี  วงษมณฑา (2533) ที่วา ในทฤษฎีการใชประโยชนและการตอบสนองความตองการ เปนทฤษฎีวาดวย           

การแสวงหาขอมูลขาวสารดวยวัตถุประสงคทีจ่ะตอบสนองความตองการของตนเอง ซึง่ไมวาจะเปนเพศชายหรอืเพศหญงิ  

ก็นําไปใชประโยชนไมแตกตางกัน 

สรุป
  เยาวชนไทยท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารผานเว็บไซตสื่อสังคมออนไลน 

เชน Facebook, Twitter มากท่ีสดุ รองลงมา คอื โทรทศัน แตเมือ่เทยีบกบังานวจิยัในอดีตแลว เยาวชนไทยมกีารเปดรบั

ขาวสารทางสื่อมวลชนที่เปนสื่อหลัก ไดแก โทรทัศน และหนังสือพิมพ เปนอันดับหนึ่ง อาจดวยพฤติกรรมการใชสื่อ

ทีเ่ปล่ียนแปลงไป เยาวชนไทยมคีวามตองการส่ือท่ีเขาถึงงาย ทนัสมัย สะดวก และรวดเรว็ ซึง่การใชสือ่สังคมออนไลน

สามารถตอบสนองความตองการไดอยางชัดเจน สําหรับความถ่ีและระยะในการเปดรับ พบวา เยาวชนไทยเปดรับ

ขาวสารผานสื่อโทรทัศน และ เว็บไซตสื่อสังคมออนไลนทุกวัน โดยสวนใหญเปดรับขาวสารผานทั้ง 2 สื่อ มากกวา  

วันละ 1 ชั่วโมง สําหรับการใชประโยชนจากการติดตามขาวสารพบวา เยาวชนไทย ใชประโยชนจากขาวสาร                

เพือ่รูเหตกุารณมากทีส่ดุ นอกจากน้ีเยาวชนไทยท่ีมเีพศแตกตางกนั มทีีพ่กัอาศยัรวมกบับคุคลอืน่ และเลอืกรบัขาวสาร

ผานชองทางทีแ่ตกตางกัน    มกีารใชประโยชนจากการติดตามขาวสารไมแตกตางกัน จากผลการวิจยัดังกลาว สามารถ

สะทอนภาพความสนใจของเยาวชนไทยที่มีตอขอมูลขาวสาร การเปดรับส่ือท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถใช                 

เปนแนวทางในการพัฒนาชองทางการเผยแพรขาวของสื่อมวลชน หากส่ือมวลชนปรับชองทางในการเผยแพรขาว  

ใหสอดคลองกบัความตองการใชสือ่ของเยาวชนไทยอาจเปนสวนสาํคัญท่ีทาํใหเยาวชนไทยรบัรูขาวสารไดมากย่ิงข้ึน 

และเปนท่ีนาศึกษาเพิ่มเติมวา เยาวชนในตางจังหวัด จะมีพฤติกรรมการเปดรับและการใชประโยชนจาก                        

การติดตามขาวผานส่ือแตกตางจากเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศตอไป  
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บทคัดยอ
  การวิจัยและพัฒนาในการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของชุดการเรียนรู        

ดวยตนเอง เรื่อง การตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าเบื้องตนสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน กลุมตัวอยาง

เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน  18  คน  รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามและการสนทนา    

กลุม วเิคราะหขอมลูโดยสถติเิชงิพรรณนา เกณฑ E1 / E2 (80 / 80)  การวิเคราะหการถดถอยเชงิเสน และสถติทิดสอบ 

Pair – t  test   ผลการวิจัย พบวา  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีความรูในการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเบื้องตน 

ระดับนอย (รอยละ  47.96 ) ประสทิธิผลของชดุการเรยีนรูดวยตนเอง พบวา คาคะแนนความรูระหวางเรียน (E1) และ

ความรูหลังการใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง (E2) เทากับ 85.39 / 88.23     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของชุดการเรียน

รูดวยตนเอง พบวา คาคะแนนทดสอบความรูเฉลี่ยหลังทดลองใช มีคาสูงกวากอนทดลองใชอยางมีนัยสําคัญ             

ทางสถิติทีร่ะดบันยัสาํคัญ 0.05 (P-value = 0.03)  และอาสาสมัครสาธารณสขุสวนใหญมคีวามพงึพอใจตอบทเรยีน       

ในภาพรวมระดับมาก  (คาเฉลีย่ 2.31)  ทัง้นีอ้าสาสมัครสาธารณสุขไดเสนอแนะใหปรบัเนือ้หาใหลดลง เพิม่ระยะเวลา
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Abstract  
  The Research and Development purpose of this research was to develop and efficiency assessment 

of Learning Packages by Basic Water Quality Test. 18 peoples of Village Health Volunteer (VHV) were 

participated. The descriptive statistics E1/E2 (80/80) and Pair - t test were used for analysis. The results  

found  that  knowledge of basic  water quality test were low level  (47.96 %) .The Mastery Learning Self 

– study Basic Water Quality Test ritual to build encouragement for VHV were  85.39 / 88.23. Moreover, 

the satisfaction of mastery learning self – study at a high level. Comparison of Learning Packages the   

post – learning achievement score was higher than the pre – learning score (P - value = 0.03). In concluding, 

VHV suggested that to reduce of lesson content, time and activity addition.

Keywords
  Learning Packages,   Basic Water Quality Test,   Village Health Volunteer

บทนํา
  สาเหตุหลักท่ีทําใหคุณภาพน้ําในแมนํ้าสายหลักของประเทศไทยเส่ือมโทรมสวนใหญมาจากน้ําเสียชุมชน

ซึ่งมีองคประกอบสําคัญเปนอินทรียสารเมื่อระบายลงสูแหลงนํ้าทําใหปริมาณออกซิเจนในแหลงนํ้าลดลงหรือมี      

ความสกปรกในรปูสารอนิทรยีเพิม่ขึน้  สอดคลองกบัผลการศึกษาของสามารถ ใจเตีย้, ชวลติ วโรดมรงัสมินัตุ, ถาวร มาตน 

และ พีรญา อึ้งอุดรภักดี (2557, 56 ) ความเสื่อมสภาพของแมนํ้าลี้ประกอบดวยมลพิษทางนํ้าที่สวนใหญเกิดจาก

กิจกรรมของประชาชนในพื้นท่ีลุมน้ําล้ี โดยเฉพาะชุมชนริมฝงแมนํ้าท้ังการปลอยนํ้าเสียจากชุมชน การบุกรุกลําน้ํา

เพื่อการเกษตร รวมถึงการทิ้งขยะริมตล่ิง และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงเหลานี้กอใหเกิด       

ผลกระทบตอทิศทางการไหลของนํ้า คุณภาพนํ้าที่เสื่อมโทรม รวมถึงปริมาณนํ้าในแมนํ้าลี้ที่ไหลชาและแหง ปญหา

นี ้ ไดสงผลตอการจดัหาน้ําอุปโภค บริโภคของชุมชนในเขตเมอืงทีต่องพงึพาแหลงน้ําดิบในการผลติน้ําประปา เชนเดยีวกบั

พืน้ทีเ่ขตรบัผดิชอบของโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลบานสะลวงนอก อาํเภอแมรมิ  จงัหวดัเชยีงใหมซึง่มจีาํนวน

หมูบานท้ังหมด  8  หมูบาน ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ลอนลูกคลื่นถึงเนินเขา พื้นที่รอบหมูบานเปนพื้นที่                     

ทาํการเพาะปลกู ตดิตอไปจนถึงภเูขาสงูและปาไม   กจิกรรมการเกษตรสวนใหญจะอาศยัแหลงนํา้ธรรมชาตทิีเ่กดิจาก

ภูเขาสูงทางทิศตะวันตกของตําบลมีหวยแมเลาะ  หวยสะลวง  หวยจอก หวยเตารู  หวยแมกะ และหวยมวงซึ่ง           

จะไหลลงสูนํ้าแมริม ในสวนของประชาชนจะตั้งบานเรือนรวมกลุมตามริมฝงแมนํ้า  และใชประโยชนนํ้าในแหลงนํ้า

เพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภคซ่ึงอาจจะเปนสาเหตุใหสภาพแหลงนํ้าผิวดินโดยทั่วไปมีแนวโนมเส่ือมโทรม          

โดยชวงที่ไหลผานชุมชนจะพบสีเขียวของสาหราย และนํ้าจะขุนในชวงฤดูแลง (ไพรัช พละศักดิ์, 2553, 56) 

  แนวทางในการแกไขปญหาจําเปนตองใหประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของมีสวนรวมอยางแทจริง             

โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานท่ีมีบทบาทหนาที่สําคัญเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม
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สุขภาพอนามัย (Change Agents) โดยการเปนผูนําเรื่องอนามัยส่ิงแวดลอมในชุมชนเปนบทบาทอีกประการหน่ึง  

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน แตเนื่องจากไมไดเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม โรคและการเจ็บปวย            

อยางลึกซึ้ง บทบาทจึงมีขอจํากัดและอยูภายใตคําชี้แนะจากบุคลากรดานสาธารณสุข รวมถึงในพื้นที่ชนบทยังขาด

แหลงการเรียนรูและไมสามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูที่มักจะอยูในเขตเมืองทําใหบางขอมูลไมสามารถส่ือสาร         

รวมกนัเพือ่แกไขปญหาไดอยางมปีระสทิธภิาพ   สอดคลองกับ ผลการศกึษาของ  อสิรภาพ มาเรอืน, จนัทรเพญ็ ชมุแสง 

และ ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา (2556, 36) ท่ีพบวา ทักษะดานความรูในการจัดการขยะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานทุกดานมีคาเฉลี่ยตํ่ากวารอยละ 80 เน่ืองจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการขยะไมไดมีการสงเสริม             

ใหอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบานเขามามีสวนรวมในการจดัทาํแผนงาน โครงการ ในการแกไขปญหาแตอยางใด  

โดยจะเปนบทบาทหนาที่ของภาครัฐจัดทําให เชนเดียวกับผลการศึกษาของโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย  และ  ปารณัฐ  

สุขสุทธ์ิ (2550, 272) ที่พบวางานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่จําเปนตองใชเวลา           

อยางตอเนื่องหรือเปนงานประเภทท่ีไมจบสิ้นและไมเปนเวลา เชน การสงตอผูปวย การรักษาพยาบาลหรืองาน         

ดานอนามัยส่ิงแวดลอมจะเปนงานที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทําเปนสัดสวนท่ีนอยกวางานที่ทําเสร็จ

เปนคราว ๆ เชนเดียวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าที่จําเปนตองมีการกําหนดตัวชี้วัด (พารามิเตอร) ในการ

ติดตามตรวจสอบโดยควรเลือกตัวช้ีวัดท่ีมีความสําคัญหรือบงช้ีถึงคุณภาพน้ําได รวมท้ังยังตองคํานึงถึงศักยภาพ     

งบประมาณ บุคลากร และสภาพแวดลอมของทองถ่ิน โดยวิธีตรวจวัดคุณภาพนํ้าตองสามารถตรวจวัดทันที                  

เพื่อใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการเฝาระวังการเปล่ียนแปลงของคุณภาพนํ้า ซึ่งการกอใหเกิดความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

การตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า ซึ่งเปนยุทธวิธีสําคัญในสรางจิตสํานึกตอชุมชน สังคมและตระหนักถึงปญหา        

คุณภาพน้ําที่เปนตัวกําหนดปญหาสุขภาพดวยตนเอง เพิ่มโลกทัศนและการเรียนรูของชุมชนผานอาสาสมัคร

สาธารณสุข  ประจําหมูบานอันจะสงผลตอการใชประโยชนจากแหลงนํ้าสาธารณะในชุมชนไดอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงค                 
  1.  เพื่อสํารวจระดับความรูเบื้องตนดานคุณภาพนํ้าของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

  2. เพ่ือวัดประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูดวยตนเอง เร่ือง การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเบื้องตนสําหรับ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80

  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การตรวจ

วิเคราะหคุณภาพนํ้าเบื้องตนสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

  4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าเบื้องตน

สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับท่ี 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559 47

วิธีการวิจัย
  การวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

      1.1 ประชากรและกลุมตัวอยางในการสํารวจความรูการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเบ้ืองตนเปนอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสะลวงนอก อําเภอแมริม                

จงัหวดัเชยีงใหม ทีเ่ขารวมโครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารการเพ่ิมศกัยภาพดานอนามัยสิง่แวดลอมสาํหรับอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 220  คน การคัดเลือกกลุมตัวอยาง คํานวณขนาดตัวอยางจากตารางสําเร็จรูป 

Krejcie and Mogan การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมอยางงาย ไดจํานวนกลุมตัวอยาง  141  คน

   1.2 การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเอง คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  Selection)  

เพื่อใหไดบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลตรงตามท่ีตองการและกระจายอยูในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตาํบลบานสะลวงนอก อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชยีงใหม ซึง่การศกึษานีไ้ดคดัเลือกตัวแทน  จาํนวน 15  คน ประกอบดวย 

ตัวแทนจากหนวยงานดานสาธารณสุข จํานวน  2 คน ตัวแทนจากหนวยงานดานสิ่งแวดลอม จํานวน  3  คน  ตัวแทน

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบาน  จํานวน  10  คน

   1.3 การทดสอบประสิทธิผลของบทเรยีนคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Selection)  ตามคุณสมบัติ 

ดังนี้

    1.3.1 เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานท่ีปฎิบัติงานในพ้ืนที่ศึกษาไมนอยกวา 10 ป 

จํานวน 15  คน 

    1.3.2  สมัครใจเขารวมโครงการ

    1.3.3  สามารถเขารวมกิจกรรมไดตลอดโครงการ

  2. วิธีการศึกษา

   2.1 การพัฒนาชุดการเรียนรู มีขั้นตอนการศกึษา ดังนี้ 

    2.1.1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย

      1) การสํารวจความรูเบือ้งตนดานคณุภาพน้ําของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

ในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ตําบลบานสะลวงนอก  อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยใช

แบบสอบถาม

      2) การพิจารณาความสอดคลองเหมาะสมของสภาพปญหาที่ไดกับองคความรูดาน

คุณภาพนํ้าของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและความตองการของชุมชน

    2.1.2 กําหนดสาระการเรียนรูของชุดการเรียนรู

    2.1.3 วเิคราะหลกัษณะขององคประกอบสําคญัของชดุการเรียนรู ไดแก สาระการเรียนรู ผลลพัธ

การเรียนรู การจัดการเรียนรู  สื่อการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล และแหลงการเรียนรูเพิ่มเติม
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   2.2 การประเมินประสิทธิผลของบทเรียน มีขั้นตอนดังนี้

    2.2.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู กอนและหลงัการทดลองใชชดุการเรียนรูและโดยทาํการ 

วดัประสิทธภิาพของบทเรียนทีไ่ด โดยใชแบบวัดประสิทธภิาพ E1 / E2 ตามเกณฑ 80/80  (ชยัยงค  พรหมวงศ, 2556) 

    2.2.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนกอนและหลังการใชชุดการเรียนรู วัดจากแบบทดสอบ            

ความรูกอน - หลังที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นและนําขอมูลมาเปรียบเทียบความแตกตาง 

   2.3 ความพึงพอใจตอชุดการเรียนรูครอบคลุมความพึงพอใจตอเนื้อหา สื่อประกอบการสอน  กิจกรรม

การเรียน และวิทยากร

  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

       การศึกษาครั้งนี้ ไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการพิจารณาปรากฏการณภายใต           

สภาพแวดลอมและความเปนจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ประกอบดวย 

   สวนที่ 1  ความรูเกี่ยวกบัการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเบื้องตน ลักษณะแบบสอบถามความรูเปนแบบเลือก

ตอบ ถูก  ผิด  แบงออกเปน   3  ดาน คือ  ความรูการเก็บตัวอยางนํ้า  ความรูเกี่ยวดัชนีวัดคุณภาพนํ้า และความรู  

การแปลผลการวิเคราะห การใหคะแนน  ตอบถูกให  1 คะแนน  ตอบผิดให  0  คะแนน   การแปลผลคาคะแนนรวม   

ความรูอยูในชวง  0 – 25  คะแนน เมื่อรวมคะแนนแลวจัดระดับความรูโดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมาย   

ของคะแนนเปน  3   ระดับ  ระดับความรูดี คะแนนตั้งแตรอยละ  80  – 100  ระดับความรูปานกลาง คะแนนตั้งแต

รอยละ  60 – 79   ระดับความรูนอย คะแนนนอยกวารอยละ  60  ทั้งนี้แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.81  

   เครื่องมือชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามประเมินความรู ใชวัดกอน – หลังการทดลองใชชุดการเรียนรู             

เปนแบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก การใหคะแนนตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0  คะแนน

   เครือ่งมอืชุดท่ี  3  เปนแบบประเมินความพงึพอใจ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  3 ระดบั 

แบบสอบถามแตละขอมีคะแนน ตั้งแต 1- 3 คะแนน 

   เครื่องมือชุดที่  4  เปนแนวคําถามในการสนทนากลุมเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการใชชุดการเรียนรูและ

ขอเสนอแนะในการพัฒนาบทเรียน

  4. การวิเคราะหขอมูล

       4.1 ขอมูลความรูเกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเบื้องตน วิเคราะหโดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก               

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   4.2 ขอมูลประสิทธิภาพของบทเรียนใชเกณฑ 80 / 80  (คาเฉลี่ย) 

       4.3 การประเมนิผลสัมฤทธ์ิการนําชุดการเรยีนรูไปใชในกระบวนการเรยีนรูใชการวิเคราะหคาเฉล่ียและ

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเปรียบเทียบดวยสถิติ Pair T – test
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ผลการวิจัย
  สวนที่  1   ระดับความรูการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเบื้องตน  

     อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีความรูการตรวจวัดคุณภาพน้ําเบื้องตน ระดับนอย 

(รอยละ  47.96 ) เม่ือพิจารณารายดาน ไดแก การเก็บตัวอยางน้ํา (รอยละ  43.72 ) ความรูดัชนีวัดคุณภาพน้ํา          

(รอยละ  57.00 ) และความรูการแปลผลการวิเคราะห (รอยละ  43.16 ) พบวา ทั้ง  3  ดาน มีความรูอยูในระดับนอย

ทั้งหมด เสนอไว ดังตารางที่  1

ตารางที่  1  

ระดับความรูการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเบื้องตน

   
 43.72  
 (DO  pH) 57.00  

 43.16  
 47.96  

  สวนที่  2 การพัฒนาและทดสอบชุดการเรียนรู

     1. องคประกอบของชุดการเรียนรู

                         ผูวจิัยไดทําทบทวนขอมูลท่ีเก่ียวของจากเอกสาร ตาํราและงานวิจยัท่ีเก่ียวของเปนขอมูล

ประกอบการพัฒนาชุดการเรียนรู และรวมกับเจาหนาท่ีดานสาธารณสุข เจาหนาท่ีดานสิ่งแวดลอม และตัวแทน    

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบาน พจิารณาระดบัความความรูดานคณุภาพนํา้ไดองคประกอบของชุดการเรยีนรู 

ดวยตนเอง ดังนี้

                        1.1 แนวคิดของชุดการเรียนรู

       1.1.1 วิธีการเก็บตัวอยาง (Sampling) การเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือนํามาวิเคราะห               

หาคุณสมบัติของน้ําน้ันจะตองไดตัวอยางที่เปนตัวแทนของน้ําน้ันจริง  มิฉะน้ันแลวผลการวิเคราะหจะไมถูกตอง       

นําไปใชประโยชนตามที่ตองการไมได ดวยเหตุนี้การเก็บตัวอยางในแตละครั้งจะตองกําหนดวัตถุประสงคไวและ

ดาํเนนิการเลอืกวธิเีก็บตัวอยางแลววิเคราะหใหไดขอมูลตามท่ีตองการ  สวนความถ่ีในการเก็บน้ําข้ึนอยูกบัอัตราไหล

และลักษณะของน้ําเสีย  ผูสํารวจควรประเมินเบ้ืองตนใหไดกอนวาน้ําเสียจะมีความเขมขนและอัตราไหลอยูใน        

ชวงใดอยางคราว ๆ ทั้งน้ีเม่ือไดตัวอยางนํ้าตามวัตถุประสงคที่ตองการแลวตองนําตัวอยางนํ้าสงหองปฏิบัติการ          

ทางวิทยาศาสตรเพื่อตรวจวิเคราะหดัชนีที่ไมสามารถตรวจสอบไดในภาคสนาม 
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       1.1.2 ดัชนีคุณภาพนํ้า (Water Quality Index, WQI)  เปนการศึกษาคุณลักษณะ    

ของนํ้าเพื่อที่จะบงบอกวานํ้านั้นดีหรือไม เหมาะสมกับการนําไปใชประโยชนตามความตองการหรือไม รวมถึง ดัชนี

คุณภาพน้ํายังเปนเคร่ืองมือทางคณิตศาสตรที่บงชี้สถานการณสิ่งแวดลอมทางนํ้า อันมีคาเปนปริมาณโดยไมแยก

ตัวแปรหรือพารามิเตอร และเปนการศึกษาในการนําคาพารามิเตอรที่ไดจากการตรวจวัดหรือวิเคราะหหลาย ๆ           

คามารวมเปนคาเดียว ผลการศึกษาจะตอบออกมาเปนระดับคุณภาพนํ้า

       1.1.3 การอานและการแปลผลขอมูลคุณภาพนํ้าเบื้องตน เปนการระบุคาของดัชนี

คุณภาพนํ้าจากการตรวจวัดและนําไปเทียบเคียงกับคามาตรฐานคุณภาพนํ้า

      1.2 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

                                             1.2.1  มคีวามรู ความเขาใจเกีย่วกับการเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือการสงวิเคราะหคณุภาพ

นํ้าทางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

       1.2.2   มคีวามรู ความเขาใจเกีย่วกับดัชนีคณุภาพนํา้ท่ีสามารถตรวจวเิคราะหในภาคสนาม

                                 1.2.3 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรพื้นฐานในการอานและการแปลผลขอมูล

คุณภาพนํ้าเบื้องตนสูการประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาคุณภาพนํ้า เชน การสังเกต   การสื่อสารในชุมชน  การนําเสนอ

ขอมูล และการสรุปผล

       1.3 กิจกรรมการเรียนการสอน

                                 1.3.1  บรรยายประกอบสือ่ Power Point เร่ือง การเกบ็ตวัอยางน้ําเพ่ือการสงวเิคราะห

คุณภาพนํ้าทางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

       1.3.2 สาธิตการเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือการสงวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร และรวมกันฝกเก็บตัวอยางนํ้า

                                 1.3.3  บรรยายประกอบสื่อ Power Point เรื่อง การตรวจวิเคราะหดัชนีคุณภาพนํ้า

ดวยเครื่องมือตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าภาคสนาม

       1.3.4 สาธิตวิธีการการตรวจวิเคราะหดวยเคร่ืองมือตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา             

ภาคสนาม pH meter และ DO meter รวมกันฝกปฏิบัติการใช การอานและการแปลผลตัวเลข อภิปรายและให        

ขอเสนอแนะ

                4. การจัดการเรียนรู ใชเวลาการเรียนรู  2  ครั้ง ครั้งละ  4  ชั่วโมง ดังเสนอในตารางที่ 2
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    2. การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูดวยตนเองโดยหาอัตราสวนประสิทธิภาพ

กระบวนการระหวางเรียน (E1) และผลของการใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง (E2)  (E1 / E2 = 80 / 80)

                      ผลการวเิคราะหขอมลูจากคะแนนในการทาํกจิกรรมระหวางเรยีน (E1) และผลของการใชบทเรยีน 

(E2) เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพนํ้าเบื้องตนสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  พบวามีคาคะแนนเทากับ 

85.39 / 88.23  ทัง้นีช้ดุการเรยีนรูทีผู่วจิยัรวมกบัผูเกีย่วของไดสรางขึน้มีประสทิธิภาพใหคา E1 / E2 สงูกวาเกณฑ 80 / 80   

ที่กําหนดไว ดังตารางที่ 3

ตารางที่  2  

การจัดการเรียนรู ชุดการเรียนรูดวยตนเอง
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( ) 

E1 E2 E1 / E2 

       

    18 85.39 88.23   85.39 / 88.23 

ตารางที่ 3  

ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูดวยตนเองตามเกณฑ E1 / E2 = 80 / 80

     3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังการทดลองใช

ชุดการเรียนรูดวยตนเอง

                       ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของชุดการเรียนรูดวยตนเอง พบวา คาคะแนนทดสอบ   

ความรูเฉลี่ยกอนและหลังทดลองใช  เทากับ 5.33 และ 8.25  ตามลําดับ  เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาคะแนน

ทดสอบความรูเฉลี่ยกอนและหลังทดลองใชชุดการเรียนรู พบวา คาคะแนนทดสอบความรูเฉลี่ยหลังทดลองใชมีคา

สูงกวากอนทดลองใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (P-value = 0.03)   ดังตารางที่ 4

 

ตารางที่ 4  

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ชุดการเรียนรูดวยตนเอง 

  
 

 t -test  P-value* 

 
     
     

 
5.33 
8.25 

 
1.07 
1.08 

 

*Paired – Samples  T  Test  0.05 
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     4. ความพึงพอใจตอบทเรียนชุดการเรียนรูดวยตนเอง

                                  ความพงึพอใจของผูเรยีนตอชดุการเรยีนรูดวยตนเอง พบวา อาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํ

หมูบานสวนใหญมีความพึงพอใจตอชุดการเรียนรูดวยตนเองในภาพรวมระดับมาก (คาเฉลี่ย 2.31)  อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานยังสะทอนความคิดเห็นผานกระบวนการทดลองใชชุดการเรียนรูดวยตนเองวา                   

สภาพความเส่ือมโทรมของคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าสาธารณะในพ้ืนที่มีแนวโนมของระดับความรุนแรงเพ่ิมขึ้น                 

ซึ่งการเปล่ียนแปลงน้ีไดสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในระดับบุคคลและชุมชน   ทั้งการไมสามารถใชประโยชน          

จากแหลงนํ้านั้นไดอยางเต็มศักยภาพ ความเจ็บปวยที่เกี่ยวของกับนํ้า   รวมถึงความขัดแยงที่ประชาชนตางฝาย

แสวงหาประโยชนจากแหลงนํ้าเพื่อตนเองทําใหความสามัคคี ความชวยเหลือเกื้อกูลในชุมชนขาดหายไป

อภิปรายผล
  แนวคิดการเรียนรูที่ใชในการออกแบบชุดการเรียนรูดวยตนเองไดสะทอนองคความรูของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานทั้งความรูการเก็บตัวอยางนํ้า ความรูดัชนีวัดคุณภาพน้ํา และความรูการแปลผล                  

การวิเคราะหซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขสวนใหญยังไมมีองคความรูดังกลาวมากนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการตรวจ

วิเคราะหนํ้าเบ้ืองตนเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและผูปฏิบัติตองมีองคความรู                   

ดานวิทยาศาสตรพืน้ฐานถึงจะกอเกิดองคความรูและปฏบิตักิารไดถกูตอง นอกจากนีก้จิกรรมดานอนามยัส่ิงแวดลอม

ยังเปนกิจกรรมที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานไมคุนเคยในการปฏิบัติมากนักถาเทียบกับกิจกรรมการดูแล

สุขภาพดานอื่น ซึ่งคณิต หนูพลอย (2553, 58) พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจังหวัดพัทลุงมีความรู

ในการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การจัดหานํ้าสะอาดและการควบคุมโรคติดตอประจําถิ่นในระดับนอย 

  ในสวนชุดการเรียนรูดวยตนเองท่ีสรางขึ้นสามารถนํามาใชเพ่ือเปนแนวทางในการสรางเสริมองคความรู     

ใหกบัอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบานได  ทัง้นีใ้นการดาํเนนิกจิกรรมของชดุการเรียนรูดวยตนเอง  สวนการอาน

ผลการวิเคราะห  ผูเรียนยังไมสามารถเรียนรูกระบวนการดังกลาวไดมากนัก ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากความไมเขาใจ

และความไมคุนเคยในการเขารวมกิจกรรมของผูเรียน แตอยางไรก็ตามผลการประเมินความรูหลังการทํากิจกรรม     

กย็งัสูงกวาคะแนนกอนการดําเนินกิจกรรมซ่ึงคะแนนดังกลาวอาจจะสะทอนความตองการการเรยีนรูของอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจําหมู บ านเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าเบ้ืองตนท่ีบงบอกถึงความรุนแรงของ                        

สภาพความเสื่อมสภาพของแหลงนํ้าในพื้นที่ รวมถึงอาจจะตองการสะทอนการเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหา           

ความเสื่อมสภาพของแหลงนํ้าสาธารณะในพื้นที่ โดยเฉพาะแมนํ้าแมริมที่ป จจุบันสภาพพื้นที่โดยทั่วไป                                

มีการเปล่ียนแปลงสภาพริมตลิ่งแมนํ้าทํากิจกรรมทางการเกษตรและการอยูอาศัย รวมถึงโครงการพัฒนาจาก        

หนวยงานภาครัฐในลําน้ํา  ทั้งการสรางฝายทดนํ้าเพ่ือการเกษตร และการขุดลอกลําน้ําเพ่ือปองกันอุทกภัยได               

สงผลกระทบตอการใชประโยชนของประชาชน สอดคลองกับศกัดา ตุยหลา, สนุทร โคตรบรรเทา และ อทุยั จนัทรกอง 

(2553, 1076 ) ที่พบวา ผลการใชชุดฝกอบรมการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 86.87/84.80 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพดี 
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ทั้งนี้จากการสํารวจความจําเปนและความตองการเขารับการฝกอบรมนั้น ปญหาอุทกภัยมีแนวโนมการเกิดขึ้น         

บอยครั้งและสรางความเสียเปนอยางมาก แตความชวยเหลือยังเปนไปอยางลาชาและไมตรงกับความตองการ         

ของผูประสบอุทกภัย ดังน้ันอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่เขารับการฝกอบรมจึงเห็นความสําคัญของ         

การฝกอบรม มีความสนใจและต้ังใจฝกอบรมรวมท้ังการสรางชุดฝกอบรมการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยสําหรับ   

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเปนสิ่งเหมาะสมและเปนกระบวนการที่สามารถใหความรูความเขาใจและ    

แกปญหาไดตรงตามความตองการของชุมชน   เชนเดียวกับผลการศึกษาของสามารถ ใจเตี้ย (2557, 161) ที่พบวา 

การพัฒนาบทเรียนโดยการมีสวนรวมระหวางผูสอนและผูปฏิบัติงานในพื้นท่ีโดยใชขอมูลจากงานวิจัยรวมกับ

สถานการณปญหาสุขภาพชมุชนทําใหเนือ้หาของบทเรยีนมีความทนัสมัยและใกลเคยีงกับสถานการณปญหาสุขภาพ

ในปจจุบันสงผลใหนักศึกษามีความเขาใจเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษามากขึ้น

สรุป
  ผลสัมฤทธ์ิของชุดการเรียนรูดวยตนเองมีความแตกตางของคาคะแนนทดสอบความรูเฉล่ียกอนและ             

หลงัทดลองใชชดุการเรียนรู อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั   0.05 (P-value = 0.03)   สะทอนใหเหน็วาอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานใหความสําคัญกับการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเบ้ืองตน จึงพยายามแสวงหาแนวทาง                    

ในการแกไขปญหาตามบทบาทหนาทีข่องตนเอง ทัง้นีผ้ลการศกึษาจากการวจิยันีม้ขีอเสนอแนะในการใชชดุการเรียนรู 

ดังนี้

             1. เนือ่งจากการตรวจวเิคราะหคณุภาพนํา้เบ้ืองตนเปนกระบวนการทีต่องใชความสนใจและความเช่ียวชาญ

ระดับหน่ึง  หนวยงานดานสาธารณสุขควรใหความสําคัญในการเสริมสรางกาเรียนรูทั้งการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

และการสื่อสารขอมูลผานสื่อในชุมชน

  2. การใชขอมูลคุณภาพนํ้าเบื้องตนในพ้ืนท่ีเช่ือมโยงกับปญหาสุขภาพของประชาชนจะกอใหเกิด                 

ความตระหนักในการแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาและสงผลตอกระบวนการการเรียนรูของอาสาสมัคร

สาธารณสุขตามบทบาทหนาที่ดานอนามัยสิ่งแวดลอม

  3. กจิกรรมตามวตัถุประสงคของชุดการเรยีนรูดวยตนเองจาํเปนตองใชเวลาในการเรยีนรูเพ่ิมข้ึนท้ังน้ีอาจจะ

ตองเพิ่มระยะเวลาการเรียนรู และสรางกิจกรรมที่มีกระบวนการที่ไมซับซอนงายตอความเขาใจและการปฏิบัติ             

อันจะชวยใหเห็นสภาพปญหาที่แทจริงเพื่อสรางแนวทางในการแกไขปญหาใหตรงจุดมากขึ้น

    

กิตติกรรมประกาศ
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหชวยเหลืออยางดียิ่งจากอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน   เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสะลวงนอก  ที่ไดใหขอมูลและเขารวมทดสอบ

ชดุการเรยีนรูดวยตนเอง และขอขอบคุณผูเชีย่วชาญทกุทานทีก่รณุาแนะนาํกระบวนการการวจิยัและปรบัแกไขเครือ่งมอื 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่สนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้ 
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บทคัดยอ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวง          

ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ  2) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงใน   

เขตพืน้ทีภ่าคเหนอื  และ 3) เพือ่สงัเคราะหแนวทางการแกไขปญหาและอปุสรรคในการดําเนนิงานของแขวงทางหลวง

ในเขตพืน้ท่ีภาคเหนอื  ประชากรทีใ่ชในการศกึษาคอืเจาหนาท่ีแขวงทางหลวงในเขตพืน้ท่ีภาคเหนอื  จาํนวน 22  แหง  

ใชวธิกีารเลอืกประชากรแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  โดยเลือกจากผูอาํนวยการแขวงทางหลวง จาํนวน 22 คน 

จากรองผูอาํนวยการแขวงทางหลวง จาํนวน  44 คน จากหวัหนาหมวดทางหลวง จาํนวน 132 คน และจากหวัหนางาน 

จํานวน 22 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 220 คน เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) เครื่องมือ                    

ที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก แบบบันทึกขอมูลภาคสนาม การสังเกตและการสนทนาอยางไมเปนทางการจาก

ผูบริหารแขวงทางหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย คือ 

คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และการวเิคราะหสมการความถดถอยโลจิสตกิส (Logistic Regression 

Analysis)

  ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา 1) การดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือมีสภาพปญหา                 

และอุปสรรคในดานความเสียหายตอส่ิงแวดลอมบริเวณสองขางทาง การเกิดโอกาสการทําผิดกฎหมายทางหลวง 

*   เรียบเรียงจากดุษฎีนิพนธ เรือง “แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ”
**  ผูเขียนหลัก
     อีเมล: deago-gear19@hotmail.com
*** อาจารยที่ปรึกษาหลัก

ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไขปญหาการดําเนินงานของแขวงทางหลวง*   
Problems, Obstacles and Guidelines for Solving Problems and 

Obstacles in the Operation of Highway District 

สนิท  ทองมา1**,  วันทนีย จันทรเอี่ยม2***
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การเกิดอุบัติเหตุ และถนนไมไดตามมาตรฐาน 2) ปจจัยที่สงผลตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวง

ทางหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ไดแก คุณภาพของการบํารุงรักษาถนนไมดีพอ และบทบัญญัติกฎหมายทางหลวง

ไมชัดเจน และ 3) แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 

ตองใหความสําคัญตอความหลากหลายในการแกไขปญหาและอุปสรรคในมิติตางๆ  ดังนี้  มิติแหงการเรียนรู            

และการพัฒนา  มิติกระบวนการภายในองคกร  มิติแหงพันธมิตรหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย และมิติแหง      

ความรวมมือของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งผูบริหารและผูปฏิบัติงานแขวงทางหลวงตองพัฒนาตนเองไปพรอมๆ กัน       

ทกุมติ ิเพือ่นาํไปบรูณาการในการแกไขปญหาและอปุสรรคในการดาํเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนทีภ่าคเหนอื      

คําสําคัญ
  การดําเนินงานของแขวงทางหลวง     ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

Abstract
  The objectives of this research were 1) to study problems and obstacles in the operation of Highway 

Dictrict in Northern Region, 2) to study factors affecting the problems and obstacles in the operation of 

Highway District in Northern Region, and 3) to synthesize guidelines for solving the problems and obstacles 

in the operation of Highway District in Northern Region. The study sampling units were the officers of 22 

Highway Districts in Northern Region. The research sampling subjects were selected through purposive 

sampling, of which 22 samplings were selected from the Directors of Highway Districts, 44 from the 

Deputy Directors of Highway Districts, 132 from Highway Unit heads, and 22 from foremen, totally 220. It 

is a mixed research method. The qualitative research tools were the field data record forms, observation 

and informal discussion held with the administrators of Highway Districts in Northern Region. As for the 

quantitative research, the questionnaires were used, and statistics used included percentage, mean, 

standard deviation and logistic regression analysis.  

  Results of this research were as the following: 1) the operation of Highway District in Northern 

Region had the problems and obstacles in terms of damage to environment along two sides of the road, 

there was a possible opportunity for violating the highway law, prone to get accident, and the road failing 

to meet the required standards, 2) the factors affecting the problems and obstacles in the operation of 

Highway District in Northern Region were that the quality of road maintenance was not good enough, and 

the highway legitimation was ambiguous, and 3) the guidelines for solving the problems and obstacles 

in the operation of Highway District in Northern Region were that the highway authority had to pay                
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attendance to diversifications of solving the problems and obstacles in the following dimensions, that is 

to say, the dimension of learning and development, the dimension of internal process, the dimension of 

allied agencies and stakeholders, and the dimension of local participation. In this regard, the administrators 

and operators of the Highway District had to keep on developing themselves in all dimension in order to 

integrate all the dimensions for solving the problems and obstacles in the operation of Highway District 

in Northern Region.  

Keywords
  Operation of Highway District,  Problems and Obstacles in the Operation

บทนํา 
  การคมนาคมขนสงเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิง ทั้งในดานเศรษฐกิจ        

ดานสงัคม และดานการเมือง ระบบการคมนาคมขนสงทีด่ยีอมชวยใหการตดิตอระหวางทองถิน่ตางๆ กระทาํไดสะดวก

ขึ้น ชวยใหรัฐเขาถึงประชาชน ชวยในการลดคาสินคาและคาครองชีพ เพราะการขนสงสินคาไปสูแหลงผลิตและ    

แหลงจําหนายสินคาสามารถกระทําไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น ชวยใหการพัฒนาสาขาตางๆ สามารถดําเนินไป            

ไดผลดยีิ่งข้ึนและยังมีคุณประโยชนอยางอืน่อีกมากมาย การทีท่องถิน่ท่ีอยูหางไกลไมอาจจะพฒันาไดดแีละรวดเร็ว           

เทาที่ควรก็เพราะเสนทางการคมนาคมขนสงอยูในสภาพท่ีไมเรียบรอยไมสมบูรณและไมสามารถติดตอระหวางกัน

และกันได รวมทั้งไมสามารถติดตอกับแหลงการคาไดทุกฤดูกาล

  หากจะกลาวถงึการคมนาคมขนสงทางบกทีเ่ปนการคมนาคมขนสงทีป่ระชาชนใชบรกิารกันมากในปจจบุนั 

ซึง่รัฐบาลมนีโยบายสงเสริมใหมกีารกอสรางถนนและปรบัปรงุขยายถนนใหมคีวามทนัสมยัและมมีาตรฐานทดัเทยีม

กับทางหลวงของประเทศที่เจริญแลว เพ่ือรองรับปริมาณการคมนาคมขนสงท่ีสูงข้ึนและเพื่อใชถนนขนสงสินคา          

สงออกและนําเขาเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ โดยไดมอบนโยบายการพัฒนาการคมนาคมขนสงทางถนนใหกับหนวยงาน

ของรัฐเปนผูดูแลและพัฒนาใหไดตามเปาหมายท่ีวางไว  ในปจจุบันหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบ

ทางหลวงมี 3 หนวยงานแยกตามประเภทของทางหลวงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 (ฉบับปรับปรุง                   

ป  พ.ศ. 2549) ไดกาํหนดใหกรมทางหลวงมหีนาท่ีดแูลรบัผิดชอบทางหลวงประเภททางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน 

และทางหลวงสัมปทาน กรมทางหลวงชนบทมีหนาทีด่แูลรบัผดิชอบทางหลวงประเภททางหลวงชนบท และ เทศบาล

มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบทางหลวงประเภททางหลวงเทศบาลและทางหลวงสุขาภิบาล โดยเฉพาะกรมทางหลวง              

ทีเ่ปนหนวยงานภายใตสงักัดกระทรวงคมนาคม มหีนาท่ีควบคมุ ดาํเนินการกอสราง บรูณะและบํารุงรักษา ทางหลวง

พเิศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสมัปทาน เพ่ืออํานวยความสะดวก และความปลอดภัยในทางหลวงท่ัวประเทศ 

เอ้ือประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความม่ันคง และการปองกันประเทศ รายงานประจําป    

พ.ศ. 2555  ของกรมทางหลวง  (2555)  ไดระบวุสิยัทัศนวา มุงมัน่สูความเปนองคกรชัน้นาํดานการเช่ือมโยงการขนสง
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อยางย่ังยืน การพัฒนาทางหลวงโดยกรมทางหลวงท่ีพรอมใหบริการแกประชาชน ใหเกิดความสะดวกสบาย             

ความปลอดภัยในการใชบริการทางหลวง 

  ดังที่ กลาวมาแลววา การคมนาคมขนสงทางถนนมีความสําคัญและความจําเปนตอเศรษฐกิจของประเทศ

เปนอยางมาก การที่การคมนาคมขนสงทางถนนที่มีปริมาณมากนั้นจะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ หลายประการ  เชน 

ปญหาความเสียหายของถนน และปญหาการเกิดอบุัติเหตุทางถนน เปนตน เปนปญหาที่ทําใหเกิดความเดือดรอน 

ความลําบากในการใชชวีติประจําวนัของประชาชน ตามแผนยทุธศาสตรกรมการขนสงทางบก (พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2558) 

(กรมการขนสงทางบก, 2553) นอกจากกรมทางหลวงแลวยังมีหนวยงานราชการอื่นๆ  ที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ 

ประสานงานและรวมกันแกปญหาตางๆ  ที่เกิดข้ึนเก่ียวกับการคมนาคมขนสงทางถนนใหสําเร็จลุลวงไป ไดแก               

กรมการขนสงทางบก ตํารวจทางหลวง ที่ตองทํางานสอดคลองกัน 

  หนวยงานแรกทีจ่ะกลาวถงึ  คอื  ขนสงจังหวดัซ่ึงเปนหนวยงานสวนภมูภิาคของกรมการขนสงทางบกมีหนาที่

ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและจัดระเบียบการขนสงทางถนนภายในจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การขนสงทางบก ซึง่หนาทีท่ีส่าํคัญของสาํนกังานขนสงจงัหวดั  คอื  การตรวจตรา ปราบปรามผูกระทาํผิดตามกฎหมาย

วาดวยการขนสงทางบก ตามกฎหมายวาดวยรถยนต และตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก (สํานักงานขนสง

จังหวัดลําปาง, ม.ป.ป.) สวนที่เก่ียวของกับปญหาซึ่งจะตองประสานความรวมมือกับแขวงทางหลวงในพื้นท่ีใน          

การแกปญหาในเรือ่ง ปญหาการเกดิอุบตัเิหตทุางถนน โดยเฉพาะในชวงเทศกาล เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต 

เปนตน ทัง้นีเ้พือ่ลดอุบตัเิหตตุามนโยบายอบุตัเิหตเุปนศนูย โดยดําเนนิการต้ังจดุพกัรถใหกบัประชาชนทีเ่ดนิทางกลบั

ภูมิลําเนา บริการตรวจสอบเคร่ืองยนต ระบบเบรก และตรวจสอบลมยาง รวมท้ังมีกาแฟ เคร่ืองด่ืมชูกําลัง บริการ   

นวดแผนโบราณ และบรกิารทีน่อน ไวใหประชาชนไดพกัผอนสักระยะเพือ่คลายความงวงเม่ือหายงวงจึงเดินทางตอได 

หากพิจารณาปญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแลว  ปญหาดังกลาวมิไดเก่ียวของเฉพาะขนสงจังหวัดและ                  

แขวงทางหลวงเทานั้นยังมีหนวยงานอีกหนวยงานหนึ่งที่มีความสําคัญในการรวมมือกันแกปญหาการเกิดอุบัติเหตุ              

ทางถนนหนวยงานนั้น คือ ตํารวจทางหลวงที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจตรา ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 

สืบสวนสอบสวนและปฏิบัติงานตามกฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางอาญาและจราจร และควบคุมดูแล                             

การใชทางหลวงและทางพิเศษ ควบคุม กาํกับ ดแูล จดัการจราจรและควบคมุมลภาวะใหเปนไปตามกฎหมาย บริการ

ประชาชนผูใชทางใหเกิดความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัในเขตทางหลวงทีอ่ยูในอํานาจรบัผิดชอบ (กองบงัคับการ

ตํารวจทางหลวง, 2557) โดยเจาหนาที่ตํารวจทางหลวงจะชวยในการจับกุมผูกระทําผิดเกี่ยวกับการใชทางหลวง       

สวนใหญก็จะประจําอยูที่จุดพักรถเพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกบัประชาชนผูใชถนน อีกทั้งจะมี

เจาหนาท่ีตาํรวจทางหลวงอีกชุดหน่ึงท่ีคอยตรวจสอบผูขบัรถในการใชความเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด โดยใชเคร่ืองมือ

แลวแจงมายังเจาหนาท่ีตํารวจทางหลวงท่ีอยูประจําจุดพักรถเพ่ือดําเนินคดีเปรียบเทียบปรับตอไป นอกจากนี้ยังมี

หนวยงานของทางราชการที่มีสวนเกี่ยวของกับการปองกันการเกิดอุบัติเหตุอีกหลายหนวยงาน เชน  องคกรปกครอง

สวนทองถิน่ เทศบาล ตาํรวจภูธร ฯลฯและมหีนวยงานเอกชนเชนหนวยกูภยัของมูลนธิติางๆ เปนตน แมจะมหีนวยงาน

ราชการและเอกชนหลายหนวยงานประสานความรวมมือในการควบคุมดูแลและแกปญหาการเกิดอุบัติเหตุ                   
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ดงัทีม่มีาตรการขางตน แตอบุตัเิหตกุไ็มลดลง จากสถิตทิีส่าํนกัอาํนวยความปลอดภยั  กรมทางหลวง (กรมทางหลวง, 

2557ก) ไดรวบรวมรายงานขอมลูการเกดิอบุตัเิหตบุนถนนทางหลวงท่ัวประเทศ ประจาํงวดครึง่ปแรก พ.ศ.2556 (มกราคม 

– มถินุายน พ.ศ.2556) จากรายงานอุบตัเิหตทุางระบบ HAIMS (Highway Accident Information Management System) 

(สรุปยอด ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2556) พบวา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรม

ทางหลวง  จํานวน 5,434 ราย ทําใหมีผูเสียชีวิต 806 คน ไดรับบาดเจ็บทั้งสิ้น 5,140 คน จํานวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 

8,128 คัน อุบัติเหตุดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินทั้งสิ้น 23,108,850 บาท 

  แตหากจะพจิารณาเฉพาะปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงแลว อาจจะตองทําการ

หาแนวทางแกไขปญหาและอปุสรรคทีเ่ฉพาะเจาะจงและเปนเฉพาะตวัของแขวงทางหลวงโดยเฉพาะ ทัง้นีเ้นือ่งจาก

แขวงทางหลวงเปนหนวยงานของรัฐที่มีลักษณะงานท่ีดําเนินงานเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะที่ตองปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของทางราชการอยางถกูตอง เครงครดั และเขมงวด ดงันัน้การดําเนนิงานของแขวงทางหลวงหลายๆ กรณี

จึงมีปญหาและอุปสรรคที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ทั้งปญหาที่เกิดจากแขวงทางหลวงหรือเกิดจากเจาหนาที่          

เชนถนนเกิดอุบัติเหตุบอยๆ เชน ถนนสาย ตาก – แมสอด ชวงดอยรวก เปนตน (ASTV ผูจัดการออนไลน, 2557) 

ปญหาเหลานี้จึงปญหาที่แขวงทางหลวงตองหาแนวทางและวิธีการแกไขใหปญหาเหลานี้เบาบางลงหรือหมดไป     

เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่มีคุณภาพไดใชถนนที่ดีมีความปลอดภัยและมีความสะดวกในการเดินทาง

  จะเห็นไดวาเร่ืองท่ีทาํใหประชาชนเดือดรอนคือเรือ่งความเสียหายของถนนเชน ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน 

หาดชะอม - กําแพงเพชร ประมาณชวง กม.79+500 ถึง 80+200 เกิดผิวทางแตกเปนรอยแยกจากกัน ทําใหเกิด

อันตรายในการขับขี่ (กรมทางหลวง, 2557ข) ปญหาที่ประชาชนใหความสนใจและเปนปญหาในการดําเนินงานของ

แขวงทางหลวงคือ ถนนที่ไมไดตามมาตรฐาน เปนปญหาที่แขวงทางหลวงตองประสบตลอดเวลา  ทั้งนี้เนื่องจาก

แขวงทางหลวงมหีนาท่ีในการบํารุงรักษาซอมแซมถนนใหถนนมีความพรอมในการใชงาน   รวมท้ังดูแลอปุกรณอาํนวย     

ความปลอดภัยบนถนนใหใชงานไดดี แตมีถนนหลายเสนทางที่แขวงทางหลวงทําการซอมแซมแลวแตก็ยังเสียหาย

ตองทําการซอมแซมบอยๆ สาเหตุอาจเกิดจากวัสดุที่ใชในการซอมแซมไมไดมาตรฐาน แตแทจริงแลวอาจมีสาเหตุ

อืน่ๆ เชน อาจเกดิจากการบรรทกุนํา้หนกัเกินกวามาตรฐาน   การออกแบบของรถบรรทุก ปริมาณการจราจร  รถบรรทุก

หนักสูงกวาที่ออกแบบตามมาตรฐานทางนั้นๆ  เปนตน และมีหลายๆ สายทางเกิดดินพังถลมปดทับถนนสวนใหญ

เปนถนนบนภูเขาสูง หรือถนนเกิดการสไลดการจราจรไมสามารถผานไปได เปนตน ดังนั้นแขวงทางหลวงตองหา

สาเหตุของการเสียหายท่ีแทจริงจึงจะสามารถวิเคราะหหาวิธีการซอมแซมถนนที่ถูกตองและไมใหมีการซอมบอยๆ   

ทีต่องแกไขปญหาใหถกูจุดรวมท้ังแขวงทางหลวงตองบรหิารงานกอสรางใหการกอสรางและซอมแซมถนนแลวเสรจ็

ตามเวลาและมีคุณภาพดี ทั้งนี้ใหเปนไปตามแนวคิดการบริหารงานกอสราง ของ วิชัย ฤกษภูริทัต (2550) คือ การใช

หลักการบริหารเพ่ือจัดการทําใหงานกอสรางสําเร็จตามเปาหมายในงานกอสราง คือ การทํางานใหเสร็จตามกําหนด

เวลาและไดสิ่งกอสรางท่ีมีคุณภาพดีตามแบบและรายการประกอบแบบ เพ่ือไมใหประชาชนเกิดความรําคาญ           

เบื่อหนาย และทําใหประชาชนเกิดความรูสึกถึงความเอาใจใสอยางจริงจังของแขวงทางหลวงที่มีความตั้งใจ                  

ในการแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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  นอกจากนี้ยังมีปญหาท่ีตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนที่มีผลตอความเปนอยูและความปลอดภัยของ

ประชาชนและความไมนาดูบริเวณสองขางทางปญหาน้ัน  คอื การเกิดผลเสียหายตอสิง่แวดลอมบริเวณสองขางทาง 
ไดแก ปญหาประชาชนต้ังรานขายของในเขตทาง ซึ่งใชที่ดินของทางราชการในการประกอบอาชีพเกิดผลเสียหาย    

ตอส่ิงแวดลอมมีการทิ้งส่ิงปฏิกูลขยะมูลฝอย  รวมทั้งมีการติดต้ังปายโฆษณารานคาและมักเกิดอุบัติเหตุบอยๆ             

เชน กรณีรถของผูตองการจะซื้อของขางทางแลวชะลอความเร็ว  รถท่ีตามหลังไมทันระวังอาจชนทายรถท่ีชะลอได      

อีกท้ังปญหาการทิ้งขยะบริเวณสองขางทางทําใหเกิดปญหาความไมเปนระเบียบเกิดมลภาวะทางดานกลิ่นและ    

ความไมนาด ูบรเิวณทีม่ขียะมากสวนใหญจะเปนบริเวณทีเ่ปนทีจ่อดรถเพือ่การพกัผอนและการพกัรถ ไดแกจดุกลับรถ 

ที่พักริมทาง เปนตน รวมท้ังปญหามีไฟไหมบริเวณสองขางทางเปนปญหาท่ีเรื้อรังมานานมักเกิดในชวงหนาแลง     

ทําใหเกิดปญหามลภาวะทั้งดานกลิ่นและทัศนวิสัยในการมองเห็น ปจจุบันก็ยังไมสามารถแกปญหานี้ใหหมดไปได 

ในกรณีปญหาประชาชนต้ังรานขายของในเขตทางมักจะพบปญหานี้ในบริเวณทางหลวงที่ผานยานชุมชน เชน 

ทางหลวงหมายเลข 1 ในเขตความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงกําแพงเพชร แขวงทางหลวงตากท่ี 1 และทางหลวง

หมายเลข 11 ในเขตความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงลําพูน เปนตน ในสวนของปญหามีการท้ิงขยะบริเวณ            

สองขางทางปญหานี้จะมีแทบทุกแขวงทางหลวงในเขตพื้นท่ีภาคเหนือกับปญหามีไฟไหมบริเวณสองขางทางที่มี       

ทุกแขวงทางหลวงเชนเดียวกัน  (ไทยรัฐออนไลน, 2557)

  หากจะพิจารณากนัตอไปถงึปญหาและอปุสรรคของการดาํเนนิงานของแขวงทางหลวงท่ีสาํคญั คอื การเกดิ
อุบัติเหตุ ที่จะทําใหเกิดการบาดเจ็บ พิการ ความสูญเสียชีวิต และทรัพยสินของบุคคลและสวนรวม สงผลกระทบ

โดยตรงตอการพัฒนาประเทศชาติ แมวาจะมีการหามาตรการตางๆมาเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ แตอุบัติเหตุ         

ยังเพิ่มขึ้นที่มักเกิดบนถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงที่แขวงทางหลวงมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบท่ีมีสาเหตุ

มาจากถนนที่เสียหายเปนหลุมเปนบอรถว่ิงมาตกหลุมเกิดเสียหลักทําใหไมสามารถบังคับรถไดจนเกิดอุบัติเหตุ         

ทกุๆ   ปในชวงเทศกาลแขวงทางหลวงจะตัง้จุดพักรถท่ีมทีัง้น้ําด่ืม กาแฟ เครือ่งดืม่ชูกาํลัง ผาเยน็ เตียงนอน ใหบริการ

ประชาชน แตอบุตัเิหตุยงัคงเกดิตอเนือ่งซํา้ๆ บรเิวณจดุเดิมๆ ทีเ่รียกวา Black Spot เชน บริเวณทางแยกท่ีมกัจะเปลีย่น

ชื่อเปนแยกผีสิง ทางโคงที่ประชาชนขนานนามวาโคงรอยศพ เปนตน ถนนท่ีมีความลาดชันสูงมักจะทําใหรถยนต       

ทีว่ิง่ทางลงเขาเบรกแตกเปนประจาํ ทีม่ชีือ่เสยีงเปนทีท่ราบกนัด ีในเร่ืองการเกิดอบุตัเิหตบุอยและมกีารสญูเสียทัง้ชวีติ

และทรัพยสินเปนจํานวนมาก เชน บริเวณดอยรวก จังหวัดตาก เปนตน ถนนสาย ตาก-แมสอด เปนหนึ่งในเสนทาง

อนัตรายทีเ่กดิอบุตัเิหตุบอยครัง้ มสีถติกิารเกิดอบุตัเิหตบุนทางหลวงคร่ึงปแรก พ.ศ.2556 มอีบุตัเิหตเุกดิข้ึน 5,434 ราย    

มีผูเสียชีวิต 806 คน ผูไดรับบาดเจ็บ 5,140 คน และจํานวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 8,128 คัน (กรมทางหลวง, 2557ก)      

สาเหตขุองการเกดิอุบตัเิหตจุราจรทางบกไดระบไุวในรายงานการศกึษาเรือ่งแนวทางการแกไขปญหาอุบตัเิหตจุราจร

ทางบก ที่สรุปวาในชวง 5 ปที่ผานมา กลุมปจจัยดานถนนและดานสิ่งแวดลอมมีปญหาเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี                     

ควรมียุทธศาสตรในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 6 ยุทธศาสตรไดแก ดานวิศวกรรม (Engineering) ดานการให     

ความรูแกผูใชรถใชถนน (Education) ดานการบงัคับใชกฎหมาย (Enforcement) ทีน่าจะเปนงานดานความปลอดภยั

ที่สําคัญที่สุด รวมทั้งดานการใหบริการชวยเหลือฉุกเฉินแกผูประสบภัยจากอุบัติเหตุ (Emergency Service) ที่นาจะ
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เปนงานดานความปลอดภัยเชิงรับ อีกทั้งดานการจัดการระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพ (Efficiency of Transport 

System) และดานการติดตาม การตรวจสอบ และประเมนิผลความปลอดภยัทางถนน (Evaluation)  (คณะกรรมาธิการ

การสาธารณสุข วุฒิสภา, 2546) หรืออาจจะกลาวไดวาอุบัติเหตุจากการจราจรเปรียบเสมือนหน่ึงโรครายแรงชนิด

หนึง่ทีเ่กดิขึน้ทกุวนั และคกุคามสุขภาพ คณุภาพชีวติและทรพัยสนิของประชาชนเปนอยางมาก ซึง่เปนปญหาเรงดวน

ที่ประชาชน ทุกคนและทุกหนวยงานตองมีสวนรับผิดชอบ และรวมมือกันแกปญหารวมทั้งปองกันโรคอุบัติเหตุอยาง

จริงจังท่ีกลาวมาขางตนเปนการแกปญหาในทางปฏิบัติที่หนวยงานราชการนํามาเปนมาตรการปองกันการเกิด

อบุตัเิหต ุแตยงัไมมงีานวจิยัใดทีศ่กึษาเรือ่งเกีย่วกบัการมมีาตรการปองกนัอบุตัเิหตทุีเ่หมาะสมสําหรบัแกปญหาการ

เกิดอุบัติเหตุใหเห็นเปนรูปธรรมและมีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน มีแตงานวิจัยตางประเทศที่วิจัยถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุใน

ประเทศลิเบียคืองานวิจัยของ Hamza  (2005) ที่ศึกษารายละเอียดของอุบัติเหตุของลิเบียระหวางป ค.ศ.1966 ถึง     

ป ค.ศ. 2000 การวิจัยพบวาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนั้นขึ้นอยูกับปจจัยเฉพาะในลิเบีย เชน สภาพโครงสรางพื้นฐาน 

ไมดี การไมมีความปลอดภัยทางถนน จํานวนยานพาหนะที่มีอายุการใชงานมาก

  ที่นาสนใจไมนอยไปกวาปญหาดังกลาวขางตน และเปนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวง

ทางหลวงทีเ่ปนปญหามาทกุยคุทกุสมยัคือ การเกดิโอกาสการทาํผดิกฎหมายทางหลวง ปญหาทีเ่กดิข้ึนบอยๆ กค็อื

มกีารละเมิดทรพัยสนิของกรมทางหลวง รวมท้ังมีการบรรทุกน้ําหนกัเกนิอัตราท่ีกาํหนด และมีการรุกล้ําเขตทางหลวง 

ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้เกิดขึ้นจนเปนความเคยชิน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความมักงาย เห็นแกตัว หรือความตองการ

กาํไรทีม่ากกวาปกต ิซึง่ปญหาการบรรทุกนํา้หนักเกนิอตัราทีก่าํหนดเปนปญหาทีเ่ร้ือรังมานานมาก (เปนหนึง่ วานชิชยั, 

2557) สวนปญหามีการรุกลํ้าเขตทางหลวงเปนปญหาที่มีมานาน กฎหมายทางหลวงไดบัญญัติไวตาม มาตรา 47  

แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549      

หามมิใหผูใดสรางอาคารหรือสิ่งใดในเขตทางหลวง หรือรุกลํ้าเขาไปในเขตทางหลวง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน

หนังสือจากผูอํานวยการทางหลวง แตก็ยังมีการรุกลํ้าเขตทางหลวงใหเห็นกันอยูเปนจํานวนมาก  เจาหนาที่ตองทํา

หนาท่ีบังคับใชกฎหมาย บางแขวงทางหลวงจําเปนตองใชทั้งทางดานนิติศาสตรและรัฐศาสตรประกอบกันใน              

การแกปญหาเพ่ือความเหมาะสมกับบรบิทของประชาชนในพ้ืนที ่หากมกีารประสานความรวมมอืหลายๆ  หนวยงาน         

ไมวาจะเปน ตาํรวจ ฝายปกครอง แขวงทางหลวงและประชาชนในพ้ืนทีเ่พือ่ปองกนัและมีความเขมงวดในการปฏบิตัิ

งานจะชวยใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือใหโอกาสในการทําผิดกฎหมายทางหลวง       

ลดนอยลง ปญหาดานอ่ืนๆ เชน การเกิดอุบัติเหตุ การทําลายทรัพยสินของทางราชการจะลดนอยลงไปดวย                 

(พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 (ฉบับปรับปรุง 2549), 2549)  

  จะเหน็ไดวาปญหาและอปุสรรคทีก่ลาวมาขางตนเปนปญหาทีเ่ก่ียวของกบัการดําเนนิงานของแขวงทางหลวง

ทั้งสิ้น ซึ่งเปนปญหาที่ควรไดรับการแกไขหรือหาแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ เหลานี้ใหเบาบางลงหรือหมดไป 

จงึเปนท่ีนาสนใจทีจ่ะศึกษาวา  สภาพปญหาและอปุสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพืน้ท่ีภาคเหนอื

เปนเชนไร   มปีจจยัอะไรบางทีส่งผลตอปญหาและอปุสรรคในการดาํเนนิงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนทีภ่าคเหนอื

และแนวทางการแกไขปญหาและอปุสรรคในการดาํเนนิงานของแขวงทางหลวงในเขตพืน้ท่ีภาคเหนอืควรเปนเชนไร
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วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

  2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพื้นที่

ภาคเหนือ

  3. เพื่อสังเคราะหและเสนอแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวง

ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
  1. ประชากร

   1.1 ประชากรการวิจัยเชิงคุณภาพ

    ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ไดแก ผูบริหารแขวงทางหลวง จํานวน 12 คน จาก 12  

แขวงทางหลวง  ประกอบดวย  แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3  แขวงทางหลวงลําปางที่ 1  แขวงทางหลวงลําปางที่ 2  

แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี 1  แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี 2  แขวงทางหลวงสุโขทัย  แขวงทางหลวงพิจิตร                     

แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1  แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2  แขวงทางหลวงตากที่ 1  แขวงทางหลวงตากที่ 2 และ    

แขวงทางหลวงกําแพงเพชร

   1.2 ประชากรการวิจัยเชิงปริมาณ

    ประชากรท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณคร้ังนี้ใชวิธีการเลือกประชากรแบบเจาะจง  (Purposive     

Sampling) เน่ืองจากแขวงทางหลวงเปนหนวยงานสวนภูมิภาคของกรมทางหลวงที่มีขนาดเทาๆ กันท่ัวประเทศ          

โดยควบคุมดแูลการบํารุงรกัษาถนนแขวงทางหลวงละประมาณ 800 - 900 กม. ปญหาในการดาํเนนิงานคลายคลึงกนั
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เนื่องจากไดรับมอบหมายภารกิจจากสวนกลางในการใหบริการประชาชนเก่ียวกับการใชถนนที่กรมทางหลวง            

ดูแลรับผิดชอบ ประกอบดวยเจาหนาที่แขวงทางหลวง รวมทั้งสิ้น 220 คน ดังนี้
 

      

 1 1 2 6 1 10 
 2 1 2 6 1 10 
 3 1 2 6 1 10 

 1 2 6 1 10 
 1 1 2 6 1 10 
 2 1 2 6 1 10 

 1 2 6 1 10 
 1 2 6 1 10 
 1 1 2 6 1 10 
 2 1 2 6 1 10 
 1 2 6 1 10 
 1 1 2 6 1 10 
 2 1 2 6 1 10 
 1 1 2 6 1 10 
 2 1 2 6 1 10 

 1 2 6 1 10 
 1 2 6 1 10 
 1 1 2 6 1 10 
 2 1 2 6 1 10 

 1 1 2 6 1 10 
 2 1 2 6 1 10 

 1 2 6 1 10 
 22 44 132 22 220 

  2. ขั้นตอนการวิจัย

   2.1 ขัน้ตอนที ่1 ใชวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) เพือ่ศกึษาถงึสภาพปญหาและอปุสรรค

ในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ โดยวิธีการสนทนาแบบไมเปนทางการ เช่ือมโยง             

ขอมูลเปนลูกโซ ซึ่งจําเปนตองอาศัยขอมูลจากคนแรกใหชวยแนะนําเช่ือมโยงกันเปนทอดๆ เม่ือไดขอมูลที่ซํ้าๆ            
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คือ เกิดการอิ่มตัวทางขอมูลจึงหยุดการเก็บขอมูล ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เก็บขอมูลจากผูบริหารแขวงทางหลวง จํานวน 

12 คน จาก 12 แขวงทางหลวง

   2.2 ขั้นตอนที่ 2 ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ไดนําขอมูลท่ีศึกษาจากการวิจัย       

เชิงคุณภาพมาพิจารณาประกอบการสรางเคร่ืองมือซ่ึงเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ         

เก็บขอมูลจากเจาหนาที่แขวงทางหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จํานวน 220 คน

   2.3 ขั้นตอนท่ี  3  นําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยท้ัง  2  ขั้นตอนมาสังเคราะหเพ่ือหาคําตอบวาแนวทาง     

การแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ควรเปนอยางไร

  3. เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล 

   3.1 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณแบบไมเปน

ทางการและสัมภาษณผูบริหารแขวงทางหลวงในลักษณะเจาะลึก (In-depth Interview) โดยติดตามหาขอมูล             

ไปยังผูที่ถูกพาดพิงกลาวถึงเชื่อมโยงเปนลูกโซ จากผูใหขอมูลหลักไปสูผูใหขอมูลอื่นๆ เชื่อมโยงกันเปนทอดๆ              

เมื่อสมัภาษณได จํานวน 12 คน ผูวิจัยพบวาไดขอมูลที่ซํ้าๆ คือเกิดการอิ่มตัวทางขอมูลจึงหยุดเก็บขอมูล  (สุภางค  

จันทวานิช, 2555 ) ซึ่งผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

       1) แบบบันทึกขอมูลภาคสนาม (Field Notes) ผูวิจัยไดบันทึกรายละเอียดจากการสัมภาษณ     

แบบกเจาะลึก (In-Depth Interview)

    2) แบบบนัทึกการสังเกต ผูวจิยัใชวธิกีารสงัเกตโดยตรงแบบไมมสีวนรวม เพ่ือบันทึกลักษณะทาง

กายภาพอ่ืนๆ ในพืน้ทีว่จิยั ขณะทีส่มัภาษณผูอาํนวยการแขวงทางหลวงหรือรองผูอาํนวยการแขวงทางหลวงในขณะ

ที่ออกเก็บรวบรวมขอมูล 

   3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ       

มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุดและไมมี 

             สําหรับการหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน  3  ทาน เปนผูตรวจสอบ

และปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดตามลําดับ ดังน้ี 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. นงลักษณ เขียนงาม ตําแหนง                 

อาจารยประจาํคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 2) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศภุธณศิร เตมิสงวนวงศ ตาํแหนง 

อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิยาลัยพายัพ 3) ผูชวยศาสตราจารย ดร. สัญลักข ปญวัฒนลิขิต ตําแหนง 

อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิยาลัยพายัพ  โดยวิธีการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง  IOC (Index          

of Item – Objective Congruence) และนําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาหาคาความเที่ยงตรงของเนื้อหา ผลการ

คํานวณหาคาความเที่ยงตรงของเน้ือหาพบวา คา IOC = 0.931 และแตละขอคําถามไดคา IOC มากกวา 0.5         

แสดงวายอมรับวาเปนแบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

  4. การวิเคราะหขอมูล

   4.1 การวเิคราะหขอมลูการวิจยัเชิงคณุภาพ วเิคราะหขอมลูโดยใชคาํสมัภาษณทีม่คีาํตอบท่ีเหมือนกัน

หรือใกลเคียงกันนํามาเรียบเรียงเปนบทความนําเสนอเปนขอมูลเชิงคุณภาพ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับที่ 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 255966

   4.2 การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ

    วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย  ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คารอยละในการคํานวณ               

เพ่ือประกอบการอธิบายลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห การถดถอยโลจิสติกส (Logistic 

Regression Analysis) วเิคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอสิระ (Independent Variable) กับตัวแปรตาม     

(Dependent Variable) ซึ่งลักษณะของการวิเคราะหเปนแบบการวิเคราะหโลจิสติกสทวิ (Binary Logistic                      

Regression) โดยใชวิธีการคัดเลือก Binary Logistic Regression ดวยเทคนิค   forward LR     (กัลยา วานิชยบัญชา, 

2553) ซึ่งเปนการศึกษาตัวแปรตามท่ีสนใจมี 2 ระดับ  คือ โอกาสเกิด/โอกาสไมเกิด ปญหาและอุปสรรคในการ   

ดาํเนินงานของแขวงทางหลวง ทัง้น้ีเพ่ือทํานายหรอืพยากรณวาตัวแปรอสิระใดทีส่งผลตอปญหาและอปุสรรคในการ

ดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ  หรือมีความสัมพันธกับการเกิดปญหาและอุปสรรคใน                  

การดําเนินงานของแขวงทางหลวง 

    ผูวิจัยนําผลการวิจัยเชิงคุณภาพ   ซึ่งเปนขอมูลสภาพของปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

ของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือและผลการวิเคราะหการวิจัยเชิงปริมาณ    ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัย           

ที่สงผลตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือมาสังเคราะหโดยจัดเปน

หมวดหมู เพ่ืออธบิายอยางเช่ือมโยงและเปนเหตุเปนผลเพือ่เสนอแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน

ของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือควรเปนอยางไร เชน (1) แนวทางการควบคุมคุณภาพถนน (2) แนวทาง   

การปองกันการเกิดผลเสียหายตอส่ิงแวดลอมบริเวณสองขาง (3) แนวทางการลดอุบตัิเหตุจากการใชรถใชถนน และ 

(4) แนวทางในการบังคับใชกฎหมายเพื่อลดโอกาสในการทําผิดกฎหมายทางหลวง เปนตน

  5. ระยะเวลาทําการวิจัย

   ในการวิจัยครั้งน้ีใชระยะเวลาต้ังแตเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558               

รวมระยะเวลาดําเนินการประมาณ 12 เดือน โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามระหวางเดือน กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2558  ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เปนระยะเวลา 4 เดือน

ผลการวิจัยพบวา
  1. ผลการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัยที่ 1

   1.1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

    1) จากการสมัภาษณผูบรหิารแขวงทางหลวง ผูวจิยัไดรวบรวมประมวลความคดิเหน็และขอเสนอแนะ

ของผูบริหารแขวงทางหลวง เร่ืองแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของ              

แขวงทางหลวงในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ ปจจัยแรก คือ ปจจัยดานคุณภาพของการบํารุงรักษาถนนไมดีพอ                

ที่เปนปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหาในดานถนนไมไดตามมาตรฐาน ควรมีแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคคือ         

แขวงทางหลวงควรเอาใจใสอยางใกลชิดโดยเฉพาะผูอํานวยการแขวงทางหลวงควรมีวิสัยทัศน  ในการบํารุงรักษา

ถนนและควรเขาใจวิธีการบํารุงรักษาและซอมแซมถนนใหไดมาตรฐานเปนอยางดี อีกท้ังควรมีความรูความเขาใจ  
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ทั้งทางดานวิศวกรรมและดานบริหารอยางดี มีความเปนผูนําพรอมที่จะใหการดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาให   

ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจและถูกตอง ปจจัยตอมา คือ ปจจัยดานสัมพันธภาพที่ไมดีระหวางเจาหนาท่ีกับ

ประชาชนที่ทําใหเกิดผลเสียหายตอส่ิงแวดลอมบริเวณสองขางซึ่งควรมีแนวทางที่เหมาะสม คือ  ใหความสําคัญ    

กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยูสองขางทางจะมีอิทธิพลตอความเปนไปของถนนท่ี  พวกเขาใชในการ  

เดนิทางใชในการประกอบอาชพีใชทาํมาหากนิ ประชาชนจะเปนอีกหน่ึงกลุมท่ีจะชวยคอยดแูลเอาใจใสถนนที่พวกเขา       

ใชอีกทั้งเปนหูเปนตาใหกับแขวงทางหลวง แนวทางตางๆ เหลานี้เปนแนวทางที่จะทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับ

ประชาชนจนเปนท่ีพงึพอใจของประชาชน นอกจากน้ียงัมีปจจัยดานการอํานวยความปลอดภยัในทางหลวงท่ีไม

เหมาะสมที่ควรมีแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหาและอุปสรรคในดานการเกิดอุบัติเหตุ  คือ  เจาหนาที่         

แขวงทางหลวงควรดูแลเอาใจใสถนนไมใหเปนหลุมเปนบอ อุปกรณอํานวยความปลอดภัยใหครบถวน กําหนด

มาตรการท่ีเหมาะสมในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่แตละแขวงทางหลวงจะมีปจจัยในการเกิดอุบัติเหตุแตกตาง

กันจึงควรหามาตรการใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่นั้นๆ ปจจัยสุดทาย คือ ปจจัยดานบทบัญญัติกฎหมาย

ทางหลวงไมชัดเจนที่ทําใหเกิดโอกาสการทําผิดกฎหมายทางหลวง แนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหาและ

อปุสรรคคอืผูบรหิารแขวงทางหลวงตองศึกษากฎหมายทางหลวงใหเขาใจอยางชัดเจน  สามารถนําไปบงัคบัใชกฎหมาย

ไดอยางถูกตอง ผูบริหารแขวงทางหลวงตองสามารถอธบิายรายละเอียดของกฎหมายทางหลวงและทําความเขาใจ

ในกฎหมายทางหลวงใหกับประชาชน แตแขวงทางหลวงไมมีหนาที่ในการไปแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายนั้น               

ไดที่สามารถทําไดคือการสะทอนปญหาและความไมชัดเจนของกฎหมายทางหลวงใหผูบริหารระดับกรมนําไป

พิจารณาดําเนินการตอไป

   2) ผลการวจิยัเชงิคุณภาพพบวา ปญหาทางดานการเกดิอุบตัเิหตเุปนปญหาอปุสรรคท่ีผูใหสมัภาษณ

ใหความสําคญั เนือ่งจากประชาชนใชการเดินทางทางรถเปนหลัก ซึง่การเกดิอบุตัเิหตุจะเปนปญหาทีแ่ขวงทางหลวง

ตองหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและควรหาแนวทางการแกปญหาเพื่อใหประชาชนเดินทางดวยความปลอดภัย 

   3) มีตัวชี้วัดที่ผูใหสัมภาษณใหความสําคัญคือ การรณรงคการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสวนใหญ

กลาววาในชวงเทศกาลรัฐมักจะหามาตรการมารณรงคใหประชาชนปฏิบัติ เชน เมาไมขับ งวงไมขับ โทรไมขับ             

ซึง่แขวงทางหลวงเปนหนวยงานหน่ึงท่ีตองรวมกันรณรงค แตอบุตัเิหตุและการสูญเสียชีวติทรัพยสนิไมลดลง จงึตองหา

แนวทางที่เหมาะสมในการที่จะลดการสูญเสียนี้ใหเห็นเปนรูปธรรม

  2. ผลการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัยที่ 2

   2.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

    1) สภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ มีคา

คะแนนเฉลีย่อยูในระดับมีปญหาและอปุสรรค ( X = 2.90) เมือ่พิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา  (ดจูากสรุปผล

การวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ) โดยเฉพาะองคประกอบดานการเกิดอุบัติเหตุ มีคะแนนเฉล่ียในระดับ   

มีปญหาและอุปสรรค ( X = 2.99)  ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1

สภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

 X  SD  ( ) 

-  2.09 .428  
-  3.29 .566  
-  2.99 .597  
-  3.25 .623  

2.90 .553       
  

     2) ปจจัยท่ีสงผลตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพื้นท่ี  

ภาคเหนือ มีความสัมพันธกับตัวแปรตามที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรไมเทากับ

ศูนย (P-Value < 0.05) มีอยู 2 ตัวแปร ไดแก คุณภาพของการบํารุงรักษาถนนไมดีพอ และบทบัญญัติกฎหมาย

ทางหลวงไมชัดเจน มีคาเทากบั .044 และ .005 ตามลําดับ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2

ปจจัยที่สงผลตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
 

 B S.E. Wald df P-Value Exp(B) 

-  -.297 .148 4.039 1 .044 .743 

-  -.296 .105 7.864 1 .005 .744 

 7.861 1.597 24.236 1 .000 2,594.4 

      และจากการคํานวณหาคาอํานาจการพยากรณ (Percentage Correct) โดยนําตัวแปร
อสิระ 2 ตวั ไดแก คณุภาพของการบาํรุงรักษาถนนไมดพีอ และบทบัญญัตกิฎหมายทางหลวงไมชดัเจนมีความสัมพันธ
กับตัวแปรตามที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (สําหรับประเด็นสัมพันธภาพท่ีไมดีระหวางเจาหนาท่ีกับประชาชน
และการอํานวยความปลอดภัยในทางหลวงท่ีไมเหมาะสมนั้นไมแสดงคาทางสถิติวามีผลตอปญหาและอุปสรรค       
จึงไมปรากฏมีตัวเลขในการคํานวณ) เพื่อคํานวณหาคาอํานาจการพยากรณไดผลตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3
การคาํนวณหาคาอํานาจการพยากรณของปจจัยท่ีสงผลตอปญหาและอปุสรรคในการดาํเนินงานของแขวงทางหลวง
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

 
 

 
  Percentage Correct 

 8 39 17.0 
 6 167 96.5 

Overall Percentage  79.5 

  จากผลการตรวจสอบความนาเช่ือถอืไดในการพยากรณพบวา คาสถติกิารวิเคราะหการถดถอยโลจสิตคิทวิ 

(Binary Logistic Regression Analysis) มีคาการสังเกตที่เปนปญหา ซึ่งมีคาความนาเช่ือถือในการทํานายถูกวา       

เปนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 96.5 อีกทั้งมีคา

การสังเกตที่ไมเปนปญหา ซึ่งมีคาความนาเช่ือถือในการทํานายถูกวาไมเปนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

ของแขวงทางหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 17.0 และคาความนาเชื่อถือในการทํานายถูกโดยรวมทั้งที่

เปนปญหาและไมเปนปญหาและอุปสรรคในการดาํเนนิงานของแขวงทางหลวงในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอื คดิเปนรอยละ 79.5 

      3) มีตัวช้ีวัดท่ีมีความสําคัญตอการทํางานของแขวงทางหลวงวามีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ประชาชนมากนอยเพียงใด คือ ความขัดแยงกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวามีคาคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 2.70 อยูในระดับมีปญหาและอุปสรรค ซึ่งสูงกวาระดับมีปญหาและอุปสรรคนอยเพียง 0.20 จะเห็นได

วาถาขจัดความขัดแยงอาจจะทําใหตัวชี้วัดนี้อยูในระดับมีปญหาและอุปสรรคนอยได ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4

องคประกอบดานสัมพันธภาพที่ไมดีระหวางเจาหนาที่กับประชาชน จําแนกตามตัวชี้วัด

 X  SD  ( ) 

-  2.15 .617  

-  2.12 .611  

-  2.70 .854  

 2.32 0.526  

  3. ผลการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัยที่ 3

   3.1 จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณพบวา หัวใจสําคัญของแนวทางการแกไขปญหา           

และอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ คือ การบํารุงรักษาและซอมแซมถนนใหได

มาตรฐาน ความชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมายทางหลวง สัมพันธภาพท่ีดีระหวางเจาหนาที่กับประชาชน และ         

การอํานวยความปลอดภัยในทางหลวงที่เหมาะสม ลวนแลวทําใหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวง
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ทางหลวงลดลง ทั้งน้ีเจาหนาท่ีแขวงทางหลวงโดยเฉพาะผูอํานวยการและรองผูอํานวยการตองเอาใจใสอยางจริงจัง

ในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเพื่อขจัดปญหาและอุปสรรคใหหมดไป

  สรุปไดวาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงใน        

เขตพืน้ท่ีภาคเหนอืท้ัง 4 แนวทางเปนแนวทางท่ีสาํคัญท่ีแขวงทางหลวงควรนาํไปปฏบิตัแิละดาํเนินงานอยางตอเน่ือง 

ไมปลอยปละละเลยปญหายอยๆ  ที่เกิดข้ึน ที่สําคัญท่ีสุดคือผูอํานวยการแขวงทางหลวงควรใสใจในปญหาและ           

อปุสรรคทกุๆ   ประเด็นและศึกษารายละเอียดของปญหาและอปุสรรคใหชดัเจน จากนัน้จงึหาแนวทางการแกไขปญหา

และอปุสรรคทีต่รงกบัปญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ดวยความต้ังใจและเต็มใจ      ปญหาและอุปสรรคจะคอยๆ คลีค่ลาย

และหมดไป และจะทําใหประชาชนสามารถใชถนนดวยความสะดวกเดินทางถึงจุดหมายปลายทางดวย                     

ความปลอดภัยเกิดความพึงพอใจและพรอมจะใหความรวมมือในเรื่องที่เกี่ยวของถนนกับแขวงทางหลวง

  จากผลการศึกษาดังกลาวผูวิจัยไดประมวลผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาสรางเปนรูปแบบ

แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ โดยเสนอเปน         

รูปแบบของ SSM Model (Sanit Strategy Map Model) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: รูปแบบของ SSM Model
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อภิปรายผลการวิจัย
  1. ปจจยัทีส่งผลตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนทีภ่าคเหนือตองให

ความสําคัญกับปจจัยดานคุณภาพของการบํารุงรักษาถนนไมดีพอ ปจจัยดานสัมพันธภาพท่ีไมดีระหวางเจาหนาที่

กับประชาชน รวมทั้งปจจัยดานการอํานวยความปลอดภัยในทางหลวงที่ไมเหมาะสม และปจจัยดานบทบัญญัติ

กฎหมายทางหลวงไมชัดเจน ในปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหาในดานคุณภาพของการบํารุงรักษาถนนไมดีพอพบวา        

ปจจัยในดานคุณภาพของการบํารุงรักษาถนนไมดีพอซึ่งเปนคําถามในเชิงลบอยูในระดับมีปญหาและอุปสรรคนอย 

อธิบายไดวา ตัวชี้วัดของปจจัยในดานคุณภาพของการบํารุงรักษาถนนไมดีพอมีคะแนนเฉล่ียในระดับมีปญหาและ

อุปสรรคนอยทุกตัวชี้วัด สอดคลองกับแนวคิดการบริหารงานกอสราง (วิชัย ฤกษภูริทัต, 2550) ที่อธิบายไววา            

แขวงทางหลวงเปนหนวยงานทีต่องใชหลกัการบริหารงานกอสรางมาประยกุตใชในการดาํเนนิงานเน่ืองจากแขวงทางหลวง

มีการดําเนินงานเกี่ยวกับงานกอสรางถนนซึ่งเปนงานกอสรางประเภทหนึ่ง อีกท้ังมีงานบํารุงรักษาถนนที่เปน          

ภารกิจหลักของแขวงทางหลวงดวย 

  ปจจยัทีท่าํใหเกดิปญหาและอปุสรรคในดานสมัพนัธภาพทีไ่มดรีะหวางเจาหนาทีก่บัประชาชนซึง่เปนคาํถาม

ในเชิงลบพบวาปจจัยในดานสมัพันธภาพทีไ่มดรีะหวางเจาหนาท่ีกบัประชาชน อยูในระดบัมีปญหาและอปุสรรคนอย 

แสดงใหเห็นวา ตวัช้ีวดัในปจจัยท่ีทาํใหเกดิปญหาในเรือ่งสมัพันธภาพท่ีไมดรีะหวางเจาหนาท่ีกบัประชาชนสวนใหญ

อยูในระดับมีปญหาและอุปสรรคนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ  สุวัฒนา ธาดานิติ (2543) ที่ทําการวิจัยเรื่อง            

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเมือง สรุปการวิจัยวาโครงการพัฒนาตางๆ  ในปจจุบันประชาชนมีสิทธิ        

ในการเรยีกรองทีจ่ะไดรบัขอมูลเกีย่วกบัผลกระทบจากโครงการพัฒนาระบบขนาดใหญในมหานคร รวมท้ังการอนรุกัษ

สิง่แวดลอม การบริหารทําใหรฐัและหนวยงานราชการใหความสําคญักบัการมีสวนรวมของประชาชนซึง่เปนประโยชน

กบัแขวงทางหลวงในการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมคีวามสาํคัญกับการดาํเนินงานโครงการตางๆ   ของแขวงทางหลวง

ในการที่ชวยใหแขวงทางหลวงปฏิบัติหนาที่ดวยความสะดวก รวดเร็ว ไดรับความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่ 

  เมือ่พจิารณาในปจจยัทีท่าํใหเกดิปญหาในเร่ืองการอาํนวยความปลอดภยัในทางหลวงทีไ่มเหมาะสมซึง่เปน

คาํถามในเชงิลบพบวา ปจจัยในดานการอาํนวยความปลอดภัยในทางหลวงท่ีไมเหมาะสมมคีะแนนเฉลีย่อยูในระดับ

มีปญหาและอุปสรรคนอย จะตองดําเนินการใหการอํานวยความปลอดภัยมีความเหมาะสมท่ีบูรณาการรวมกับ     

หนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดการปองกันอุบัติเหตุที่ไดจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการ                   

การสาธารณสขุ วฒุสิภา การประชุมวุฒสิภา ครัง้ที ่21 สมัยสามญันติบิญัญัต ิ(เปนพเิศษ) วนัจนัทรที ่27 ตลุาคม พ.ศ.2546 

ที่อธิบายวาควรมียุทธศาสตรในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 6 ยุทธศาสตร ไดแกดานวิศวกรรม (Engineering)        

ดานการใหความรูแกผูใชรถใชถนน (Education) ดานการบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) ที่นาจะเปนงานดาน

ความปลอดภัยที่สําคัญที่สุด รวมทั้งดานการใหบริการชวยเหลือฉุกเฉนิแก ผูประสบภัยจากอุบัติเหตุ (Emergency 

Service) ที่นาจะเปนงานดานความปลอดภัยเชิงรับ อีกทั้งดานการจัดการระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพ (Efficiency 

of Transport System) และดานการติดตาม การตรวจสอบ และประเมินผลความปลอดภัยทางถนน (Evaluation) 

(คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา, 2546) รวมท้ังการประสานความรวมมือกับหนวยราชการอ่ืน ไดแก     
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ตาํรวจทางหลวง ตาํรวจทองท่ี ฝายปกครองก็เพ่ือนําไปหาแนวทางการอํานวยความปลอดภัยในทางหลวงทีเ่หมาะสม   

ในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งในชวงปกติและชวงเทศกาล 

    ในสวนปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในดานบทบัญญัติกฎหมายทางหลวงไมชัดเจนท่ีเปนคําถาม

ในเชิงลบพบวา  ปจจัยในดานบทบัญญัติกฎหมายทางหลวงไมมีความชัดเจนอยูในระดับมีปญหาและอุปสรรคนอย

แสดงใหเห็นวา ตวัชีว้ดัของปจจยัในเรือ่งบทบญัญตักิฎหมายทางหลวงไมชดัเจนมคีะแนนเฉลีย่ในระดบัมปีญหาและ

อุปสรรคนอย 2 ตัวชี้วัดที่ทําใหคาคะแนนเฉลี่ยของปจจัยอยูในระดับมีปญหาและอุปสรรค อาจจะเปนไปไดที่ปจจัย

ในเร่ืองบทบัญญัติกฎหมายทางหลวงไมชัดเจนเปนปจจัยที่สงผลใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของ

แขวงทางหลวง

  ปญหาและอปุสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอื มคีาคะแนนเฉลีย่อยูในระดับ

มีปญหาและอุปสรรค ( X = 2.90) เมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา องคประกอบดานการเกิดอุบัติเหตุ           

มีคาคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมีปญหาและอุปสรรค ( X = 2.99) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการเกิดอุบัติเหตุที่ไดจาก    

การศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา การประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี 21 สมัยสามัญนิติบัญญัติ          

(เปนพิเศษ) วันจันทรที่ 27 ตุลาคม 2546 ไดระบุสาเหตุของการเกิดอุบัตเิหตุจราจรทางบกไวในรายงานการศึกษา

เร่ืองแนวทางการแกไขปญหาอุบตัเิหตจุราจรทางบก ทีส่รุปวาในชวง 5 ปทีผ่านมา กลุมปจจัยดานคน และยานพาหนะ 

ที่เปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมีแนวโนมลดลง แตกลุมปจจัยดานถนนและดานสิ่งแวดลอมกลับมีปญหาเพิ่มขึ้น 

(คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา, 2546)

  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีแสดงใหเห็นถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงและ       

การดาํเนนิชีวติของประชาชนเปนอยางมาก คอื ปญหาทางดานการเกิดอุบตัเิหตุ เนือ่งจากการดาํเนนิชีวติของประชาชน

ในปจจบุนัจะใชการเดินทางเปนหลักตองใชรถใชถนนในการประกอบอาชีพ อธบิายไดวา การเกิดอบุตัเิหตุ เปนปญหา

ที่มีตัวชี้วัดที่สําคัญไดแก การเกิดอุบัติเหตุในที่เดิม  อุบัติเหตุเกิดตอเนื่องและการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน จากการ

สมัภาษณผูบรหิารแขวงทางหลวงพอท่ีจะทราบสาเหตทุีส่าํคัญวามักมาจากคนท่ีมคีวามประมาทในการขับขีร่ถท่ีไมมี

การตรวจสภาพรถ และถนนที่มีการทรุดตัวเสียหาย 

  ตวัชีว้ดัทีม่คีวามสําคัญตอปญหาและอปุสรรคในการดาํเนนิงานของแขวงทางหลวงจนสามารถแสดงใหเห็น

ถึงประสิทธิภาพในการทํางานของแขวงทางหลวงวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ตัวช้ีวัดนั้น คือ การรณรงค        

การปองกนัการเกดิอบุตัเิหตุ จากการวิจยัเชงิคณุภาพผูใหสมัภาษณไดกลาววา  สาเหตทุีต่องมกีารรณรงคการปองกนั

การเกิดอุบัติเหตุ สวนใหญเกิดจากคนในพื้นที่ที่เดินทางใชรถใชถนนเปนประจําอาจเกิดการละเลย ไมระมัดระวัง       

ดังนั้นจึงตองมีการรณรงคการปองกันการเกิดอุบัติเหตุอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความตระหนักในการใชถนน              

อยางปลอดภัย อีกแนวทางหนึ่งที่แขวงทางหลวงกับประชาชนรวมกันทํางานดวยการนําจิตอาสามาอบรมใหทราบ

ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นหากไมระมัดระวังจะทําใหเกิดอุบัติเหตุบอย
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   ตัวช้ีวัดท่ีมีความสําคัญตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงจนสามารถแสดง          

ใหเห็นถึงลักษณะการทํางานของแขวงทางหลวงวามีสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนมากนอยเพียงใด ตัวชี้วัดนั้น คือ 

ความขัดแยงกับประชาชนในพื้นที่ จากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวามีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.70 อยูในระดับ            

มีปญหาและอุปสรรค  ซึ่งสูงกวาระดับมีปญหาและอุปสรรคนอยเพียง 0.20 หากประชาชนและเจาหนาท่ีไมมี              

ขอขัดแยงกันอาจจะทาํใหตวัช้ีวดัน้ีอยูในระดับปญหาและอปุสรรคนอยไดและจากการวจิยัเชิงคุณภาพผูใหสมัภาษณ      

เลาวา  สาเหตทุีเ่กิดความขดัแยงกับประชาชนในพ้ืนท่ีเน่ืองจากประชาชนทําผิดกฎหมายเชนการรกุล้ําเขตทางหลวง

กับที่ดินสงวนนอกเขตทางหลวง ซึ่งเจาหนาที่ใชการประนีประนอมมากกวาการบังคับใชกฎหมาย

สรุป 

  จากผลการวิจยั  เรือ่ง แนวทางการแกไขปญหาและอปุสรรคในการดาํเนนิงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่

ภาคเหนือ  สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญของการวิจัย คือ ปจจัยที่สงผลตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

ของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ ไดแก คุณภาพของการบํารุงรักษาถนนไมดีพอ และบทบัญญัติกฎหมาย

ทางหลวงไมชัดเจน โดยเฉพาะคุณภาพของการบํารุงรักษาถนนไมดีพอจะเปนปจจัยที่สําคัญที่บงบอกถึงความเปน

แขวงทางหลวงท่ีมีหนาท่ีในการดูแลถนนหนทางใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดดี แตก็ไมอาจละเลยปจจัย                    

ดานบทบัญญัติกฎหมายทางหลวงไมชัดเจน แขวงทางหลวงควรใหความสนใจดวย และพบประเด็นที่นาสนใจ            

ซึ่งผูวิจัยจัดทําเปนขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติสาํหรับแขวงทางหลวง ดังนี้ 

  1. สภาพปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ ไดใหความสําคัญ

กบัการเกดิผลเสียหายตอสิง่แวดลอมบรเิวณสองขางทาง และการเกิดโอกาสการทําผดิกฎหมายทางหลวง ซึง่มโีอกาส

ที่จะมีระดับมีปญหาและอุปสรรคมาก แขวงทางหลวงจึงควรตองเฝาระวังและใหความสนใจเปนพิเศษ

  2. ปญหาและอปุสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงและการดาํเนินชีวติของประชาชนเปนอยางมาก

คือ  ปญหาทางดานการเกิดอุบัติเหตุ เน่ืองจากการดําเนินชีวิตของประชาชนในปจจุบันจะใชการเดินทางเปนหลัก      

ตองใชรถใชถนนในการประกอบอาชีพ ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุเปนปญหาที่มีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  ไดแก การเกิดอุบัติเหตุ         

ในท่ีเดมิ  อบุตัเิหตเุกดิตอเนือ่ง และการสญูเสยีชวีติและทรัพยสนิ ทีแ่ขวงทางหลวงควรใหความสําคญัและประสานงาน

กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหามาตรการในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

  3. ตัวช้ีวัดท่ีมีความสําคัญตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงจนสามารถแสดง

ใหเหน็ถงึประสทิธภิาพในการทํางานของแขวงทางหลวงวา  มปีระสทิธภิาพมากนอยเพียงใด ตวัชีว้ดันัน้ คอื การรณรงค

การปองกนัการเกิดอบุตัเิหต ุซึง่เชือ่มโยงกับปญหาในการเกิดอบุตัเิหต ุเพราะท่ีผานมาการรณรงคมกัไมไดผลเนือ่งจาก

บรบิทการเกดิอบุตัเิหตใุนแตละพืน้ทีไ่มเหมอืนกนั ดงันัน้ควรทีจ่ะมกีารรณรงคการปองกนัการเกดิอบุตัเิหตทุีเ่หมาะสม

กับบริบทของพื้นที่นั้นๆ
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  ในสวนของขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ไดแก

  1. จากผลการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยพบวา  ความขัดแยงกับประชาชนในพื้นท่ี ที่มีคาคะแนนเฉล่ียในระดับ            

มีปญหาและอุปสรรค จึงเปนท่ีนาสนใจในการศึกษาวา ความขัดแยงกับประชาชนในพื้นท่ีมีลักษณะความขัดแยง

อยางไร ในแตละพื้นที่มีปจจัยที่ทําใหเกิดความขัดแยงอยางไรบาง ซึ่งจะเปนประโยชนกับแขวงทางหลวงตอไป

  2. จากผลการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยพบวา  มีตัวช้ีวัดอีกตัวหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอปญหาและอุปสรรคในการ

ดาํเนนิงานของแขวงทางหลวงจนสามารถแสดงใหเหน็ถงึการแกปญหาในการทาํงานของแขวงทางหลวงวา  มแีนวทาง

การแกไขปญหาใหสาํเรจ็ไดมากนอยเพียงใด ตวัช้ีวดันัน้ คอื การตัง้รานขายของในเขตทางของประชาชน ทีม่คีาคะแนน

เฉลีย่ในระดบัมปีญหาและอปุสรรค มคีาคะแนนเฉล่ียเกอืบจะอยูในระดับมปีญหาและอปุสรรคมาก จงึเปนทีน่าสนใจ

ในการศึกษาวา จะมีแนวทางอยางไรในการที่จะแกปญหาการตั้งรานขายของในเขตทางของประชาชนใหหมดไปได

โดยไมมีความขัดแยง ซ่ึงเปนประโยชนทั้งแขวงทางหลวงและประชาชนผูใชทางสวนใหญดวย ตอไป

  3. จากผลการวิจัยครั้งน้ีพบวา บทบัญญัติกฎหมายทางหลวงไมชัดเจนมีคะแนนคาเฉลี่ย ( X = 2.98)        

ในระดับมีปญหาและอุปสรรคซ่ึงสงผลตอการเกิดปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงใน             

เขตพื้นที่ภาคเหนือ Exp (B) = 0.744 คือมีความเชื่อถือในอํานาจการพยากรณรอยละ 74.4  จึงเปนเรื่องที่นาสนใจ

อยางยิ่งในการวิจัยในดานการพัฒนากฎหมาย บทบัญญัติตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของแขวงทางหลวง      

ซึ่งเปนปญหาตอการพัฒนาการดําเนินการตอไป

เอกสารอางอิง
กัลยา วานิชยบัญชา. (2553). การวิเคราะหสถิติชั้นสูงดวย SPSS for Windows. (พิมพครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: 

  สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

กรมทางหลวง. (2555). รายงานประจําป 2555 ของกรมทางหลวง. กรุงเทพฯ:  กรมทางหลวง.

_______ . (2557ก). สรุปรายงานอุบัติเหตุบนถนนกรมทางหลวง ประจํางวดครึ่งปแรก 2556. สืบคนเมื่อ 17  

  มีนาคม 2557, จาก http://www.js100.com. 

_______ . (2557ข). เรือ่งรองเรยีนจากเวบ็ไซตกรมทางหลวง. สบืคนเม่ือ 27 พฤษภาคม 2557. จาก http://e-services. 

  doh.go.th/complainboard_doh/web.asp?page=7&sSearch. 

กรมการขนสงทางบก. (2553). แผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก (พ.ศ. 2554 - 2558). 

  สืบคนเมื่อ  27 พฤษภาคม 2557,จาก www.dlt.go.th.

กองบังคับการตํารวจทางหลวง. (2557). หนาที่รับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจทางหลวง. สืบคนเมื่อ 16  

  มีนาคม 2557, จาก http://highwaypolice.org/authourity.php.

เปนหนึง่ วานชิชยั. (2557). ปญหารถบรรทกุสบิลอนํา้หนกัเกนิพกิดัตามกฎหมาย. สบืคนวนัที ่2 มถินุายน 2557,  

  จาก http://kanok.co.th. 

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  วุฒิสภา. (2546). แนวทางการแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก. 

  การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 สมัยสามัญนิติบัญญัติ (เปนพิเศษ). วันจันทรที่ 27 ตุลาคม 2546.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับท่ี 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559 75

คณะผูเขารับการอบรม กลุมที่ 5. (2549). มาตรการในกระบวนการบังคับใชกฎหมายเชิงบูรณาการ. ใน รายงาน

  การฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม: มาตรการในการแกไขปญหาคอรรัปชั่น 

  ประจําป พ.ศ. 2549. กรุงเทพฯ: สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.

ไทยรัฐออนไลน. (2557). สรุปขาววันที่ 9 ม.ค. 55. สืบคนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2557, จาก http://www.thairath. 

  co.th/content/229231.

พระราชบญัญตัทิางหลวง พ.ศ. 2535. (ฉบบัปรบัปรงุป 2549). (2549). สบืคนเมือ่ 27 พฤษภาคม 2557, จาก http:// 

  www.drr.go.th/sites/default/files/knowledge/070709002.pdf.

วิชัย ฤกษภูริทัต. (2550). การบริหารงานกอสราง. เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารงานกอสราง 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานกอสราง). ม.ป.ท.: คณะวิศวกรรมศาสตร 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สุภางค จันทวานิช. (2555). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. (พิมพครั้งที่ 17). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

สุวัฒนา ธาดานิติ. (2543). การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเมือง. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ 

  มหาวิทยาลัย.

สํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง. (ม.ป.ป.). หนาที่รับผิดชอบของสํานักงานขนสงจังหวัด. สืบคนเมื่อ 17 มีนาคม  

  2557, จาก http://www.lampangdlt.com/lampangdlt-15.html.  

ASTV ผูจัดการออนไลน (2557). 6 ลอประสานงารถโดยสารสนั่น “ดอยรวก” สังเวยซํ้าอีก 16 ศพ. สืบคนเมื่อ 

  27 พฤษภาคม 2557, จาก http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000048101.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrika. 16, 297-334.

Hamza, Mohamed Ali D. (2005). A Study of Road Accidents, Causalities and Their Injury Patterns 

  in Libya. PhD. Thesis, School of Mechanical and Systems Engineering, Newcastle University.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับที่ 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 255976

บทคัดยอ
  การศกึษานี ้มวีตัถุประสงค คอื เพ่ือวิเคราะหสถานะทางการเงินของสหกรณเครดติยูเนีย่นในจังหวดัเชยีงใหม 

โดยใช CAMEL Analysis และสกัดปจจยัอตัราสวนทางการเงิน โดยใชแนวคดิการวิเคราะหปจจยั โดยรวบรวมขอมลู

จากรายงานประจําป 2555 ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 34 แหง สําหรับการกําหนดปจจัย

ทางการเงินใชแนวคิดการวิเคราะหปจจัย ดวยวิธี Principal Component Analysis (PCA) และหมุนปจจัยดวยวิธี        

Varimax ผลการศึกษาพบวา  คาเฉล่ียอัตราสวนทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม มีคาที่       

ดีกวาคาเฉลี่ยของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ผลการวิเคราะหปจจัยพบวา อัตราสวนทางการเงินของสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหมสามารถอธิบายไดดวยปจจัยทางการเงินจํานวน 5 ปจจัย ซึ่งสามารถอธิบาย          

ความแปรปรวนสะสมของอัตราสวนทางการเงินได 74.037% ประกอบดวยปจจัยดานผลตอบแทน สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของอัตราสวนทางการเงินได 24.233% ปจจัยดานสมาชิก สามารถอธิบายความแปรปรวน                   

ของอัตราสวนทางการเงินได 16.544% ปจจัยดานการเติบโต สามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราสวนทาง     

การเงินได 13.666% ปจจัยดานทุน สามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราสวนทางการเงินได 10.848% และ

ปจจัยดานรายได สามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราสวนทางการเงินได 8.746%
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Abstract
  This study had the following objectives: to analyze the financial status of credit unions in Chiang 

Mai Province by applying CAMEL Analysis and to extract common financial factors by using factor 

analysis.  The data were collected from 2012’s annual report of 34 credit unions in Chiang Mai Province. 

Principal Component Analysis (PCA) and Varimax rotation method were performed to extract common 

factors. The result found that an average financial ratios of credit unions in Chiang Mai Province were 

better than those of countrywide. The results also found that those financial ratios suggested by CAMEL 

Analysis could be explained by five common financial factors. Those factors could explain 74.037% of the 

total variance.  The first factor was return factor which could explain 24.233% of the total variance. The 

second factor was membership factor which could explain 16.544% of the total variance. The third factor 

was growth factor which could explain 13.666% of the total variance. The fourth factor was capital factor 

which could explain 10.848% of the total variance and the last factor was revenue factor which could 

explain 8.746% of the total variance.

Keywords
  Credit Unions,  Factor Analysis,  CAMEL Analysis

บทนํา
  สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนสหกรณที่มุงหวังในการใหสมาชิกชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน บริหาร      

โดยสมาชิกและการทํากิจการทุกอยางเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับสมาชิก ทั้งนี้หลักการดําเนินงานสหกรณเครดิต

ยูเน่ียนกําหนดขึน้มาภายใตปรัชญาแหงการรวมมือกัน คณุคาของความยุติธรรม ความเสมอภาค และการชวยเหลอื

ตนเอง แมการปฏบิตัจิะแตกตางกนัไปในแตละภมูภิาคของโลก แตหวัใจของการดาํเนนิงานกค็อื การพัฒนาคุณภาพชวีติ

และการอยูรวมกันฉันทพี่นอง ที่แสดงออกโดยการทํางานรวมกัน เพื่อสรางสรรคชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับตนเองและชุมชน 

(กรมสงเสริมสหกรณ, 2556)

  ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ  ที่รวดเร็วทําใหสหกรณปรับตัวไมทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 

ตลอดจนการแขงขนัทางธุรกจิมสีงู และวธิกีารบรหิารจดัการของสหกรณแตเดมิ ไมปรากฏวามรีะบบเตอืนภัยทางการ

เงินที่ชัดเจน (พเยาว กิมปฐม, 2548 , 3) กรมตรวจบัญชีสหกรณจึงไดกําหนดเครื่องมือขึ้นมาเพื่อสรางมาตรฐานใน

การวเิคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณตางๆ ทีเ่รียกวา การวเิคราะหงบการเงินแบบ CAMELS Analysis 

เพ่ือใหสหกรณสามารถนํามาใชเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนาตอผลการดําเนินงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และ          

ใชเปนตัวชวยในการวิเคราะหเพื่อวางแผนธุรกิจของสหกรณในอนาคตได (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2548, 5)               

การใชอตัราสวนทางการเงินในการวเิคราะหสถานะทางการเงิน รวมท้ัง CAMELS Analysis ทีก่รมตรวจบัญชสีหกรณ

นํามาใช พบวา ตัวแปรอัตราสวนทางการเงินมีจํานวนมากทําใหยากตอการนําไปประยุกตใช วิธีการหนึ่ง                          
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ในการแกปญหา คอื การลดจาํนวนตวัแปรอตัราสวนทางการเงนิลง โดยสรางตวัแปรใหมทีส่ือ่ความหมายถงึตัวแปรเดมิ  

เรียกตัวแปรใหมนี้วา ปจจัย โดยปจจัยเหลานี้จะสรางข้ึนจากการวิเคราะหความผันแปรของตัวแปรเดิมหลาย ๆ          

ตัวที่มีความสัมพันธกันสูง มารวมเปนปจจัยเดียวกัน อยางไรก็ดีการวิเคราะหปจจัยทางการเงินของสหกรณในระดับ

ประเทศ หรือแมแตในระดับภูมิภาคเปนเรื่องที่คอนขางลําบาก (ประสพชัย  พสุนนท,  นภนนท หอมสุด และ ปราณี 

นิลกรณ, 2551) 

  จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาสหกรณเครดติยูเน่ียนในจงัหวัดเชยีงใหม เพ่ือวิเคราะห

สถานะทางการเงินโดยใช CAMEL Analysis และสกัดปจจัยอัตราสวนทางการเงิน โดยใชแนวคิดการวิเคราะห        

ปจจัยดวยวิธี Principal Component Analysis (PCA) และหมุนปจจัยดวยวิธี Varimax (ประสพชัย  พสุนนท,            

นภนนท หอมสุด และ ปราณี นิลกรณ, 2551) ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาจะมีประโยชนตอสหกรณเครดิตยูเนี่ยน            

ในจังหวัดเชียงใหม ในการวางแผนหรือกําหนดนโยบายตอไป

วัตถุประสงค
  1.  เพ่ือวิเคราะหสถานะทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในจังหวัดเชียงใหม โดยใช CAMEL Analysis

  2. เพื่อสกัดปจจัยอัตราสวนทางการเงิน โดยใชแนวคิดการวิเคราะหปจจัย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
  1. ทราบสถานะทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม

  2. ทราบปจจัยอัตราสวนทางการเงินท่ีสหกรณเครดิตยูเน่ียนในจงัหวัดเชียงใหมสามารถนําไปใชเปนสัญญาณ

เตือนภัยลวงหนาสําหรับผลการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได

ทบทวนวรรณกรรม
  ประสพชัย พสุนนท, นภนนท หอมสุด และ ปราณี นิลกรณ (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหปจจัย

อัตราสวนทางการเงินของสหกรณการเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี สําหรับ CAMEL Analysis พบวา สหกรณการเกษตร

ในจังหวัดเพชรบุรี มีความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียง และความสามารถในการทํากําไร ตํ่ากวาภาพรวม          

ของประเทศ สวนคุณภาพของสินทรัพย ความสามารถในการบริหารจัดการและสภาพคลองทางการเงิน สูงกวา       

ภาพรวมของประเทศ สวนผลการวิเคราะหปจจัยพบวาสามารถสกัดปจจัยทางการเงินได 3 ปจจัย คือ 1) ปจจัย        

ดานความสามารถในการบริหารธรุกิจและการใหกูยมื 2) ปจจัยดานการจัดการหนีส้นิ การบรหิารลูกหน้ี และทนุสะสม 

3) ปจจัยดานประสิทธิภาพการใชสินทรัพย และเมื่อใชคะแนนปจจัยเปนการตรวจสอบความเที่ยงตรงของปจจัย      

สรุปไดวา หากสหกรณใดมีคะแนนปจจัยที่ 1 เปนลบ แสดงวา สหกรณนั้นมีผลการดําเนินงานดานความสามารถใน

การบริหารธุรกจิและการใหกูยมืทีด่ ีหากสหกรณใดมคีะแนนปจจยัที ่2 เปนบวก แสดงวา สหกรณนัน้มผีลการดาํเนนิ

งานดานการจดัการหน้ีสนิ การบรหิารลูกหน้ี และทนุสะสมทีด่ ีและหากสหกรณใดมีคะแนนปจจยัที ่3 เปนลบ แสดงวา 

สหกรณนั้นมีผลการดําเนินงานดานประสิทธิภาพการใชสินทรัพยที่ดี
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วิธีการศึกษา
  1. ขอบเขตการศึกษา

           การศึกษานี้ ใชทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ CAMELS Analysis และ Factor Analysis โดยศึกษา จาก

งบทางการเงินและรายงานประจําป 2554 และ 2555 ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัด เชียงใหม จํานวน 34 แหง  

ตัวแปรในการศึกษานี้ คือ อัตราสวนทางการเงินจํานวน 19 อัตราสวน คือ อัตราหนี้สินตอทุน แทนดวยตัวแปร X11 

อัตราทุนสํารองตอสินทรัพย แทนดวยตัวแปร X12 อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ แทนดวยตัวแปร X13 อัตราการ

เตบิโตของหนี ้แทนดวยตัวแปร X14 อตัราผลตอบแทนตอสวนของทนุ แทนดวยตวัแปร X15 อตัราหมุนของสนิทรัพย 

แทนดวยตัวแปร X21 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย แทนดวยตัวแปร X22 อัตราการเติบโตของสินทรัพย แทนดวย

ตัวแปร X23 อัตราการเติบโตของธุรกิจ แทนดวยตัวแปร X31 อัตราการเติบโตของทุนสํารอง แทนดวยตัวแปร X41 

อตัราการเตบิโตของทนุสะสมอ่ืน แทนดวยตัวแปร X42 อตัราการเตบิโตของกําไร แทนดวยตวัแปร X43 อตัรากาํไรสทุธิ 

แทนดวยตัวแปร X44 อัตรากําไรตอสมาชิก แทนดวยตัวแปร X45 อัตราเงินออมตอสมาชิก แทนดวยตัวแปร X46 

อตัราหนีส้นิตอสมาชกิ แทนดวยตัวแปร X47 อตัราคาใชจายดาํเนนิงานตอกาํไรกอนหกัคาใชจาย แทนดวยตวัแปร X48 

อัตราสวนทุนหมุนเวียน แทนดวยตัวแปร X51 และอัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชําระไดตามกําหนด แทนดวยตัวแปร X52

  2. ประชากรและการรวบรวมขอมูล

        ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม จํานวนทั้งหมด 34 แหง โดย

ผูศกึษาไดทาํการรวบรวมขอมลูแบบทุตยิภมูจิากงบทางการเงนิ และรายงานประจาํป 2554 และ 2555 จากสาํนกังาน

ตรวจบัญชีสหกรณภูมิภาคที่ 7 (รายชื่อสหกรณ แสดงในสวนผลการศึกษา ตารางที่ 8 ในลาํดับถัดไป)

  3. การวิเคราะหขอมูล

   3.1 ตอนท่ี 1 วิเคราะหสถานะทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในจังหวัดเชียงใหม โดยใช 

CAMEL Analysis ประกอบดวยคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยในของสหกรณเครดิต  

ยูเนี่ยนทั้งประเทศ

         3.2 ตอนที่ 2 สกัดปจจัยอัตราสวนทางการเงินโดยใชแนวคิดการวิเคราะหปจจัย 

                 1) การตรวจสอบความสมัพันธระหวางอตัราสวนทางการเงนิ โดยคาสถติขิอง Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) และการทดสอบสมมุติฐานดวยสถิติ Bartlett (Bartlette,1950)

    2) สกัดปจจัย คือ การคนหาจํานวนปจจัยท่ีมีความสามารถเพียงพอในการอธิบายความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรที่สังเกตได (กัลยา วานิชยบัญชา, 2546, 4 ; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ และ ลัดดาวัลย รอดมณี, 2527, 

114) ซึ่งมีหลายวิธี วิธีที่นิยมวิธีหนึ่ง คือ วิธี Principal Components Analysis (PCA) อยางไรก็ตาม หากปจจัย             

ที่ไดจากการคํานวณไมสามารถใหความหมายไดในแตละปจจัยหรือยากตอการตีความยอมไมมีประโยชนตอการ   

นําไปใช วิธีการที่จะทําใหปจจัยมีความหมายมากขึ้น คือการหมุนปจจัย ซึ่งวิธีที่นิยม คือ การหมุนปจจัยแบบตั้งฉาก

ดวยวิธี Varimax (บุญออม โฉมที, 2556, 26) สําหรับการกําหนดจํานวนของปจจัย คือ คาไอเกน มากกวา 1                  

(รสริน ศรรีกิานนท, 2555, 222) และใชเกณฑคาสมับรูณของคานํา้หนักปจจยั ของอัตราสวนทางการเงนินัน้บนปจจยั

ที่กําหนดตองมากกวา 0.71 ตามแนวทางของ Comrey & Lee  (1992) (ประสพชัย  พสุนนท, นภนนท  หอมสุด  และ 
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ปราณี  นิลกรณ, 2551, 80) โดยท่ีปจจัยท่ีสกัดไดควรมีคาความแปรปรวนสะสมท่ีสามารถ อธิบายไดมากกวารอยละ 

60 การสกัดปจจัยที่ไดจึงมีความนาเชื่อถือ (แสงหลา ชัยมงคล, 2554, 12)

    3) นาํปจจยัทีส่กดัไดมาวเิคราะหสถานะทางการเงนิของสหกรณเครดติยเูนีย่นในจงัหวดัเชยีงใหม

แตละปจจัย โดยการหาคะแนนปจจัย (บุญออม โฉมที, 2556, 28 ; รสริน ศรีริกานนท, 2555, 214)

ผลการวิจัย
  สวนที่ 1  การวิเคราะหสถานะทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในจังหวัดเชียงใหมโดยใช 

CAMEL Analysis

ตารางที่ 1 
คาเฉล่ียอัตราสวนทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในจังหวัดเชียงใหมและคาเฉล่ียของท้ังประเทศสําหรับ 
CAMEL Analysis

 *  ** 
 1  

X11   ( ) 1.26 2.39 1.91 
X12  ( ) 0.04 0.03 0.02 
X13  (%) 16.95 15.36 12.03 
X14  (%) 50.56 102.19 14.96 
X15  (%) 4.45 15.67 7.67 

 2  
X21  ( ) 0.08 0.03 0.09 
X22  (%) 3.85 2.45 2.66 
X23  (%) 20.70 17.40 13.93 

 3  
X31  (%) 18.06 33.67 -13.54 

 4  
X41  (%) 24.45 25.64 5.91 
X42  (%) 17.37 55.09 12.58 
X43  (%) 139.77 567.24 18.01 
X44  (%) 57.42 40.39 29.40 
X45  ( ) 2,049.61 2,418.53 1,907.77 
X46  ( ) 40,956.11 48,936.29 45,344.20 
X47  ( ) 38,902.38 41,476.75 52,679.48 
X48  
          (%) 50.85 20.41 47.14 

 5  
X51  ( ) 5.41 16.85 0.81 
X52  (%) 77.53 22.10 47.16 

*คาเฉลี่ยอัตราสวนทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม
**คาเฉลี่ยของประเทศ ที่มา: ขอมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2556)
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  จากตารางท่ี 1 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียอัตราสวนทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในจงัหวัดเชียงใหม

กับคาเฉลี่ยของทั้งประเทศ สําหรับ CAMEL Analysis เมื่อพิจารณาแตละมิติจะมีรายละเอียด ดังนี้

  มิติที่ 1 ดานความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียง พบวา อัตราการเติบโตของทุนและอัตราสวน

ทุนสํารองตอสินทรพัย คาเฉลี่ยของจังหวัด เทากับ 16.95% และ 0.04 เทา ตามลําดับ สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ 

ขณะทีอ่ตัราสวนหนีส้นิตอทนุ คาเฉลีย่ของจงัหวดั เทากบั 1.26 เทา ตํา่กวาคาเฉลีย่ของประเทศ ดงันัน้สหกรณเครดติ

ยเูนีย่นในจังหวดัเชยีงใหมจงึมคีวามพอเพยีงของเงินทนุตอความเสีย่งสงูกวาภาพรวมของประเทศ แตอตัราการเตบิโต

ของหนี้ คาเฉล่ียของจังหวัด เทากับ 50.56% สูงกวาคาเฉล่ียของประเทศและอัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน            

คาเฉลี่ยของจังหวัดเทากับ 4.45% ตํ่ากวาคาเฉลี่ยของประเทศ 

  มิติที่ 2 ดานคุณภาพของสินทรัพย พบวา อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยและอัตราเติบโตของสินทรัพย 

คาเฉล่ียของจงัหวดัเทากับ 3.85% และ 20.70% ตามลําดับ สงูกวาคาเฉล่ียของประเทศ ดงัน้ันสหกรณเครดิตยูเน่ียน

ในจังหวดัเชียงใหมจงึมคีณุภาพดานสนิทรัพยสงูกวาภาพรวมของประเทศ แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการสราง

ผลตอบแทนและความเติบโต แตอัตราหมุนของสินทรัพย คาเฉล่ียของจังหวัด เทากับ 0.08 รอบ ตํ่ากวาคาเฉล่ีย       

ของประเทศ แสดงใหเห็นถึงการใชทรัพยสินที่มีประสิทธิภาพนอยกวาภาพรวมของประเทศ

  มติทิี ่3 ดานความสามารถในการบริหารจดัการ  พบวา อตัราเติบโตของธุรกิจ คาเฉล่ียของจังหวดัเทากับ 

18.06% สูงกวาคาเฉล่ียของประเทศสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหมจึงมีความสามารถในการบริหาร            

จัดการที่สูงกวาภาพรวมของสหกรณทั่วประเทศ

  มิติที่ 4 ดานความสามารถในการทํากําไร พบวา อัตราการเติบโตของทุนสํารอง อัตราเติบโตทุนสะสม

อื่นๆ อัตราเติบโตของกําไร อัตรากําไรสุทธิ อัตรากําไรสุทธิ และกําไรตอสมาชิก คาเฉลี่ยของจังหวัดเทากับ 24.45%,  

17.37%, 139.77%, 57.42% และ 2,049.61 บาท สูงกวาคาเฉล่ียของประเทศ แตอัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไร

กอนหักคาใชจายดําเนินงาน คาเฉลี่ยของจังหวัด เทากับ 50.85% สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ ดังนั้นสหกรณเครดิต

ยูเน่ียนในจังหวัดเชียงใหมมคีวามสามารถในการทํากําไรสูงกวาภาพรวมท้ังประเทศ แตประสิทธิภาพในการควบคุม

คาใชจายดําเนินงานตํ่ากวาคาเฉล่ียของประเทศ เม่ือพิจารณาที่อัตราเฉลี่ยตอสมาชิกรายคนสหกรณเครดิตยูเน่ียน

ในจังหวัดเชียงใหม มีอัตราสวนของหน้ีสินตอเงินออม เทากับ 0.95 ตํ่ากวาภาพรวมของประเทศ (เทากับ 1.16)             

นั่นคือสมาชิกกูยืมเงินนอยกวาเงินออม ถือวาความเสี่ยงตอในการกูยืมเงินตํ่ากวาภาพรวมประเทศ

  มิติที่ 5 ดานสภาพคลองทางการเงิน พบวา อัตราสวนทุนหมุนเวียนและอัตราลูกหน้ีระยะส้ันท่ีชําระ         

ไดตามกําหนด คาเฉลี่ยของจังหวัด เทากับ 5.41 เทาและ 77.53% ตามลําดับ สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ ดังนั้น

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหมจึงมีสภาพคลองทางการเงินสูงกวาภาพรวมของสหกรณทั่วประเทศ
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 X111 X121 X131 X141 X151 
  3.35 0.00 9.52 1.47 2.84 

  13.78 0.00 -39.12 -13.38 82.71 
 1.26 0.04 16.95 50.56 4.45 

2 1.91 0.02 12.03 14.96 7.67 

  (X21)  (X22)   (X23) 
  0.08 0.63 3.22 

  0.01 2.01 -0.17 
  0.06 1.49 7.25 

 0.08 3.85 20.70 
2 0.09 2.66 13.93 

  (X31) 
  -2.79 

  -27.97 
  -30.87 

 18.06 
2 -13.54 

 X411 X421 X431 X441 X451 X461 X471 X481 
  3.17 -4.56 -3.55 18.67 216.65 10,727.64 10,880.06 72.82 

 24.45 17.37 
139.7

7 57.42 2,049.61 
40,956.11 38,902.38 50.85 

2 5.91 12.58 18.01 29.40 1,907.77 45,344.20 52,679.48 47.14 

ตารางที่ 2

อตัราสวนทางการเงินของกลุมสหกรณทีม่ ีมติทิี ่1 ความเพยีงพอในดานเงินทนุตอความเส่ียงดอยท่ีสดุของจงัหวัดเชียงใหม

1 X11 คือ อัตราหนี้สินตอทุน , X12 คือ อัตราทุนสํารองตอสินทรัพย X13 คืออัตราการเติบโตทุนของสหกรณ , X14 คือ 
     อัตราการเติบโตของหนี้ ,  X15 คือ อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน 
2 ขอมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2556)

ตารางที่ 3 
อัตราสวนทางการเงินของกลุมสหกรณที่มี มิติที่ 2 ดานคุณภาพของสินทรัพยดอยที่สุดของจังหวัดเชียงใหม

2ขอมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2556)

ตารางที่ 4
อัตราสวนทางการเงินของกลุมสหกรณที่มี มิติที่ 3 ดานความสามารถในการบริหารจัดการดอยที่สุดของจังหวัดเชียงใหม

2ขอมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2556)

ตารางที่ 5
อัตราสวนทางการเงินของสหกรณที่มี มิติที่ 4 ดานความสามารถในการทํากําไรดอยที่สุดของจังหวัดเชียงใหม

1X41 คือ อัตราการเติบโตของทุนสํารอง, X42 คือ อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น, X43 คือ อัตราการเติบโตของกําไร, X44 
  คือ อัตรากําไรสุทธิ, X45 คือ อัตรากําไรตอสมาชิก, X46 คือ อัตราเงินออมตอสมาชิก, X47 คือ อัตราหนี้สินตอสมาชิก, X48 คือ  
  อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน
2ขอมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2556)
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ตารางที่ 6 

อัตราสวนทางการเงินของสหกรณที่มี มิติที่ 5 ดานสภาพคลองทางการเงินดอยที่สุดของจังหวัดเชียงใหม

  (X51)  (X52) 
  0.42 18.62 

 5.41 77.53 
2 0.81 47.16 

2ขอมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2556)

  สวนที่ 2 การวิเคราะหปจจัย

  1. การตรวจสอบความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน

   เม่ือพิจารณาจากเมตริกซสหสัมพันธ พบวาคาสถิติของ KMO มีคาเทากับ 0.524 และคาสถิติของ 

Bartlett มีคาสถิติไค-สแควร ที่ใชในการทดสอบเทากับ 663.014 โดยมี Sig. = 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 

และยอมรับ H1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวา อัตราสวนทางการเงินท้ัง 19 ตัว                                

มีความสัมพันธกันดี  สามารถนําไปวิเคราะหปจจัย  ตามจุดมุงหมายของการศึกษาได (สุภมาส อังศุโชติ,  สมถวิล         

วิจิตรวรรณา และ รัชนี ภิญโญภานุวัฒน, 2551, 97-98 ; รสริน ศรีริกานนท, 2555, 214)

  2. การสกัดปจจัย

ตารางที่ 7

แสดงจํานวนปจจัย คาไอเกน คารอยละความแปรปรวน และคารอยละของความแปรปรวนสะสมในแตละปจจัย       

เมื่อสกัดปจจัยดวย PCA เมื่อยังไมหมุนแกนและหมุนแกนดวยวิธี Varimax

 
 PCA   Varimax 

  (%)  (%)   (%)  (%) 
1 5.444 28.655 28.655 4.604 24.233 24.233 
2 3.833 20.176 48.831 3.143 16.544 40.777 
3 2.503 13.171 62.002 2.596 13.666 54.443 
4 1.551 8.165 70.167 2.061 10.848 65.291 
5 1.519 7.996 78.162 1.982 10.429 75.720 
6 1.198 6.303 84.466 1.662 8.746 84.466 

   2.1 เม่ือสกัดปจจัยดวย PCA และหมุนแกนดวยวิธี Varimax โดยกําหนดปจจัยท่ีมีคาไอเกน > 1          

พบวา สกดัปจจยัอัตราสวนทางการเงินได 6 ปจจยั ดงัตารางที ่7 โดยปจจยัที ่1 ปจจยัที ่2 ปจจยัที ่3 ปจจยัที ่4 ปจจยัที่ 

5 และปจจัยที่ 6 อธิบายความแปรปรวนของอัตราสวนทางการเงินได 24.233%, 16.544%, 13.666% 10.848%, 

10.429% และ 8.746% ตามลําดับ แตปจจัยที่ 5 มีเพียงอัตราสวนทางการเงินตัวเดียวและเมื่อพิจารณาคาสัมบูรณ

ของนํ้าหนักปจจัย > 0.71 พบวาเกิดการสกัดปจจัยอัตราสวนทางการเงินที่ชัดเจน 5 ปจจัย สามารถอธิบาย                 

ความแปรปรวนสะสมของอัตราสวนทางการเงินได 74.037% โดยแตละปจจัยมีรายละเอียด ดังนี้
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    ปจจัยที่ 1 ประกอบดวย 4 อัตราสวนทางการเงิน คือ 1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (X22)         

2) อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน (X15) 3) อัตราสวนหน้ีสินตอทุน (X11) และ 4) อัตราคาใชจายดําเนินงาน         

ตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน (X48) เนื่องจากอัตราสวนในปจจัยนี้ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหาร

สนิทรพัยใหไดผลตอบแทนสูง โดยเนนประสทิธิภาพในการสรางผลตอบแทนจากสวนของทุน โดยมีอัตราสวนหน้ีสนิ

ตอทุนนอย และการบริหารคาใชจายในการดําเนินงานใหตํ่า ปจจัยนี้ ตั้งชื่อวา “ปจจัยดานผลตอบแทน”  

    ปจจัยที่ 2 ประกอบดวย 3 อัตราสวนทางการเงิน คอื 1) อัตราหนี้สินตอสมาชิก (X47) 2) อัตรา

กําไรตอสมาชิก (X45) และ 3) อัตราเงินออมตอสมาชิก (X46) เน่ืองจากทุกอัตราสวนในปจจัยน้ี เปรียบเทียบ              

กับจํานวนสมาชิก ไมวาจะเปนอัตราเงินออมตอสมาชิก อัตรากําไรตอสมาชิก และอัตราหนี้สินตอสมาชิก โดยไมได

คํานึงถึงผลกระทบดานอื่น เชน สมาชิกออมเงินมากหรือนอย หรือสมาชกิสรางหนี้สินมากหรือนอย ปจจัยนี้ ตั้งชื่อวา 

“ปจจัยดานสมาชิก”

    ปจจัยที่ 3 ประกอบดวย 3 อัตราสวนทางการเงิน คือ 1) อัตราการเติบโตของหนี้ (X14) 2) อัตรา

การเติบโตของธุรกิจ (X31) และ 3) อัตราการเติบโตของสินทรัพย (X23) เนื่องจากทุกอัตราสวนที่อยูในปจจัยนี้แสดง

ถึงความเติบโตเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของธุรกิจเมื่อเทียบกับปกอน ทั้งการเติบโตของหนี้ การเติบโตของธุรกิจ และ              

การเติบโตของสินทรัพย โดยไมไดคํานึงถึงผลกระทบดานอื่น เชน สหกรณมีหนี้สินเพิ่มขึ้นมากหรือนอย หรือสหกรณ

มีสินทรัพยหรือมูลคาธุรกิจเพิ่มขึ้นมากหรือนอย ปจจัยนี้ตั้งชื่อวา “ปจจัยดานความเติบโต”

    ปจจัยท่ี 4 ประกอบดวย 2 อตัราสวนทางการเงนิ คอื  1) อตัราการเติบโตของทุนสาํรอง (X41) และ 

2) อตัราการเตบิโตของทนุสะสมอืน่ๆ (X42) เนือ่งจากทกุอตัราสวนในปจจยันี ้แสดงถงึความเตบิโตเพิม่ขึน้หรอืลดลง

ของทุนเมื่อเทียบกับปกอน ทั้งการเติบโตของทุนสํารอง การเติบโตของทุนสะสมอื่น ปจจัยนี้ตั้งชื่อวา “ปจจัยดานทุน”

    ปจจัยที่ 5 (ปจจัยที่ 6 จากการสกัด) ประกอบดวย 2 อัตราสวนทางการเงิน คือ 1) อัตราหมุนของ

สินทรัพย (X21) และ 2) อัตรากําไรสุทธิ (X44) เน่ืองจากอัตรากําไรสุทธิ เปนอัตราสวนที่แสดงประสิทธิภาพใน           

การทาํกาํไรสทุธจิากรายไดธรุกจิ หากอตัรากาํไรสทุธสิงู แสดงวาสหกรณมกีาํไรจากธรุกจิสงู นัน่คอืรายไดของสหกรณ

สูง หากอัตรากําไรสุทธิตํ่า แสดงวาสหกรณมีกําไรจากธุรกิจตํ่า นั่นคือรายไดของสหกรณตํ่า ปจจัยน้ีตั้งชื่อวา          

“ปจจัยดานรายไดของสหกรณ” ทั้งน้ีกําไรท่ีสูงอาจมาจากรายไดที่สูง และ/หรือตนทุนคาใชจายท่ีตํ่า ตามท่ีแสดง   

ความสัมพันธในปจจัยที่ 1 แตปจจัยนี้แสดงความสัมพันธระหวางอัตรากําไรสุทธิและรายไดของสหกรณ

   2.2 เมือ่นาํปจจยัทีส่กดัได มาอธบิายสถานะทางการเงนิของสหกรณเครดติยเูนีย่นในจงัหวดัเชียงใหม 

โดยใชคะแนนปจจัย
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 1  2  3  4  5 

1   -1.17 -0.67 -0.77 0.01 -0.08 
2  5   -0.38 -0.02 3.74 0.64 0.68 
3   0.31 -0.29 -0.47 0.12 0.61 
4   -4.94 -0.19 -0.51 0.24 -0.74 
5   0.66 -0.78 0.04 -0.91 -0.39 
6   0.01 -0.12 -0.53 -0.39 -3.18 
7   0.16 -0.45 -0.36 -0.48 0.46 
8   0.15 -0.53 -0.22 -0.17 0.54 
9   1.57 -1.63 -1.31 1.09 -0.19 
10   -0.48 -0.86 -0.22 -0.95 -0.63 
11   0.45 0.08 0.85 0.24 -0.81 
12   0.17 -0.28 -0.11 -0.31 -0.14 
13   -0.05 0.53 -0.54 -0.63 -0.34 
14   -0.11 -0.86 -0.21 -0.57 1.54 
15   0.46 -0.06 -0.22 0.08 -0.15 
16   0.14 1.26 -0.18 0.09 -0.29 
17   -0.21 -0.60 3.18 -1.21 0.43 
18   -0.17 1.53 -0.18 -0.16 0.02 
19   0.27 1.30 0.21 -0.37 -0.14 
20   0.68 -0.65 -0.36 -0.87 0.77 
21   0.17 2.70 -0.14 -0.42 -0.06 
22   -0.11 -0.93 -0.12 -0.31 -0.37 
23   0.68 -0.70 -1.05 -0.71 0.78 
24   0.50 0.06 0.16 0.42 -0.28 
25   0.37 0.86 -0.26 -0.01 -0.24 
26   0.41 1.92 -0.59 -0.11 -0.94 
27   -0.58 1.74 -0.94 0.63 3.54 
28   -0.03 -0.22 -0.06 3.71 -0.25 
29   -0.55 -0.84 -0.73 -0.73 0.46 
30   -0.05 -0.75 0.17 -0.72 0.81 
31   0.74 -0.32 -0.04 0.20 -0.15 
32   0.11 -0.89 0.35 3.01 0.05 
33   0.69 1.30 0.94 0.30 -1.02 
34   0.14 -0.66 0.48 -0.75 -0.30 

ตารางที่ 8
คะแนนปจจัย (คะแนนมาตรฐาน) ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม 
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  เม่ือนําอัตราสวนทางการเงินของแตละปจจัย มาทําการ Standardized โดยการแปลงคาเปนคะแนน

มาตรฐานไดผลดังตารางที่ 8 พิจารณาคาคะแนนปจจัยแตละปจจัยจะมีรายละเอียด ดังนี้

  ปจจัยที่ 1 “ปจจัยดานผลตอบแทน”  พบวา  สหกรณที่มีคะแนนปจจัยเปนบวก มีจํานวน 21 สหกรณ 

เนื่องจากไดรับอิทธิพลอยางมากจากอัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน (X15) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (X22) 

โดยมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย สูงกวาคาเฉลี่ยของจังหวัดเชียงใหม        

และมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน และอัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงานตํ่ากวาคาเฉลี่ย   

ของจงัหวดัเชยีงใหม สวนสหกรณทีเ่หลอืจาํนวน 13 สหกรณ  มคีะแนนปจจยัเปนลบ เนือ่งจากไดรบัอทิธพิลอยางมาก

จาก อัตราสวนหน้ีสินตอทุน (X11) และอัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน (X48)               

โดยมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุน และอัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงานสูงกวาคาเฉล่ีย     

ของจังหวัดเชียงใหม และมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยตํ่ากวาคาเฉลี่ย       

ของจังหวัดเชียงใหม

  ปจจัยที่ 2 “ปจจัยดานสมาชิก” พบวา  สหกรณที่มคีะแนนปจจัยเปนบวก จํานวน 11 สหกรณ เนื่องจาก     

ไดรับอิทธิพลอยางมากจากอัตรากําไรตอสมาชิก (X45) อัตราเงินออมตอสมาชิก (X46) และอัตราหนี้สินตอสมาชิก 

(X47) โดยมีคาอัตรากําไรตอสมาชิก อัตราเงินออมตอสมาชิก และอัตราหน้ีสินตอสมาชิกสูงกวาคาเฉลี่ยของ          

จังหวัดเชียงใหม สวนสหกรณที่เหลือซึ่งมีคะแนนปจจัยเปนลบ จํานวน 23 สหกรณ เนื่องจากไดรับอิทธิพลนอย        

จากอัตรากําไรตอสมาชิก (X45) อัตราเงินออมตอสมาชิก (X46) และอัตราหน้ีสินตอสมาชิก (X47) โดยมีคาอัตรา

กําไรตอสมาชิก อัตราเงินออมตอสมาชิก และอัตราหนี้สินตอสมาชิกตํ่ากวาคาเฉลี่ยของจังหวัดเชียงใหม

  ปจจัยที ่3 “ปจจยัดานความเตบิโต”  พบวา สหกรณทีม่คีะแนนปจจยัเปนบวก จาํนวน 10 สหกรณ เนือ่งจาก

ไดรับอิทธิพลอยางมากจากอัตราการเติบโตของหนี้ (X14) อัตราการเติบโตของทรัพยสิน (X23) และอัตราการเติบโต

ของธุรกิจ (X31)โดยมคีาอตัราการเติบโตของหน้ี อตัราการเติบโตของทรพัยสนิ และอัตราการเติบโตของธรุกิจสงูกวา

คาเฉล่ียของจังหวัดเชยีงใหม สวนสหกรณทีเ่หลอืซึง่มคีะแนนปจจยัเปนลบ จาํนวน 24 สหกรณ เนือ่งจากไดรบัอทิธพิล

นอยจากอัตราการเติบโตของหน้ี (X14) อัตราการเติบโตของทรัพยสิน (X23) และอัตราการเติบโตของธุรกิจ (X31) 

โดยมีคาอัตราการเติบโตของหน้ี อัตราการเติบโตของทรัพยสิน และอัตราการเติบโตของธุรกิจต่ํากวาคาเฉลี่ยของ

จังหวัดเชียงใหม

  ปจจัยที่ 4 “ปจจัยดานทุน” พบวา สหกรณที่มีคะแนนปจจัยเปนบวก จํานวน 14 สหกรณ เนื่องจากไดรับ

อทิธิพลอยางมากจากอัตราการเตบิโตของทุนสํารอง (X41) และอัตราการเตบิโตของทุนอ่ืน  (X42) โดยมคีาอัตราการ

เติบโตของทนุสํารอง และอตัราการเติบโตของทนุสะสมอืน่ๆ สงูกวาคาเฉล่ียของจังหวดัเชยีงใหม สวนสหกรณทีเ่หลอื

ซึ่งมีคะแนนปจจัยเปนลบ จํานวน 20 สหกรณ เนื่องจากไดรับอิทธิพลนอยจากอัตราการเติบโตของทุนสํารอง (X41) 

และอัตราการเตบิโตของทนุอ่ืน (X42) โดยมคีาอัตราการเตบิโตของทนุสํารอง และอัตราการเตบิโตของทนุสะสมอืน่ๆ 

ตํ่ากวาคาเฉลี่ยของจังหวดัเชียงใหม

  ปจจัยที่ 5 “ปจจัยดานรายไดของสหกรณ” พบวา สหกรณที่มีคะแนนปจจัยเปนบวก จํานวน 13 สหกรณ 

เนื่องจากไดรับอิทธิพลอยางมากจากอัตรากําไรสุทธิ (X44) โดยมีคาอัตรากําไรสุทธิ สูงกวาคาเฉล่ียของ                      
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จังหวัดเชียงใหมและอัตราหมุนของสินทรัพย ตํ่ากวาคาเฉลี่ยของจังหวัดเชียงใหม สวนสหกรณที่เหลือท่ีมี               

คะแนนปจจัยเปนลบ จํานวน 21 สหกรณ เนื่องจากไดรับอิทธิพลอยางมากจากอัตราหมุนของสินทรัพย (X21) โดยมี

คาอตัราหมุนของสินทรพัยสงูกวาคาเฉล่ียของจังหวดัเชยีงใหม และอตัรากําไรสทุธติํา่กวาคาเฉล่ียของจังหวดัเชยีงใหม

  สรุปผลการวิจัย
  1. การวิเคราะหสถานะทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม โดยใช CAMEL 

Analysis พบวา มิติที่ 1 ดานความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม              

มีอัตราการเติบโตของทุนและอัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพย  สูงกวาภาพรวมของประเทศ ขณะที่อัตราสวนหนี้สิน

ตอทุน คาเฉลีย่ของจังหวดัเชยีงใหมมีคาต่ํากวาคาเฉลีย่ของประเทศ ดงัน้ันสหกรณเครดติยูเน่ียนในจังหวดัเชยีงใหม 

มีความพอเพียงของเงินทุนตอความเสี่ยงสูงกวาภาพรวมของประเทศ มิติที่ 2 ดานคุณภาพของสินทรัพย สหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหมมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยและอัตราเติบโตของสินทรัพย สูงกวาภาพรวม      

ของประเทศ ดังน้ันสหกรณเครดิตยูเน่ียนในจังหวัดเชียงใหม มีคุณภาพดานสินทรัพยดีกวาภาพรวมท้ังประเทศ           

มติทิี ่3 ดานความสามารถในการบริหารจัดการ สหกรณเครดิตยเูนีย่นในจงัหวัดเชียงใหมมคีวามสามารถในการบริหาร

จัดการที่สูงกวาภาพรวมของประเทศ โดยมีอัตราเติบโตของธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม สูงกวาภาพรวมทั้งประเทศ    

มิติที่ 4 ดานความสามารถในการทํากําไร สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหมมีอัตราการเติบโตของทุนสํารอง 

อัตราเติบโตทุนสะสมอ่ืนๆ อัตราเติบโตของกําไร อัตรากําไรสุทธิ และอัตรากําไรสุทธิกําไรตอสมาชิก สูงกวาภาพรวม

ของประเทศ ดงัน้ันสหกรณเครดิตยูเนีย่นในจงัหวดัเชยีงใหมมคีวามสามารถในการทาํกาํไรสงูกวาภาพรวมทัง้ประเทศ 

เมือ่พจิารณาท่ีอตัราเฉลีย่ตอสมาชิกรายคนสหกรณเครดิตยเูนีย่นในจังหวดัเชยีงใหม มอีตัราสวนของหนีส้นิตอเงนิออม 

เทากับ 0.95 ตํ่ากวาภาพรวมของประเทศ (เทากับ 1.16) นั่นคือสมาชิกกูยืมเงินนอยกวาเงินออม ถือวา                           

ความเสี่ยงตอในการกูยืมเงินตํ่า มิติที่ 5 ดานสภาพคลองทางการเงิน สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหมมี

อัตราสวนทุนหมุนเวียนและอัตราลูกหน้ีระยะสั้นที่ชําระไดตามกําหนด สูงกวาภาพรวมของประเทศ ดังนั้นสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหมมีสภาพคลองทางการเงินที่ดีกวาภาพรวมของประเทศ

  2. การวิเคราะหปจจัย เมื่อสกัดปจจัยดวยวิธี Principal Components Analysis (PCA) และหมุนปจจัย

แบบตั้งฉากดวยวิธี Varimax พบวา สกัดปจจัยที่ชัดเจนได 5 ปจจัย เมื่อพิจารณาจากคะแนนปจจัยของทั้ง 5 ปจจัย 

ทําใหสรุปไดวา หากสหกรณใดมีคะแนนปจจัยดานผลตอบแทนเปนบวก แสดงวาสหกรณนั้นมีประสิทธิภาพใน       

การบริหารสินทรัพยใหไดผลตอบแทนสูง โดยเนนประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนจากสวนของทุน                         

โดยมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนนอยและการบริหารคาใชจายในการดําเนินงานไดตํ่า หากสหกรณใดมีคะแนนปจจัย

ดานสมาชิกเปนบวก แสดงวามีประสิทธิภาพในหามาตรการและการชักชวนใหสมาชิกออมเงินทั้งในรูปทุนเรือนหุน 

หรือเงินฝากเพ่ิมข้ึนไดดี จึงมีเงินออมมากและนําเงินไปลงทุนอ่ืนท่ีไมใชสมาชิกกู ซึ่งจะมีผลใหมีกําไรเพิ่มมากข้ึน     

หากสหกรณใดมีคะแนนปจจัยดานความเติบโตสูง แสดงวามีประสิทธิภาพในเพิ่มมูลคาธุรกิจสูง ไมวาจะมาจาก    

การเพ่ิมสินทรัพยหรือเพิ่มหนี้สินก็ตาม หากสหกรณใดมีคะแนนดานทุนสูง แสดงวาคณะกรรมการมีนโยบายเพ่ิม

ทนุสํารองหรอืทุนสะสมอ่ืนๆ เพ่ือใหมทีนุสํารองหรอืทุนสะสมอืน่เติบโตสงู หากสหกรณใดมีคะแนนปจจัยดานรายได

ของสหกรณสูง แสดงวามีประสิทธิภาพในการสรางรายไดที่ทําใหมีอัตรากําไรสุทธิสูง
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อภิปรายผล

  เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหปจจัยอัตราสวนทางการเงินของสหกรณการเกษตร                

ในจังหวัดเพชรบุรี” ของ ประสพชัย  พสุนนท, นภนนท  หอมสุด และ ปราณี นิลกรณ (2551) 

  1. การวิเคราะหสถานะทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม โดยใช CAMEL Analysis 

พบวามีความสอดคลองกันในมิติที่ 2 ดานคุณภาพของสินทรัพย สถานะทางการเงินของสหกรณการเกษตรใน       

จงัหวดัเพชรบรุ ีมกีารหมนุของสนิทรพัยทีส่งูกวาภาพรวมของประเทศ มติทิี ่3 ดานความสามารถในการบริหารจัดการ 

สถานะทางการเงินของสหกรณการเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี มีอัตราการเติบโตที่สูงกวาภาพรวมของประเทศ และ  

มิติที่ 5 ดานสภาพคลองทางการเงิน สถานะทางการเงินของสหกรณการเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี มีสภาพคลอง         

สูงกวาภาพรวมของประเทศ แตใหผลตางกันในมิติที่ 1 ดานความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง สถานะทาง       

การเงินของสหกรณการเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี มีการกอหนี้มากกวา และมีการเติบโตของทุนที่ตํ่ากวาภาพรวม     

ของประเทศ และมิติที่ 4 ดานความสามารถในการทํากําไร สถานะทางการเงินของสหกรณการเกษตรใน                   

จังหวัดเพชรบุรี มีความเสี่ยงในการใหกูยืมเงิน เพราะในภาพรวมสมาชิกกูยืมเงินมากกวาเงินออมของตน

  2. การวิเคราะหปจจัย พบวาสอดคลองกัน กลาวคือ สามารถสกัดปจจัยดวยวิธี Principal Components 

Analysis (PCA) และหมนุปจจัยแบบต้ังฉากดวยวธิ ีVarimax และเมือ่ใชคะแนนปจจัย ตรวจสอบความเทีย่งตรงของ

ปจจัย เพ่ือตรวจสอบวาปจจัยท่ีสกัดได สามารถใชเปนตัวช้ีวัดสถานะทางการเงินของสหกรณการเกษตรในจังหวัด

เพชรบุรไีดหรือไม สรุปไดวา หากสหกรณใดมีคะแนนปจจัยท่ี 1 เปนลบ แสดงวา สหกรณนัน้มีผลการดําเนินงานดาน

ความสามารถในการบริหารธุรกิจและการใหกูยืมที่ดี หากสหกรณใดมีคะแนนปจจัยที่ 2 เปนบวก แสดงวา สหกรณ

นัน้มีผลการดาํเนนิงานดานการจดัการหนีส้นิ การบรหิารลูกหนี ้และทุนสะสมท่ีด ีและหากสหกรณใดมคีะแนนปจจัย

ที่ 3 เปนลบ แสดงวา สหกรณนั้นมีผลการดําเนินงานดานประสิทธิภาพการใชสินทรัพยที่ดี

  นอกจากนี้ยังพบวาการวิเคราะหสถานะทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม โดยใช 

CAMEL Analysis พบวา มิติที่ 1 ดานความพอเพียงของเงินทุนตอความเสี่ยง พบวา  สหกรณเครดิตยูเนี่ยนริมออน 

จํากัด และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนปทุมพัฒนา  จํากัด  เปนกลุมสหกรณที่มีความเพียงพอในดานเงินทุนตอความเสี่ยง

ดอยที่สุดของจังหวัดเชียงใหม (ตารางที่ 2) เนื่องจากมีการกอหนี้มากกวาภาพรวมของประเทศ และมีการเติบโตของ

ทุนท่ีนอยกวาภาพรวมของประเทศ และขาดประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนจากสินทรัพย ตองปรับปรุงโดย

ระมัดระวังการเพิ่มหนี้สินเมื่อเทียบกับทุนของสหกรณ และหาวิธีการเพิ่มเงินทุน โดยการชักชวนและจูงใจใหสมาชิก

เพ่ิมทุนเรือนหุน และจัดสรรทุนสํารองใหสูงข้ึน ซึ่งเปนสินทรัพยที่ไมมีคาใชจายในการดําเนินงาน จะสงผลใหมี            

ผลตอบแทนที่สูงขึ้น เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนจากสินทรัพย (ประสพชัย  พสุนนท, นภนนท 

หอมสุด  และ ปราณี นิลกรณ, 2551, 81)  มิติที่ 2 ดานคุณภาพของสินทรัพย พบวา สหกรณเครดิตยูเนี่ยนริมออน 

จํากัด  สหกรณเครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จํากัด  และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ธัญญาพร จํากัด  เปนกลุมสหกรณ     

ที่มีคุณภาพของสินทรัพยที่ดอยของจังหวัดเชียงใหม (ตารางที่ 3) เนื่องจากสินทรัพยในสหกรณกลุมนี้มีนอยเกินไป

และสรางผลตอบแทนไดตํ่า ทําใหอาจเกิดปญหาในการเจริญเติบโตของสหกรณในระยะยาว สหกรณกลุมน้ี                

ควรปรับปรุงโดยหาวิธีการสรางสินทรัพยทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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เพื่อนําไปใชในการดําเนินกิจการและกอใหเกิดกําไรตอไป (ประสพชัย พสุนนท, นภนนท หอมสุด  ปราณี นิลกรณ, 

2551, 81)  มิติที่ 3 ดานความสามารถในการบริหารจัดการ พบวา สหกรณเครดิตยูเนี่ยนปทุมพัฒนา จํากัด สหกรณ

เครดิตยูเน่ียน สันกําแพง จํากัด  และสหกรณเครดิตครูดอยสะเก็ด จํากัด จัดวาเปนกลุมสหกรณที่มีความสามารถใน

การบริหารจัดการท่ีดอยของจังหวัดเชียงใหม (ตารางท่ี 4) กลุมสหกรณนี้ควรปรับปรุงโดยนําวิธีการบริหารจัดการ

สหกรณในรูปแบบใหมทีก่จิการในรปูแบบเดียวกันของเอกชนทัว่ไปใชปฏิบตัิอยูในปจจุบนั (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 

2555, 61) เชน การใชระบบขอมูลขาวสาร (Information System) การบริการสมาชิกผานระบบอินเทอรเนต                  

การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมคุณภาพ  การจัดการองคความรูในองคกร (KM) ฯลฯ ซึ่งทําใหงานควบคุมภายใน

งายขึน้และลดสิง่ไมจาํเปนเพือ่สรางอตัราการเติบโตของธรุกิจใหสงูข้ึนอยางยัง่ยืนตอเนือ่ง และสามารถขยายกจิการ

ของสหกรณใหเกิดประโยชนตอสมาชิกไดมากที่สุด มิติที่ 4 ดานความสามารถในการทํากําไร พบวา สหกรณเครดิต

ยูเนี่ยนตําบลแมสาบ จํากัด เปนสหกรณที่มีความสามารถในการทํากําไรดอยที่สุดของจังหวัดเชียงใหม (ตารางที่ 5) 

เนื่องจากมีการเติบโตของทุนสํารองและทุนสะสมอื่นนอย อีกทั้งสมาชิกของสหกรณมีการกูยืมเงินมากกวาเงินออม

ของตนซ่ึงเปนการเพิ่มความเส่ียงในการกูยืม และยังมีคาใชจายในการดําเนินงานสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ                

สงผลใหประสิทธิภาพในการทํากําไรไมดี จึงควรปรับปรุงโดยโดยเพ่ิมมาตรการชักชวนและจูงใจใหสมาชิกเพ่ิม          

การออมเงินในรูปตางๆ พิจารณาเพิ่มทุนสํารองและทุนสะสมซึ่งเปนตนทุนที่ไมคาใชจาย ควรพิจารณาลดคาใชจาย

ในการดําเนินกิจการลง ซึ่งจะสงผลใหประสิทธิภาพในการทํากําไรดีขึ้น (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2555) และมิติที่ 5 

ดานสภาพคลองทางการเงิน พบวา สหกรณเครดิตยูเน่ียนปทุมพัฒนา จาํกัด เปนสหกรณทีม่ีสภาพคลองทางการเงิน

ดอยท่ีสุดของจังหวัดเชียงใหม (ตารางที่ 6) ควรปรับปรุงโดยระมัดระวังมิใหอัตราสวนทุนหมุนเวียนตํ่าเกินไป                 

ซึ่งสามารถเพิ่มในสวนของทุน ซึ่งจะมีผลตอสินทรัพยหมุนเวียน มากกวาการเพิ่มหนี้สิน และเพ่ิมประสิทธิภาพใน    

การจัดเก็บลูกหนี้ระยะสั้นที่ชําระไดตามกําหนด (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2555)

  ในดานการวเิคราะหสถานะทางการเงนิของสหกรณเครดิตยเูนีย่นในจังหวดัเชยีงใหม โดยการวเิคราะหปจจยั 

พบวาสามารถสกัดปจจัยดวยวิธี Principal Components Analysis (PCA) และหมุนปจจัยแบบตั้งฉากดวยวิธี       

Varimax และเม่ือใชคะแนนปจจัยวิเคราะหสถานะทางการเงิน พบวา ปจจัยท่ี 1 ดานผลตอบแทน กลุมสหกรณ          

ที่มีคาคะแนนปจจัยเปนลบจะมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนจากสินทรัพย โดยเฉพาะสวนของทุนไมดี         

หรือมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนสูง ซึ่งมีผลตอสภาพคลองหรือความเพียงพอของทุนตอความเสี่ยง สหกรณกลุมน้ี           

ควรปรับปรุงโดยหาวิธีการสรางผลตอบแทนจากทุนหรือสินทรัพยเพิ่มมากขึ้น เชน ฝากในชุมนุมสหกรณหรือ   

สหกรณอื่น ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ หรือการนําทรัพยสินท่ีมีสภาพคลองสูงไปชําระหนี้ (นุกูล            

กรณยืนยง, 2556, 70) และกลุมสหกรณนี้มีการบริหารคาใชจายในการดําเนินงานไดไมดี ทําใหคาใชจายใน                

การดําเนินงานสูงกวาสหกรณเครดิตยูเน่ียนอ่ืนในจังหวัดเชียงใหม สหกรณกลุมน้ีควรปรับปรุงโดยควบคุมคาใชจาย

ดําเนินงาน เชน กําหนดนโยบายการใชจายและควบคุมอยางเครงครัด (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2555) ปจจัยที่ 2 

ดานสมาชิก กลุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่มีคะแนนปจจัยเปนลบจะมีอัตรากําไรตอสมาชิก อัตราเงินออมตอสมาชิก 

และอัตราหนี้สินตอสมาชิกต่ํากวาคาเฉล่ีย กลุมสหกรณนี้ควรปรับปรุงโดยพยายามหามาตรการและการชักชวนให
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สมาชิกออมเงินท้ังในรูปทุนเรือนหุน หรือเงินฝากเพิ่มข้ึน เชน การเพิ่มอัตราดอกเบ้ีย จัดสัปดาหการออมเงิน                   

โดยมโีบนสัหรือของชาํรวย หรอืลงทนุในสวนท่ีทาํใหไดรบัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้  เชน ฝากในชมุนมุสหกรณหรอืสหกรณ

อื่น ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เปนตน (นุกูล กรณยืนยง, 2556, 70) ปจจัยที่ 3 ดานความเติบโต         

กลุมสหกรณเครดติยูเน่ียนทีม่ีคะแนนปจจัยเปนลบจะมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการสินทรพัย หรือการบรหิาร

หนี้สินเพื่อเพิ่มมูลคาธุรกิจเมื่อเทียบกับปที่ผานมาตํ่าหรือนอยกวาสหกรณเครดิตยูเนี่ยนอ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงใหม      

กลุมสหกรณนี้  ควรปรับปรุงโดยพยายามเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย หน้ีสินและการบริหารจัดการ         

(กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2555, 61) เชน การใชระบบขอมูลขาวสาร (Information System) การบริการสมาชิก        

ผานระบบอินเทอรเน็ต การบริหารความเส่ียง การควบคุมคุณภาพ การจัดการองคความรูในองคกร (KM) เปนตน 

อยางไรก็ดีสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่มีคะแนนปจจัยดานความเติบโตสูงก็ตองระมัดระวังในเร่ืองสภาพคลอง คือ             

การกอหน้ี  เมื่อเทียบกับทุน เชนกําหนดเปาหมายวาจะควบคุมอัตราสวนหนี้สินตอทุนใหอยูในระดับใด หรือ                   

นําทรัพยสินที่มีสภาพคลองสูงไปชําระหนี้ ปจจัยที่ 4 ดานทุน กลุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่มีคะแนนปจจัยเปนลบ      

จะมีการเติบโตของทุนสํารองและทุนสะสมอ่ืนๆ ไมดี กลุมสหกรณนี้ควรปรับปรุงนโยบายใหมีการเพ่ิมทุนสํารองและ

ทุนสะสมอื่นซึ่งจัดสรรจากกําไรสุทธิเพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางผลตอบแทนที่ยั่งยืน เนื่องเปนเงินทุนที่ไมมีคาใชจาย เชน 

การกําหนดนโยบายใหมกีารจัดสรรเงนิสาํรอง หรอืเงินสะสมอ่ืนๆ ในอัตราท่ีสงูกวาขัน้ตํา่ของขอบงัคบั ปจจยัที ่5 ดาน

รายไดของสหกรณ กลุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนที่มีคะแนนเปนลบจะมีการจัดหารายไดตํ่าทําใหอัตรากําไรสุทธิตํ่า     

กลุมสหกรณนี้ ควรปรับปรุงใหมีการเพิ่มรายไดจากธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อ เพื่อใหมีกาํไร

สุทธิที่สูงข้ึน เชน ตรวจสอบท่ีมาของตนทุนในธุรกิจ ออกนโยบายเพื่อควบคุมตนทุนและคาใชจายตางๆ เพ่ือให           

เกิดอัตรากําไรสุทธิที่มากขึ้น (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2555)

  จากตารางที ่8 สหกรณทีม่คีาคะแนนปจจยัเปนลบในทกุปจจยั มจีาํนวน 2 สหกรณคอื สหกรณเครดติยเูน่ียน

ตําบลแมสาบ จํากัด และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนศุภนิมิตแมหอพระ จํากัด  สหกรณกลุมนีค้วรปรับปรุงในเร่ืองเก่ียวกับ

ผลตอบแทน โดยเพ่ิมประสิทธภิาพในการสรางผลตอบแทนจากทุน  การลดคาใชจายในการดําเนินงาน เพิ่มรายได    

ของสหกรณ เพ่ือใหมีอัตรากําไรสุทธิที่ดีขึ้น  หามาตรการและการชักชวนใหสมาชิกออมเงินท้ังในรูปทุนเรือนหุน        

หรอืเงินฝาก เพิม่ข้ึน เพ่ือใหสหกรณมเีงินใหสมาชกิทีจ่าํเปนกูยมื ซึง่จะมผีลใหมกีาํไรเพ่ิมมากข้ึนและชวยเหลอืสมาชิก 

หรือนําเงินลงทนุในสวนท่ีทําใหไดรบัผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน  เชน  ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอืน่ ซือ้หลักทรพัย

ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ  เปนตน (นุกูล กรณยืนยง, 2556, 70) 

สรุป 
  การศึกษาครัง้นีส้ามารถสกดัปจจยัดวยวิธ ีPCA และหมุนปจจยัแบบตัง้ฉากดวยวิธ ีVarimax โดยอัตราสวน

ทางการเงินจํานวน 19 อตัราสวน ของสหกรณเครดติยูเน่ียนในจังหวัดเชยีงใหม 34 แหง สามารถอธิบายไดดวยปจจัย

ทางการเงนิจํานวน 5 ปจจยั ประกอบดวยปจจัยดานผลตอบแทน ปจจยัดานสมาชกิ ปจจยัดานการเติบโต ปจจยัดานทนุ 

และปจจัยดานรายไดของสหกรณ สามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราสวนทางการเงินได 24.233% ,        

16.544%, 13.666%, 10.848% และ 8.746% ตามลําดับ รวมอธิบายความแปรปรวนสะสมของอัตราสวนทาง        
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การเงินได 74.037% และเมื่อใชคะแนนปจจัยวิเคราะหสถานะทางการเงิน พบวา ปจจัยที่ 1 ดานผลตอบแทน           

กลุมสหกรณทีม่คีาคะแนนปจจยัเปนลบ ควรปรบัปรงุโดยหาวธิกีารสรางผลตอบแทนจากทนุหรอืสนิทรพัยเพิม่มากขึน้ 

และควบคุมคาใชจายดําเนินงาน ปจจัยที่ 2 ดานสมาชิก กลุมสหกรณที่มีคะแนนปจจัยเปนลบ ควรปรับปรุง                

โดยพยายามหามาตรการและการชักชวนใหสมาชิกออมเงินท้ังในรูปทุนเรือนหุน หรือเงินฝากเพิ่มข้ึน หรือลงทุน         

ในสวนที่ทําใหไดรับผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้น  ปจจัยที่ 3 ดานความเติบโต กลุมสหกรณที่มีคะแนนปจจัยเปนลบ              

ควรปรับปรุงโดยพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย หนี้สินและการบริหารจัดการ อยางไรก็ดีสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนที่มีคะแนนปจจัยดานความเติบโตสูงก็ตองระมัดระวังในเรื่องสภาพคลอง เกี่ยวกับการกอหนี้                     

เม่ือเทียบกับทุน ปจจัยท่ี 4  ดานทุน กลุมสหกรณทีม่คีะแนนปจจัยเปนลบ ควรปรับปรุงนโยบายใหมกีารเพ่ิมทุนสํารอง

และทนุสะสมอืน่ซึง่จดัสรรจากกําไรสุทธ ิใหเพ่ิมมากขึน้ เพือ่สรางผลตอบแทนท่ียัง่ยนื เนือ่งเปนเงนิทนุทีไ่มมคีาใชจาย  

ปจจัยที่ 5 ดานรายไดของสหกรณ กลุมสหกรณที่มีคะแนนเปนลบ ควรปรับปรุงใหมีการเพ่ิมรายไดจากธุรกิจ และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อ เพื่อใหมีกําไรสุทธิที่สูงขึ้น
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  งานวจิยัน้ีใชวธิกีารวิจยัเชงิสาํรวจ มวีตัถุประสงคเพ่ือวิเคราะหการเลือกสมัครงานของนักศึกษาจากสถาบนั

ในกลุมเบญจมติร  ในองคการธรุกจิทีม่กีจิกรรมเก่ียวกบัความรับผดิชอบตอสงัคม ใชการสุมตวัอยางแบบเฉพาะเจาะจง

จากนกัศกึษาชัน้ปที ่4 ระดบัปริญญาตรแีละนกัศกึษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 593 คน เพือ่ใหไดกลุมตวัอยางท่ีเปน

ตัวแทนท่ีดีของประชากร  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติโดยใชการ

วิเคราะหตารางไขว (Crosstabs) และการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (one way ANOVA) ขอคนพบ

ที่ได คือ เมื่อพิจารณาแยกตามเพศ ตามชวงอายุ และตามสาขาวิชา พบวา นักศึกษาสวนใหญเลือกสมัครเขารวม

งานกับองคการท่ีมรีะดับความรบัผิดชอบตอสังคมในระดับสูงท่ีสดุ คอื ระดับท่ี 4 สวนผลการวิเคราะหความแปรปรวน

แสดงวา การเลือกสมัครงานในองคการธุรกิจที่มีการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษาชายมี  

นอยกวานกัศกึษาหญิงอยางมนียัสาํคญั ในขณะทีน่กัศกึษาสาขาวิศวกรรมศาสตร  และ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เลอืกสมัครงานในองคการธุรกจิทีม่กีารดําเนินการดานความรับผดิชอบตอสงัคมนอยกวานกัศกึษาสาขาบริหารธุรกจิ

และบัญชี
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Abstract
  The objective of this survey research is to analyze job applications of students from the Benjamit 

private university association in business corporates that participate in socially responsible activities.       

Purposive sampling was used to select 593 samples from Senior students and Graduate students to         

represent job seekers. Data was collected through research questionnaires and was subsequently     analyzed 

by crosstabs and one-way ANOVA methodologies. The findings are: (1) when considering   genders, ages 

and faculties, the majority of students choose to apply for jobs in business organizations demonstrating 

highest level of corporate social responsibility (4th Level) ; and (2) the results from one way ANOVA and 

multiple comparison test show significant differences between genders and faculties ; i.e., male job seekers 

applies for CSR companies significantly less than female job seekers, and Engineering / Science & Technology 

students also applies for CSR companies less than Business Administration and Accountancy students.

Keywords
  Corporate Social Responsibility (CSR),  Job Application

บทนํา
  ความรับผดิชอบตอสงัคมของธรุกจิ หรอื CSR เปนคาํยอของ Corporate Social Responsibility เปนแนวคิด

ที่เกิดขึ้นมายาวนานตั้งแตทศวรรษที่ 1950 การแสดงแนวคิดนี้เปนลายลักษณอักษรเกิดขึ้นในทศวรรษที่ 1960 และ

แนวคิดน้ีเปนท่ียอมรับเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็วในทศวรรษที่ 1970 (Carroll, 1999)องคการที่ดําเนินกิจกรรม              

ดานความรับผิดชอบตอสังคมหรือองคการ CSR หมายถึง องคการท่ีมีการดําเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

องคการภายใตหลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมดวยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูทั้ง                 

จากภายในและภายนอกองคการอยางรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (Carroll,1999 ; Usunier, Furrer & 

Furrer-Perrinjaquet, 2011 ; Lea, 2002) มีงานวิจัยหลายเร่ืองท้ังในและตางประเทศที่สนับสนุนประโยชน                    

ของการท่ีองคการดําเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ไมวาจะเปนดานผลประโยชนทางการเงิน หรือดาน  

ผลประโยชนดานคุณคา/ภาพลักษณขององคการ  เม่ือองคการดําเนินกิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบตอสังคมจะ    

เพิ่มคุณคาใหแกบริษัทมากข้ึน แตองคการท่ีดําเนินกิจกรรมที่แสดงใหเห็นความรับผิดชอบตอสังคมในทางลบจะ      

สงผลใหคุณคาของบริษัทลดลง  (Nan & Heo, 2007 ; Becker-Olsen, Cudmore & Hill, 2006 ; Kang, Lee & Huh, 

2009 ; สุระพันธ สวัสดิพรรค, 2545)

  ในแงของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองคการความเขาใจผลกระทบขององคการ CSR ที่มีตอ

พนกังานในองคการ หรอืความเขาใจเก่ียวกบัการตอบสนองของพนักงานตอการดําเนนิกจิกรรมดานความรบัผดิชอบ

ตอสังคมอาจชวยตอบคําถามเก่ียวกับผลที่อาจเกิดขึ้นกับองคการได  มีงานวิจัยดานความรับผิดชอบตอสังคม           

ของธุรกิจจํานวนนอยมากที่ยืนยันวาความรับผิดชอบตอสังคมเปนสวนประกอบสําคัญสําหรับธุรกิจที่จะรักษา         
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ความสัมพันธเชิงบวกระหวางองคการกับผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงกับพนักงานซึ่งอยูในฐานะผูมีสวนไดสวนเสีย      

ที่สําคัญขององคการ (Bauman & Skitka, 2012 ; Donaldson & Preston, 1995) สําหรับในแงพนักงานขององคการ 

CSR พบวา บุคลากรมีความภาคภูมิใจในการทํางานรวมกับองคการ ไดรับความสุขจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี        

สงผลใหเกิดความผูกพันกับองคการ (Kim, Lee, Lee& Kim, 2010 ; ชมพูนุช บุญประเสริฐ, 2556) ทําใหองคการ 

CSR สามารถรักษาพนักงานที่ดีไวได ซึ่งอาจรวมถึงความสามารถชักชวนบุคลากรที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการ      

ใหเขามาทํางานกับองคการได

  ประโยชนที่ไดรับจากการเปนองคการ CSR ที่กลาวมาขางตนในประเด็นดานพนักงานนั้น พบวางานวิจัย

สวนใหญสนับสนุนในดานความสุขจากการปฏิบัติงานและความผูกพันกับองคการแตยังไมพบงานวิจัยสนับสนุน

ความสามารถชกัชวนบุคลากรทีม่คีณุภาพและเปนทีต่องการใหเขามาทํางานกับองคการ  CSR อยางชดัเจน จงึทาํให

คณะผูวจิยัสนใจทีจ่ะศึกษาประเดน็น้ีใหชดัเจนมากยิง่ข้ึน  ดวยการศึกษากับบุคคลกลุมหลกัท่ีเก่ียวของกบัการสมคัร

งาน คือ กลุมนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับปริญญาโทวามีความแตกตางกันใน    

การสมัครงานกับองคการ CSR อยางไร และระดับการทํากิจกรรมแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคการสงผล

ตอการตดัสนิใจหรอืการเลอืกสมคัรงานหรอืไม อนัจะนาํไปสูประโยชนในดานทรัพยากรบคุคล ไมวาจะเปนการจงูใจ

ใหบคุลากรมาสมัครงาน หรอืการรักษาบคุลากรในองคการ CSR รวมท้ังเปนประโยชนใหแกองคการอืน่ทีม่ไิดดาํเนนิ

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมอยางชัดเจนไดเห็นถึงความสัมพันธของความสามารถชักชวนบุคลากรใหเขามา

ทํางานกับองคการ CSR

วัตถุประสงค
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการเลือกสมัครงานของนักศึกษาจากสถาบันในกลุมเบญจมิตรใน

องคการธุรกิจที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม

วิธีการวิจัย
  งานวจิยัน้ีเปนงานวจิยัเชิงสํารวจ โดยทาํการสาํรวจการสมคัรงานของนกัศึกษาทีก่าํลังศึกษาในมหาวทิยาลยั

หรือวิทยาลัยเอกชนสังกัดกลุมเบญจมิตร ซึ่งเปนกลุมของ 7 สถาบันที่กอต้ังข้ึนเพื่อความรวมมือทางวิชาการและ     

การวิจัย ประกอบดวย (1) มหาวิทยาลัยธนบุรี (2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (3) มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

(4) วทิยาลยัเซาธอสีทบางกอก (5) มหาวิทยาลยัราชพฤกษ (6) มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน และ (7) วทิยาลัยอินเตอรเทค  

ลําปาง มีนักศึกษารวมทั้งส้ิน 16,597 คนเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ในระดับปริญญาตรี จํานวน 4,641 คน                            

และนักศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน 988 คน  ใชการกําหนดขนาดตัวอยางของ  Krejcie และ Morgan ป 1970  

และใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักศึกษาช้ันปที 4 ในระดับปริญญาตรี          

และนักศึกษาในระดับปริญญาโท เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนท่ีดีของประชากร คือ เปนผูที่อยูในชวงเวลา

การสมคัรงาน จํานวนทั้งสิ้น 593 คน
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  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั คอื แบบสอบถามการเลอืกสมคัรงานของนักศกึษาเปนแบบมาตราสวนประมาณคา

ของลิเคอิรท 5 ระดับ ซึง่พฒันาโดยคณะผูวจิยั แบงระดับความรับผดิชอบตอสงัคมขององคการในการเลือกสมัครงาน

ของนกัศกึษาในสถาบันการศึกษาสังกดักลุมเบญจมติรไว 4 ระดับ คอื ระดบัที ่1 ระดับที ่2 ระดับที ่3 และระดับท่ี 4      

ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (ก.ก.ต.)  ผานการตรวจสอบ        

ความตรงเชิงเนือ้หาจากนกัวชิาการ   การตรวจสอบความเท่ียงโดยใชการประมาณคาความเท่ียงแบบความสอดคลอง

ภายในตามสตูรของ Cronbach’s Alpha (สมัประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach) และไดความรับผิดชอบตอสังคมระดับ

ที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 และระดับที่ 4 มีคาเทากับ 0.86 0.91 0.79 และ 0.72 ตามลําดับซึ่งเกณฑในการแปล           

ผลระดับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการน้ันจะตองมีความรับผิดชอบตอสังคมในขั้นต่ําท่ีสุดกอน (ระดับท่ี 1) 

แลวจึงพิจารณาในขั้นตอๆ ไปได กลาวคือ ถาคะแนนผานเกณฑคาเฉลี่ยกลาง (หรือคะแนนสาม) ก็จะดูผลในระดับ

ถัดไปตอไปเรื่อยๆ จนครบ 4 ระดับ 

  คาสถิตเิบือ้งตนทีใ่ชเพือ่การวิเคราะหระดับความรบัผดิชอบตอสงัคมขององคการ คอื คาเฉลีย่และใชตารางไขว 

(Crosstabs) แสดงความสมัพนัธระหวางตัวแปรในการทดสอบเปรยีบเทยีบเพือ่ใหเหน็การแปลผลทีช่ดัเจนมากยิง่ข้ึน 

สวนการวเิคราะหเปรยีบเทยีบระดับความรบัผดิชอบตอสังคมขององคการระหวางกลุม ใชการวเิคราะหความแปรปรวน

จําแนกทางเดียว (one way ANOVA) และการทดสอบตอเนื่อง (Post Hoc test)

ผลการวิจัย
  1. ขอมูลพื้นฐาน

       ผูใหขอมลูเปนนกัศึกษาท่ีกาํลงัศกึษาในสถาบนัการศกึษาเอกชนสังกดักลุมเบญจมติร จาํนวนรวมทัง้สิน้ 

593 คน เปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธนบุรี จํานวน 144 คน (รอยละ 24.28) มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 

จาํนวน 55 คน (รอยละ 9.27) มหาวทิยาลัยนอรทกรงุเทพ จาํนวน 107 คน  (รอยละ 18.04) วทิยาลัยเซาธอสีทบางกอก 

จํานวน 85 คน (รอยละ 14.33) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ  จํานวน 83 คน (รอยละ 14.00) มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

จํานวน 57 คน (รอยละ 9.61) และวิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง  จํานวน 62 คน (รอยละ 10.46) นักศึกษาสวนใหญ

เปนนักศึกษาหญิงมีจํานวน 373 คนคิดเปนรอยละ 62.90 ลักษณะการกระจายขอมูลเพศเปนรูปแบบเดียวกัน              

ในแตละสถาบัน ยกเวนของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนที่ผูตอบแบบสอบถามชายและหญิงมีจํานวนใกลเคียงกัน 

นกัศกึษาทีม่อีาย ุ20-25 ป มจีาํนวน 421 คน คดิเปนสัดสวนมากทีส่ดุ (รอยละ 70.99) และเปนกลุมทีม่สีดัสวนสงูท่ีสดุ

ในทกุสถาบนั นกัศึกษาทีม่อีายนุอยกวา 20 ป มสีดัสวนนอยทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 1.35 และเปนกลุมทีม่สีดัสวนนอยทีส่ดุ

ในทุกสถาบันเชนเดียวกัน  นักศึกษาสวนใหญอาศัยอยูในเขตท่ีสถาบันการศึกษาของตนต้ังอยู  ดังเชน นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยธนบุรีสวนใหญอาศัยอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือนักศึกษาจากวิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง     

สวนใหญอาศัยอยูในเขตภาคเหนือ

  นอกจากน้ี ยังพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจํานวน 485 คน        

(รอยละ 81.79) โดยมีลักษณะการกระจายขอมูล ระดับการศึกษามีรูปแบบไมแตกตางกันในทุกสถาบัน นักศึกษา

จากคณะบริหารธุรกิจและบัญชีจัดเปนกลุมที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด มีจํานวน 347 คน คิดเปนรอยละ 58.52  
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แตลกัษณะการกระจายขอมูลคณะ/สาขาในแตละสถาบันจะแตกตางกนัไป นอกจากนัน้นักศึกษาท่ีไมมปีระสบการณ

ทาํงานจะมีจาํนวนมากทีส่ดุ  มปีระมาณเกอืบคร่ึงหน่ึงของผูตอบแบบสอบถามทัง้หมด  (มจีาํนวน 257 คน  คดิเปน     

รอยละ 43.34) ในขณะที่นักศึกษาท่ีมีประสบการณทํางาน 1-5 ป กับนักศึกษาท่ีมีประสบการณทํางาน 6-15 ป                    

จะมีจาํนวนรองลงมาตามลาํดบั (213 คน และ 95 คน และคดิเปนรอยละ 35.92 กบัรอยละ 16.02 ตามลาํดบั)  และ

นกัศกึษาทีม่ปีระสบการณมากกวา 15 ปจะมจีาํนวนนอยทีส่ดุ (จาํนวน  24 คน คดิเปนรอยละ 4.05) รายละเอยีดในตารางที ่1

ตารางที่ 1

ภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถามจากสถาบันในสังกัดกลุมเบญจมิตรจําแนกตามเพศ อายุ ภาคภูมิศาสตร 

ระดับที่กําลังศึกษา สาขาที่ศึกษา และประสบการณทํางาน

 

   

 

  

 

 
 
 

  53 22 28 37 30 30 17 
  90 33 79 48 52 27 44 

 143 55 107 85 82 57 61 
  20  0 0 3 1 1 0 3 

 20–25  116 30 85 55 51 50 34 
 26-30  20 22 12 19 11 6 9 
  30  8 3 7 10 20 1 16 

 144 55 107 85 83 57 62 
 -  86 38 71 76 76 0 0 

  3 2 2 2 0 56 61 
  26 6 22 2 4 1 1 
  13 3 5 0 0 0 0 
  

 8 1 2 1 2 0 0 
  5 1 5 4 0 0 0 
  2 0 0 0 0 0 0 

 143 51 107 85 82 57 62 
    136 51 77 68 59 55 39 

 /  8 4 30 17 24 2 23 
 142 55 107 85 83 57 62 
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  34 48 5 13 2 23 9 

 /  98 4 84 45 54 14 48 
   12 3 18 26 25 20 5 

 144 55 107 84 81 57 62 
    73 4 66 13 29 43 29 

 1–5  51 29 29 49 29 11 15 
 6-15  17 19 12 19 14 3 11 
  15  3 1 0 4 10 0 6 

 144 53 107 85 82 57 61 

 

 
  

 

 
 

 

 
 
 

2. ระดบัความรับผดิชอบตอสงัคมขององคการธรุกจิกบัการเลือกสมคัรงานของนักศกึษาในกลุมเบญจมิตร

  ระดับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจกับการสมัครงานของนักศึกษาในกลุมเบญจมิตรนี้แบง  

การวิเคราะหออกเปน 2 สวน คือ การวิเคราะหจํานวนและสัดสวนของนักศึกษาในแตละกลุม และการหา                    

ความแปรปรวนเพ่ือผลวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกลุม  งานวิจัยน้ีคณะผูวิจัยแบงระดับความรับผิดชอบตอสังคม

ขององคการในการเลือกสมัครงานของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาสังกัดกลุมเบญจมิตรไว 4 ระดับ  ประกอบดวย  

ระดับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการระดับที่ 1  คือ องคการที่ดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง  มีการปฏิบัติใหเปน       

ไปตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ระดับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ  ระดับที่ 2  คือ องคการมี         

การดําเนินการในระดับที่ 1 และมีวัตถุประสงคในการดําเนินการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ  ระดับความรับผิดชอบ

ตอสังคมขององคการระดับท่ี 3 คือ องคการมีการดําเนินการในระดับท่ี 2 และมีวัตถุประสงคดําเนินการตาม            

จรรยาบรรณทางธุรกิจ และระดับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการระดับท่ี 4 คือ องคการมีการดําเนินการ            

ในระดับท่ี 3 และมีวัตถุประสงคดําเนินการตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมดวยความสมัครใจบนพื้นฐาน      

ของการมุงประโยชนของสังคมเปนสําคัญ

ตารางที่ 1

ภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถามจากสถาบันในสังกัดกลุมเบญจมิตรจําแนกตามเพศ อายุ ภาคภูมิศาสตร 

ระดับที่กําลังศึกษา สาขาที่ศึกษา และประสบการณทํางาน  (ตอ)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับท่ี 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559 99

ตารางที่ 2

การเลือกสมัครงานของนักศึกษาในองคการธุรกิจที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมจําแนกสถาบัน

สังกัดกลุมเบญจมิตร ตามเพศและอายุของนักศึกษา 

  
CSR   

 
 

 

  
 
 

 
 

 
 

  0 8 5 2 2 3 2 0 22 
  1 2 4 2 0 1 5 0 14 
 2 2 1 0 0 0 1 0 4 
 3 1 0 0 0 1 1 0 3 
 4 40 12 24 35 25 21 17 174 
    53 22 28 37 30 30 17 217 

  0 10 10 5 0 7 2 0 34 
  1 4 3 0 0 1 0 2 10 
 2 0 1 2 0 0 0 0 3 
 3 0 1 0 0 0 0 0 1 
 4 76 18 72 48 44 25 42 325 
    90 33 79 48 52 27 44 373 
  

  20  4 0  0  3 1 1  0 3 8 
  0  0  3 1 1 0  3 8 
 20–25  0 13 11 6 2 9 3 0 44 
  1 6 2 2 0 2 5 2 19 
 2 2 1 1 0 0 1 0 5 
 3 1 0 0 0 0 1 0 2 
 4 94 16 76 53 40 40 32 351 
  116 30 85 55 51 50 34 421 
 26-30  0 3 3 1 0 0 1 0 8 
 1 0 5 0 0 0 0 0 5 
 2 0 1 1 0 0 0 0 2 
 3 0 1 0 0 1 0 0 2 
 4 17 12 10 19 10 5 9 82 
  20 22 12 19 11 6 9 99 
  30  0 2 1 0 0 1 0 0 4 
 4 6 2 7 10 19 1 16 61 
  8 3 7 10 20 1 16 65 
   144 55 107 85 83 57 62 593 
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  ขอมูลในตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา นักศึกษาชายสวนมากของทุกสถาบันสังกัดกลุมเบญจมิตรเลือกสมัคร

เขารวมงานกับองคการท่ีมีระดับความรับผิดชอบตอสังคมในระดับสูงที่สุด (ระดับที่ 4) ดังเชน นักศึกษาชาย

มหาวิทยาลยัธนบรุ ี มจีาํนวน 40 คน (คดิเปนรอยละ 75.47 ของนักศกึษาชาย มหาวทิยาลัยธนบรุ)ี หรือนกัศกึษาชาย

มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  มีจํานวน 24 คน (คิดเปนรอยละ 85.71 ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ)     

ในขณะที่การเลือกสมัครเขารวมงานกับองคการท่ีมีระดับความรับผิดชอบตอสังคมในระดับที่ตํ่ากวาจะมีนอยมาก  

กลาวคอื นกัศกึษาชายสมคัรเขารวมงานกบัองคการท่ีมรีะดบัความรับผดิชอบตอสงัคมในระดบั 1 ถงึ ระดบั 3 มจีาํนวน 

21 คนคดิเปนรอยละ 9.68 ของนกัศึกษาชายทัง้หมด และมนีกัศึกษาชายกลุมหนึง่ท่ีเลอืกสมคัรเขารวมงานกบัองคการ

โดยไมสนใจในเรื่องระดับความรับผิดชอบตอสังคม (คะแนนความรับผิดชอบตอสังคมนอยกวาระดับที่ 1 ซึ่งคิดเปน

รอยละ 10.12 ของนักศึกษาชายทั้งหมด)

  สวนนักศึกษาหญิงมีการเลือกกระจายเปนรูปแบบใกลเคียงกันกับนักศึกษาชาย กลาวคือ นักศึกษาหญิง

สวนมากของทุกสถาบันสังกัดกลุมเบญจมิตรเลือกสมัครเขารวมงานกับองคการท่ีมีระดับความรับผิดชอบตอสังคม

ในระดับสูงที่สุด (ระดับที่ 4) ดังเชน นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ  มีจํานวน 18 คน (คิดเปนรอยละ 

54.55 ของนักศึกษาหญิง  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ) หรือนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชพฤกษ มีจํานวน 44 

คน (คิดเปนรอยละ 84.62 ของนักศึกษาหญิง  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ) ยกเวนนักศึกษาหญิงทุกคนของวิทยาลัย    

เซาธอสีทบางกอกเลอืกสมคัรเขารวมงานกบัองคการทีม่รีะดบัความรบัผิดชอบตอสังคมในระดบัที ่4 ในขณะทีก่ารเลอืก

สมัครเขารวมงานกับองคการท่ีมรีะดบัความรับผดิชอบตอสังคมในระดับทีต่ํา่กวาจะมีนอยมาก  นกัศกึษาหญงิสมคัร

เขารวมงานกบัองคการท่ีมรีะดับความรบัผดิชอบตอสังคมในระดบั 1 ถงึ ระดบั 3 มจีาํนวนทัง้ส้ิน 14 คน คดิเปนรอยละ 

3.75ของนักศึกษาหญิงทั้งหมด และมีนักศึกษาหญิงกลุมหนึ่งที่เลือกสมัครเขารวมงานกับองคการโดยไมสนใจ             

ในเรื่องระดับความรับผิดชอบตอสังคม (คะแนนความรับผิดชอบตอสังคมนอยกวาระดับที่ 1 เชนเดียวกันซึ่งคิดเปน

รอยละ 9.11 ของนักศึกษาหญิงทั้งหมด

  เมื่อพิจารณาอายุของผูตอบในตารางที่ 2 พบวา มีการเลือกกระจายเปนรูปแบบใกลเคียงกันในทุกสถาบัน

สังกัดกลุมเบญจมิตร กลาวคือ ในทุกชวงอายุนักศึกษาของทุกสถาบันสังกัดกลุมเบญจมิตรนักศึกษาสวนมากเลือก

สมัครเขารวมงานกบัองคการทีม่รีะดบัความรบัผิดชอบตอสังคมในระดับสูงท่ีสดุ (ระดบัท่ี 4) และมนีกัศึกษากลุมหนึง่

ที่เลือกสมัครเขารวมงานกับองคการโดยไมสนใจในเร่ืองระดับความรับผิดชอบตอสังคม (คะแนนความรับผิดชอบ    

ตอสงัคมนอยกวาระดับที ่1) เมือ่พจิารณานักศึกษากลุมใหญทีส่ดุทีม่อีาย ุ20–25 ป มจีาํนวน 421 คน พบวา มนีกัศกึษา

จาํนวน 351 คน (คดิเปนรอยละ 83.37)เลอืกสมคัรเขารวมงานกบัองคการทีม่รีะดบัความรบัผดิชอบตอสงัคมในระดบั

ที่ 4  ยิ่งไปกวานั้นเมื่อพิจารณานักศึกษากลุมเล็กที่สุดที่มีอายุนอยกวา  20 ป มีจํานวน 8 คน พบวานักศึกษาทุกคน

เลือกสมัครเขารวมงานกับองคการที่มีระดับความรับผิดชอบตอสังคมในระดับที่ 4
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ตารางที่ 3

การเลือกสมัครงานของนักศึกษาในองคการธุรกิจที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมจําแนกสถาบัน

สังกัดกลุมเบญจมิตรตามสาขาการศึกษาของนักศึกษา 

 
 

CSR     
 
  

 
 

 0 2 12 1 0 0 2 0 17 
  1 2 6 0 0 0 3 0 11 

  2 0 1 0 0 0 0 0 1 
 3 0 1 0 0 0 1 0 2 
 4 30 28 4 13 2 17 9 103 
            

/  0 13 2 3 2 6 0 0 26 
  1 4 0 1 0 2 1 2 10 
 2 2 0 2 0 0 0 0 4 
 3 1 0 0 0 0 0 0 1 
 4 78 2 78 43 46 13 46 306 
        

  0 3 1 3 0 4 2 0 13 
  1 0 1 1 0 0 1 0 3 
 2 0 1 0 0 0 1 0 2 
 3 0 0 0 0 1 0 0 1 
 4 9 0 14 26 20 16 5 90 
  12 3 18 26 25 20 5 109 

  สวนขอมูลในตารางที ่3 การเลือกสมคัรงานของนกัศึกษาในองคการธรุกิจท่ีมกีจิกรรมเก่ียวกับความรับผิดชอบ

ตอสังคม จําแนกตามสาขาการศึกษาของนักศึกษาพบวา มีการกระจายการเลือกเปนรูปแบบเดียวกันกับ                        

การจําแนกตามเพศ และอายุ  กลาวคือในทุกสาขา นักศึกษาสวนมากจากทุกสถาบันสังกัดกลุมเบญจมิตรจะเลือก

สมัครเขารวมงานกับองคการท่ีมีระดับความรับผิดชอบตอสังคมในระดับสูงที่สุด (ระดับที่ 4 ) และมีนักศึกษา              

กลุมหนึ่งท่ีเลือกสมัครเขารวมงานกับองคการโดยไมสนใจในเรื่องระดับความรับผิดชอบตอสังคม (คะแนน                 

ความรับผิดชอบตอสังคมนอยกวาระดับที่ 1)
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  3. ผลวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกลุม

   3.1  ผลวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางเพศกับการสมัครงานในองคการ CSR 

    ในตารางท่ี 4  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test  ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)           

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา การเลือกสมัครงานของนักศึกษาในกลุมเบญจมิตร นักศึกษาชายมีระดับการเลือก

สมัครงานในองคการธุรกิจท่ีมีการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางจากนักศึกษาหญิงอยางมี              

นยัสาํคญัและเม่ือพจิารณาคาเฉล่ีย ( X ) ประกอบการวิเคราะหพบวา คาเฉล่ียของนกัศกึษาชายมีคาเทากบั 3.7314  

ในขณะที่คาเฉลี่ยของนักศึกษาหญิง  มีคาเทากับ 3.9363 กลาวไดวา นักศึกษาชายเลือกสมัครงานในองคการธุรกิจ

ที่มีการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมนอยกวานักศึกษาหญิง

ตารางที่ 4

ความแปรปรวนของการสมัครงานในองคการ CSR ของนักศึกษาในกลุมเบญจมิตรระหวางเพศ อายุ สาขาที่ศึกษา 

และสถาบัน

  1 SD n F P value 
  3.7314 .69619 218 11.738 .001** 

  3.9363 .70460 373   
  20  4.1597 .36904 8 

3.493 .015* 
  20 – 25  3.8050 .70238 422 
 26 – 30  3.9374 .75361 99 
  30  4.0592 .64434 65 

  
 3.7235 .71537 134   

   3.8964 .69486 347 3.290 .038* 
  3.9140 .72596 109   

 .  3.7986 .77139 144 

13.526 .000** 

 .  3.2616 .66809 55 
 .  3.9668 .63558 107 
 .  4.0632 .49076 85 
 .  3.7997 .68701 83 
 .  3.7446 .72191 57 
 .  4.2609 .56897 62 

x

หมายเหตุ  * p value ≤0.05    
** p value ≤ 0.001
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  อนึ่ง ขอมูลจํานวนนักศึกษา (n) ในตารางท่ี 4 บางตัวเลขอาจตางจากตารางอื่น (ตารางท่ี 1-3) เพราะ            

วิธีแสดงผลวิเคราะหในแตละบรรทัดของตารางท่ี 4 เปนการแสดงขอมูลทางเดียว (เชน แสดงจํานวนเพศชาย)             

แตในตารางอ่ืน (ตารางที่ 1 ถึง 3) ใชวิธีการแสดงผลแบบตารางไขว (Crosstabs) เปนการแสดงขอมูลสองทาง           

ในแตละบรรทัด (เชน แสดงจํานวนเพศชายของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี) ดังนั้น เมื่อมีนักศึกษาบางคนระบุเพศ 

(อายุ สาขาศึกษา) แตไมระบุขอมูลสถาบันที่กําลังศึกษาอยู ขอมูลนี้จึงไมถูกบันทึกลงในตาราง

   3.2 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางอายุกับการสมัครงานในองคการ CSR

    ในตารางที ่4 ผลการทดสอบดวยคาสถิต ิF-test ดวยวิธวีเิคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ทีร่ะดับ

นัยสําคัญ 0.05 พบวา ในภาพรวมนักศึกษาในกลุมเบญจมิตรที่มีอายุแตกตางกันจะมีอยางนอยหนึ่งกลุมชวงอายุ     

ที่มีระดับการเลือกสมัครงานในองคการธุรกิจที่มีการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางจากกลุมอื่น

อยางมนียัสาํคญั และเมือ่ทาํการทดสอบตอเนือ่งดวยวิธจีบัคูพหคุณู (Multiple Comparison) โดยใชคาสถติ ิScheffe’ 

และพิจารณาคาเฉลี่ย ( X ) ประกอบการวิเคราะหพบวา คาเฉล่ียของนักศึกษาที่มีอายุมากกวา 30 ปมีคาเทากับ 

4.0592 ในขณะที่คาเฉล่ียของนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 20-25 ปมีคาเทากับ 3.8050 กลาวไดวา นักศึกษาท่ีมี            

อายมุากกวา 30 ป เลอืกสมัครงานในองคการธุรกจิทีม่กีารดําเนนิการดานความรบัผดิชอบตอสงัคมมากกวานกัศกึษา

ที่มีอายุระหวาง 20-25 ป

   3.3 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางสาขาการศึกษากับการสมัครงานในองคการ CSR

              ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 ในตารางที่ 4 พบวา ในภาพรวมแลวนักศึกษาในกลุมเบญจมิตรมีอยางนอยหนึ่งสาขาการศึกษาที่มีระดับการ

เลอืกสมัครงานในองคการธุรกิจท่ีมกีารดําเนนิการดานความรบัผิดชอบตอสังคมแตกตางจากกลุมอ่ืนอยางมนียัสําคัญ 

และเมือ่ทาํการทดสอบตอเน่ืองดวยวิธจีบัคูพหคุณู โดยใชคาสถิต ิScheffe’ และพจิารณาคาเฉล่ีย ( X ) ประกอบการ

วิเคราะหพบวา คาเฉลี่ยของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีคาเทากับ 3.7235      

ในขณะที่คาเฉลี่ยของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจและบัญชีมีคาเทากับ 3.8964 กลาวไดวา นักศึกษาสาขา

วศิวกรรมศาสตร และวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีลอืกสมคัรงานในองคการธรุกิจทีม่กีารดาํเนนิการดานความรับผดิชอบ

ตอสังคมนอยกวานักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจและบัญชี

   3.4 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางสถาบันการศึกษากับการสมัครงานในองคการ CSR

              ในตารางที ่4 ผลการทดสอบดวยคาสถิต ิF-test ดวยวิธวีเิคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ทีร่ะดับ

นัยสําคัญ 0.05 พบวา ในภาพรวมแลวนักศึกษาจากสถาบันในกลุมเบญจมิตรจะมีอยางนอยหนึ่งสถาบันที่มีระดับ

การเลือกสมัครงานในองคการธุรกิจที่มีการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางจากกลุมอื่นอยางมี      

นยัสําคัญเมือ่ทําการทดสอบตอเนือ่งดวยวธิจีบัคูพหุคณูใชคาสถติ ิDunnett’s T3  และพจิารณาคาเฉลีย่ ( X ) ประกอบ

การวเิคราะห พบวา คาเฉลีย่ของนักศึกษามหาวทิยาลยัธนบรุมีคีาเทากับ 3.7986 คาเฉลีย่ของนักศึกษามหาวทิยาลยั

กรงุเทพสวุรรณภูมมิคีาเทากบั 3.2616 คาเฉลีย่ของนกัศกึษามหาวิทยาลยันอรทกรงุเทพมคีาเทากบั 3.9668 คาเฉลีย่

ของนักศึกษาวทิยาลยัเซาธอสีทบางกอกมีคาเทากับ 4.0632 คาเฉล่ียของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชพฤกษมคีาเทากับ 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับที่ 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559104

3.7997 คาเฉลี่ยของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนมีคาเทากับ 3.7446 และคาเฉลี่ยของนักศึกษาวิทยาลัย

อนิเตอรเทคลาํปางมคีาเทากับ 4.2609 กลาวไดวา (1) นกัศึกษาวทิยาลยัอินเตอรเทคลาํปางเลอืกสมคัรงานในองคการธรุกิจ

ที่มีการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี  นักศึกษามหาวิทยาลัย     

กรงุเทพสวุรรณภมู ินกัศกึษามหาวทิยาลยันอรทกรุงเทพ   นกัศึกษามหาวทิยาลัยราชพฤกษ  และนักศึกษามหาวทิยาลัย

ฟารอีสเทอรน (2) นักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพฤกษ นักศึกษาวิทยาลัย                 

เซาธอีสทบางกอก และนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  เลือกสมัครงานในองคการธุรกิจท่ีมีการดําเนินการ        

ดานความรับผิดชอบตอสังคมมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (3) นักศึกษาวิทยาลัย                            

เซาธอสีทบางกอกเลือกสมคัรงานในองคการธุรกิจทีม่กีารดําเนนิการดานความรับผดิชอบตอสังคมมากกวานักศึกษา

มหาวทิยาลยัธนบรุ ีและ (4) นกัศึกษามหาวทิยาลยักรงุเทพสุวรรณภูมเิลือกสมคัรงานในองคการธรุกิจท่ีมกีารดาํเนนิงาน

ดานความรับผิดชอบตอสังคมนอยกวานักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี

อภิปรายผล
  ในปจจบุนัองคการจะใหความสาํคญักบัความรับผดิชอบตอสงัคมเพ่ือประโยชนในดานความเปนอยูทีด่ขีอง

คนในสงัคม และการพัฒนาท่ียัง่ยนื ดงันัน้จงึมหีลายหนวยงานหลักเขามามีบทบาทกํากบัดแูลเร่ืองน้ี ดงัเชน สาํนกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย (ก.ล.ต.) กําหนดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจในเข็มทิศ

ธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อใชกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียน หรือธนาคารโลก (World Bank) ที่กําหนดองคประกอบ                

ความรับผดิชอบตอสงัคมใหประเทศสมาชิกถอืปฏบิตัติาม หรือองคการสหประชาชาต ิ(UN) กาํหนด “The UN Global 

Compact”  ซึง่การดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมสงผลกระทบตอแรงงานในองคการน้ันๆ ไมวาจะเปน

ดานช่ือเสียงขององคการ (Khan, Majid, Yasir & Arshad, 2013) ดานความประทับใจตอองคการหรือความพึงพอใจ

ของพนักงาน (Bauman & Skitka, 2012) ดานความรูสึกเปนสวนรวมกับองคการ หรือเปนสวนหนึ่งขององคการ      

(Kim, Lee, Lee& Kim, 2010) และดานการสมัครงาน (Rowley, Ramasamy & Yeung, 2013)

  การเลือกสมัครงานนกัศกึษาในกลุมเบญจมติรในองคการธุรกจิทีม่กีจิกรรมเกีย่วกบัความรบัผดิชอบตอสงัคม 

ไมวาจะพิจารณาแยกตามเพศ หรือพิจารณาแยกตามอายุ หรือพิจารณาแยกตามสาขาการศึกษา พบวา นักศึกษา

มคีวามคดิเห็นในการเลอืกสมัครงานในองคการท่ีมกีารดําเนินการดานความรับผดิชอบตอสงัคม (CSR) ใกลเคยีงกัน 

กลาวคือ นักศึกษาชายและหญิง/นักศึกษาในทุกชวงอายุ/นักศึกษาในทุกสาขา ของทุกสถาบันสังกัดกลุมเบญจมิตร

สวนใหญเลือกสมัครเขารวมงานกับองคการท่ีมีระดับความรับผิดชอบตอสังคมในระดับสูงที่สุด (ระดับที่ 4)                      

ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ Rowley, Ramasamy & Yeung (2013) ที่พบวา ในการเลือกระดับความรับผิดชอบ       

ตอสังคมขององคการ นักศึกษาชายจากฮองกงชอบองคการที่เนนการปฏิบัติงานดานการชวยเหลือเพ่ือนมนุษย 

(Philanthropic Policies) มากกวา นอกจากนั้นการเลือกสมัครเขารวมงานกับองคการที่มีระดับความรับผิดชอบ       

ตอสังคมในระดับท่ีตํ่ากวาระดบัท่ี 4 มจีาํนวนนอยมาก แตมนีกัศึกษากลุมเลก็ๆ กลุมหนึง่เลอืกสมคัรเขารวมงานโดย

ไมสนใจในเรื่องความรับผิดชอบ
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ตอสังคมขององคการ หรือไมสนใจรวมงานดวย  ทั้งๆ ที่องคการนั้นดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง  มีการปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายและกฎเกณฑทีเ่ก่ียวของถือเปนการเลือกท่ีขดักับแนวคดิพ้ืนฐานของการเปนพลเมืองท่ีด ีดงัน้ันนักศึกษา

กลุมสุดทายนี้เปนประเด็นท่ีควรนํามาพิจารณาหาสาเหตุตอไป ท้ังน้ีเพราะมีการยอมรับอยางกวางขวาง และมี          

งานวิจัยจํานวนมากสนับสนุนถึงประโยชนของความรับผิดชอบตอสังคม

  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียวสรุปไดวา นักศึกษาชายมีคาเฉล่ียของการเลือกสมัครงาน

ในองคการธุรกิจที่มีการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมนอยกวานักศึกษาหญิงอยางมีนัยสําคัญ  ผลวิจัยนี้

สอดคลองกบังานของ Stawiski, Deal & Gentry (2010) ทีร่ะบวุา โดยทัว่ๆ ไป ผูชายกบัผูหญงิมแีนวโนมทีจ่ะประเมนิคา

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการตนสังกัดของตนเองเหมือนกัน คือ จัดเปนองคการท่ีดีของสังคมแต                     

ความสัมพนัธระหวางมโนทศันดานความรบัผดิชอบตอสงัคมขององคการกับสิง่ทีป่ฏบิตัจิรงิมคีวามแตกตางกนัระหวาง

ผูชายกับผูหญิง โดยผูหญิงเนนการยึดปฏิบัติตามความรับผิดชอบตอสังคมมากกวาผูชาย  ดังน้ันขอมูลน้ีนําไปใช

ประโยชนไดกับองคการท่ีตองการความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ควรมอบหมาย          

ความรบัผิดชอบในการทาํกิจกรรมดานน้ีใหกบัพนักงานหญงิมากกวา หรือกําหนดใหมพีนักงานหญงิมากกวาพนักงานชาย

อยูในทีมดําเนินการดานนี้

  เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดยีวและผลการทดสอบตอเน่ืองดวยวิธจีบัคูพหุคณู

โดยคาสถติิ Scheffe’ พบวา นกัศึกษาท่ีมีอายรุะหวาง 20-25 ป จะเลือกสมัครงานในองคการธุรกิจท่ีมีการดําเนนิการ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมนอยกวานักศึกษาท่ีมีอายุมากกวา 30 ปอยางมีนัยสําคัญ แตผลการวิจัยที่ไดกลับ        

ไมสอดคลองกบับทความวจิยัของ Stawiski, Deal & Gentry (2010) ทีร่ะบวุาเมือ่พิจารณาเปรยีบเทียบความรบัผิดชอบ

ตอสังคมขององคการในแตละชวงอาย ุ(คนในรุน Gen Xers, รุน Early Boomers และรุน Late Boomers) ผลวเิคราะห

ขอมูลทางสถิติตัวแปรหลังการควบคุมปจจัยที่ทําใหเกิดผลหรือที่มีอิทธิพลแลวพบวา การรับรูดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมขององคการในแตละชวงอายุมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ความแตกตางของผลวิจัย

ทั้งสองนี้แสดงใหเห็นวายิ่งผูสมัครงานมีอายุมากขึ้น อาจมีปจจัยสงผานที่มีผลตอการเลือกสมัครงานมากขึ้น เพราะ

การสมัครงานของคนท่ีมีอายุมาก ซึ่งสามารถโยงไดกับระยะเวลาการทํางาน ความชํานาญของประสบการณทํางาน 

ความคาดหวังเก่ียวกับความกาวหนาในการทํางาน และรายได  ดงัน้ันเม่ือมีการพิจารณาในประเด็นอายุผูสมัครงาน

ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยอื่นที่มีอิทธิพลตอการเลือกสมัครงานดวย

  นอกจากนัน้ การเปรยีบเทยีบการเลอืกสมคัรงานในองคการทีม่กีจิกรรมดานความรบัผิดชอบตอสังคมจาํแนก

ตามสาขาการศึกษาของนักศึกษาในกลุมเบญจมิตร ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียวและผลการ

ทดสอบตอเนื่องดวยวิธีจับคูพหุคูณโดยคาสถิติ Scheffe’ พบวา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเลอืกสมคัรงานในองคการธรุกจิทีม่กีารดาํเนนิการดานความรับผดิชอบตอสงัคมแตกตางจากนักศกึษา

สาขาบริหารธุรกิจและบัญชีอยางมีนัยสําคัญ  ผลวิจัยนี้สะทอนใหเห็นถึงความแตกตางของบริบทเนื้อหาการเรียน

การสอนและสภาพแวดลอมยอมสงผลใหเกิดการตัดสินใจที่แตกตางกัน  ถือเปนเรื่องปกติที่เห็นไดทั่วไป สนับสนุน

ไดจากความสอดคลองกับผลวิจัยของ Appel (2014) ที่ศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ          

สาขาวศิวกรรมศาสตรเคมี และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัย Twente ประเทศเนเธอรแลนดท่ีนาํเสนอ
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วานักศึกษารับรูวาความรับผิดชอบตอสังคมขององคการเปนองคประกอบท่ีสาํคัญกวาดานอืน่ แตผลการเปรียบเทียบ

พบวานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรรับวาความรับผิดชอบตอสังคมขององคการเปนตัวเลือกท่ีสําคัญในการสมัคร

งานมากกวานกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ และเหน็ความแตกตางในการเลือกมากท่ีสดุในเรือ่งความรับผดิชอบตอสงัคม

ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

  จากผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดสามารถบอกเปนนัยถึงความสัมพันธของความสามารถชักชวนบุคลากร

ใหเขามาทํางานกับองคการท่ีมกีจิกรรมดานความรบัผดิชอบตอสงัคม นกัศกึษาสวนใหญสมคัรเขารวมงานกบัองคการ

ทีม่รีะดบัความรับผดิชอบตอสงัคมในระดับสงูทีส่ดุ ถอืเปนประโยชนทีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลทีส่ามารถสรรหา

พนักงานไดงายข้ึน นอกเหนือจากประโยชนที่ไดรับในดานการรักษาความสัมพันธเชิงบวกกับพนักงาน ความรูสึก    

เปนสวนหน่ึงขององคการและความผกูพันของพนักงานซ่ึงมีสวนเสริมสรางความมุงม่ันทํางานของพนกังานในองคการน้ันๆ

สรุป
  การสมัครงานของนักศึกษากลุมเบญจมิตรในองคการธุรกิจที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม

พบวา นักศึกษาชายและหญิงนักศึกษาในทุกชวงอายุ และนักศึกษาในทุกสาขาของทุกสถาบันสังกัดกลุมเบญจมิตร

สวนใหญเลือกสมัครเขารวมงานกับองคการที่มีระดับความรับผิดชอบตอสังคมในระดับสูงที่สุด (ระดบัที่ 4) แตยังมี

นักศึกษากลุมหน่ึงท่ีเลือกสมัครเขารวมงานกับองคการโดยไมสนใจเรื่องระดับความรับผิดชอบตอสังคม (คะแนน

ความรับผิดชอบตอสังคมนอยกวาระดับที่ 1) และผลวิเคราะหความแปรปรวนแสดงวา สวนผลการวิเคราะห               

ความแปรปรวนพบวา  การเลือกสมัครงานในองคการธุรกิจท่ีมีการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ

นักศึกษาชายนอยกวานักศึกษาหญิงอยางมีนัยสําคัญในขณะที่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร  และวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเลือกสมัครงานในองคการธุรกิจท่ีมีการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมนอยกวานักศึกษา

สาขาบริหารธุรกิจและบัญชี  สําหรับขอแนะนําในการทําวิจัยคร้ังตอไป อาจทําการวิเคราะหเพ่ิมเติมเพ่ือหาสาเหตุ

ของนักศึกษาที่เลือกสมัครเขารวมงานกับองคการโดยไมสนใจเรื่องระดับความรับผิดชอบตอสังคม
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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาทักษะการเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา

พฒันาการและการเรียนรูของผูเรยีนในระดบัประถมศกึษา ของนกัศกึษากอนและหลังใชกจิกรรมจดบนัทกึคอรเนลล 

และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนโดยใชกิจกรรมจดบันทึกคอรเนลลกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

เปนนักศึกษาระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาการประถมศกึษา คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหมทีล่งทะเบยีน

เรียนวิชาพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนระดับประถมศึกษา (EED 2102)  ในภาคเรียนที่ 2/2557  จํานวน 53 

คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  1) เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองไดแก 

แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 9 แผน และแบบบันทึกกิจกรรมการจดบันทึกคอรเนลล จํานวน 8 แบบ  2) เครื่องมือ

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความสามารถใน      

การจดบนัทกึคอรเนลล  และแบบประเมินความคดิเหน็ของนักศกึษาตอการเรียน  แบบประเมินพฤติกรรมระหวางเรยีน

ในดานการปฏิบตังิาน และดานคุณธรรม สถติทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลูไดแก สถติเิชงิบรรยายใชคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบคาที  สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา

การใชกิจกรรมจดบันทึกคอรเนลลเพื่อสงเสริมทักษะการเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

Using the Cornell Note Taking Activity to Promote Students’ Learning Skills 
Learning Achievements and Opinion of the Elementary Program Students

in Chiang Mai  Rajabhat University

ศศิธร  อินตุน1*

1อาจารย ดร., ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
เลขที่ 202 ถนนชางเผือก  ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  50300
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  ผลการวิจัยพบวา

  1. นกัศกึษามคีะแนนทกัษะการเรียนการจดบันทกึคอรเนลล จาํนวน 8 กจิกรรม ผานเกณฑทีก่าํหนดไวใน

ระดับดีมาก ( X =  20.07 , SD  = 3.81 ) ดานพฤติกรรมระหวางเรียนในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมมีพฤติกรรมใน

ระดับดี  ( X =  14.68 , SD = 4.20 ) และดานคุณธรรมโดยภาพรวมอยูในระดับดี ( X = 14.05 , SD = 4.04 )

  2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชกิจกรรมจดบันทึกคอรเนลล วิชาพัฒนาการและการเรียนรู

ของผูเรยีนในระดับประถมศกึษามคีะแนนเฉลีย่กอนเรียน 15.96 และมคีะแนนเฉลีย่หลังเรยีน 24.04 และเมือ่เปรียบเทียบ

ระหวางคะแนนกอนเรียนและหลงัเรียนพบวา   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียนของนกัศึกษาสูงกวากอนเรียนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปไดวานักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเพิ่มขึ้น       

  3. ความคดิเหน็ของนกัศึกษาท่ีมตีอการเรียนวชิาพฒันาการและการเรียนรูของผูเรียนในระดบัประถมศึกษา

โดยใชการจดบันทึกคอรเนลลโดยภาพรวมนักศึกษาเห็นดวยในระดับสูง ( X = 4.35 , SD = 0.59) สวนขอมูล              

เชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหาจากขอเสนอแนะปลายเปดทายแบบสอบถามความคิดเห็น 

  สรุปวาการจดบันทึกจะงายขึ้น รวดเร็วขึ้นถาเนื้อหาวิชาที่มีขั้นตอนตองใชทักษะการจับใจความสําคัญจาก

การฟงบรรยายและอานเอกสาร หรือการสืบคนเพิ่มเติมจะทําใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการเรียนรูมากขึ้น

คําสําคัญ
  กิจกรรมจดบันทึกคอรเนลล    ทักษะการเรียน     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract
  The purposes of this research were 1) to study  the students’ learning skill after learning  through 

using the Cornell  Note taking  activities, 2) to compare the students’ academic achievement in the course 

“ Development and Learning of Students in Elementary Education before and after using the Cornell  Note 

taking  activities, and 3) to study students’ opinions after using the Cornell  note taking activity. The sample 

was 53 Elementary program students who enrolled in the EED 2102 course in the second semester of 

academic year 2014 at Elementary program, Faculty of Education, Chiang- Mai Rajabhat University. 

  There were two types of data collecting and research instruments. The first type was designing 

and implementing the lesson, which consisted of 9 lesson plans using the Cornell note taking activity  and 

8 Cornell note taking activity forms. The second type was collecting data, which consisted of the               

academic achievement tests, the students’ abilities in using the Cornell note in evaluation forms and 

students’ opinions for using the Cornell. 

  The statistical data were analyzed by descriptive statistics using mean, standard deviation, and 

t-test. The qualitative data were analyzed by content analysis.               
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  The research results were as follows:  

  1. Their ability’s score in 8 activities via the Cornell  note taking  was passed  criterion at very 

good level ( X = 20.07, SD = 3.81) the  students’ behaviors during the class sessions were at good level 

( X = 14.68 , SD = 4.20 ) and the students’ morals aspect  was  at good level ( X = 14.05 ,SD = 4.04)

  2.  After the students learnt through using the Cornell note taking activities, in the course            

“Development and Learning of Students in Elementary Education” their pretest scores were 15.96 and 

posttest scores were 24.04. The comparision between pretest and posttest scores was that  their              

academic posttest achievement scores were higher at statistical significant .05. In conclusion, students 

increased their academic content.

  3.  The students’ opinion through using the Cornell note taking activities, in the course “Development 

and Learning of Students in Elementary Education” their scores was at high level. ( X = 4.35, SD = 0.59). 

The qualitative data were analyzed by content analysis from an open-end questionnaire. In conclusion, 

the Cornell note taking was easier and faster when the content was in processing of using the skill for find 

the main idea in listening lecture and reading for information to improve their learning skill. 

Keywords
  Cornell Note Taking Activity,   Students’ Learning Skills, Academic Achievements

บทนํา 
  สถานการณในโลกปจจุบนัยุคศตวรรษที ่21 ทีเ่ต็มไปดวยการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา มขีอมูลขาวสารสนเทศ 

และความรูเกิดขึ้นใหมมากมาย  การเชื่อมโยงควบรวมเขาหากันของประเทศตางๆ เพื่อสรางระบบเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมที่สามารถถายเทหลั่งไหลไปในทุกทิศทาง เชน อาเซียน  การใชชีวิตและความเปนอยูของคนในสังคม

มีความสลับซับซอนกวาเดิมมาก คนอยูทามกลางสังคมบริโภคนิยม ตลาดรุกคน และถูกกระตุนการบริโภคดวย        

สื่อตางๆ มากมาย   เราจึงตองการทักษะการเรียนรูเพื่อการอยูรวมกันในสภาพความเปนจริงเชนนี้ และยิ่งควรตองได

รบัการเรยีนรูและฝกฝนต้ังแตวยัเด็ก สถาบันการศกึษาและครอบครัวจึงมีบทบาทสาํคัญตอการทําหนาท่ีเตรียมพรอม 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหกับเด็กและเยาวชนที่ตองเติบโตและมีชีวิตอยูในโลกปจจุบันรวมถึงอนาคต 

  ความสําเร็จในการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาไมไดขึ้นอยูกับการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเพียง

ปจจัยเดียว คุณลักษณะของผูเรียนมีสวนสําคัญที่ทําใหการเรียนประสบความสําเร็จได การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นหากผูเรียนมีทักษะการเรียนรูที่ดี ดังผลการวิจัยของ Stefanou, Hoffman & Vielee (2008) ที่พบวาทักษะ        

การจดบันทึกในช้ันเรยีนระดับวิทยาลัยเปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการเรียนรู ในงานวิจยัน้ีเปรียบเทียบปรมิาณการลอกซ้ําเพิม่ 

และการละเวนการจดบันทึกของผูเรียนในขณะท่ีผูสอนนําเสนอส่ือทัศนูปกรณ (PowerPoint Presentation)                    
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กับปริมาณขอมูลท่ีผูสอนนําเสนอบทเรียน ผูเรียนที่เพ่ิมขอมูลในบันทึกไดสมบูรณ ทําขอสอบไดดีกวาเมื่อตองตอบ

คาํถามแบบประยกุตความรู  ทัง้นีเ้นือ่งจากคําถามประเภทนีต้องใชความจาํ  นอกจากน้ีการจดบนัทกึเปนทกัษะสาํคญั

สาํหรับผูเรียนในหองเรียนชวยเพ่ิมประสทิธิภาพของการฟง สาํหรับการเรยีนในระดบัอุดมศึกษาการจดบนัทึกส่ิงท่ีได

รับฟงจากอาจารยผูสอนถือเปนเรื่องสําคัญมาก การจดบันทึกที่ดีนั้นจะชวยในการทบทวนความรู 

  การจดบันทึกสามารถดําเนินการไดหลายวิธี อาจทําในรูปแบบการเขียนบันทึก เขียนบันทึกยอ สรุปสาระ

สําคัญจากการอาน การฟง ใชปากกา ดินสอสี ขีดเสนใต หรือขีดบนขอความ หรืออาจใชสัญลักษณ หลังจากนั้น          

ก็สรุปสาระสําคัญ การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดเล็งเห็นวาการจดบันทึกคอรเนลล (Cornell Note-Taking) พัฒนา             

โดยศาสตราจารย Walter Paukมหาวิทยาลัยคอรเนลลในป ค.ศ. 1949 ไดรบัการยอมรับอยางกวางขวางในวงการศกึษา 

สามารถนํามาใชในการพัฒนาทักษะการเรียนรูได  การจดบันทึกคอรเนลลมีลักษณะเดนในการบันทึกขอมูล              

อยางเปนระบบที่จะชวยในเรื่องความจํา (Oxford,1990) ชวยใหผูเรียนเห็นความสัมพันธเชิงมโนภาพตอบทเรียนได 

และมีงานวจิยัจาํนวนมากรองรบัวาเปนวธิกีารใชพืน้ทีห่นากระดาษไดอยางมปีระสทิธภิาพ Jacobs (2008  อางถงึใน 

ปณิดา  มัณยานนท, 2554)ไดนําเสนองานวิจัยที่ยืนยันวาวิธีการจดบันทึกแบบคอรเนลล มีประสิทธิภาพจริง                

โดยเฉพาะในกรณีที่ผูจดเนนการสังเคราะหและประยุกตใชความรู แตก็อาจไมไดผลดีนักหากผูจดตองการทองจํา       

วิธีการจดบันทึกแบบคอรเนลลเริ่มจากการแบงกระดาษออกเปน 3 สวน แตละสวนจะถูกใชตามหนาที่ โดยสวนแรก

เปนพื้นที่ที่ใหญที่สุด เรียกวา สวนที่ใชจดบันทึก (Note-Taking Area) สําหรับจดในชวงที่เรียน  สวนที่ 2 เรียกวา     

สวนบันทึกชวยเตือนความจํา (Cue Column) สําหรับบันทึกประเด็นสําคัญ เชื่อมโยงจากสวนแรก โดยเปนคําสําคัญ  

หรือคําถามก็ได ทั้งนี้เพื่อประโยชน 2 ประการ คือ งายสําหรับการทบทวนโดยไมตองอานทั้งหมด และเพ่ือใหเห็น  

โครงรางท้ังหมดของบทเรียนและสวนท่ี 3 เรียกวาพ้ืนท่ีสําหรับสรุป ทบทวน (Summary Area) สําหรับในอนาคต             

ที่เกิดนึกถึงคําถามใหมๆ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวของ หรืออาจจะไปคนพบความรูใหมๆ ก็นํามาเขียนในสวนนี้ อาจใชเปน

พื้นที่ในการสรุปเนื้อหาก็ได โดยสวนนี้จะเขียนเมื่อเวลาผานไปนานกวา 24 ชั่วโมง หรือ 7 วันแลว

  ทกัษะการจดบนัทกึนบัวาเปนทกัษะในการเรียนท่ีสาํคญัและจําเปนมากสําหรับการเรียนรู การจดบนัทกึเปน

วิธีการการเรียนรูวิธีอภิปญญาในการวางแผน ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียนรูของตนเอง ซึ่งวิธีการนี้ตองอาศัย

การฝกฝนและใชประสบการณสวนตัวของผูเรียน  ซึ่งสอดคลองกับ McKcachic (2002) ที่กลาวถึงคุณคาของ            

การจดบันทึกวาการจดบันทึกเปรียบเสมือนความจําภายนอกของผูเรียนใชสําหรับการทบทวนบทเรียน และ                 

การจดบันทึกชวยในเรื่องความจําท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการขยายและการเปล่ียนรูปความคิดซ่ึงกระบวนการน้ี         

เรียกวาการใสรหัส โดยการใสรหัสใหเกิดความจําข้ึนอยูกับการใชคําที่มีความหมาย มีความเปนรูปธรรม และ               

สิ่งที่เรียนรูที่เปนภาพจะทําใหสัญลักษณทํางานในแงความจําไดดีกวา 

  จากประสบการณในการสอนพบวานักศึกษาสวนใหญจดบันทึกไมได จดไมเปน พยายามจดอยางละเอียด

เกินความจาํเปน ไมมกีารสรุปประเดน็ ไมมกีารเรียบเรยีงความคดิ เกิดความทอแททีจ่ะจดและหยดุจด  ผูวจิยัรับผิดชอบ

สอนวิชาพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนในระดับประถมศึกษา นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนจะเปนนักศึกษา     

สาขาวิชาการประถมศึกษาช้ันปที ่1 ซึง่สอดคลองกบั วรชาติ  อาํไพ (2557) ไดเสนอแนวคดิวานกัศกึษาท่ีเริม่ตนเรยีน
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ปแรกของมหาวิทยาลัยมักจะประสบปญหาในดานการจดบันทึกเพราะขาดประสบการณ ที่สําคัญคือ ไมรูเทคนิค     

ในการจดบันทึก  และจากผลการวิจัยของ ชนิดาภา  ยั่งยืน, จิตติมา  รักนาค และ วรชาติ  อําไพ (2554) พบวา 

มหาวิทยาลัยควรดาํเนินการพฒันาทักษะการเรยีนโดยมหาวทิยาลัยตองใหความสาํคัญตอการพัฒนาทกัษะการเรยีน

โดยเฉพาะนักศึกษาปที่ 1 เนื่องจากมีผลตอความสําเร็จทางการเรียนของนักศึกษาและหากนักศึกษาสามารถเรียน

ไดนักศึกษาก็จะอยูในระบบโดยไมมีการออกกลางคันซึ่งผูวิจัยไดสอนวิชาพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน             

ในระดับประถมศึกษามาโดยตลอด วิชาน้ีเปนวิชาเอกบังคับสําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   

การประถมศึกษาช้ันปที่ 1 ซึ่งเปนนักศึกษาท่ีขาดประสบการณ  ทักษะการเรียนในการจดบันทึก  พบไดจากการ     

ตรวจผลงานการจดบันทึกของนักศึกษาพบวาสอดคลองกับแนวคิดดังกลาว จงึเล็งเห็นความสําคัญของการพฒันาทักษะ

การเรียนรูของนักศึกษาดานการจดบนัทึกวา  นกัศึกษาทุกคนจําเปนท่ีจะตองพัฒนาปรับปรุงวิธกีารจดบันทึกของตนเอง

ใหมีประสิทธิภาพสอดคลองและเหมาะสมสําหรับตนเองอยูเสมอ  การสอนใหนักศึกษามีความสามารถในการ            

จดบันทึกเทากับการใหเครื่องมือในการเรียนรูอยางอิสระ ลดการพึ่งพาผูสอน  เปนวิธีการชวยใหประสบความสําเร็จ  

ในการศึกษาเลาเรียนตามหลักสูตรได  ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจนํารูปแบบการจดบันทึกคอรเนลลมาใชใน              

การจัดการเรียนการสอนโดยคาดหวังวานักศึกษาจะไดพัฒนาความสามารถจดบันทึกคอรเนลลอันสงผลใหมี         

ทักษะการเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความพึงพอใจในการเรียน

วัตถุประสงค
  1. เพือ่ศกึษาทกัษะการเรียนของนกัศกึษาในวชิาพฒันาการและการเรยีนรูของผูเรยีนในระดบัประถมศกึษา

หลังการใชกิจกรรมจดบันทึกคอรเนลล

  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนในระดับประถมศึกษา

ของนักศึกษากอนและหลังใชกิจกรรมจดบันทึกคอรเนลล

  3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนโดยใชกิจกรรมจดบันทึกคอรเนลล 

วิธีการวิจัย
  1. ขอบเขตพื้นที่  คือ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

  2. ประชากรและกลุมตัวอยางใชเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี            

สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพัฒนาการและ    

การเรียนรูของผูเรียนในระดับประถมศึกษา  (EED 2102) ในภาคเรียนที่ 2/2557 หมูเรียน 01 จาํนวน 53 คน 

  3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   แบงออกเปน 2 ประเภท

   3.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 9 แผน และแบบบันทึกกิจกรรม

การจดบันทึกคอรเนลล จํานวน 8 แบบ  
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   3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก

    3.2.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนใชทดสอบความรูความเขาใจกอนและหลงัเรยีน เปน

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ หาคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยคํานวณคาดัชนี  

ความสอดคลอง ระหวาง 0.6 - 1.00 ซึ่งมีคุณภาพระดับดีผานเกณฑ หาคาความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.75

    3.2.2 แบบประเมนิความสามารถในการจดบนัทกึคอรเนลลโดยพฒันามาจาก ERHSAVID Cornell 

Note Taking Rubric วดัโดยใชเกณฑการใหคะแนนการตรวจผลงานการเขียนบันทึกโดยใชเกณฑการประเมิน (Rubric)

    3.2.3 แบบประเมินพฤติกรรมระหวางเรียนในดานการปฏิบัติงาน และดานคุณธรรมใชประเมิน

พฤตกิรรมของนกัศกึษาระหวางเรียนเปนแบบประเมนิการปฏบิตังิานกลุมโดยผูวจิยัเปนผูประเมนิ  จาํนวน 5 รายการ 

สวนดานคุณธรรมใชแบบประเมินคุณธรรมการทํางานของตนเองโดยนักศึกษาเปนผูประเมิน จํานวน 5 รายการ          

วัดโดยใชเกณฑการใหคะแนน (Rubric) หาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง 

ระหวาง 0.6 - 1.00 ซึ่งมีคุณภาพระดับดีผานเกณฑ 

    3.2.4 แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียน เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 

28 ขอ มีประเด็นการประเมินจําแนกเปน 6 ดาน ไดแก ดานผูสอน ดานเนื้อหา  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน          

ดานส่ือและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน และทายแบบสอบถามใหนักศึกษาเขียนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม นํา             

แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนไปหาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยคํานวณคาดัชนี             

ความสอดคลองระหวาง 0.8 - 1.00 ซึ่งมีคุณภาพระดับดีผานเกณฑ หาคาความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.84  

  4. การวิเคราะหขอมูล 

   การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบกอนและ  

หลังเรียน  การทดสอบคาทีของคะแนนเฉลี่ยการวัดความสามารถของนักศึกษาในการเรียนโดยใชกิจกรรมจดบันทึก

คอรเนลล คะแนนเฉลีย่การสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุมและคณุธรรมการทํางานของนกัศกึษา คะแนนเฉลีย่

การวัดความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียน แปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ

   สวนขอมลูเชงิคณุภาพใชการวเิคราะหเนือ้หาจากขอเสนอแนะปลายเปดทายแบบสอบถามความคดิเห็น

ผลการวิจัย
  1. นักศึกษามีคะแนนทักษะการเรียนโดยการจดบันทึกแบบคอรเนลล จํานวน 8 ครั้ง ผานเกณฑที่กําหนด

ไวในระดับดีมาก ( X = 20.07 ,SD =3.81 ) ดานพฤติกรรมระหวางเรียน  ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมมีพฤติกรรม

ในระดบัด ี ( X = 14.68 ,SD =4.20) และดานคุณธรรมโดยภาพรวมมพีฤติกรรมในระดบัด ี ( X = 14.05 ,SD = 4.04 )      

เชนกัน

  2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชกิจกรรมจดบันทึกคอรเนลล วิชาพัฒนาการและการเรียนรู

ของผูเรยีนในระดับประถมศกึษามคีะแนนเฉลีย่กอนเรียน 15.96 และมคีะแนนเฉลีย่หลังเรยีน 24.04 และเมือ่เปรียบเทียบ
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ระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาสูงกวากอนเรียนอยาง

มนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05 สรปุไดวาหลังการเรียนนกัศกึษามคีวามรู ความเขาใจเกีย่วกบัเนือ้หาวชิาเพิม่ขึน้

  3. ความคดิเหน็ของนกัศึกษาท่ีมตีอการเรียนวชิาพฒันาการและการเรียนรูของผูเรียนในระดบัประถมศึกษา

โดยใชการจดบันทึกคอรเนลล โดยภาพรวมนักศึกษาเห็นดวยในระดับสูง  ( X = 4.35, SD = 0.59) จึงกลาวไดวา

นักศึกษาสวนใหญเห็นดวยวาการจดบันทึกคอรเนลลทําใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการเรียน 

  สวนการวิเคราะหเน้ือหาจากขอเสนอแนะปลายเปด  นักศึกษาสรุปวาการจดบันทึกจะงายข้ึน รวดเร็วข้ึนถา

เนือ้หาวชิาทีม่ขีัน้ตอน ตองใชทกัษะการจับใจความสาํคญัจากการฟงบรรยายและอานเอกสาร หรอืเพิม่เตมิการสบืคน

จะทําใหตนเองไดพัฒนาทักษะการเรียนมากขึ้น

อภิปรายผล
  จากผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาดังนี้

  1. นกัศกึษามทีกัษะการเรยีนโดยใชการจดบนัทกึผานเกณฑทีก่าํหนดไว  การจดบนัทกึคอรเนลลสงผลให

ความสามารถในการจดบันทกึของนกัศกึษาเพ่ิมขึน้จากคะแนนในการทดลองคร้ังแรกทีอ่ยูในระดบัพอใช  จนกระทัง่

พฒันาความสามารถในการจดบนัทึก ในภาพรวมจะมคีะแนนเฉลีย่ในระดบัดีมาก นบัวาการใชการจดบนัทึกคอรเนลล

ชวยสงเสริมทักษะการเรียนของผูเรียนไดดี ทั้งนี้เนื่องมาจากปจจัยตางๆ  ดังนี้

   ประการแรกการจดบนัทกึกอใหเกดิความรูคดิตลอดเวลาขณะทีฟ่งบรรยายประกอบการนาํเสนอโดยใช

โปรแกรม Power Point  ศึกษาเอกสารประกอบการสอนไปพรอมกันสงผลใหความสามารถในการจดบันทึกของ

นกัศกึษาอยูในระดับดมีาก  อาจมีสาเหตุมาจากการจดบนัทกึทาํใหนกัศกึษาไดฟงบรรยาย สรปุความรู เลอืกจดบันทกึ

ใจความสําคัญในแตละคร้ังไดทบทวนความเขาใจและเกิดความรูคิดถึงส่ิงท่ีอานวากําลังอานเพ่ืออะไรและจะ             

แกปญหาอยางไร  ครัง้ทีเ่รยีนหากเกิดความไมเขาใจระหวางฟง  การจดบนัทกึชวยใหผูอานเห็นความคิดระหวางการ

ฟงของตนเองทีเ่ปนรูปธรรม  หากสิง่ท่ีตนเองฟงไมกอใหเกิดความเขาใจก็เห็นไดจากการจดบนัทึกวา  ตนยงัไมเขาใจ

เน้ือหาสวนใดของบทอานซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของ Castello & Monereo, (2005 อางถึงใน ปณิดา มณัยานนท,  

2554) วาการจดบันทึกทําใหตอบคําถามไดดีเน่ืองจากเกิดการรูคิดตลอดเวลาท่ีจดบันทึกการท่ีผูเรียนสามารถ             

จดบนัทึกไดดวยคาํพูดของตนเองแสดงถงึความเขาใจในการฟงตรงกับทฤษฎีการรูคดิ (Meta-Cognition) ทีก่ลาววา       

ผูเรียนมีความตระหนักรูของตนเอง กลาวคือการท่ีผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจของตนเองขณะเรียนการรู 

คิดเกิดขึ้นในทุกกระบวนการ 5R ตั้งแตขั้นตอนการจดบันทึกลดขอมูลทองจํา  สะทอนคิดและทบทวนดังนั้นผูเรียน   

จึงมีความสามารถในการจดบันทึกผานเกณฑที่กําหนดไวในระดับดีมากสอดคลองกับผลการวิจัยของ ผัสสพรรณ 

ถนอมพงษชาติ (2550) ที่ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียน           

ชัน้ประถมศกึษาปที ่ 4 โดยใชวธิกีารจดบนัทกึคอรเนลล พบวา พฤติกรรมการเรยีนของนักเรียนโดยเฉล่ียทีไ่ดใชวธิกีาร

จดบันทกึคอรเนลลทีป่ระเมินโดยครหูลงัเรียนสูงกวากอนเรียนแสดงใหเหน็วาการจดบนัทกึคอรเนลลมสีวนชวยพัฒนา

พฤติกรรมการเรียนของผูเรียน และสอดคลองกับ  กิตติมา  สาธุวงษ (2551) ศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนโดยใช

รูปแบบการจดบันทึกคอรเนลลในวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน 2 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 2 วิทยาลัย
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กองทัพเรือผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่ไดเรียนโดยใชการจดบันทึกคอรเนลลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนอยาง     

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ.05 มคีวามคงทนในการเรียนรู  และมีความสอดคลองกบัผลการวจิยัของ ปณดิา  มณัยานนท 

(2554) ที่ศึกษาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังใชการจดบันทึกคอรเนลลและ                         

เปรียบเทียบความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชการจดบันทึกคอรเนลล นักเรียน   

ชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 ผลการวจิยัพบวา นกัเรยีนมคีวามสามารถในการอานภาษาอังกฤษผานเกณฑทีก่าํหนดไว และ    

มีความสนใจในการอานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

  ประการที่สอง  สาเหตุที่นักศึกษามีความสามารถในการจดบันทึกในระดับดีมากเน่ืองมาจาก ในการจัด     

การเรียนรูผูวิจัยไดพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ที่นําแนวคิด ขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพการเรียนของนักเรียน                     

ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ กองวิจัยทางการศึกษา  (2542) ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนเปน     

รูปแบบการพัฒนาแบบการสอนโดยตรงจากครู (Direct  Instruction) มีกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อสรางความรู               

ความเขาใจที่ตองพัฒนาทักษะการเรียน  นําเสนอวิธีการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับกรอบความคิด

ของหลักการพัฒนาศักยภาพการเรียน 

  ประการท่ีสาม  การเรียนรูโดยการจดบันทึกเปนกลวิธีการเรียนรูที่นําไปสูความรับผิดชอบและการพ่ึงพา

ตนเองของผูเรียน  การลดบทบาทผูสอนและใหผูเรียนไดเรียนรูที่จะจดบันทึกเองระหวางการเรียนการสอนสงผล        

ใหความสามารถในการจดบันทึกของนักศึกษาเพิ่มขึ้น สอดคลองกับ Kobayashi (2006) ที่วาผูสอนพยายามสอน       

ใหผูเรยีนรูจกัจดบนัทกึใหไดใจความครบถวนมากท่ีสดุ  ทาํใหผูเรียนทาํแบบทดสอบไดดขีึน้  แสดงวาการจดบนัทกึชวย

ในกระบวนการเรียนรู  การฝกฝนใหผูเรยีนรูจกัการอานโดยใชการจดบนัทกึคอรเนลลผานข้ันตอน 5R จากการท่ีผูวจิยั

ไดสอนการจดบันทึกคอรเนลลใหกับนักศึกษาซึ่งเพ่ิงผานพนระดับมัธยมปลายมาเพียงหนึ่งภาคเรียนพบวา                   

การปฐมนิเทศซึ่งถือเปนการแสดงตัวอยาง (Modeling) สูการสอนโดยชี้แนะแนวทาง (Guided Instruction) ตอดวย

การใหนักศึกษารวมมือกัน (Collaboration) สูขั้นตอนสุดทายคือฝกฝนดวยตนเอง(Independent Practice) เปน        

ขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพในการสอนทักษะการเรียนรู การจดบันทึกที่จะนําไปสูการพ่ึงพาตนเองของผูเรียนไดดีที่สดุ  

สาํหรับกลุมนักศึกษาทีเ่รียนออนพบวาข้ันแสดงตัวอยางและข้ันช้ีแนะแนวทางจาํเปนตองใชเวลามากกวาจึงจะเขาใจ

หลักการและสามารถเร่ิมชวยกันเรียนรูในชั้นการเรียนแบบรวมมือกัน   ผูวิจัยใชวิธีนําเสนอแบบฟอรมคอรเนลลลง

บนโปรแกรม PowerPoint เสรมิใหเกิดความเขาใจในทศิทางเดยีวกนัและการอภปิรายรวมกนัในชัน้เรยีนถงึส่ิงท่ีบนัทึก

ลงไปชวยใหเกิดปฎิสมัพันธในชัน้เรยีนและผูเรียนไมมคีวามกดดนัในการเรียน  เม่ือผานพนข้ันน้ีไปได ผูเรียนจงึสามารถ

จดบันทึกไดดวยตนเองโดยมีผูสอนใหความชวยเหลือตามที่ผูเรียนตองการ

  ประการทีส่ี ่ การประเมนิผลงานการจดบนัทึกคอรเนลสโดยใชรบูริกหรอืเกณฑการใหคะแนนทีล่ะเอียดชดัเจน

ตัง้แตขัน้ตอนที ่1-6 ทาํใหนกัศกึษาศึกษาประเดน็การประเมนิเปนแนวทางกอนทีจ่ะลงมอืเขยีนบนัทกึทาํใหนกัศกึษา

สามารถจดบันทกึทบทวนไดงายข้ึน  มพีฤติกรรมการเรียนท่ีดทีีผู่วจิยัสงัเกตตรวจผลงานพบ ไดแก การจดบันทกึขอมลู

ที่สําคัญจดประเด็นสําคัญจดคําสําคัญ จดเปนแผนภาพ ความคิด ตัวยอ สัญลักษณ ใชสี เนนคําศัพท/ คําสําคัญ      

ที่เกี่ยวของกับใจความสําคัญ  สรุปเนื้อหาที่เรียนในชองดานลางโดยเชื่อมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูในครั้งนี้กับสิ่งที่ไดเรียนรู

มาในบทเรียนกอน ใชเทคนิคการตั้งคําถามเพื่อสะทอนคิดพฤติกรรมเหลานี้แสดงถึงทักษะการเรียนรูที่นักศึกษา         
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ไดซึมซับจากการถูกฝกปฏิบัติทุกครั้งในการจัดการเรียนการสอนซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของผัสสพรรณ ถนอม

พงษชาติ (2550) ที่วาการจดบันทึกคอรเนลลมีสวนชวยพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน 

   นอกจากนี ้นกัศกึษาไดเขยีนสะทอนคิดวาในชวงแรกของการฝกเขียนเกดิความรูสกึตระหนกัถงึความสาํคญั

ของการจดบันทกึวาเปนพฤติกรรมพ้ืนฐานการเรียนท่ีนกัศกึษาใชเรยีนทุกเน้ือหาวิชาควรประกอบดวยทักษะการเรียน

ทีจ่าํเปนทีท่าํใหประสบความสาํเรจ็ เชน ทกัษะการฟง การอาน การจดบนัทกึ การจาํสวนพฤติกรรมสนบัสนนุการเรยีน

เปนลักษณะนิสัยที่ดีในการเรียน เชน ลักษณะนิสยัรับผิดชอบ  มีวินัยในตนเองตรงตอเวลา ขยันหมั่นเพียร เปนตน  

สวนผลงานการจดบันทึกในชวงแรกยังไมคอยพึงพอใจเมือ่เทียบกับเกณฑ แตไดฝกฝนในครัง้ตอมาทําใหผลงานการ

จดบนัทกึเริม่พฒันาขึน้รูสกึมกีาํลงัใจในการเรียน ไดเรยีนรูวธิกีารจดบนัทกึทีด่นีาํไปใชในการจดบนัทกึวชิาอืน่ไดชวย

ใหจดจํางายข้ึน ใชทบทวนกอนสอบ ผลการคนพบจากการสะทอนคิดของนักศึกษาสามารถนํามาอภิปรายผลมี     

ความสอดคลองกับแนวคิดของ Gettinger & Seibert (2002) ที่ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูทักษะการเรียนที่มี

ประสิทธิภาพไวโดยเห็นวารูปแบบในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนมี 4 ขั้น  ไดแกขั้นที่ 1 การทําใหดู

เปนตัวอยางขั้นที่ 2 การทําตามแบบมีครูใหคําแนะนําชวยเหลือ ขั้นที่ 3 การฝกโดยใหนักเรียนไดรวมฝกทํางานกับ

ครูหรือ และขัน้สุดทายทาํใหเกิดทักษะการเรียนอยางอตัโนมตัซิึง่สังเกตไดจากการใชทกัษะการเรียนในสถานการณอืน่ๆ

  2. นกัศึกษามผีลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยใชกิจกรรมจดบันทึกคอรเนลลวชิาพฒันาการและการเรียนรูของ

ผูเรียนในระดับประถมศึกษากอนเรียนและหลังเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 15.96 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 

24.04 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษา

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวาการใชกิจกรรมจดบันทึกคอรเนลลชวยสงเสริมผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนได ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ Stefanou, Hoffman & Vielee (2008) วาการจดบันทึกใน        

ชัน้เรียนระดับวทิยาลยัเปนกจิกรรมทีก่อใหเกดิการเรียนรูการจดบนัทกึ  ในขณะทีผู่สอนนาํเสนอส่ือทศันปูกรณกบัปริมาณ

ขอมูลที่ผูสอนนําเสนอบทเรียนผูเรียนที่เพิ่มขอมูลในบันทึกไดสมบูรณ  ทําขอสอบไดดีกวาเมื่อตองตอบคําถามแบบ

ประยกุตความรู  ทัง้นีเ้นือ่งจากคาํถามประเภทประยกุตใชความรู ตองใชความรูมากกวาการเรยีกคืนหรือความจาํและ

สอดคลองกบั Makany, Kemp & Dror (2008) ทีก่ลาววาการจดบันทกึเปนทกัษะทีส่าํคญัสาํหรบัการประสบความสําเรจ็

ทั้งการเรียนรูทางวิชาการและการใชเชงิพาณิชย  การจดบันทึกเปนเครื่องมือสรางความรูกลุม  ผูใชวิธีการจดบันทึก

แบบ Smart Wisdom  ทําคะแนนขอสอบทดสอบความรูไดดีกวาผูใชวิธีดั้งเดิมอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งช้ีใหเห็นถึง           

การใชกลวิธกีารจดบนัทกึทีเ่หมาะสมกับระดบัสติปญญาของผูเรยีน  การรูกลไกของสตปิญญานัน้มคีวามสมัพนัธกบั

การจดบันทึกที่มีและการนําเสนอความรูอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการใชกลวิธีที่เหมาะสมกับความสามารถทาง

สตปิญญาของผูเรยีนกอใหเกดิความเขาใจท่ีลกึซึง้  รวมถงึการบูรณาการการจดัการความรูซึง่สงผลใหเกดิการพัฒนา

ความสามารถของผูเรียนและสอดคลองกับ Tsai-Fu &Yogan (2010) ที่ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางภาษาที่ใชใน         

การจดบนัทกึกบัการสอน  การจดบนัทกึของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีป่ระเทศไตหวนัพบวา นกัศกึษาท่ีจดบันทกึแบบ

คอรเนลลทาํคะแนนในแบบทดสอบการฟงเพ่ือความเขาใจไดดกีวานกัศกึษาในกลุมอืน่และสอดคลองกับ Donohoo 

(2010 อางถงึในปณดิา  มณัยานนท, 2554) ทีน่าํการจดบนัทกึคอรเนลลไปใชในการสอนวทิยาศาสตร ชัน้มธัยมศึกษา

ปที่ 3 นักเรียนทําคะแนนเฉลี่ยไดสูงกวาหองอื่นท่ีไมใชการจดบันทึกแบบคอรเนลล โดยทําคะแนนไดสูงข้ึนรอยละ 
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10-20 จากภาคเรยีน  กอนนักเรียนมีผลการเรียนดีขึน้เน่ืองจากใชความคดิไปกับการจดบันทกึ  รวมท้ังการทบทวนบันทกึ

กอนสอบเปนสิ่งท่ีสงเสริมความสามารถในการทําคะแนนสอบ  การคิดเก่ียวกับบทอานไดดวยตนเองน้ันเปนปจจัย

สําคัญที่สงผลใหผลการเรียนของผูเรียนดีขึ้นกวาผูเรียนที่ไมไดใชการจดบันทึกคอรเนลล

  นอกจากการจดบันทึกคอรเนลลจะทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นแลวยังเปนการพัฒนา

ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษาเพ่ือใหกลายเปนบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ เปนแรงงานที่มีความรู และ

สามารถเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนือ่งตลอดชีวติซ่ึงมีความสอดคลองกบัผลการวิจยัของ  อไุรพรรณ  เจนวาณิชยานนท 

(2554) ที่ศึกษาการพัฒนาตัวบงช้ีคุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีของทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาตัว

บงช้ีคุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีของทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่สงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี พบ

วาตัวบงชี้คุณภาพทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร             

ตวับงช้ีที ่7 การจดบันทึกจากการฟงคําบรรยายมีแนวปฏิบตัทิีด่ขีองการจดบนัทกึไดแก  อานหนังสือตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอนลวงหนาจะทําใหเขาใจเร็วข้ึนและจดบันทึกไดงายขึ้น  ฝกฝนการเปนผูฟงท่ีดีคัดเลือกใจความ           

ที่สําคัญตีความขอมูลท่ีไดรับฟงและเรียบเรียงเปนภาษาของตนเองท่ีเขาใจงาย  สรุปเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญๆ             

จัดระเบียบเนื้อหาเปนลําดับขั้นตอนใหเปนระบบแลวจึงจดบันทึกการจดบันทึกใหใชใจความสั้นๆ หรอืใชคํายอแทน 

ตรวจทานบันทึกเมื่อจบคําบรรยายและอานทบทวนบันทึกคําบรรยายภายใน 24 ชั่วโมง  เพราะเมื่อทิ้งไวอาจทําให

ลืมคําบรรยายของผูสอนได

  3. นักศึกษาท่ีเรียนวิชาพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนในระดับประถมศึกษาโดยใชการจดบันทึก  

แบบคอรเนลล โดยภาพรวมมีความคิดเห็นตอการจดบันทึกในระดับสูงซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ คือ

      ประการแรกนักศกึษาเหน็ดวยวาดานเนือ้หา ( X =  4.49 ) ทีเ่รยีนนาสนใจทนัสมยัความครอบคลุมและ

สอดคลองกบัวัตถุประสงคมคีวามเหมาะสมกบัระดบัความรูความสามารถของผูเรยีนรวมทัง้สามารถนาํวิธกีารจดบนัทึก

คอรเนลล ไปประยุกตใชในสถานการณอื่น ๆ หรือวิชาอื่น ๆ   และสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม แกผูเรียนในเนื้อหา

มคีวามสอดคลองกับผลการวิจยัของ กติติมา  สาธุวงษ (2551) พบวา  นกัศึกษาทีไ่ดเรียนโดยใชการจดบันทึกคอรเนลล

มี ความพึงพอใจในการเรียนโดยเฉลี่ยในระดับมาก 

      ประการที่สองนักศึกษาเห็นดวยวาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  ( X = 4.48) มีเอกสาร ตํารา 

บทความ และสื่อประกอบในการเรียนรู  มีการใชสื่อที่หลากหลายรูปแบบมาใชในการเรียนการสอน และกิจกรรมให

ความรู ที่สามารถฝกปฏิบัติทุกบทเรียน  ผลการวิจัยนี้มีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ Stefanou, Hoffman & 

Vielee (2008) ทีว่าการจดบันทกึในช้ันเรียนระดบัวทิยาลัยเปนกจิกรรมท่ีกอใหเกดิการเรียนรูการจดบันทกึของผูเรยีน

ในขณะที่ผูสอนนําเสนอสื่อทัศนูปกรณกับปริมาณขอมูลที่ผูสอนนําเสนอบทเรียน

      ประการที่สาม นักศึกษาเห็นดวยวา ดานผูสอน ( X = 4.38 ) วาผูสอนแนะนําแนวการสอน การวัดและ

ประเมินผล ผูสอนมีความรู  ความสามารถ มีคุณธรรม  จริยธรรม บุคลิกภาพผูสอนมีการเตรียมความพรอม  เตรียม

การสอน และตรงตอเวลา  และดานการวัดและประเมินผลการเรียนมีคาเฉล่ียเทากันไดแกวิธีการวัดผลสอดคลอง

และเหมาะสมกบัเนือ้หา หลากหลายขอสอบครอบคลมุและสอดคลองกบัวัตถุประสงคและเน้ือหา  เกณฑการประเมิน

ผลมคีวามเทีย่งธรรม ชวยใหนกัศกึษามคีวามสามารถในการเรยีนรูทัง้เนือ้หาวชิา มคีวามสามารถจดบนัทกึคอรเนลล
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มากขึ้นซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับการวิจัยของ ปรีชา  วิหคโต (2539  อางถึงใน  ทวีศักด์ิ  จินดานุรักษ, 2543)             

ที่กลาวถึงการสนับสนุนนักศึกษาในสวนที่ไมใชวิชาการ (Non Academic Support) วาเปนการสนับสนุนดานจิตใจ 

เชน การแนะแนวใหคําปรึกษาเปนตนทําใหนักเรียนเรียนไดประสบความสําเร็จ เชน  ทักษะการฟง การอาน การจด

บันทึก  การจํา เปนตน

สรุป
  ผลการวจิยัสรุปไดวา นกัศึกษามีทกัษะการเรยีนจดบันทึกผานเกณฑทีก่าํหนดไวในระดับดีมาก มผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความคิดเห็นวาการจดบันทึกคอรเนลล

ทําใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการเรียนเพิ่มขึ้น  จากสรุปผลการวิจัยดังกลาว  ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการนํา

ผลการวิจัยไปใชและการทําวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้

  1. การเตรยีมความพรอมใหกบันกัศกึษากอนการวจิยั  ไดแก  การปฐมนเิทศมคีวามสําคัญซึง่ชวยใหนกัศกึษา

เขาใจหลกัการและวิธีการจดบันทึกอยางถูกตองเขาใจขัน้ตอน  การสะทอนคิดเปนข้ันตอนทีย่ากท่ีสดุ  ในการสอนให

นกัศกึษารูจกัสรปุใจความเร่ืองทีเ่รยีนพรอมทัง้แสดงความคิดเหน็ของตนเองมาจากความรูเดมิหรอืประสบการณของ

ตัวนักศึกษาเอง  ดังนั้นการสอนสะทอนคิดจึงเปนขั้นตอนที่ควรใหเวลาฝกฝนอยางเพียงพอ

  2. บทบาทของนักศึกษาในการเรียนรูทักษะเพื่อท่ีจะใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูดวยตนเองเปนเร่ืองท่ี

คอนขางยากสําหรับนักศึกษาในยุคปจจุบันท่ีมักใชการคัดลอกงานจากสื่ออิเล็กทรอนิกสและผูสอนควรมีบทบาทที่

เสริมในการเรียนรูดวยตนเองโดยอธิบายและยกตัวอยางในแตละขั้นตอนเพ่ือความเขาใจของนักศึกษา ผูสอนควร

ชี้แจงใหเขาใจถึงประโยชนในการเรียนรูที่จะรับผิดชอบในการเรียนของตนเองรวมถึงการพึ่งพาตนเองใหมากขึ้นเพื่อ

เปนการปูพื้นฐานการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น 

  3. การจดบันทึกคอรเนลลเปนเพียงรูปแบบหนึ่งของการจดบันทึกท่ีจะสงเสริมใหเกิดทักษะการเรียนรู

นักศึกษาที่มีพื้นฐานการเขียนและความถนัดในการเรียนรูที่ตางกันยอมมีวิธีในการชวยจดจําและทําความเขาใจ       

บทเรยีนทีต่างกนั ดงัน้ันผูสอนจาํเปนตองฝกฝนใหผูเรียนมทีกัษะและกระบวนการทีจ่ะเรยีนรูเพราะผูเรียนในสังคมปจจุบนั

และอนาคตจําเปนตองมีคุณสมบัติทั้งดานการคิด การปฏิบัติ และการแกปญหาซึ่งตองสรางสิ่งเหลานี้ใหผูเรียน

ตระหนักวาเปนองคประกอบสําคัญของการแสวงหาความรู

  4. การจดบันทึกคอรเนลลเปนรูปแบบหน่ึงของการจดบันทึกที่จะสงเสริมใหเกิดทักษะการเรียนรู               

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองในการเรียนรู นักศึกษาที่มีพื้นฐาน และความถนัดในการเรียนรูที่ตางกันยอม              

มีวิธีในการชวยจดจําและสรางความเขาใจเน้ือหาที่เรียนตางกัน  การวิจัยคร้ังตอไปอาจจะเปนการคนหารูปแบบ     

การจดบนัทกึทีห่ลากหลายในการเสริมทกัษะการเรียนรูทีน่าสนใจทาทายสอดคลองกับความสนใจของนกัศกึษาตอไป

  5. บทบาทของนักศึกษาและผูสอนเน่ืองจากการเรียนรูทักษะเพ่ือท่ีจะใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูดวย

ตนเองเปนเร่ืองที่คอนขางใหมสําหรับการเรียนรู  ผูสอนควรมีบทบาทที่เสริมในการเรียนรูดวยตนเองโดยผูสอน           

ควรทราบระดับความสามารถในการจดบันทึกของนักศึกษาเพ่ือที่จะอธิบายและแสดงตัวอยางในแตละขั้นตอนเพื่อ

ความเขาใจของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม  ควรชี้แจงใหเขาใจถึงประโยชนในการเรียนรูที่จะรับผิดชอบในการเรียน
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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการ            

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานขนาดเล็กของรัฐตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัวอยาง คอื ผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา 6 คน ผูอํานวยการโรงเรียน 30 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 60 คน โดยการ   

คัดเลือกแบบเจาะจง  และครู-อาจารย 120 คนซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายข้ันตอน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ การศึกษาเอกสาร และ การประชาพิจารณ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคา

เฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 

ผลการวจิยัพบวา 1) สภาพปจจุบนั และปญหาในการบรหิารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเลก็ของรฐัตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้  1.1) ดานวิชาการ มีหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนเพียงสวนหนึ่งของแตละ

กลุมสาระการเรยีนรู และ ไมมผีลตอการเรยีนในระดบัทีส่งูขึน้ 1.2) ดานบคุลากร ยงัไมมกีารนาํปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

มาใช เพราะตองบริหารจัดการตามระเบียบของทางราชการ 1.3) ดานงบประมาณ ยังมิไดบริหารจัดการโดยใช    

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เพราะตองดําเนินการตามระเบยีบกระทรวงการคลัง 1.4) ดานบริหารจัดการท่ัวไป ยงัไมมี

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติ ยังคงบริหารจัดการตามกฎ ระเบียบของทางราชการ แตมีโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2) รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง คือ FIT ECON Model (เศรษฐกิจแบบพอดี)

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กของรัฐ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Small Basic Government Schools Administration Model which 
Follow the Sufciency Economic Philosophy
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คําสําคัญ
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กของรัฐ    การบริหารจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract
  The purposes of this research were to study the conditions and the problems, as well as, indicate 

the model of basic small government school administration which follow the sufficiency economic              

philosophy. The samples were 6 educational service area office administrators, 30 school administrators, 

60 boards of basic school charter who were randomized by purposive sampling, 120 teachers who were 

randomized by multi-stage random sampling. The data were collected by means of questionnaire,           

observation, interview, document study, and public hearing. The collected data were then analyzed for 

mean, standard deviation, content analysis, content synthesis, and SWOT analysis. 1) The results                

indicated the conditions and the problems as following ; 1.1) Academic aspect ; there were sufficiency 

economic curriculum programs which were only a part of each subject and had no effect on the higher 

level of education 1.2) Personnel aspect ; there was no usage of sufficiency economic philosophy because 

of bureaucratic rules 1.3) Budget aspect ; there was no usage of sufficiency economic philosophy because 

of rules of Ministry of Finance 1.4) General administration aspect ; there was no usage of sufficiency 

economic philosophy since the administration was still under the bureaucratic rules. However, the                         

sufficiency economic projects were constructed as the extra activities. 2) The model of small basic                      

government school administration which follow the sufficiency economic philosophy was FIT ECON Model.

Keywords
  Small Basic Government Schools, Administrated Follow the Sufficiency Economic Philosophy

บทนํา
  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรฐัเปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีมบีทบาทหนาท่ีในการใหการศึกษาแกเยาวชน

ไทยต้ังแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึง่การบริหารจัดการสถานศกึษาท่ีผานมาท้ัง 4 ดาน มปีญหา 

ดังนี้ คือ 1) ดานการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กของรัฐทั้งหมด มีครูไมครบชั้นและไมครบ

สาระ ทําใหการเรียนการสอนไมประสบผลดีเทาที่ควร 2) ดานการบริหารวิชาการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก

ของรัฐสวนใหญไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากหลักสูตรที่กําหนดไว และไมสามารถ            

เพิ่มเติมเนื้อหาที่เปนประโยชนตอวิถีชีวิตของนักเรียน และคนในชุมชนไดดีเทาที่ควร 3) ดานการบริหารงบประมาณ     

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กของรัฐท้ังหมดมีงบประมาณนอย ไมสามารถจัดซ้ือวัสดุอุปกรณที่จําเปน เชน 

คอมพิวเตอรได เนือ่งจากการจดัสรรงบประมาณของทางราชการจะคดิตามรายหวัของนักเรยีนเปนหลกั สถานศึกษา
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ที่มีจํานวนนักเรียนไมมากนักก็จะไดรับงบประมาณนอยตามไปดวย ทําใหสถานศึกษาไมมีตนทุนเพียงพอใน              

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) สวนการบริหารทั่วไป  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กของรัฐสวนใหญขาดแคลน

ทั้งอาคารสถานที่ งบประมาณในการพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน ขาดแคลนงบประมาณ        

เพื่อการจัดซื้อจัดหาวัสดุสํานักงาน และพัสดุครุภัณฑ (รุง แกวแดง, 2546, 59-62 และ สํานักงานคณะกรรมการ     

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, 1-3)

  จากสภาพการณดงักลาว หากสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ของรฐันอมนาํปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงมา

ใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาท้ัง 4 ดานดังกลาว ก็อาจจะทําใหปญหาตาง ๆ ลดนอยลงหรือหมดสิ้นไป       

คุณภาพชีวิตของนักเรียนและคนในชุมชนก็อาจจะดีขึ้น แตเทาท่ีผานมา สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กของรัฐ       

ไดนอมนาํปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชในการบรหิารจัดการดานวชิาการเพยีงดานเดยีว เพือ่ใหการบรหิารจัดการ

สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานขนาดเล็กของรฐัมปีระสทิธภิาพทัง้ระบบ และเพือ่ประโยชนในการขยายผลไปยงัสถานศกึษาตาง ๆ               

ในประเทศไทยตอไป จึงทําวิจัยเพ่ือกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กของรัฐ             

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กของรัฐตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  2. เพ่ือกําหนดรูปแบบการบรหิารจัดการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเลก็ของรัฐตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

วิธีการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้

  1. การวิจัยเชิงคุณภาพ มีการดําเนินงาน ดังนี้

      1.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปญหาและสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แลววิเคราะหเน้ือหาและสรุปเพือ่ใหไดมาซึง่แกนแทของการดาํเนนิงานตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับปญหาและสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการวิจัยและแนวความคิดของผูอื่น

   1.2 สังเกตกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมในหลักสูตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง

สัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพและปญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก

สภาพที่เปนจริงในสถานศึกษา

   1.3 สงัเคราะหองคความรูเกีย่วกบัการดาํเนนิงานและการบรหิารจดัการตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอ

เพียงที่ไดจากการวิเคราะหผลของการศึกษาในขอ 1.1 และ 1.2 แลววิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค

ของประเด็นท่ีเปนองคความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานและการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว

สังเคราะหเปนรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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      1.4 จัดประชุมเพื่อประชาพิจารณรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ      

พอเพยีงท่ีไดจาก 1.3  กบักลุมตัวอยาง ไดแก ผูอาํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 6 คน ผูอาํนวยการโรงเรียน      

30 คน และครู 120 คน                      

      1.5 เคร่ืองมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  แบบบันทึกการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ                             

หลกัเศรษฐศาสตร พทุธเศรษฐศาสตร เศรษฐกิจพอเพียง และหนวยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง แบบสังเกตประกอบ

การสมัภาษณเก่ียวกบัการเรยีนการสอนและการดาํเนนิงานโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา แบบสมัภาษณ

เชิงลึกเก่ียวกับการเรยีนการสอนและการดาํเนินงานโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศกึษาและการบริหารจัดการ

สถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบบันทึกการประชุมกลุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแบบบันทึกการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของรูปแบบ

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (FIT ECON Model) 

  2.  การวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการ ดังนี้ 

      2.1  ใหกลุมตัวอยางที่เขารวมประชาพิจารณรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (FIT ECON Model)ตอบแบบสอบถามประกอบการประชาพิจารณ คือ ผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา 6 คน ผูอํานวยการโรงเรียน 30 คน และครู 120 คน                      

   2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามประกอบการประชาพิจารณ การสราง

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสรางขอคําถาม เสนอ                 

ผูทรงคุณวุฒิ หาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ไดคา IOC = 1.00 ทุกขอ นําขอคําถามไปทดลองใชกับประชากร                 

ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น ไดคา α = 0.963  ผูวิจัยดําเนินการ       

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง วเิคราะหขอมลูโดยการหาคาความถี ่คารอยละ การวเิคราะหและสงัเคราะหเนือ้หา และ

การวเิคราะหจดุแขง็ จุดออน โอกาส และอุปสรรค

ผลการวิจัย
  1. สภาพปจจุบันในการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมี ดังน้ี              

1) ดานวิชาการพบวา มีหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงแตยังมิไดนําสูการปฏิบัติอยางจริงจัง คงมีแตโครงการเสริม

หลักสูตรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 2) ดานการบริหารงบประมาณ พบวา ยังมิไดนาํแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพราะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 3) ดานการบริหารงานบุคลากร 

พบวา   ยังมิไดนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ หากแตบริหารจัดการบุคลากรภายใต

ภาวะขาดแคลนบุคลากร 4) ดานการบริหารท่ัวไป พบวา ยังคงยึดระเบียบการปฏิบัติราชการเปนหลักในดานการ

บริหารธุรการ การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม ยังมิไดนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน      

แนวทางในการปฏิบัติ หากแตบริหารจัดการบุคลากรภายใตภาวะขาดแคลน การบริหารกิจการนักเรียนมีโครงการ                    

เสริมหลักสูตรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
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  2. ปญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ปรากฏดังนี้             

1) ดานวิชาการพบวา 1.1) ครูไมมีเวลาเพียงพอกับการสอนเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนเศรษฐกิจพอเพียงไมมี

ผลตอการเรยีนในระดบัทีส่งูขึน้ 1.2) เนือ่งจากมคีรไูมครบชัน้และไมครบสาระการเรียนรู จงึดเูหมอืนมกีารนาํแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช นอกจากน้ีงบประมาณรายหัวมีนอย การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชดําเนินงานวิชาการ   

จึงเปนไปอยางอัตคัด 1.3) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาไมไดเนนเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 1.4) การวัดและ

ประเมินผลผูเรียนยังคงใชกระดาษเปนหลัก ระบบทะเบียนของโรงเรียนเปนระบบเอกสาร มีระบบฐานขอมูลโดยใช

คอมพิวเตอรนอย 2) ดานงบประมาณพบวา ไมมีการวิเคราะหความตองการท่ีจําเปนของโรงเรียนเพื่อการจัดทํา        

แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนการบริหารงบประมาณตองยึดระเบียบของกระทรวงการคลัง           

เปนหลัก 3) ดานบุคลากร พบวา ยังเปนบทบาทหนาท่ีของหนวยงานตนสังกัด สถานศึกษามีบทบาทนอยมาก               

4) การบรหิารทัว่ไป พบวา ยงัคงใชระบบเอกสารตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธิการ การกอสรางอาคารสถานทีต่องเปน

ไปตามแบบของกระทรวงศกึษาธิการ  ยกเวนงานกจิการนกัเรียนท่ีมโีครงการเสริมหลกัสูตรเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง

  3. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ FIT ECON 

Model โดย  1) F: Felt Need คือ ลด (Reduce) ความตองการสวนเกินใหเหลือเพียงความตองการที่จําเปน  2)          

IT: Immediately Technology คือ ใชสื่อหรือเทคโนโลยีที่จําเปนตองใชคน คือ คนเปนผูใชและควบคุมส่ือหรือ

เทคโนโลยี ตองไมใชสื่อหรือเทคโนโลยีที่คนไมสามารถควบคุมได  3) E: Education คือ   ใหความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ

พอเพียงแกบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานอื่น ๆ   4) C: Community คือ 

เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมทั้งในดานกําลังความคิดกําลังกาย และงบประมาณ  5) O: Omit Self-Desired 

/ Sacrifice / Omit Sensuality คือ เสียสละ ทํางานเต็มเวลา เต็มความสามารถ และเต็มใจ 6) N: Non-Disguised 

Unemployment คอื ลดการวางงานแบบแอบแฝง คอื บคุลากรทกุคนทํางานเตม็เวลา เตม็ความสามารถ และเตม็ใจ

อภิปรายผลการวิจัย
  1. จากผลการวิจัย พบวาสภาพปจจุบันในการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอพียง มีดังนี้

              1.1 ดานวิชาการ พบวามีหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงแตยังมิไดนําสูการปฏิบัติอยางจริงจัง คงมีแต

โครงการเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับกีรติวัฒน อัคเส (2543, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา      

การดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาขอนแกน: 

กรณศีกึษาโรงเรยีนบานหวยซนั และพบวา 1) โรงเรียนบานหวยซนั ดาํเนนิการโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 2 โครงการ 

และสอดคลองกบั   ณรงค ดอนศร ี(2543, บทคดัยอ) ทีไ่ดศกึษาสภาพปจจบุนั ปญหาและความตองการในการบรหิาร

จัดกิจกรรมการเรียนรูตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ 

และพบวา มกีารปฏิบตัใินระดบัปานกลางในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู และการบรูณาการโครงการเศรษฐกิจพอเพยีง

กับรายวิชาตาง ๆ   นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ  สํารวล อุนใจ (2543, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการจัดการเรียนการสอน

วชิากลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีงในจงัหวัดสระแกว และพบวา จดัใหผูเรียนมีประสบการณ
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ทํางานอยางงาย ๆ ในชีวิตประจําวันที่ไมเกินความสามารถ เปนพื้นฐานอาชีพตามความถนัดและความสนใจของ

นักเรียน โดยใหนักเรียนเปนศูนยกลางองคกรความรูและประสบการณ และสอดคลองกับ  ชัยรินทร ชัยวิสิทธิ์ (2545, 

บทคดัยอ) ทีไ่ดวจิยัเชงิปฏิบตักิารแบบมสีวนรวมเพ่ือสรางเสริมคานยิมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง ใหนกัเรียนและ

ชุมชนดวยโครงงานอาชีพ และพบวา หลังจากนักเรียนไดเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแลว ไดนํามาประยุกตใชใน

โครงงาน ปรากฏวานักเรียนมีคาใชจายในโครงงานอยางประหยดั มกีารใชวสัดุอยางคุมคา มกีารแลกเปลีย่นพันธุพชื 

พันธุสัตว และความรูตาง ๆ  นําเศษสิ่งเหลือใชในโครงงานมาใชประโยชน ปรึกษากับคนในครอบครัวและภูมิปญญา

ทองถิน่มากข้ึน โดยทกุคนในครอบครวัใหความรวมมอืสนบัสนนุ สวนความคดิเหน็ของนักเรยีนทีม่ตีอเนือ้หา กจิกรรม

การเรียนการสอน และครูผูสอนเปนไปในทางบวก และความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอการทําโครงงานอาชีพของ

นักเรียนเปนไปในทางบวกเชนเดียวกัน 

   1.2 ดานการบริหารงบประมาณ พบวายังมิไดนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง               

ในการปฏบิตั ิเพราะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึง่สอดคลองกับ  กรีติวฒัน อคัเส (2543, บทคัดยอ) 

ทีไ่ดศกึษาการดําเนนิงานตามโครงการเศรษฐกจิพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสํานกังานการประถมศกึษา

ขอนแกน: กรณศีกึษาโรงเรียนบานหวยซนั และพบวา  โรงเรียนไดรบัความรวมมอื และชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ 

ทัง้หนวยงานทางราชการและหนวยงานเอกชนในดานเงนิลงทนุ ซึง่ก็ตองบรหิารจดัการตามระเบยีบกระทรวงการคลัง

วาดวยการบริหารเงินนอกงบประมาณ และสอดคลองกับณรงค ดอนศรี (2543, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหาและความตองการในการบริหารจัดกิจกรรมการเรียนรูตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ และพบวา ความตองการท่ีสําคัญในการบริหารกิจกรรมการเรียนรู              

ตามโครงการ ไดแก งบประมาณ 

   1.3 การบริหารงานบุคลากร พบวายังมิไดนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง                        

ในการปฏิบัติ หากแตการบริหารจัดการบุคลากรภายใตภาวะขาดแคลนบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับณรงค ดอนศรี 

(2543, บทคดัยอ) ทีไ่ดศกึษาสภาพปจจุบนั ปญหาและความตองการในการบริหารจดักิจกรรมการเรยีนรูตามโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ และพบวา ความตองการที่สําคัญใน

การบริหารกิจกรรมการเรียนรูตามโครงการ ไดแก การเตรียมความพรอมดานบุคลากร 

   1.4 ดานการบรหิารทัว่ไป พบวา ยงัคงยดึระเบียบการปฏบิตัิราชการเปนหลกัในดานการบรหิารธรุการ 

การบรหิารจัดการอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม ยงัมิไดนาํแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปนแนวทางในการปฏบิตัิ 

หากแตบริหารจัดการบุคลากรภายใตภาวะขาดแคลน การบริหารกิจการนักเรียน มีโครงการเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับ

เศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่สอดคลองกบักรีติวฒัน อคัเส (2543, บทคดัยอ) ทีไ่ดศกึษาการดําเนนิงานตามโครงการเศรษฐกจิ

พอเพยีงในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาขอนแกน : กรณศีกึษาโรงเรียนบานหวยซัน และพบวา 

1) โรงเรยีนบานหวยซนั ดาํเนนิการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 2 โครงการ และสอดคลองกับณรงค ดอนศรี (2543, 

บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการบริหารจัดกิจกรรมการเรียนรูตามโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ และพบวา ความตองการที่สําคัญ       

ในการบริหารกิจกรรมการเรียนรูตามโครงการ ไดแก การเตรียมความพรอมดานสถานที่ 
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  2. จากผลการวิจัยพบวาปญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ       

พอพียงมีดังนี้

        2.1 ดานวิชาการมีปญหา คือ มีเนื้อหาในหลักสูตรมากจนสอนไมทัน และไมมีผลตอการเรียนตอใน

ระดับท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากมีครูไมครบชั้นและไมครบสาระ การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ การจัดกลุมการเรียน       

การจัดตารางสอน การจัดครูเขาสอนตามตารางสอน การจัดครูสอนแทนจึงดูเหมือนมีการนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงมาใชและการนาํนวตักรรมเทคโนโลยมีาใชดาํเนนิงานวชิาการกเ็ชนกนั เน่ืองจากโรงเรยีนขนาดเลก็  มจีาํนวน

นกัเรยีนนอย งบประมาณรายหัวทีโ่รงเรยีนไดรบัมไีมมาก การนาํนวตักรรมเทคโนโลยีมาใชดาํเนนิงานวชิาการจงึเปน

ไปอยางอัตคดั บางคร้ังตองพ่ึงการมสีวนรวมของชมุชน เชน การจดัหางบประมาณภายนอกมาซือ้คอมพิวเตอร  เปนตน 

การปรับปรุงแผนการสอนเปนความรับผิดชอบของครูผูสอน สวนการจัดหา จัดทํา ใช บํารุงรักษา และสงเสริมผลิต

สื่อการเรียนการสอนดูเหมือนจะเปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยปริยาย  เพราะโรงเรียนขาดแคลน         

งบประมาณ การพฒันาหลกัสตูรของสถานศึกษาไมไดเนนเรือ่งเศรษฐกิจพอเพียง เพราะสวนใหญจะใหความสาํคญั

กับภูมิปญญาทองถ่ิน  ซึ่งในชวงท่ีผานมาจะเนนหลักสูตรทองถ่ินมากกวาหลักสูตรสถานศึกษา แตการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู การจัดสอนซอมเสริม จัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตรบางโรงเรียนไดจัดทําโครงการ/กิจกรรม

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร แมจะมีหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงแตโรงเรียนก็ยังดําเนินการ

ไดไมเต็มหลักสูตร เพราะขาดแคลนครูผูสอน และครูผูสอนมีภาระงานสอนและงานอื่น ๆ เกินกวาจะดําเนินการได

เต็มที่ การดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน การสรางและปรับปรุงเครื่องมือ การจัดใหมีเอกสารแบบฟอรม

เก่ียวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน การดําเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลประเมินผลการเรียน และ                 

งานทะเบียนนักเรียนยังไมไดนําแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  เพราะเครื่องมือที่ใชในการวัดและ

ประเมินผลผูเรยีนยังคงใชกระดาษทีม่ปีระสทิธภิาพเพ่ือใหผูเรยีนไดแสดงออกซ่ึงความรู ความสามารถทางการศกึษา 

และระบบทะเบียนของโรงเรียนยังคงใชระบบเอกสาร และยังไมมีการใชระบบคอมพิวเตอรชวยเก็บขอมูล                     

เพื่อเปนฐานขอมูลของโรงเรียน  ทั้งนี้เพราะบุคลากรของโรงเรียนขาดทักษะในการใชคอมพิวเตอรการนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาลาชา ไมจริงจัง เปนเพียงสวนหน่ึงเล็ก ๆ ของ         

กลุมสาระวิชาและไมมีผลตอการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไป ทั้งที่เปนเนื้อหาวิชาที่มีคุณคาตอการดําเนินชีวิตของคน  

ในสังคมจึงทําใหมีปญหาในดานการบริหารวิชาการดังกลาวมาแลว

   2.2 ดานงบประมาณ มีปญหา คือ การจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน                

มกัทาํตาม ๆ  กนัโดยขาดการวเิคราะหความตองการจําเปนของโรงเรียน โดยยังตองยดึระเบียบของกระทรวงการคลัง

ซึ่งไมสามารถดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาเร่ืองการบริหารจัดการ                   

งบประมาณไมใชแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นับตั้งแตการจัดตั้งงบประมาณของรัฐบาล กระทรวงการคลัง         

สถานศกึษาจะตองถกูตรวจสอบในเร่ืองความถูกตอง โปรงใสในการใชงบประมาณการบรหิารจัดการงบประมาณจงึ

เปนไปตามประเพณีนิยมท่ียึดหลักความถูกตองของระเบียบกระทรวงการคลังเปนหลัก เพราะการบริหารจัดการ        

งบประมาณทีไ่มถกูตอง ผดิพลาด อาจถกูสอบสวน ลงโทษทางวนิยั และถือวาเปนการประพฤตชิัว่อยางรายแรง และ

มีผลตอตําแหนงหนาที่การงานของผูรับผิดชอบ 
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   2.3 ดานบคุลากรมปีญหา คอื ไมเปนไปตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง หากแตเปนไปตามระเบยีบ

กระทรวงศึกษาธิการ ความจําเปนของโรงเรียน หนวยงานตนสังกัด หรือความตองการของบุคลากรเอง ระเบียบ

กระทรวงศกึษาธกิารวาดวย  เร่ือง สวสัดกิารขาราชการ ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวาการเปนนติบิคุคลของสถานศกึษาขนาดเลก็

ยังไมสามารถปฏิบัติไดอยางเต็มที่จึงทําใหการบริหารจัดการดานบุคลากรไมสามารถดําเนินการตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงได ยังคงตองบริหารจัดการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

   2.4 ดานการบริหารทั่วไปมีปญหา คือ ไมเปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากแตเปนไป  

ตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธิการ ยงัคงใชระบบเอกสาร การกอสรางอาคารสถานทีต่ามแบบของกระทรวงศกึษาธิการ 

ยกเวนงานกจิการนกัเรยีนทีม่โีครงการเสริมหลกัสตูรเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง แตดวยขอจาํกดัของจาํนวนบคุลากร 

จึงดูเหมือนวามีการใชบุคลากรอยางคุมคา การวางแผน การกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน  ไมไดเนนในเรื่อง

เศรษฐกจิพอเพยีง การประเมนิจึงไมตรงตามแนวทางของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ทัง้น้ีอาจเปนเพราะวาการบรหิาร

จัดการสถานศึกษาตองเปนไปตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน การบริหารจัดการงานธุรการยังคงตองใชเอกสาร

ที่นาเช่ือถือ  การบริหารอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมยังคงตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งบาง

โรงเรยีนมอีาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอมเกนิความจาํเปน เพราะจาํนวนนกัเรยีนลดลง สวนบางโรงเรยีนยงัมไีมเพียงพอ 

สวนการบรหิารกิจการนกัเรยีน มโีครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเปนโครงการท่ีโรงเรยีนไดบรรจุไวในแผนปฏบิตักิารประจาํ

ปของโรงเรียน เพราะเปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเปนไปตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

  3. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ FIT ECON 

Model ซึ่ง F: Felt Need เปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง IT: Immediately Technology เปนไปตาม       

หลักพุทธเศรษฐศาสตร E: Education ตองใหการศึกษา ใหความรู สรางเขาใจ บมเพาะใหเห็นคุณคาของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการนําสูการปฏิบตัใินวถิชีวีติ C: Community การบรหิารจัดการดานเศรษฐกจิพอเพียง  จาํเปน

ตองอาศัยความรวมมือ รวมใจจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่มีขอจํากัดในเรื่อง

จาํนวนบุคลากร O: Omit Self-Desired, Sacrifice, Omit Sensuality ในภาวะทีโ่รงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนบุคลากร 

และบุคลากรมีงานประจําทั้งที่เปนงานสอน และงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากงานสอน บุคลากรจึงตองมีจิตใจเสียสละ        

เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนไทยมีจิตวิญญาณตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง N: Non-Disguised Unemployment 

ในภาวะที่โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนบุคลากร และบุคลากรมีงานประจําท้ังท่ีเปนงานสอน และงานอื่น ๆ                         

ที่นอกเหนือจาก งานสอน ซึ่งดูเหมือนวาบุคลากรจะทํางานเต็มกําลัง เต็มเวลา และเต็มความสามารถ ถาเปนไปได

ควรมีการวิเคราะหเกี่ยวกับการวางงานแบบแอบแฝง และตองลดการวางงานแบบแอบแฝงใหหมดไป

สรุป
  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐขนาดเล็กมีปญหาในการบริหารจัดการเนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรทาง      

การศึกษาทุกดาน ไดแก ขาดบุคลากร ขาดงบประมาณ ขาดวัสดอุปุกรณ ครภุณัฑ และอาคารสถานที ่รวมท้ังขาดแคลน

เวลาเพราะตองรวมมือรวมใจกนัดําเนินงานใหครอบคลุมทุกบทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาในภาวะทีข่าดแคลน หาก

สถานศึกษาไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติ อาจทําใหปญหาตาง ๆ ดังกลาวลดลงหรือหมดไป
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ในท่ีสุด จากผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา รูปแบบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู การปฏิบัติในการบริหาร                       

จดัการสถานศึกษา คอื FIT ECON Model ดงันี ้1) ลด (Reduce) ความตองการสวนเกนิใหเหลือเพียงความตองการที่

จาํเปน (Felt Need) 2) ใชสือ่หรือเทคโนโลยทีีจ่าํเปนตองใชบคุลากร คอื บคุลากรเปนผูใชและควบคมุส่ือหรือเทคโนโลยี 

ตองไมใชสื่อหรือเทคโนโลยีที่คนไมสามารถควบคุมได (Immediately Technology) 3) ใหความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียงแกบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ (Education) 4)            

เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมทั้งในดานกําลังความคิด กําลังกาย และงบประมาณ (Community) 5) เสียสละ 

ทาํงานเตม็เวลา เตม็ความสามารถ และเต็มใจ (Omit Self-Desired / Sacrifice / Omit Sensuality) 6) ลดการวางงาน   

แบบแอบแฝง คอื บคุลากรทุกคนทาํงานเต็มเวลา เตม็ความสามารถ และเตม็ใจ (Non-Disguised Unemployment)  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการปฎิบัติงาน ดังนี้  

  1. กระทรวงศึกษาธิการ ควรนํา FIT ECON Model ไปกําหนดเปนนโยบายในการบริหารจัดการ                 

สถานศึกษาเพื่อใหเปนไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  2. สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรนํา FIT ECON Model ไปกําหนดมาตรการ และ

วธิดีาํเนนิการ รวมท้ังกําหนดดชันีชีว้ดัเพือ่การประเมินการดําเนนิงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา

  3. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ควรนํา FIT ECON 

Model ไปกําหนดเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรนํา FIT ECON Model ไปกําหนดเปนประเด็นเพื่อการนิเทศ และ

ติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษา

  5. สถานศกึษาควรนํารปูแบบ FIT ECON Model ไปใชในการบริหารจัดการสถานศกึษา และควรดําเนินการ

ดังตอไปน้ี 1) ใหความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแกครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 2) ลดคาใชจาย           

สวนเกินในโรงเรียน 3)ใหครูทํางานเต็มเวลา 4) ใชเทคโนโลยีขนาดกลางที่คนยังมีบทบาทอยู 5) เปดโอกาสใหชุมชน

มีสวนรวมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้

  1. ควรศึกษาประสิทธิผลของการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช FIT ECON Model

  2. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคในการนํา FIT ECON Model ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา
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บทคัดยอ
  การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาผลสัมฤทธิใ์นการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ศกึษาความคิดเห็นของ

ครูพีเ่ล้ียงตอความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรยีนรูของนักศึกษา  และศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาตอ

การเรียนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ  กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาช้ันปที่ 4  ที่           

ลงทะเบียนเรยีนรายวชิา  CI 4603  วธิสีอนในชัน้ประถมศกึษา 1  ประจาํภาคเรยีนท่ี 1  ปการศกึษา 2557  จาํนวน  46  คน 

เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก แผนบริหารการสอน เรื่อง การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู  จํานวน  18 ชั่วโมง           

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู  แบบสอบถามความคดิเห็นครูพีเ่ล้ียงตอความสามารถ

ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  และแนวทางการสนทนากลุม ซึ่งประกอบดวยประเด็นคําถาม 5 คําถาม                  

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ

คะแนนกอนและหลังเรียนโดยวิเคราะหดวยสถิติ t- test  และวิเคราะหเนื้อหา

  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

  1. นักศึกษาที่เรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา         

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2. ครูพีเ่ล้ียงมีความคิดเห็นตอความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของนกัศึกษาสาขาวิชาการ

ประถมศึกษา อยูในระดับมากที่สุด 

การใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
Using Cooperative Learning Method to Develop Lesson Plan Writing Ability 

for Elementary Program Students in Chiang Mai Rajabhat University

อรทัย  อินตา1*

1 อาจารย, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
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  3. นักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการทํางานเปนกลุม และกระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู                         

มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเพ่ิมข้ึน   มีความเห็นวาการใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ        

มีความเหมาะสมแตก็มีการเสนอวิธีการจัดการเรียนรูแบบอื่นบาง มีความมั่นใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู         

เมื่อไปทดลองสอนในสถานศึกษา ปญหาที่พบ อาทิ การขาดความรับผิดชอบและรูปแบบแผนไมตรงกัน เปนตน

คําสําคัญ
  วิธีการเรียนรูแบบรวมมือ   ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการรู

Abstract
  The purpose of this research were to study the achievement in writing lesson plans, the attitudes 

of teachers towards students ability in writing lesson plans, and the attitudes of students towards learning 

using cooperative learning method. The samples was 46 fourth year Elementary Program students who 

enrolled in CI 4603 Methods of Teaching in Elementary Education in the 1st semester of academic year 

2014. The research instrument was consisted of instructional management plan on lesson plan design 

for 18 hours, Achievement test in writing lesson plans, Questionnaires for teachers on the ability to write 

lesson plans, and the focus group responding to five questions. The data analysis included percentage 

(%), average ( X ), standard deviation (S.D.), comparison of the pre-test and post-test with statistical t- test 

and content analysis.

  The results were as follows:

  1. Students using cooperative learning method had higher academic achievement scores than 

before using cooperative learning method at .05 statistical significance 

  2.  The mentor teachers thought  lesson plan writing ability of elementary program students was 

at the most level.

  3. Students learned the process of group working and lesson planning. Their ability to write 

lesson plans was increased. The use of cooperative learning method was appropriate, but other learning 

methods are also suggested. They were confident in writing lesson plans for the experimental teaching 

in schools. The problems encountered were, for example, the lack of responsibility in group work and the 

mismatch of lesson plan formats.
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บทนํา
  ครู เปนผูมีบทบาทสําคัญในการอบรม สั่งสอน  ฝกฝน  ตลอดจนกลอมเกลาจิตใจของเด็ก  เยาวชน  และ

บุคคลผูเขารับการศึกษาใหเปนพลเมืองที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปน

มหาวิทยาลัยของรัฐที่เกาแกที่สุดในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาวิชาการในสาขาวิชาตาง ๆ ตาม

ความตองการของทองถิ่น และผลิตครูบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีหลักสูตรผลิตครูในประดับปริญญาตรี 5 ป ใน

ปการศึกษา 2557  จํานวน 17 หลักสูตร  

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  (5 ป)  กําหนดใหนักศึกษาไดเรียนรายวิชาวิธีสอน

ในช้ันประถมศึกษา เพื่อใหสามารถการออกแบบการจัดการเรียนรูได  ซึ่งหากออกแบบการจัดการเรียนรูไดอยาง

เหมาะสม  ยอมทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานของหลักสูตร  ดังนั้นการออกแบบการจัด  การเรียนรูจึง

ถอืเปนหวัใจสาํคญัในเตรยีมการกอนการจดัการเรยีนการสอน โดยเฉพาะอยางยิง่การออกแบบแผนการจัดการเรยีนรู  

แผนการจดัการเรียนรูจดัเปนหลกัสตูรระดับหองเรยีน  ซึง่ผูสอนมบีทบาทสําคญัในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู  

เพราะเปนแนวทางสําคัญในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาใน     

ปการศึกษา 2557  มีนักศึกษาชั้นปที่ 4 ซึ่งตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิธีสอนในชั้นประถมศึกษา กวา 93 คน  

โดยทีผ่านมาการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ใหนกัศกึษาสามารถวเิคราะหหลกัสตูรสูการเขียนแผนการจดัการเรียนรูนัน้

บรรลุผลท่ีคาดหวังไวคอนขางยาก  เนือ่งดวยขอจํากัดทางดานเวลาในการจัดการเรยีนการสอน ประกอบกบันักศึกษา

ที่มีจํานวนมาก ดังน้ันผูสอนจึงตองหาวิธีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อใหนักศึกษาสามารถเขียนแผนการจัด        

การเรียนรูไดโดยควรเปนวิธีการที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการชวยเหลือแนะนําซึ่งกันและกัน   

  วิธีการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนวิธีการที่จัดใหผูเรียนไดรวมมือและชวยเหลือกัน 

โดยแบงกลุมผูเรยีนทีม่คีวามสามารถแตกตางกนัออกเปนกลุมเลก็ ๆ มกีารทาํงานรวมกนัและแลกเปล่ียนความคดิเหน็ 

มีการชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  มีความรับผิดชอบรวมกันในสวนตนและสวนรวม  เพื่อใหตนเองและ     

สมาชิกในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2555, 41)  ผูวิจัยจึงมีความสนใจ

นาํวิธกีารจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืมาจัดการเรยีนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรยีน

รูของนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการประถมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิธีสอนในชั้นประถมศึกษา 

วัตถุประสงคการวิจัย
  1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาโดย

ใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ

  2. เพือ่ศกึษาความคิดเหน็ของครูพีเ่ลีย้งตอความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของนกัศกึษา

สาขาวิชาการประถมศึกษา



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับที่ 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559134

  3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนโดยใช

วิธีการเรียนรูแบบรวมมือ

ระเบียบวิธีวิจัย
  การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi - Experimental Design) ซึ่งผูวิจัยใชแบบทดลองกลุมเด่ียว  

(One Group Pretest-Posttest Design) เพื่อศึกษาผลการใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อพัฒนาความสามารถใน

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ที่ปรากฏเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ  

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

   1.1 ประชากร ไดแก นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ชั้นปที่ 4  จํานวน 93 คน

   1.2  กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปที่ 4 หมูเรียน กป 54. ค 5.2                   

ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา CI 4603 วิธีสอนในชั้นประถมศึกษา 1  ประจําภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2557  จํานวน 

46 คน  โดยสุมกลุมตัวอยางแบบงาย  (Simple Random Sampling)  ดวยวิธีการจับสลาก

  2.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก

        2.1 แผนบริหารการสอน เรื่อง การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 18 ชั่วโมง โดยใชวิธีการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

   2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบอัตนัย  

จํานวน 1  ขอ 2  ฉบับ ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน   

   2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นครูพี่เลี้ยงตอความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของ

นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา 

   2.4 แนวทางการสนทนากลุม (Focus Group)  เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการ        

ประถมศึกษา  ที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ  ประกอบดวยประเด็นคําถาม 5 ขอ  ไดแก  

ประเด็น 1 สิ่งที่ไดรับจากการเรียน เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู  โดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ  ประเด็น 2                  

การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือทําใหทานมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเพ่ิมข้ึนหรือไม

อยางไร ประเด็น  3 มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูหรือไม  

ประเดน็ 4  เม่ือไปทดลองสอนในสถานศกึษาทานมีความมัน่ใจในการเขยีนแผนการจดัการเรียนรูหรอืไมอยางไร และ 

ประเดน็ 5 ปญหาและอปุสรรคทีพ่บจากการเรยีน เร่ือง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวธิกีารเรียนรูแบบรวมมอื   
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  3. การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการในการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้

   3.1 แบงนักศึกษาออกเปน 10 กลุม โดยแตละกลุมมีสมาชิกคละความสามารถการเลือกนักศึกษานั้น

ใชผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาเปนเกณฑ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

        ระดับผลการเรียน           จํานวนนักเรียน (คน)

        ตั้งแต  3.40  ขึ้นไป  คือ กลุมเรียนเกง        10  

        2.66 - 3.39    คือ กลุมเรียนปานกลาง    26 

        ตํ่ากวา  2.65   คือ กลุมเรียนออน     10   

   โดยสมาชิกกลุมที่ 1-6  มีสมาชิกกลุมละ 5 คน  กลุมที่ 7-10  มีสมาชิกกลุมละ  4  คนดําเนินการทดสอบ

กอนเรียน  ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบอัตนัย   

      3.2 ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนตามแผนบริหารประจําบท เรือ่ง  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู  

จํานวน  18  ชั่วโมง  โดยเขาสอนครั้งละ  3  ชั่วโมง  จํานวน  6  ครั้ง  

   3.3  ใหนกัศกึษาออกไปฝกปฏบิตักิาร ณ สถานศึกษา โดยกําหนดใหนกัศกึษาออกแบบแผนการจัดการ

เรียนรูไมนอยกวา 3 แผน และใหครูพี่เล้ียงตอบแบบสอบถามความคิดเห็นครูพี่เล้ียงในสถานศึกษาตอการเขียน

แผนการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา

   3.4 ทาํการทดสอบหลงัเรยีนซึง่เปนแบบทดสอบแบบอตันยัใหเขยีนแผนการจัดการเรียนรู  โดยกําหนด

หัวเรื่องใหม ไมซํ้ากับแบบทดสอบกอนเรียน

   3.5 จดัการประชุมเพื่อสนทนากลุม (Focus Group) เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการ

ประถมศึกษาตอการพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือให             

ผูชวยวิจัยบันทึกเสียงการสนทนาหรือบันทึกขอมูลการสนทนาลงในกระดาษ  

   3.6 นําขอมูลมาวิเคราะห  แปลผล  สรุปและอภิปรายผล

  4. การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล

   4.1 การวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ของนักศึกษา

สาขาวิชาการประถมศกึษาโดยใชวธิกีารเรียนรูแบบรวมมอื โดยหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

แลวเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลังเรียนโดยวิเคราะหดวยสถิติ t- test  

   4.2  วเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคดิเห็นครูพีเ่ล้ียงในสถานศกึษาตอการเขยีนแผนการจดัการ

เรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา โดยหาคาเฉลี่ย  ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดยเปรียบ

เทียบกับเกณฑ (ชูศรี  วงศรัตนะ, 2552, 69)  ดังนี้

     คะแนนเฉลี่ยระหวาง  4.50 - 5.00  หมายถึง  มีความสามารถในระดับมากที่สุด

     คะแนนเฉลี่ยระหวาง  3.50 - 4.49  หมายถึง  มีความสามารถอยูในระดับมาก 

     คะแนนเฉลี่ยระหวาง  2.50 - 3.49  หมายถึง  มีความสามารถอยูในระดับปานกลาง

     คะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.50 - 2.49  หมายถึง  มีความสามารถอยูในระดับนอย

     คะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.00 - 1.49  หมายถึง  มีความสามารถอยูในระดับนอยที่สุด
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    4.3 ขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group)

       1) ขอมูลการสนทนากลุมที่ไดจากบันทึกขอมูล นํามาวิเคราะหเนื้อหา จัดขอความที่ไดให

เปนหมวดหมูและเรียบเรียง

       2) นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบดานภาษาและความถูกตองของขอมูลที่ไดเรียบเรียง

       3) นาํขอมลูทีไ่ดจดัหมวดหมูแลว ไปถามผูใหขอมลูวามคีวามถกูตองหรอืไมและลบขอมลูการ

บันทึกเสียง

ผลการวิจัย
  จากการวิเคราะหขอมูลผลปรากฏดังนี้

  1. ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู พบวาคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนทั้งโดย

ภาพรวมและแยกเปนรายกลุม  10  กลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนทดสอบหลัง

เรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน  

  2. ความคดิเหน็ของครพูีเ่ล้ียงตอความสามารถในการเขยีนแผนการจัดการเรยีนรูของนักศึกษา     จากการ

ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 9 องคประกอบ 30 ประเด็น พบวาโดยภาพรวมครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก

ที่สุด ( X  = 4.72) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวาเกือบทุกประเด็น ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด   

เชนกัน ยกเวนเพียงประเด็นเดียวในขั้นตอนการจัดการเรียนรู  ประเด็นสงเสริมใหเกิดสมรรถนะที่หลากหลาย                 

ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 4.48) เมื่อวิเคราะหผลแยกแตละองคประกอบของแผนการจัด            

การเรยีนรู  9  องคประกอบ  ไดแก สวนนาํ  มาตรฐานการเรียนรู และตวัชีว้ดั สาระสาํคญั จดุประสงคการเรียนรู  ครูพีเ่ลีย้ง     

มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดในทุกองคประกอบ

   หากแยกวิเคราะหเปนรายกลุม จํานวน  10  กลุม  พบวา กลุม  2 ถึงกลุม 10  ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็น

อยูในระดับมากที่สุด  สวนกลุม 1  ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

  3. ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาท่ีมีตอการเรียน เร่ือง การเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ จากการสนทนากลุม (Focus Group) ทั้ง 5 ประเด็น ไดนําเสนอขอสรุปดังนี้

   ประเด็น 1 สิง่ทีไ่ดรบัจากการเรียน เร่ือง การเขยีนแผนการจดัการเรียนรู โดยใชวธิกีารเรยีนรูแบบรวมมอื 

จากการสนทนากลุมนักศึกษาท้ัง 10 กลุม พบวา สิง่ท่ีนกัศึกษาไดเรียนรูกระบวนการทาํงานเปนกลุม ทัง้ความรับผิดชอบ  

การปรึกษาใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน  และไดเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  

   ประเด็น 2 การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือทําใหทานมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูเพ่ิมข้ึนหรือไมอยางไร  พบวา ทุกกลุมมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเพ่ิมข้ึน  เพราะได     

แลกเปลีย่นเรยีนรูกนัภายในกลุม  ยอมรบัฟงความคดิเหน็ของเพ่ือนสมาชกิ  ทาํใหออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอน

ไดอยางเหมาะสม  ตลอดจนการกาํหนดใหคะแนนการเขยีนแผนการจดัการเรียนรูเปนคะแนนของกลุม  ทาํใหทกุคน

มคีวามกระตือรือรนในการเรยีนรูเร่ืองการเขียนแผนมากข้ึน และทําใหเกิดความรบัผิดชอบตองานภายในกลุมมากข้ึน

กวาเดิม
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   ประเดน็ 3 มวีธิกีารอ่ืนทีเ่หมาะสมกบัการพฒันาความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูหรอืไม  

จากการสนทนากลุม พบวา  แตละกลุมมีความเห็นที่ตางกัน โดยบางกลุมไดเสนอวิธีการอื่น ซึ่งไดแก  การสอนเปน

รายบุคคล การศึกษาคนควาดวยตัวเอง และเสนอใหมอบหมายงานเปนงานเด่ียวและบางกลุมเสนอวาวิธีการเรียนรู

แบบรวมมือเหมาะสมดีแลว   

   ประเด็น 4 เมื่อไปทดลองสอนในสถานศึกษา  ทานมีความมั่นใจในการเขียนแผนการจัดการเรยีนรูหรือ

ไมอยางไร จากการสนทนากลุม พบวา ทุกกลุมมีความมั่นใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูมากขึ้น เพราะไดจัด

ทําแผนการจัดการเรียนรูเปนจํานวนมากทําใหเกิดความมั่นใจ และไดเรียนรูจากเพ่ือนและอาจารยอยางใกลชิดจน

เขียนแผนการจัดการเรียนรูได

   ประเด็น 5 ปญหาและอุปสรรคที่พบจากการเรียน เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู  โดยใชวิธีการ

เรียนรูแบบรวมมือ  พบวา  โดยรวมแลวจะเปนปญหาที่เกิดจากกระบวนการทํางานกลุม  อาทิ เพื่อนสมาชิกบางคน

ขาดความรับผิดชอบทําใหงานกลุมลาชา  ความคิดเห็นที่ไมตรงกัน และรูปแบบการเขียนแผนไมเหมือนกัน  ทําให

เสียเวลาในการจัดรูปแบบการพิมพ  

อภิปรายผล
  1.  ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ทั้งโดยรวมและแยกเปนรายกลุมทั้ง 10 กลุม พบวา         

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน  

สอดคลองกับงานวิจัยของ  มลาวัลย  นกหงษ  (2552) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความสามารถการคิดวิเคราะหเร่ือง โจทยปญหาทศนิยม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษา         

ปที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู สสวท. พบวา นักเรียนที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูตางกันมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถการคิดวิเคราะห แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีไดรับการเรียนรูโดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

ความสามารถในการคิดวิเคราะหตอวิชาคณิตศาสตร สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการเรียนรูโดยวิธีการจัดเรียนรูตามคูมือ

ครู สสวท. ทั้งน้ีเน่ืองดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือทําใหนักศึกษาแตละกลุมไดฝกเขียนแผนการจัดการเรียนรู  

รวมกัน ตลอดจนผลัดเปลี่ยนกันตรวจ  แลกเปลี่ยนเรียนรู  ใหขอเสนอแนะซึ่งกันและกัน  จึงทําใหมีความสามารถ        

ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูสงผลใหคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงขึ้น

  2. ความคิดเห็นของครูพี่เล้ียงตอความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยรวมครูพี่เล้ียงมี   

ความคดิเหน็อยูในระดบัมากทีส่ดุ  แตหากแยกวเิคราะหแตละองคประกอบ พบวา องคประกอบข้ันตอนการจดัการเรียนรู 

ประเด็นสงเสริมใหเกิดสมรรถนะที่หลากหลาย  ครูพี่เล้ียงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  แสดงใหเห็นวาในการ

ออกแบบขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูนัน้ยงัขาดกิจกรรมทีส่งเสริมใหผูเรยีนเกิดสมรรถนะท่ีหลากหลาย เมือ่วเิคราะหผล

แยกแตละองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ประกอบกับครูพี่เลี้ยงซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด            

ในทุกองคประกอบ  แสดงวาการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการเรียนรู         

แบบรวมมือ ทําใหนักศึกษาเขียนแผนการจัดการเรียนรูเปนที่พึงพอใจของครูพี่เลี้ยง
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  เมื่อแยกวิเคราะหเปนรายกลุม จํานวน  10  กลุม  พบวา กลุม  2 ถึงกลุม 10  ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมากที่สุด  มีเพียงกลุม 1  ครูพี่เล้ียงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาจากคะแนนการเขียน

แผนการจัดการเรยีนรูพบวา คะแนนเฉลีย่ของกลุมน้ีไมไดตํา่กวากลุมอ่ืน ๆ แตอยางใด การทีค่รูพีเ่ล้ียงมีความคดิเห็น

อยูในระดับมากซึ่งแตกตางจากกลุมอื่น ๆ อาจเปนเพราะระดับการใหคะแนนของครูพี่เลี้ยงแตละสถานศึกษา               

มีความแตกตางกัน  ซึ่งสมาชิกของกลุมที่ 1 ไปทดลองสอนในสถานศึกษาเดียวกันถึงสองคนในสี่คน  และทั้งสองมี

ครูพีเ่ล้ียงคนเดยีวกนั  ซึง่แตกตางจากลุมอ่ืนท่ีไปทดลองสอนในสถานศึกษาเดียวกนัเชนกันแตมคีรูพีเ่ล้ียงทีค่อยดูแล

แตกตางกัน   

  3. ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาท่ีมีตอการเรียน เร่ือง การเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ  จากการสนทนากลุม  (Focus Group)  ทั้ง  5 ประเด็น  

   ประเด็น 1 สิ่งไดรับจากการเรียน เร่ือง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู  โดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ 

พบวา ไดเรียนรูกระบวนการทํางานเปนกลุม ทั้งความรับผิดชอบ  การปรึกษาใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน                

ซึ่งสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  วิคตอเรีย  ขมิ้นเขียว (2550)  

เรื่อง การใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟง-พูด  และทักษะสัมพันธภาพระหวาง

บคุคลของนกัเรยีนระดบัตน  พบวา  ความสามารถดานการฟง พดู ของนักเรียนสูงข้ึน  และทักษะสมัพันธภาพระหวาง

บคุคลของนกัเรยีนมกีารพฒันาขึน้หลงัจากใชเทคนคิแบบรวมมอื   ดงัที ่สคุนธ  สนิธพานนท และ จนิตนา  วรีเกยีรตสินุทร 

(2556, 165)  กลาววา  การเรียนรูแบบรวมมือนัน้ผูเรยีนตองใชทกัษะในการทาํงานรวมกันจนสาํเร็จ มกีารแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล  มีการชวยเหลือและพึ่งพาอาศัยกัน            

มีความไววางใจซ่ึงกันและกัน  และนักศึกษายังไดเรียนรู เก่ียวกับกระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู                          

ซึง่ก็สอดคลองกับงานวจิยัท่ีตองการใหผูเรียนมีความรูในเรือ่งการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู   ดงัน้ันจากการสนทนา

กลุมในประเด็นน้ีอาจกลาวไดวา  บรรลุเปาหมายที่ผูวิจัยคาดหวัง คือ ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการทํางาน

กลุมและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู

   ประเดน็  2 การจัดการเรยีนการสอนแบบรวมมอืทําใหทานมคีวามสามารถในการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูเพ่ิมข้ึนหรอืไมอยางไร ทกุกลุมมีความสามารถในการเขยีนแผนการจัดการเรียนรูเพ่ิมข้ึน  เพราะไดแลกเปลีย่น

เรียนรูกันภายในกลุม  ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก  ทําใหออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได            

อยางเหมาะสม  ตลอดจนการกําหนดใหคะแนนการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเปนคะแนนของกลุม  ทําใหทุกคนมี

ความกระตอืรอืรนในการเรยีนรูเรือ่งการเขยีนแผนมากขึน้ และทาํใหเกดิความรบัผดิชอบตองานภายในกลุมมากขึน้กวาเดมิ  

ทัง้น้ีในกิจกรรมการเรยีนการสอนตามแผนบริหารประจาํบท  ผูวจิยัไดมอบหมายใหนกัศึกษาแตละกลุมเขียนแผนการ

จัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรและภาษาไทยในชั้นปตาง ๆ   โดยใหเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบรายชั่วโมง

สําหรับ 1 ภาคเรียน  ดังนั้นนักศึกษาจะตองเขียนแผนการจัดการเรียนรูอยางนอยกลุมละ 100  แผน  เฉลี่ยประมาณ

คนละ  25  แผน  และกําหนดคะแนนแผนการจดัการเรียนรูเปนคะแนนกลุมตามหลกัการจดัการเรียนรูแบบรวมมอืของ 

Kagan, (1994  อางจาก กณุทร ี เพช็รทวพีรมเดช, ชารดิา  สรยิาภรณ,  สคุนธ  สนิธพานนท และสรุยิา  บงัใบ  , 2552, 84)  
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สมาชิกแตละคนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู (Individual Accountability)   สมาชิกทุกคนใหความรวมมือและ

บทบาทเทาเทียมกัน  (Simultaneous)  สมาชิกแตละคนจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อกลุมประสบความสําเร็จ  

ขอมลูจากการสนทนากลุมในประเดน็นีย้งัสอดคลองกบัผลสัมฤทธ์ิในการเขยีนแผนการจดัการเรียนรู ซึง่พบวามคีวาม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน

   ประเดน็ 3 มวีธิกีารอ่ืนทีเ่หมาะสมกบัการพฒันาความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูหรอืไม  

ประเด็นน้ีแตละกลุมมีความเห็นท่ีตางกัน โดยบางกลุมไดเสนอวิธีการอ่ืน  บางกลุมเสนอวาวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ

เหมาะสมดีแลว   ทั้งน้ีผูวิจัยเปนผูสอนในรายวิชาวิธีสอนในชั้นประถมศึกษามาตั้งแตปการศึกษา 2552  เดิมน้ัน

จัดการเรียนการสอนโดยใหเขียนแผนเปนรายบุคคลแลวจึงทําการตรวจเพ่ือวัดและประเมินผล  ซึ่งปญหาท่ีพบคือ   

ผลงานของนกัศึกษาท่ีจะตองตรวจนัน้มีเปนจํานวนมาก และผลงานของแตละคนมีรปูแบบและคณุภาพท่ีแตกตางกัน  

เม่ือนําผลการตรวจมาสะทอนใหแกนักศึกษาเพ่ือปรับปรุงแกไข ก็จําเปนตองใหขอเสนอแนะทีละคนหรือจัดกลุม     

ผลงานทีม่ขีอเสนอแนะคลายกนัแลวจงึใหขอเสนอแนะเพือ่ใหปรบัปรงุแกไข  ทัง้นีข้ัน้ตอนดงักลาวตองใชเวลาในการ

ดาํเนนิการคอนขางมาก  แตเม่ือใชวธิกีารเรียนรูแบบรวมมอืพบวา ผลงานการเขียนแผนการจัดการเรยีนรูของนักศึกษา

มีคุณภาพมากขึ้น  เนื่องดวยนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของกลุม  เมื่อใหขอเสนอแกนักศึกษาเปนรายกลุม

เพื่อนสมาชิกก็จะคอยอธิบายหรือแนะนําซึ่งกันและกัน   มีการผลัดเปลี่ยนกันตรวจผลงานและปรับปรุงแกไขกอนที่

จะสงอาจารยทําใหลดภาระการตรวจผลงานไดมาก   นอกจากนี้การที่นักศึกษาแตละกลุมตรวจงานหรือกลั่นกรอง

ผลงานของเพ่ือนสมาชกิกอน  จงึทําใหนกัศึกษามีความรูความเขาใจและทักษะในการออกแบบแผนการจัดการเรยีนรู        

มากขึ้นดวย  สอดคลองกับหลักการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน (Positive Interdependence)  และการปรึกษาหารือกัน

อยางใกลชิด (Face-to-Face Promotive Interaction)  ซึ่งทําใหกลุมบรรลุเปาหมาย (Johnson & Johnson, 1994, 

31-32 อางถึงใน  ทิศนา  แขมณี, 2550, 99-101)   

  สาํหรบัประเดน็ทีน่กัศึกษามกีารนําเสนอวธิกีารอืน่ อาทิ  การสอนเปนรายบคุคล การศกึษาคนควาดวยตวัเอง 

และเสนอใหมอบหมายงานเปนงานเดี่ยว   อาจเปนเพราะนักศึกษายังขาดความไววางใจตอเพื่อนสมาชิก ตองการ

ใหผลงานการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูเปนผลงานเดยีว ในลกัษณะตางคนตางเรยีน  คอื  แตละคนตางกร็บัผดิชอบ

ดูแลตนเองใหเกิดการเรียนรูไมยุงเกี่ยวกับผูอื่น (สนิท  สัตโยภาส, 2547, 112)  และอาจเปนผลมาจากการจดัการ

เรียนการสอนในปจจุบนัมักสงเสริมการเรียนรูแบบแขงขัน  ซึง่สงผลใหนกัศึกษาเคยชนิตอการแขงขันเพ่ือใหไดมาซ่ึง

ผลการเรียนตามที่ตนคาดหวังมากกวาการรวมมือกัน  แตการเสนอวิธีการของนักศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยก็จะนําไป

พิจารณาปรับปรุงแกไขวธิีการจัดการเรียนรูในรายวิชาวิธีสอนในชั้นประถมศึกษาตอไป

   ประเด็น 4 เมื่อไปทดลองสอนในสถานศึกษาทานมีความมั่นใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูหรือ

ไมอยางไร ในประเด็นนี้ทุกกลุมมีความม่ันใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูมากขึ้น โดยใหเหตุผลวาเพราะได     

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูเปนจํานวนมากทําใหเกิดความมั่นใจ และไดเรียนรูจากเพ่ือนและอาจารยอยางใกลชิด

จนเขียนแผนการจัดการเรียนรูได  การท่ีผูวิจัยมอบหมายใหนักศึกษาเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบรายช่ัวโมงเปน

จํานวนไมนอยกวา 100 แผนตอหนึ่งกลุม เฉลี่ยแลวคนละประมาณ 25 แผน   เพราะตองการใหนักศึกษาเกิดทักษะ
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ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค  (Thorndike,  1920   อางจาก 

ศิริพร  ขีปนวัฒนา, 2551, 17) ในสวนของกฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) การที่นักศึกษาไดฝกหัดหรือกระทํา

ซํ้าๆบอยๆ ยอมจะทําใหเกิดความสมบูรณถูกตอง หรือยอมทําใหเกิดการเรียนรูไดนานและคงทนถาวร   

   ประเด็น 5 ปญหาและอุปสรรคที่พบจากการเรียน เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการ

เรียนรูแบบรวมมือ  พบวา  โดยรวมแลวจะเปนปญหาที่เกิดจากกระบวนการทํางานกลุม  อาทิ เพื่อนสมาชิกบางคน

ขาดความรับผิดชอบทําใหงานกลุมลาชา ซึ่งตามหลักการของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ Johnson & Johnson 

(1994, 31-32 อางถึงใน ทิศนา  แขมมณี, 2550, 99-101)  กลาววา ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน                      

(Individual Accountability)  เปนสิ่งสําคัญยิ่งของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  ดังนั้นในระหวางดําเนินการจัดการ

เรียนการสอน  ผูวิจัยจึงเนนย้ําเร่ืองความรับผิดชอบของสมาชิกมาโดยตลอด  และเม่ือมีขอรองเรียนเก่ียวกับ              

ความ รบัผิดชอบของเพ่ือนสมาชกิ  ผูวจิยัก็จะพูดคุยทาํความเขาใจและเสรมิกําลังใจในรูปแบบทีห่ลากหลาย อาจมีสมาชกิ

บางคนที่สงผลงานใหกลุมลาชาบาง แตเม่ือผูวิจัยกําหนดใหสงผลงานแตละกลุมก็สามารถสงผลงานตามเวลาที่

กําหนด   สวนปญหาความคิดเห็นที่ไมตรงกันนั้นเปนปญหาทั่วไปที่เกิดขึ้น ดังนั้นสมาชิกแตละกลุมจําเปนตองใช

ทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย (Interpersonal and Small-Group Skills)          

โดยเฉพาะทักษะการแกปญหาขัดแยง  การเคารพ  ยอมรับ  และการไววางใจกันและกัน ซึ่งผูวิจัยก็จะเนนยํ้าทํา    

ความเขาใจกับนักศึกษาเชนกัน   

  ปญหารูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของสมาชิกแตละคนในกลุมไมเหมือนกัน   ทําใหเสียเวลาใน

การจัดรูปแบบการพิมพ  ทัง้น้ีผูวจิยัไดมอบหมายใหเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบรายช่ัวโมง โดยมีตวัอยางรูปแบบ

การเขียนแผนการจัดการเรียนรูให    ปญหาดังกลาวเกิดจากรูปแบบการพิมพในโปรแกรมพิมพเอกสาร เชน รูปแบบ

ตัวอักษร การยอหนา  ชองระหวางบรรทัด เปนตน เพื่อแกปญหาดังกลาวนักศึกษาจะตองสื่อสารทําความเขาใจหรือ

มีขอตกลงเกี่ยวกับการพิมพใหชัดเจนยิ่งขึ้น  

  ดังนั้น  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือบรรลุผล ผูสอนจําเปนศึกษาทํา      

ความเขาใจในหลักการและขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือใหชัดเจน  สําหรับนักศึกษาท่ีเคยชินกับการเรียน  

ในลักษณะแขงขัน หรือตางคนตางเรียนก็จําเปนตองการปรับทัศนคติใหเห็นความสําคัญของการทํางานรวมกัน      

เปนกลุม สอดคลองกบังานวจิยัของ Tan (2015)  ซึง่ศกึษาเกีย่วกบัการประยกุตใชการเรยีนรูแบบรวมมอื ในการสอน

ภาษาอังกฤษ สําหรับโรงเรียนชนบท  โดยส่ิงท่ีพบคือปญหาในการประยุกตใชการเรียนรูแบบรวมมือท่ีครูยังขาด    

ความเขาใจในรูปแบบและขั้นตอน   ตลอดจนผูเรียนขาดจิตสํานึกและขาดทักษะในการเรียนรูรวมกันเปนกลุม            

ซึ่งสงผลตอการประเมินคะแนนของผูเรียน
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สรุป
  วิธีการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning)  เปนวิธีการที่เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการจัดการเรียน

การสอน เร่ือง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ในรายวิชา CI 4603 วิธีสอนในชั้นประถมศึกษา 1  เพราะทําให             

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพิ่มขึ้น  ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นตอการเขียนแผนอยูในระดับมากที่สุด                    

และนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการทํางานกลุม ตลอดจนไดพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  

เพราะเปนวิธีการที่ใหนักศึกษาที่มีความสามารถแตกตางกันไดทํางานรวมกัน  แลกเปล่ียนเรียนรูกันภายในกลุม  

ทําใหออกแบบแผนการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  ตลอดจนการกําหนดใหคะแนนการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูเปนคะแนนของกลุม  ทําใหทุกคนมีความกระตือรือรนและเกิดความรับผิดชอบตองานภายในกลุมมากข้ึน       

สิง่ท่ีจาํเปนสําหรบัการใชวธิกีารจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืคือควรช้ีแจงใหนกัศึกษาเขาใจในหลกัการและข้ันตอนการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือ   เพราะนักศึกษามักเคยชินกับการเรียนในลักษณะแขงขัน หรือตางคนตางเรียน จําเปน

ตองการปรับทัศนคติใหเห็นความสําคัญของการทํางานรวมกันเปนกลุมแบบรวมมือ

  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้

  1. ควรทําความเขาใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อเตรียม

ความพรอมใหกับนักศึกษากอนการวิจัย และใหคําปรึกษาอยางใกลชิดในระหวางการดําเนินการวิจัย

  2. ควรมีการศึกษาวิจัยวิธีการจัดการเรียนการสอนรปูแบบอื่น ในการพัฒนาความสามารถใน   

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

  3. ควรนําวธิกีารจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืไปประยกุตใชกบัการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาหรือเนือ้หา

อื่น ๆ  
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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพกําไรและความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพ

กําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากงบการเงินของ

บริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2554 ยกเวนกลุมธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย ประกันชีวิต และประกันภัย  โดยใช              

การวิเคราะหคุณภาพกําไร 4 วิธี คือ ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ดัชนีเงินสดจากการดําเนิน

งาน และรายการคงคางรวม 2 วิธี ทําการทดสอบความสมัพันธของตัวแปรดวยการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ 

  ผลการศึกษาคุณภาพกาํไร พบวา คณุภาพกาํไรทีว่ดัจากความเพยีงพอของกระแสเงินสดจากการดาํเนนิงาน 

และดัชนีเงินสดจากการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.3 และ -0.35  เทา ตามลําดับ สําหรับคุณภาพกําไรที่วัด       

จากรายการคงคางรวม 2 วิธี มีคาเฉลี่ยเทากับ -292,950,000 พันบาท และ 0.34 เทา ตามลําดับ และผลการศึกษา

ความสัมพันธของคุณภาพกําไรกับตัวแปรที่ประกอบดวยประเภทธุรกิจ ขนาดกิจการ อัตราสวนหนี้สินและสวนของ

ผูถือหุน ขนาดสํานักงานสอบบัญชี และประเภทรายงานของผูสอบบัญชี พบวา ประเภทธุรกิจมีความสัมพันธกับ

คณุภาพกาํไรในทิศทางตรงขามเฉพาะการวัดคุณภาพกาํไรจากรายการคงคางรวม  ขนาดของกิจการมคีวามสมัพันธ

ในทิศทางเดียวกับคุณภาพกําไรเฉพาะ การวัดคุณภาพกําไรจากรายการคงคางรวม และอัตราสวนหนี้สินและสวน

ของผูถอืหุนมคีวามสัมพนัธในทศิทางเดยีวกบัคณุภาพกําไรเฉพาะการวดัคณุภาพกําไรจากความเพยีงพอของกระแส

เงินสดจากการดาํเนนิงาน สวนขนาดของสาํนักงานสอบบญัชีและประเภทรายงานของผูสอบบัญชีไมมคีวามสมัพันธ

กับคุณภาพกําไร

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

Factors Affecting Earning Quality of Listed Companies in 
The Stock Exchange of Thailand

ประไพพิศ  สวัสดิ์รัมย1*

1ผูชวยศาสตราจารย, ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
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คําสําคัญ
  คุณภาพกําไร   ปจจัยที่มีอิทธิพล   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

Abstract
  The objectives of the study are to investigate earning quality and the relationship of factors           

affecting earning quality of listed companies in The Stock Exchange of Thailand. The secondary data are 

obtained from financial statements of listed companies in The Stock Exchange of Thailand during the 

accounting period from 1 January to 31 December 2006 – 2011 excluding banks, finance and Securities, 

and insurance companies. Four methods are used to analyze earning quality: Cash Flow Adequacy, 

Operating Cash Index, and two methods for Total Accruals. Relationship of variables was tested by mul-

tiple regression analysis.

  Results shows that earning quality measured by cash flow adequacy and operating cash index 

have the average at 3.3 and -0.35 respectively. Earning quality measured by two methods of total accruals, 

the average is 292,950,000 thousand baht and 0.34 respectively. And results of relationship between 

earning quality and variables include the types of business, size of business, debt to shareholders'          

equity ratios, size audit firm and the type of auditor's report show that types of business are related to 

earning quality adversely. Measurements of earning quality by total accruals and size of business have 

unidirectional relationship with earning quality. Measurements of earning quality by total accruals, debt 

to shareholders' equity ratios also have unidirectional relationship with earning quality. Adequacy of cash 

flow in operation, sizes of audit firm, and types of auditor's reports are not related to earning quality.   

Keywords
  Earning quality,   Factors Affecting, Stock Exchange of Thailand

บทนํา
  งบการเงินเปนขอมูลที่แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ โดยจะมีการจัดทําตามหลัก

การบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นจึงเปนขอมูลที่นาเชื่อถือและสรางความเช่ือมั่นแกกลุมผูใชงบการเงิน เชน นักลงทุน     

ผูบริหาร เจาหนี้ ลูกคา พนักงาน และผูที่สนใจ กําไรสูงสุดถือเปนเปาหมายและความตองการสูงสุดของธุรกิจ               

อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งที่ทําใหนักลงทุนสามารถตัดสินใจในการลงทุนไดอยางรวดเร็ว  ในการจัดทําและนําเสนอ           

งบการเงินไดจัดทําภายใตเกณฑคงคาง (Accrual Basis) นั่นคือ รายการและเหตุการณของกิจการจะมีการรับรู       

เมื่อเกิดขึ้นมิใชเมื่อมีการรับหรือจายเงินสด งานวิจัยของ Sloan (1996) ไดกลาววา กําไรตามเกณฑคงคางเปนขอมูล
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ชวยในการพยากรณความสามารถของกระแสเงินสดในอนาคตของนักลงทุน แตไมไดหมายความวา กระแสเงินสด

ไมมีสวนเกี่ยวของในการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของกิจการ ดังนั้นจึงควรมีการประเมินคุณภาพกําไร

ของกิจการ  กําไรที่มีคุณภาพสูงตองมาจากหลักความระมัดระวังที่ไมมีการแสดงรายไดสูงเกินจริงและตนทุนตํ่า        

เกินจริง และงบกําไรขาดทุนคุณภาพสูงคือ กําไรที่เปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนที่ใกลเคียงกัน (สถาบันพัฒนาความรู

ตลาดทุน, 2548)

  ดงันัน้ การตัดสนิใจลงทุนในหลกัทรัพยทีบ่รษิทัตางๆ เสนอขายนัน้ นกัลงทุนตองทําการศกึษาขอมลูเก่ียวกับ

บริษัทน้ันๆ อยางละเอียดถ่ีถวน เพราะการตัดสินใจลงทุนในแตละครั้งลวนมีความเส่ียง ฉะน้ัน นักลงทุนจําเปน         

ตองใหความสําคญักบัขอมลูตางๆ ทีเ่กีย่วของ แหลงขอมลูทีเ่ปนประโยชนตอการตดัสนิใจลงทนุของนกัลงทนุมาจาก

การวเิคราะหรายงานทางการเงนิทีซ่ึง่แสดงผลการดําเนนิงานและฐานะทางการเงนิของกจิการ หากผลการดาํเนนิงาน

และฐานะทางการเงินแสดงไวผิดพลาดโดยแสดงไวสูงหรือตํ่ากวาความเปนจริง อาจทําใหนักลงทุนไดรับ                   

ความเสี่ยงสูงจากการตัดสินใจลงทุนได  การวิเคราะหคุณภาพของกําไรจึงเปนอีกวิธีหน่ึงท่ีจะเปนตัวช้ีใหเห็นวา       

กําไรที่นําเสนอนั้น  แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการบริหารงาน และเปนเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียงของ          

หลักทรัพย รวมถึงเปนตัวบงชี้วาตัวเลขตางๆ ที่ปรากฏในงบการเงินนั้นไมทําใหผูใชงบการเงินเกิดการเขาใจผิด         

การวัดคุณภาพของกําไรจึงเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจของนักลงทุน วิธีการวัดคุณภาพกําไรมีหลายแนวคิด ไดแก 

การคนหาสัญญาณเตือนภัย  ประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการใชอยูซึ่งมีผลตอคุณภาพกําไร            

การประเมินฝายบริหาร  การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน การใชอัตราสวนจากระแสเงินสด (วรศักดิ์ ทุมมานนท, 

2543) และการใชรายการคงคางซึ่งจากการศึกษาของ Sloan (1996) ระบุวา รายการคงคางมีเสถียรภาพนอยกวา

สวนที่เปนกระแสเงินสด และกิจการที่มีระดับรายการคงคางสูงนั้นจะทําใหกําไรมีคุณภาพตํ่า 

  จากการวิจัยท่ีผานมามีหลายปจจัยท่ีมีผลทําใหคุณภาพกําไรของแตละบริษัทแตกตางกัน การศึกษาของ  

ชอทิพย โกกิม (2547) พบวา ขนาดของกิจการและประเภทกลุมอุตสาหกรรมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความแตกตาง

ของคุณภาพกําไรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ Pearlman (1978) ที่กลาววา ระดับของโครงสรางหนี้สิน         

ที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจ และโครงสรางเงินทุนที่ไมไดมีการดัดแปลงเพื่อสรางกําไรตอหุนที่สูงกวาความเปนจริง        

เปนลักษณะหนึ่งของกิจการท่ีมีกําไรท่ีมีคุณภาพ  ดังนั้น อัตราหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเปนเครื่องมืออยางหน่ึงที่  

ชวยประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ ถาอัตราสวนของสวนของผูถือหุนต่ํากวาหน้ีสินเปนสัญญาณเตือนวา     

กจิการดงักลาวกําลงัจะเกดิปญหาทางการเงินจงึทาํใหเปนสาเหตทุีต่องมีการปรบัปรุงอตัราสวนทางการเงนิใหดดูขีึน้

ดวยวิธีการเพ่ิมกําไร ทําใหกําไรสุทธิตามเกณฑคงคางเปนกําไรท่ีไมมีคุณภาพ นอกจากนี้ สรรพงศ  ลิมปธํารงกุล 

(2547) และ Pearlman (1978) ไดกลาววา  รายงานของผูสอบบัญชีนั้นเปนสัญญาณเตือนเบื้องตนเกี่ยวกับคุณภาพ

กาํไร (Quality of Earnings) ของกิจการ ดงัน้ัน ปจจัยท่ีมีมอีิทธิพลตอคุณภาพกําไรจึงประกอบดวย ขนาดของกิจการ 

ประเภทของธุรกิจ อัตราสวนของหนี้สินตอผูถือหุน และประเภทรายงานของผูสอบบัญชี
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  จากความสาํคญัของคณุภาพกาํไร และปจจยัทีม่อีทิธพิลตอคณุภาพกําไรทีแ่ตกตางกนัสงผลตอการตดัสินใจ

ลงทุนในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ดั้งน้ันอาจกลาวไดวา คุณภาพกําไรมีความสําคัญท่ีจะเปน                  

ตัวช้ีวัดความสามารถในการทํากําไรของแตละกิจการในอนาคต รวมถึงเปนสิ่งที่นักลงทุนใหความสําคัญอยางมาก

กอนการตดัสนิใจลงทนุ  การวเิคราะหคณุภาพกําไรจึงถอืเปนเคร่ืองมอืทีใ่หนกัลงทุนใชทาํการวิเคราะหกอนตดัสนิใจ

ลงทุน เพื่อใหการลงทุนในแตละครั้งไดผลตอบแทนที่คุมคาหรือไดประโยชนจากการลงทุนสูงสุด 

วัตถุประสงคการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพกําไร

วิธีการวิจัย
  การวิจัยนี้ใชขอมูลทุติยภูมิ คือ ฐานขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือ I-SIMS (Integrated-

SET Information Management Systems) โดยมีขอมูลบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2554 ยกเวนกลุมธนาคาร เงินทุน

หลักทรพัย ประกนัชวีติ และประกนัภยั มจีาํนวนทีศ่กึษาทัง้ส้ิน 410 บรษิทั ประกอบดวยธุรกิจผลติ จาํนวน 248 บรษิทั 

ธุรกิจพาณิชย จํานวน 73 บริษัท และธุรกิจบริการ จํานวน 89 บริษัท  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา ประกอบ

ดวย ความถ่ีและรอยละ คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอางอิง             

คือ การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพ

กําไร 4 วิธี ประกอบดวย (1) ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash Flow Adequacy)                   

ของ Gibson (1995)  วดัคาโดยกระแสเงนิสดสุทธิจากการดําเนินงานตอยอดรวมของกระแสเงินสดในสวนท่ีเปนการ

ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ และการจัดหาเงินในสวนที่เปนเงินปนผลจาย  (2) ดัชนีเงนิสดจากการดําเนินงาน 

(Operating Cash Index) ของ Gibson (1995)  Siegel & Shim (1981) วัดคาโดยใชกระแสเงินสดสุทธิจาก               

การดําเนินงานตอกําไรขาดทุนกอนดอกเบี้ยและภาษี  (3) รายการคงคางรวม (Total Accruals) ของ ภคสุนาท           

จิตม่ันชัยธรรม (2545) Francis & Krishnan (1999) วัดคาโดยใชผลตางระหวางกําไรขาดทุนกอนดอกเบี้ยและ        

ภาษีกับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน และ Richardson, Sloan, Soliman & Tuna (2001) และ (4) 

รายการคงคางรวม (Total Accruals) ของ Richardson (2003) วดัคาโดยใชกาํไรกอนรายการพิเศษหักกระแสเงนิสด

สุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานหักกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนแลวหารดวยสินทรัพยรวมเฉล่ีย  ซึ่งมีสมการ

ความถดถอยเชิงพหุ ดังนี้

     EQi, t   =  β
0
+β

1
(TB1) 

i,t
+β

2
(TB2) 

I,T
+β

3
(FS) 

i,t
+ β

4
(DE)

 i,t
+β

5
(ADF) 

i,t
+β

6
(ADR) 

i,t
+

  โดยที่ EQ คือ คุณภาพกําไรแตละวิธีทั้งหมด 4 วิธี  β
0
=  คาคงที่ของสมการถดถอย β

1
.., β

6
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คือ สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรที่ 1 ถึง ตัวที่ 6  TB1 คือ ประเภทธุรกิจที่ 1 จะมีคาเปน 1 โดยจะมีคาเปน 0 

เมื่อเปนประเภทธุรกิจอื่น TB2  คือ ประเภทธุรกิจที่ 2 จะมีคาเปน 1 โดยจะมีคาเปน 0 เมื่อเปนประเภทธุรกิจอื่น  FS  

คือขนาดของกิจการ DE คือ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ADF  คือสํานักงานสอบบัญชี ADR คือประเภทของ

รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต และ คือ คาความคลาดเคลื่อน 

กรอบแนวคิดการศึกษา

  จากการศึกษาของชอทิพย โกกิม (2547) Pearlman (1978) สรรพงศ  ลิมปธํารงกุล (2547) และ Pearlman 

(1978) พบวา ประเภทของธุรกิจ ขนาดของกิจการ อัตราสวนของหนี้สินตอผูถือหุน และประเภทรายงานของผูสอบ

บัญชีสงผลและเปนสัญญาเตือนเก่ียวกับคุณภาพกําไรของบริษัท โดยวิธีการวัดคุณภาพกําไรมีหลายวิธี แตใน          

การศกึษาคร้ังน้ีจะใชวธิกีารวดัคุณภาพกําไรจากอตัราสวนกระแสเงินสด และรายการคงคาง ดงักรอบแนวคิดการศกึษา 
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ผลการวิจัย
  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีใชในการวิจัยมีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 

มกราคมถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 - 2554 ยกเวนกลุมธนาคาร เงินทุนหลกัทรพัย ประกันชีวติ และประกนัภัย ขอมูล

ทีจ่ดัเกบ็สวนใหญจะเปนธรุกจิผลติมากทีส่ดุ  คดิเปนรอยละ 60.50 (248 บริษทั) รองลงมาจะเปนธรุกจิบรกิาร  คดิเปน

รอยละ 21.70 (89 บริษัท) และธุรกิจพาณิชย  คิดเปนรอยละ 17.80 (73 บริษัท)  หากจําแนกธุรกิจแยกตามขนาด    

ของสํานักงานสอบบัญชีที่ตรวจสอบ สวนใหญบริษัทในตลาดหลักทรัพยจะมีสํานักงานสอบบัญชีที่เปนสํานักงาน

สอบบัญชีขนาดใหญ (BIG4) คิดเปนรอยละ 52.20 และเปนสํานักงานสอบบัญชีที่ไมเปนสํานักงานสอบบัญชี        

ขนาดใหญ  คิดเปนรอยละ 47.80 สําหรับขอมูลเก่ียวกับรายงานของผูสอบบัญชีที่ทําการตรวจสอบบริษัทใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สวนใหญเปนรายงานผูสอบบัญชทีีแ่สดงความเห็นแบบไมมเีงือ่นไข คดิเปนรอยละ 

93.77  และเปนรายงานผูสอบบัญชีที่แสดงความเห็นแบบอื่นคิดเปนรอยละ 6.23

ตารางที่ 1 

ผลการวิเคราะหคุณภาพกําไรทั้ง 4 วิธี

 
 4  

 
 

   
 

CFA  2,341 - 621.28 740.38 3.30 45.43 
OCI 2,360 - 8,165.45 6,365.93 -0.35 223.04 
TA 1 2,360 - 3,775,470.00 3,152,140.00 -292.95 47,254.01 
TA 2 2,360 -145.89 396.75 0.34 10.29 

  โดยท่ี   CFA คือ การวัดคุณภาพกําไรจากความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน OCI คือ       

การวัดคุณภาพกาํไรจากดชันีเงินสดจากการดาํเนนิงาน TA1 คอื การวัดคุณภาพกาํไรจากรายการคงคางรวม โดยใช

ผลตางระหวางกาํไรขาดทนุกอนดอกเบีย้และภาษกีบักระแสเงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนนิงานและ TA2 คอื รายการ

คงคางรวมโดยใชกําไรกอนรายการพิเศษหักกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานหักกระแสเงินสดสุทธิ              

จากกิจกรรมลงทุนแลวหารดวยสินทรัพยรวมเฉลี่ย



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับท่ี 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559 149

ตารางที่ 2 

ผลการวิเคราะหคุณภาพกําไร-จําแนกจํานวนบริษัทตามคาเฉลี่ยคุณภาพกําไรทั้ง 4 วิธี

  
 (%) 

 
 

 1 
 

1-50 
 

50-100 
 

100 
CFA  3.3 458 20% 622 27% 1,211 52% 21 0.4% 27 0.6% 
OCI -0.35 560 24% 738 31% 1,041 44% 10 0.5% 11 0.5% 
TA 1 -292.95 1,292 55% - - - - - - 1,068 45% 
TA 2 0.34 777 33% 1,553 66% -  27 1% 3 0% 

  จากตารางท่ี 1 และตารางที่ 2 พบวา คุณภาพกําไรตามวิธีความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการ           

ดําเนินงาน (CFA) ของ Gibson (1995) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30  ซึ่งคาเฉลี่ยสวนใหญอยูระหวาง 1-50 รอยละ 52 

(1,211 ขอมูล)  สวนคุณภาพกําไรตามวิธีดัชนีเงินสดจากการดําเนินงาน (OCI) ของ Gibson (1995) Siegel & Shim 

(1981) มีคาเฉลี่ยเทากับ -0.35 ซึ่งคาเฉลี่ยสวนใหญอยูระหวาง 1-50 รอยละ 44 (1,041 ขอมูล) และคุณภาพกําไร

วิธีรายการคงคางรวม (TA1) ของภคสุนาทจิตม่ันชัยธรรม (2545) Francis & Krishnan (1999), Richardson, Sloan, 

Soliman & Tuna (2001) มีคาเฉลี่ยเทากับ -292,950,000 พันบาท คาเฉลี่ยสวนใหญเปนคาเฉลี่ยที่ติดลบรอยละ 55 

(1,292 ขอมูล) และคุณภาพกําไรตามวิธีรายการคงคางรวม (TA2) ของ Richardson (2003) มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.34 

ซึ่งคาเฉลี่ยสวนใหญเปนคาเฉลี่ยไมถึง 1 รอยละ 66 (1,553 ขอมูล) 

  สําหรับการทดสอบความสัมพันธของปจจัยไดแก ขนาดของกิจการ ประเภทธุรกิจ อัตราสวนหน้ีสินและ     

สวนของผูถอืหุน ขนาดของสาํนกังานสอบบญัช ีและประเภทของรายงานของผูสอบบัญช ีทีม่อีทิธพิลตอคณุภาพกาํไร

ทั้ง 4 วิธี โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งมีสมการความถดถอย           

เชิงพหุ เปนดังนี้
 

    (EQ)i, t   =  0+ 1(TB1) i,t+ 2(TB2) i,t+ 3(FS) i,t+ 4(DE) i,t+ 5(ADF) i,t+ 6(ADR) i,t+  
 

  โดยท่ี EQ คอื คณุภาพกาํไรแตละวธิทีัง้หมด 4 วธิ ี β
0
=  คาคงทีข่องสมการถดถอย, β

1
.., β

6
 คอื สมัประสทิธิ์

การถดถอยของตัวแปรที่ 1 ถึง ตัวที่ 6   TB1 คือ ประเภทธุรกิจที่ 1 จะมีคาเปน 1 โดยจะมีคาเปน 0 เมื่อเปนประเภท

ธุรกิจอื่น TB2  คือ ประเภทธุรกิจที่ 2 จะมีคาเปน 1 โดยจะมีคาเปน 0 เมื่อเปนประเภทธุรกิจอื่น  FS  คือขนาดของ

กิจการ DE คือ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  ADF  คือสํานักงานสอบบัญชี ADR คือประเภทของรายงาน       

ผูสอบบัญชรีับอนุญาต และ   คือ คาความคลาดเคลื่อน
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ตารางที่ 3 

ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพกําไรทั้ง 4 วิธี

 
CFA OCI TA1 TA2 

Coef Sig.T Coef Sig.T Coef Sig.T Coef Sig.T 

Model R2 = 0.003 R2 = 0.000 R2 = 0.009 R2 = 0.002 
 3.524 0.020* -3.729 0.615 693 0.155 0.638 0.062 

TB1 -1.318 0.661 3.423 0.815 -2,486 0.010* -0.111 0.869 
TB2 -0.174 0.950 11.350 0.408 -2,267 0.012* 0.811 0.200 
FS 0.000 0.561 0.000 0.988 0.012  0.007* -0.000 0.791 
DE 0.390 0.048* 0.329 0.734 - 9 0.883 -0.783 0.069 

ADF -0.659 0.729 2.085 0.823 -679 0.268 0.197 0.824 
ADR -4.933 0.209 -0.736 0.969 797 0.528 0.011 0.808 

  โดยท่ี   CFA คอื ความเพยีงพอของกระแสเงนิสดจากการดาํเนนิงาน OCI คอื ดชันเีงนิสดจากการดาํเนนิงาน 

TA 1 คือ รายการคงคางรวม และ TA2 คือ รายการคงคางรวม TB1 คือ  ประเภทธุรกิจที่ 1 จะมีคาเปน 1 โดยจะ         

มีคาเปน 0 เมื่อเปนประเภทธุรกิจอื่น TB2  คือ  ประเภทธุรกิจที่ 2 จะมีคาเปน 1 โดยจะมีคาเปน 0 เมื่อเปนประเภท

ธุรกิจอื่น FS  คือขนาดของกิจการ DE คือ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ADF  คือ สํานักงานสอบบัญชี  ADR 

คือ ประเภทของรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ตารางที่ 4 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบของคุณภาพกําไร 4 วิธี

  
  

  CFA OCI TA1 TA 2 
1.  
 

   
 

 

2.    
 

 

3.  
      

   

4.      
5.      
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  จากตารางที่ 3 และ 4  ความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  พบวา  

  1. ประเภทธุรกิจมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรเฉพาะผลการทดสอบจากรายการคงคางรวม (Total          

Accruals) ของ ภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม (2545)  Francis & Krishnan (1999)  Richardson, Sloan, Soliman & 

Tuna (2001) เทานั้นนั่น  คือ ประเภทธุรกิจมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับคุณภาพกําไรที่เปนรายการคงคาง

รวม โดยมีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยเปนลบ และ TB1 มี คาเทากับ -2,486 ลานบาท และ TB2 มีคาเทากับ -2,267 

ลานบาท โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะเห็นไดจากคาระดับความมีนัยสําคัญของ TB1 เทากับ 

0.010 และ TB2 เทากับ 0.012 ซึ่งนอยกวาท่ีกําหนดไว สวนผลการทดสอบอ่ืนประเภทธุรกิจไมมีความสัมพันธ           

กับคุณภาพกําไร  

  2. ขนาดของกิจการมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรเฉพาะผลการทดสอบจากรายการคงคางรวม (Total 

Accruals) ของ ภคสุนาท จติม่ันชัยธรรม (2545) Francis & Krishnan (1999) Richardson, Sloan, Soliman & Tuna 

(2001) เทานั้น นั่นคือ  ขนาดของกิจการมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน (เชิงบวก) กับคุณภาพกําไรที่เปนรายการ

คงคางรวม โดยมีคาสัมประสทิธ์ิความถดถอยเปนบวกและมคีาเทากับ 0.012 และมคีวามสมัพันธกนัอยางมนียัสําคัญ

ทางสถิติ จะเหน็ไดจากคาระดบัความมีนัยสําคัญเทากับ 0.007 ซึง่นอยกวาท่ีกําหนดไว สวนผลการทดสอบอ่ืนขนาด

ของกิจการไมมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไร  

  3.  อัตราสวนหนี้สินและสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรเฉพาะผลการทดสอบความเพียง

พอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash Flow  Adequacy) ของ Gibson (1995) เทานั้น นั่นคือ  อัตราสวน

หนี้สินและสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน (เชิงบวก) กับคุณภาพกําไรท่ีเปนความเพียงพอ             

ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยเปนบวกและมีคาเทากับ 0.390 และมี        

ความสมัพันธกนัอยางมนียัสําคัญทางสถติ ิจะเห็นไดจากคาระดบัความมนียัสําคัญเทากับ 0.048 ซึง่นอยกวาท่ีกาํหนด

ไว สวนผลการทดสอบอื่น  อัตราสวนหนี้สินและสวนของผูถือหุนไมมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไร  

  4.  ขนาดของสํานักงานสอบบัญชีไมมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรทุกผลการทดสอบ  

  5.  ประเภทรายงานของผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรทุกผลการทดสอบ

อภิปรายผลการวิจัย
  ในการศึกษาถึงคุณภาพกําไรทั้ง 4 วิธี  พบวา คุณภาพกําไรวัดจากความเพียงพอของกระแสเงินสดจาก     

การดําเนินงาน (Cash Flow Adequacy) ของ Gibson (1995) มีคุณภาพกําไรคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 เทา จะเห็นวา 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเฉล่ียมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานที่เพียงพอ

สําหรับรายจายที่จําเปนของกิจการ เชน  การชําระหนี้สิน การนําเงินไปซื้อสินทรัพยใชงาน  ซื้อสินคา รวมถึงการจาย

เงินปนผลใหกับผูถือหุน โดยไมตองไปหาแหลงเงินทุนจากภายนอกองคกร ดังนั้นแสดงใหเห็นวา คุณภาพกําไร         

โดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2549-2554 อยูในเกณฑดี                   



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับที่ 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559152

ซึ่งสอดคลองกับธิดา  อูทรัพยเจริญชัย, 2548 ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพกําไรกับรายงาน                   

ผูสอบบัญชี พบวา คาเฉล่ียของความเพยีงพอของเงนิสดของบรษิทัในตลาดหลกัทรัพยจากกลุมตัวอยาง 825 ตวัอยาง 

อยูที่ 1.34 เทา นั่นคือ กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเฉล่ียมีสุขภาพทางการเงินท่ีดี       

มีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานที่เพียงพอสําหรับรายจายที่จําเปนของกิจการ

  คุณภาพกําไรวัดจากดัชนีเงินสดจากการดําเนินงาน (Operating Cash Index) ของ Gibson (1995)  และ 

Joel & Jae (1981) พบวา มีคุณภาพกําไรคาเฉลี่ยเทากับ –0.35 ทั้งนี้อาจเปนเพราะบางกิจการ (2 บริษัท) คาติดลบ

ที่สูงมากคือ -8,165.45  เทา และ -2,351.44 เทา จึงมีผลทําใหคาเฉลี่ยติดลบ แตอยางไรก็ตามมีบริษัทที่มีคุณภาพ

กาํไรทีค่าเทากบั 1-50 คดิเปนรอยละ 44 (1,041 ขอมลู) หากดโูดยภาพรวมแลวพบวา บรษิทัในตลาดหลักทรพัยแหง

ประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2554 สวนใหญสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานได

ในจํานวนที่สูงพอๆ กําไรท่ีทํามาหาไดซึ่งมีความเปนไปไดวา กําไรน้ันจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานอยางแทจริง          

จะเห็นไดจากบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรอยละ 44 มีคุณภาพกําไรอยูในระดับ 1-50 ซึ่งสอดคลอง

กับธิดา  อูทรัพยเจริญชัย (2548) ที่ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพกําไรกับรายงานผูสอบบัญชี พบวา 

คาเฉลี่ยของดัชนีเงินสดจากการดําเนินงานอยูที่ 1.09 เทา แสดงใหเห็นวา กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยมีความแข็งแกรงทางการเงิน สามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานจากกําไร      

ของกิจการกลับสู กิจการไดเปนจํานวนไมนอย ซึ่งสะทอนใหเห็นไดวา โดยเฉลี่ยแลวกิจการที่จดทะเบียน                           

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีกําไรที่มีคุณภาพ

  คุณภาพกําไรวัดจากรายการคงคางรวม (Total Accruals) ของ ภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม (2545) Francis 

& Krishnan (1999) และ Richardson, Sloan, Soliman & Tuna (2001)  ซึ่งวัดคาโดยใชผลตางระหวางกําไรขาดทุน

กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดกับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน พบวา มีคาเฉล่ียของคุณภาพ

กําไรเทากับ  -292,950,000 พันบาท แสดงใหเห็นวาบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสวนใหญมีกําไรกอน

ตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดทีจ่ะเปล่ียนเปนกระแสเงนิสดสุทธิจากการดําเนนิงานท่ีคอนขางยาก  จะเห็นไดจาก

มคีณุภาพกาํไรท่ีมคีาเฉล่ียติดลบและมมีลูคาท่ีสงู ซึง่จะสงผลตอกําไรในอนาคตของกจิการทําใหกาํไรเกิดการผันผวน

คาดการณไดยาก อยางไรก็ตามหากคุณภาพกําไรมีคาเปนบวกเปนมูลคาท่ีสูง อาจเกิดสัญญาเตือนเกี่ยวกับขอมูล

ทางการเงินเนื่องจากตองการใหนักลงทุนมาลงทุนในกิจการ อาจทําการตกแตงตัวเลขทางบัญชีใหมีกําไรสูง ดังนั้น

แสดงวา หากมีคุณภาพกําไรไมวาจะติดลบหรือไมติดลบยิ่งสูงจะแสดงใหเห็นวา มีคุณภาพกําไรตํ่าหรือกําไร              

ดอยคุณภาพนัน่เอง และหากพิจารณาคณุภาพกาํไรทีว่ดัจากรายการคงคางรวม (Total Accruals) ของ Richardson 

(2003)  ซึง่วดัคาจากกําไรกอนรายการพเิศษหกักระแสเงนิสดสทุธจิากกิจกรรมดําเนนิงานหักกระแสเงนิสดสทุธจิาก

กิจกรรมลงทุน แลวหารดวยสินทรัพยรวมเฉลี่ย พบวา มีคุณภาพกําไรติดลบรอยละ 33 (777 ขอมูล)  คุณภาพกําไร

ที่คาไมถึง 1 คิดเปนรอยละ 66  (1,553 ขอมูล) คุณภาพกําไรที่เกิน 1 คิดเปนรอยละ 1 (30 ขอมูล) โดยมีคาเฉลี่ย

คุณภาพกําไรเทากับ 0.34  เทา แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสวนใหญ          

มกีาํไรทีส่งูกวากระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานและจากการลงทนุ  จะเห็นไดจากคณุภาพกาํไรมคีาบวก  รอยละ 67 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับท่ี 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559 153

และมคีาเฉลีย่คณุภาพกาํไรมคีาเกนิศนูย ซึง่อาจเกดิสญัญาณเตอืนเกีย่วกบัขอมลูทางการเงนิเพือ่ใหดผูลการดาํเนนิงานดี 

อาจมีการตกแตงตัวเลข เพ่ือใหนักลงทุนมาลงทุนในกิจการ สอดคลองกับธิดา  อู ทรัพยเจริญชัย (2548)                                

ทีไ่ดทาํการศึกษา ความสมัพันธระหวางคุณภาพกาํไรกบัรายงานผูสอบบญัชี พบวา รายการคงคางตดิลบ 38.31 ลานบาท 

ซึ่งจะแสดงเปนรายการบวกในกระแสเงินสด โดยรายการคงคางไมไดขึ้นอยูกับวาคาเปนบวกหรือลบ แตหากมี   

รายการคงคางยิ่งมาก  ยอมสงผลใหกําไรของกิจการไมมีคุณภาพมากตามไปดวย กลาวคือ กําไรขาดทุนกอนตนทุน

ทางการเงินและภาษีเงินไดของกิจการมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนเปนกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานไดยาก           

กําไรผันผวน ดอยคุณภาพ และอาจเปนสัญญาณเตือนเกี่ยวกับความพยายามในการจัดการกําไรของกิจการซ่ึง         

สงผลใหกิจการมีกําไรที่ดอยคุณภาพตามมา

  จากผลการทดสอบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพกําไรทั้ง 4 วิธี โดยมีตัวแปรอิสระทั้งหมด 

5 ตวัแปร ซึง่ประกอบดวย ขนาดของกิจการ ประเภทธุรกจิ อตัราสวนหนีส้นิและสวนของผูถอืหุน ขนาดของสํานกังาน

สอบบัญชี และประเภทของรายงานของผูสอบบัญชี พบวา คุณภาพกําไรทั้ง 4 วิธี มีสามในสี่วิธีที่มีตัวแปรทั้ง 5 ไมมี

ความสมัพนัธกบัคณุภาพกาํไร แตอยางไรกต็ามมีหนึง่ในส่ีวธิทีีพ่บวา ขนาดของกจิการ ประเภทธุรกจิ และอัตราสวน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน มีความสัมพันธกับคุณภาพกําไร ดังนั้นจะเห็นไดวา การหาความสัมพันธของปจจัยที่มี

อทิธพิลตอคณุภาพกําไรของแตละวธิแีตกตางกนัสอดคลองกับ  ทศัราพรรณ  เท่ียรฆโรจนกลุ (2553) ทีไ่ดทาํการศกึษา

คุณภาพกําไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน SET50 พบวา  การวัดคุณภาพกําไร 4 เทคนิค ไดแก 

การวัดคุณภาพกําไรของ Leuz, Nanda & Wysocki (2003)  เทคนิคของ Penman (2007)  เทคนิคของ Richardson 

(2003) และเทคนคิของ Barton & Simko (2002) มผีลการวดัคุณภาพกําไรของแตละบริษทัแตกตางกันเม่ือใชเทคนิค

การวัดคณุภาพกาํไรท่ีแตกตางกัน ซึง่สงผลใหคณุภาพกาํไรไมสอดคลองกัน ดงันัน้ จงึไมสามารถสรปุไดอยางชัดเจน

และนาเช่ือถือ  วาบริษัทน้ันๆ มีคุณภาพกําไรสูงหรือต่ํา ทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองจากความแตกตางกันของมุมมองและ

วัตถุประสงคของแตละวิธีของการวัดคุณภาพกําไร แสดงใหเห็นวา ในการวัดคุณภาพกําไรไมสามารถสรุปคุณภาพ

กาํไรของบรษิทัไดดวยวธิกีารวดัคณุภาพกาํไรเพยีงวธิเีดียว และยงัสอดคลองกบัจากการศึกษาของ Cornell & Landsman 

(2003) ที่ระบุวาการวัดคุณภาพกําไรนั้นจําเปนตองศึกษาอยางละเอียดถึงจะสามารถพยากรณไดอยางแมนยําและ

จากการศึกษาของ Abdelghany (2005) ไดสรุปวา การวัดคุณภาพกําไรนั้นไมควรใชวิธีในการวิเคราะหเพียง              

แบบเดียว เพราะผลท่ีออกมาในแตละแบบอาจใหผลที่ไมเหมือนกันนั้น อาจสรุปไดวาเมื่อคุณภาพกําไรซึ่งวัดดวย    

วิธีการวัดคุณภาพกําไรวิธีหนึ่งสามารถพยากรณตัวแปรตามตัวหนึ่งได ก็มิไดหมายความวาคุณภาพกําไรซึ่งวัดดวย

วิธีการวัดอีกวิธีหนึ่งจะสามารถพยากรณตัวแปรตามตัวเดิมไดเหมือนกัน 

สรุป
  คุณภาพกําไรมีวิธีการวัดผลหลายวิธี เชน วิธีวัดจากความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน     

วธิวีดัจากดชันเีงินสดจากการดําเนนิงาน วธิวีดัจากรายการคงคางรวม ซึง่แตละวธิมีผีลทีแ่ตกตางกนั โดยปจจยัทีม่ผีล

ทําใหคุณภาพกําไรเกิดความแตกตางกันมีหลายปจจัยนั่นคือ ประเภทธุรกิจประกอบดวย ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ 

และธุรกิจพาณิชยมีความสัมพันธกับวิธีการวัดคุณภาพกําไรจากรายการคงคางรวมในทิศทางตรงขาม ขนาดของ
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กิจการมีความสัมพันธกับวิธีวัดคุณภาพกําไรจากรายการคงคางรวมในทิศทางเดียวกัน อัตราสวนหนี้สินและสวน    

ของผูถอืหุนมคีวามสัมพนัธกบัวธิวีดัคณุภาพกําไรจากความเพยีงพอของกระแสเงนิสดจากการดาํเนนิงานในทศิทาง

เดียวกัน การวัดคุณภาพกําไรแตละวิธีมีวิธีการ แนวคิด และปจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพกําไรที่แตกตางกัน          

ดงัน้ัน  ผลวิจยัท่ีไดจงึเปนแนวทางท่ีใชในการวดัผลคุณภาพกาํไรสําหรับใชในการตดัสินใจลงทนุของนกัลงทุน อยางไร

ก็ตาม การวัดคุณภาพกําไรไมควรใชเพียงวิธีหน่ึงวิธีใดแลวสรุปผลถึงคุณภาพกําไรของกิจการ อีกท้ังการวัดคุณภาพ

กาํไร ไมไดเปนคําตอบสดุทายท่ีจะช้ีใหเห็นถึงประสทิธิภาพในการดาํเนินงานของกิจการทัง้หมด แตเปนเพียงสวนหนึง่

ทีน่าํมาใชประกอบการพิจารณาได ทัง้นีข้ึน้อยูกบัดจุพนิจิของผูนาํไปใช และวตัถปุระสงคทีต่องนําไปใชในการตดัสนิ

ใจในเรื่องตางๆ ที่ตองการซึ่งควรใชควบคูกับการพิจารณาในสวนอื่นดวย เชน สภาพแวดลอม  สภาวะทางเศรษฐกิจ

ของประเทศและของโลก  แนวโนมของแตละธุรกิจ เปนตน 
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และการสนทนากลุม  การวิจัยไดมีการแบงออกเปน 2 ชวง กลาวคือ ระยะที่ 1 เปนขั้นตอนการเตรียมการวิจัยโดย

การจัดประชุมกลุมผูนํา  ระยะที่ 2  กิจกรรมติดตอผูเชี่ยวชาญของสํานักงานพลังงานลําพูน และสํานักงานพลังงาน
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ชาวบาน สรางบอแกสชวีภาพเพ่ิมเติม อบรมเรือ่งการใชบอแกสชวีภาพ ประชมุจดัตัง้กลุมทีม่บีอแกสชวีภาพ สรปุบทเรียน 

และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการวิจัยรวมกับชาวบานแมตะมาน เปนระยะเวลา 5 เดือน 

  ผลการศึกษาพบวา บริบทของบานแมตะมาน เปนหมูบานท่ีไดมีการพัฒนาใหเจริญเติบโตรุงเร่ืองมาตลอด

มีถนนลาดยางแอสฟสตเขาหมูบาน  มีความเจริญดานสาธารณูปโภค มีสถานที่ทองเที่ยวที่สรางชื่อเสียงและรายได

ใหกบัประเทศในแตละปจาํนวนมากกค็อื ปางชาง มทีพีกั โรงแรม รสีอรท สปา และโรงเรยีนบานแมตะมาน ตัง้อยูเลขที่ 

7 หมู 2 ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ปจจุบันมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน จํานวนครู 13 คน 

และมีนาย ณัฐวรรธน ดอนดี เปนผูอํานวยการโรงเรียน กลุมคนฮักปา เปนกลุมที่กอตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2553 โดย        

นายเสถียร  ใจคํา นายกองคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง โดยมีหนาที่หลัก คือ การรณรงคใหความรูกับเยาวชน และ

ชาวบานในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม ปจจุบันมีนายสุนทร  กอนจม เปนประธานกลุม สภาพปญหามูลชางที่เกิด

ขึน้ภายในหมูบานแมตะมาน โดยสวนใหญมมีลูชางเกิดขึน้ตอวนัเปนจาํนวนมากถงึ 9,160 กโิลกรัม โดยคํานวณจาก

ชาง 5 ปาง คอื ปางชางแมตะมาน ปางชางแมแตง ปางชางโชคชัย ปางชางแอลล่ี ปางชางบานชางไทย มลูชางทัง้หมด
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จะถูกกําจัดโดยวิธีการ เอาไปกองไวที่บนดอยเพ่ือใหการยอยสลาย การนําเอาไปท้ิงในสวนของชาวบาน เน่ืองจาก

ชาวบานมาขอ แตมูลชางบางสวนที่อยูบนถนนภายในหมูบาน ไดสงผลกระทบตอทัศนียภาพ และสงกลิ่นเหม็นตอ

นกัทองเทีย่ว สาํหรับรปูแบบการจดัการมูลชาง เริม่ตัง้แต การสาํรวจขอมูล พบวามจีาํนวน 58 ครวัเรอืนทีต่องการสราง

บอแกสชีวภาพ และมีการสรางบอแกสชีวภาพตนแบบ จํานวน 2 บอ ณ โรงเรียนบานแมตะมาน และโรงพยาบาล

สงเสรมิสขุภาพประจาํตาํบลกืด้ชาง การเพ่ิมจาํนวนบอแกสชวีภาพ โดยการสอบถามชาวบานและตกลงสรางเพิม่ข้ึน 

8 ครวัเรอืน การใหการอบรมแกผูทีท่าํบอ จาํนวน 8 ครวัเรอืน ทาํใหไดรบัความรูมากขึน้และรบัทราบวาการเตมิมลูชาง 

ควรมีการเติมทุกวัน และเติมในปริมาณ มูลชาง 1 สวน และนํ้าอีก 1 สวน ในประเด็นความยั่งยืนโดยการจัดตั้งกลุม

เพื่อหาขอตกลงรวมกันในการบริหารจัดการมูลชาง

คําสําคัญ
  การจัดการมูลชาง   บอแกสชีวภาพจากมูลชาง    

Abstract
  This research was a participatory action research. Data were collected by using observation, 

questionnaire, and group discussion. The activities were divided into two phases. First, the preparation 

phases by setting the village leader meeting. Second, Construct the biogas plant activities by getting the 

co-operation from the Lamphun and Chafing Mai energy organization as 2 then collected in the depth 

data on the villager’s tank needed, after that trained the gas tank usage, set the biogas tank group, then 

conclude the lesson learn and research data validation with the Mae Ta Man villagers for 5 months.

  The result found that the context of Baan Mae Ta Man, Moo 2 Tambon Kud Chang, Mae Tang, 

Chiang Mai is the continuous developing village; there are many roads through to lead the civilization of 

consumption, telecommunication, electricity, mountain irrigation, and transportation. The village also has 

many attractive places such as elephant camps, hotels, resorts and spas. The Mae Ta Man school is 

located at 7 Moo 2 Tambon Kud Chang, Mae Tang, Chiang Mai, there is 139 students and 13 teachers 

which Mr. Nattawan TonTee is the School Director. Kun Hug Pa Group was set in 2010 by Mr. Satean 

Jaikam, the local administrative Tambon Kum Chang, The main duty is promoting the environment           

conservation to youth and villagers, and recently Mr. Suntorn Konjom is a group leader. The problem of 

the elephant dung in the Mae Ta Man village; there is elephant dung around 9160 kilogram/day  from 5 

elephant camps, Mae Ta Man elephant camp, Mae Tang elephant camp, Chokchai elephant camp, Elly 

elephant camp, and Baan Chang Thai elephant camp. All the dung was disposed by dump it in the 

mountain and let itself disposal. Some of them, villager put it to their vegetable farm, but the dung on     

village road is the main problem which effect to the scenery and smell to the travellers. The elephant’s 
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dung management started from collecting data which found that 58 house would like to have biogas tank. 

The 2 prototype biogas tanks at Mae Ta Man School and Health Promotion Hospital Kud Chang. The    

addition biogas tank built was determined by asking the villager wanted found that 8 more house want it. 

The biogas tank training for 8 houses gained more understanding of the process and the dung should be 

added every day in the water and dung in the ratio 1:1. In the sustainability issue, the group set the group’s 

agreement in the elephant’s dung management.

Keywords
  Elephant Dung Management, Biogas Tank 

บทนํา
  ตําบลกื้ดชางเปนตําบลที่มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ผูคนในตําบลสวนใหญไดพึ่งพา

ทรัพยากรเหลาน้ีซึ่งมีอยูในชุมชน ตั้งแตอดีตกระทั่งถึงปจจุบันไมวาจะเปนอาหาร ที่อยูอาศัย เคร่ืองนุงหม และ           

ยารักษาโรค หรือก็คือปจจัยสี่นั่นเอง ผลของการใชทรัพยากรในชุมชนหากใชอยางรูคุณคาและมีประสิทธิภาพจะทํา

ลูกหลานหรือคนรุนตอๆ ไป ไดใชประโยชนตอไป ซึ่งทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนน่ันเอง แตถาหากผูคน        

ในตําบลกื้ดชางใชทรัพยากรแบบไมมองถึงคนในรุนถัดไปจะกอใหเกิดผลกระทบตามมาตาง ๆ อันไดแก พื้นที่ปาไม

ที่ถูกเกษตรกรแผวถาง การหาของปาโดยการเผาปา กิจกรรมการทองเที่ยวท่ีไมดูแลธรรมชาติ เปนตน เหลาน้ีจะ         

สงผลตอความเปนอยูของประชาชนในตําบลกื้ดชางอยางแนนอน

  ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทําใหเกิดการจัดตั้งกลุมคนฮักปา  รวบรวมเยาวชนผูมีจิตอาสาในแตละหมูบานเขา

มาดําเนินงานรวมกัน โดยมีเปาหมายท่ีจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เสื่อมโทรม และกิจกรรมอื่น ๆ จะลดการใช

ทรัพยากรธรรมชาติใหมากที่สุด

  การดําเนินงานของกลุมที่ผานมาไดรับการสนับสนุนอยางดีจากองคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง ไมวาจะ

เปนพื้นที่ทดลองการปลูกไผ (แปลงสาธิต) พันธุไผหวานศรีทองปราจนี พันธุไผซางหมน ซึ่งทําการเพาะปลูกในพื้นที่

สาธิต 2 แปลงคือ บานแมตะมานและบานปาขาวหลาม นอกจากนี้ยังไดกระจายพันธุไผใหกับสมาชิกของกลุมไป

ปลูกเพื่อใชสอยในครัวเรือนอีกดวย ซึ่งทางกลุมไดดําเนินงานไปและอยูในขั้นตอนการดูแลรักษาแปลงสาธิตเพื่อใช

ในการขยายพนัธุใหกบักลุมเปาหมาย ตอไป การดาํเนนิงานของกลุมในระยะตอจากน้ีคอื หาวธิกีารจดัการกับมูลชาง

ที่เกิดขึ้นตามทองถนนภายในหมูบานแมตะมาน เนื่องจากเปนหมูบานท่ีมีปางชางมากที่สุด ถึงจํานวน 5 ปาง              

จากทัง้หมด 12 ปางในตําบลกืด้ชาง ซึง่ประกอบดวย   ปางชางแมแต   ปางชางแมตะมาน   ปางบานชางไทย   ปางโชคชัย 

และปางชางแอลลี ่มชีางในหมูบานแมตะมาน จาํนวน 229 เชือก ปริมาณการถายมลูตอวันประมาณ 40-50 กโิลกรัม

ตอวัน ซึ่งวันหนึ่งชางเดินประมาณ 5 รอบ รอบละ 30 ตัว ในแตละรอบจะมีการเก็บมูลชางโดยลูกจางของแตละปาง 

ซึง่บางครัง้กไ็มสามารถเกบ็ไดหมด หรอืในรอบสดุทายของการนาํนกัทองเท่ียวเดินเทีย่วบางคร้ังนัน้จะไมมใีครมาเกบ็

มูลชางเลย ภาระหนาที่นี้ก็จะกลายเปนของชาวบาน โดยตกลงกันวาจะตองมีการเก็บกวาดหนาบานของตนเอง          



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับท่ี 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559 159

ซึ่งในการกําจัดมูลชางของชาวบานก็จะกวาดมูลชางลงขางถนน (ปานทอง  สะอาดศรี, การสื่อสารสวนบุคคล, 12 

กันยายน 2554)  หมูบานแมตะมานเปนหมูบานแหงการทองเท่ียวท่ีใชชางเปนพาหนะในการพานักทองเท่ียวชม

ทศันยีภาพในหมูบาน ในขณะทีช่างเดนิบนถนนชางจะถายออกมาเรีย่ราดบนถนน ทาํใหมปีญหามลูชางจํานวนมาก

ทีอ่ยูบนถนนในหมูบาน ทาํใหเกดิผลกระทบในสวนของมลภาวะทางอากาศและทาํลายทศันยีภาพของชมุชน อาจจะ

สงผลตอนักทองเที่ยวในอนาคต

ภาพที่ 1: จํานวนมูลชางที่เกิดขึ้นภายในหมูบานแมตะมาน ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

  จากปญหาดังกลาวทางชาวบานแมตะมาน กลุมคนฮักปา ไดคิดที่จะทําใหมูลชางที่มีอยูในชุมชนสามารถ

สรางประโยชนได จึงมีแนวคิดท่ีจะนํามูลชางมาทํากาซชีวภาพเพื่อใชทดแทนกาซหุงตมภายในครัวเรือนเพื่อลด          

คาใชจาย ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการตอยอดโดยการนํากากมูลชางที่เหลือจากการหมักไปทําปุยชีวภาพตอไป              

โดยเมื่อเสร็จส้ินการวิจัยจะไดเกิดแหลงเรียนรู และผูเช่ียวชาญประจําหมูบาน ผูสนใจในแตละหมูบานใกลเคียง               

ที่มีชาง สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธภิาพตอไป

วัตถุประสงค
  1. ศกึษาบริบทของชมุชนบานแมตะมาน  นกัเรยีนโรงเรยีนบานแมตะมาน และกลุมคนฮกัปาตําบลกืด้ชาง 

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

  2.  ศกึษารูปแบบการจดัการมูลชางบนถนนภายในหมูบานแมตะมาน ในการสรางบอแกสชวีภาพจากมลูชาง 
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  3. สรางบอแกสชีวภาพตนแบบดวยการการพัฒนาศักยภาพความรู ของกลุมชาวบานบานแมตะมาน    

กลุมนักเรียนโรงเรียนบานแมตะมาน และกลุมคนฮกัปา ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางย่ังยืน

วิธีการวิจัย
  1. ขอบเขตการศึกษาวิจัย

         การวิจยัคร้ังน้ีเปนการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม การดําเนินการศึกษารูปแบบการจดัการมูลชาง

บานแมตะมานแบบมสีวนรวม โดยการสรางบอแกสชวีภาพตนแบบ ซึง่ไดรบัความรวมมอืจากชาวบานบานแมตะมาน 

นักเรียนโรงเรียนบานแมตะมาน และกลุมคนฮักปา ซึ่งชาวบานบานแมตะมาน นักเรียนโรงเรียนบานแมตะมาน       

และกลุมคนฮักปา ไดนําบริบท ศักยภาพ ปญหา ความตองการ มาจัดทําแนวทางในการกําจัดมูลชาง แลวนําไป

ทดลองปฏิบัติ พรอมกับพัฒนาสูการขยายผล ใหเหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุด โดยมีเนื้อหาสําคัญ ดังนี้ 

   1.1 สภาพบริบทของชุมชนบานแมตะมาน โรงเรียนบานแมตะมาน และกลุมคนฮักปา

   1.2  สภาพการของมูลชางที่เกิดขึ้นภายในหมูบานบานแมตะมาน 

   1.3 รปูแบบการจดัการมลูชางบานแมตะมาน โดยการสรางบอแกสชีวภาพ ทีเ่หมาะสมกบับรบิทของชุมชน

   1.4  ปจจัยเงื่อนไขที่สงผลตอการจัดการมูลชางบานแมตะมาน โดยการสรางบอแกสชีวภาพ

   1.5 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากระบวนการศึกษา

  2. ดานประชากรและกลุมเปาหมาย

        1.1 ประชากร  คอื  ชาวบานทีอ่าศยัอยูในเขตพ้ืนทีบ่านแมตะมาน   หมูที ่ 2  ตาํบลกืด้ชาง อาํเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

        1.2 กลุมเปาหมาย ไดแก   (1) ชาวบานที่ตองการสรางบอแกสชีวภาพจากมูลชางตนแบบ ในเขตพื้นที่ 

หมูบานแมตะมาน หมูที่ 2 ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  (2) นกัเรียนโรงเรียนบานแมตะมาน  และ 

(3) กลุมคนฮักปา

        1.3 หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลกื๊ดชาง โรงเรียนบานแมตะมาน ปางชางแมตะมาน ปางชางแมแตง               

ปางชางโชคชัย ปางชางแอลลี่  ปางชางบานชางไทย และกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)              

บานแมตะมาน

  3. ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 

   3.1 ระยะท่ี 1 เปนข้ันตอนของการเตรียมการวิจัยโดยการจัดประชุมกลุมผูนํา ไดแก นายกองคการ

บริหารสวนตําบลกื้ดชาง ผูนํากลุมคนฮักปา ผูนําชาวบาน และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบานแมตะมาน ซึ่งเปน          

การหาขอมูลและศึกษาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ  หลังจากนั้นไดทําการกําหนดกิจกรรมในการดําเนินงานระยะที่ 1 

ใชเวลาประมาณ1 เดือน โดยแจกแจงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานของระยะที่ 1 ดังนี้

    1) กจิกรรมที ่1: การจดัประชุมวางแผนการดาํเนินงาน เพ่ือเตรียมความพรอมในการลงพืน้ท่ีชมุชน
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    2) กิจกรรมที่ 2: ทบทวนเอกสารและศึกษาขอมูลเบื้องตนของชุมชน โรงเรียน และกลุมคนฮักปา  

ลงพื้นท่ีชุมชนโดยเขาพบชาวบาน เพ่ือพูดคุยเรื่องแกสชีวภาพ สํารวจความขอมูลการรับรูเร่ืองแกสชีวภาพ และ        

การศึกษาความตองการการสรางบอแกสชีวภาพ รวมถึงศักยภาพของชุมชนในการกําจัดมูลชาง

    3) กิจกรรมที่ 3: จัดประชุมชาวบานเพื่อหาแนวทางการทําบอแกสชีวภาพ

   3.2 ระยะท่ี  2  เปนข้ันตอนในการนําผลมาจากการประชุมรวมกับคณะทํางานทีมวิจัย และนายก

องคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง  ผูนํากลุมคนฮักปา ผูนําชาวบาน และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบานแมตะมาน เพื่อ

ทํากิจกรรมตางๆ เปนระยะเวลา 5 เดือน ดังนี้

    1) กจิกรรมที ่1: ตดิตอผูเช่ียวชาญของสาํนักงานพลังงานลําพูน และสํานักงานพลังงานเชียงใหม 

เพื่อปรึกษาและขอขอแนะนําในการสรางบอแกสชีวภาพ และศึกษาดูงาน ตัวอยางการสรางบอแกสที่จังหวัดลําพูน

    2) กิจกรรมที่ 2: ทดลองการสรางบอแกสชีวภาพตนแบบ บอที่ 1 ณ โรงพยาบาลสงเสริม

สขุภาพประจาํตาํบลกืด้ชาง เนือ่งจากเปนสถานทีส่าํหรบัชุมชน และสรางบอตนแบบบอที ่2 ณ โรงเรียนบานแมตะมาน 

เน่ืองจากเปนสถานทีศ่กึษาสาํหรับเด็กๆ  ในโรงเรยีน สามารถเปนสถานทีถ่ายทอดความรูใหกลุมเด็กๆไดอยางชัดเจน 

หลังจากนั้นทางคณะทํางานทีมวิจัย ชาวบานแมตะมาน นักเรียน และกลุมคนฮักปา รวมกันเติมมูลวัวและมูลชาง  

ทั้ง 2 บอ (การเติมมูลวัว เพื่อเปนตัวเริ่มตนของการเกิดแกสชีวภาพ)

    3) กจิกรรมท่ี 3: ศกึษาเอกสารเพ่ิมเตมิในสวนของประโยชนของมูลชาง นอกจากจะนําไปทําเปน

แกสชีวภาพแลวนั้นยังสามารถนําไปทําเปนกระดาษสาจากมูลชาง ยากันยุง ปุย และดินเพื่อปลูกตนไม หลังจากนั้น

ก็นําไปถายทอดใหกับนักเรียนโรงเรียนบานแมตะมาน 

    4) กิจกกรมที่ 4: ประชุมกลุมเพื่อวางแนวทางและขยายผล บอแกสชีวภาพ โดยจัดประชุมรวม

กับทางคณะทํางานทีมวิจัย ผูนําชาวบานแมตะมาน ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนกลุมคนฮักปา   

    5) กิจกรรมที่ 5: สัมภาษณเชิงลึก กับชาวบานเพื่อหาขอสรุปวาใครจะสรางหรือไมสรางบอแกส

ชีวภาพ โดยดูขอมูลจากการออกแบบสํารวจ ในชวงที่ 1 ดานความตองการการสรางบอแกสชีวภาพ

    6) กิจกรรมที่ 6: ดําเนินการสรางบอแกสชีวภาพ เพ่ิมเติมในกรณีที่ชาวบานบานแมตะมาน มี

ความตองการสรางบอแกสชีวภาพตนแบบใชในบานของตนเอง    

    7) กจิกรรมท่ี 7: เชญิวิทยากร จากสาํนักงานพลงังานจงัหวัดเชยีงใหม มาทําการตรวจสอบบอแกส

ชีวภาพ และอบรมเรื่องการใชบอแกสชีวภาพใหกับชาวบาน และกลุมนักเรียน 

    8) กิจกรรมท่ี 8: จัดประชุมกลุมยอย กับชาวบานบานแมตะมาน ที่จะทําบอแกสชีวภาพ เพ่ือจัดต้ัง

คณะกรรมการ และหาขอตกลงรวมกันในเรื่องการจัดการมูลชางที่เกิดขึ้นบนถนนภายในหมูบานแมตะมาน

    9) กจิกรรมที ่9: สรุปบทเรยีนรวมกนัระหวางคณะวจิยั ชาวบานแมตะมาน นกัเรียน และกลุมคนฮกัปา 

และตรวจสอบความถูกตองของผลการวิจัยรวมกัน

    10) กิจกรรมที่ 10: ประชุมเพื่อสรุปผลการวิจัย ทางคณะทํางานทีมวิจัย ผูนําชาวบานแมตะมาน 

ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนกลุมคนฮักปา
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    11) กิจกรรมที่ 11: จัดระเบียบขอมูล โดยทําการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย เขียนรายงาน     

การวิจัย เตรียมนําเสนอผลการวิจัย

ผลการวิจัย
  1. สภาพบริบทของชุมชนบานแมตะมาน โรงเรียนบานแมตะมาน และกลุมคนฮักปา

       บานแมตะมาน หมูที่ 2 ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปนหมูบานที่กอตั้งมาเปนเวลา

นานในราวป พ.ศ. 2302  ( 252 ปที่ผานมา ) ในอดีตบริเวณที่ตั้งของหมูบานเปนปารกรางโดยมีชาวบานที่เริ่มเขามา

อยูคร้ังแรก  คือ  ครอบครัวพอหนานกัน  วาณี และครอบครัวพออุยปวน  ทิพไทแกว สาเหตุที่ตั้งช่ือหมูบานแมตะมาน

นัน้เนือ่งมาจากในสมยันัน้บางพืน้ทีข่องเชยีงใหมยงัอยูในความปกครองของพมา และทีห่มูบานแมตะมานแหงนีเ้คย

เปนทีต่ัง้คายของกองทพัทหารพมาตามบริเวณทีร่าบลุมของแมนํา้แมแตงและลาํหวยแมตะมาน ซึง่คนเมอืงสมยันัน้

จะเรียกชาวพมาวา “มาน” ก็เลยเรียกวาหมูบานวา “บานแมตั๊บมาน” (เปนภาษาพื้นเมือง)  แปลวาบานท่ีพักของ  

กองทัพพมา ตอมาคาํวา แมตับ๊มาน คงจะเพีย้นมาเปน แมตะมาน เพือ่เรยีกใหเขากบัลาํหวยแมตะมานทีไ่หลผานหมูบาน

และเปนลาํหวยท่ีชาวบานไดใชประโยชนหลอเล้ียงชุมชนทัง้ในดานสาธารณูปโภคและดานการเกษตรกรรม  จนมาถงึ

ปจจุบันน้ี ปจจุบันหมูบานแมตะมานไดมีการพัฒนาใหเจริญเติบโตรุงเรื่องมาตลอดมีถนนลาดยางแอสฟสตเขา  

หมูบานมคีวามเจรญิดานสาธารณูปโภคไมวา การคมนาคม การโทรคมนาคม การไฟฟาและนํา้ประปาภเูขา มสีถานที่

ทองเที่ยวที่สรางชื่อเสียงและรายไดใหกับประเทศในแตละปจํานวนมากก็คือ ปางชาง มีทีพัก โรงแรม รีสอรท สปา   

ที่สรางงานสรางรายไดใหกับชุมชนไดเปนอยางดี

  โรงเรียนบานแมตะมาน ตั้งอยูเลขที่ 7 หมู 2 ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จงัหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย 

50150 หมายเลขโทรศัพท 053-460314 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 สํานักงาน        

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กอตั้งเมื่อ ปพุทธศักราช 2482 อยูทางทิศใต ของหมูบาน 

มีนายแกว ไชยสุวรรณ เปนครูใหญคนแรก โดยใชชื่อวา “โรงเรียนประชาบาลกื้ดชาง 2” พ.ศ. 2548 ไดยายโรงเรียน

มาสถานที่ในบริเวณหมูบาน (สถานีอนามัยบานแมตะมานในปจจุบัน) พ.ศ.2503 ไดรับจัดสรรกอสรางอาคารเรียน 

1 หลัง เปนเงนิ 4,000 บาท พ.ศ. 2517 ไดยายโรงเรยีนมาอยูในทีป่จจุบนั โดยไดรบัอนญุาตจากทางปาไม ตามเอกสาร

เลมที่ 32 ฉบับที่ 91 ลงวันที่ 21 มกราคม 2519 มีจํานวนพื้นที่ทั้งหมด 16 ไร พ.ศ.2519 ไดรับจัดสรรงบประมาณ

กอสรางอาคาร เรยีน ป.1 1 หลงั ขนาด 4 หองเรยีน พ.ศ.2546 โรงเรียนบานตนขามไดยายมาเรยีนรวม ปจจบุนัมจีาํนวน

นักเรียนทั้งหมด 139 คน จํานวนครู 13 คน และมีนาย ณัฐวรรธน ดอนดี เปนผูอํานวยการโรงเรียน

  กลุมคนฮักปา เปนกลุมที่กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2553 โดยนายเสถียร  ใจคํา นายกองคการบริหารสวนตําบล

กื้ดชาง โดยเกิดจากการที่มีการปญหาการปุกรุกบา การเผาปา และไมมีกลุมใดที่จะคอยปกปองรักษาปา จึงไดเกิด

การกอตั้ง “กลุมคนฮักปา” ขึ้น เปนการรวมตัวของกลุมเยาวชน 16 คน เปนตัวแทนหมูบานละ 2 คน ในตําบลกื้ดชาง 

ภายหลังนอกจากเปนเยาวชนแลวยังมีกลุมชาวบาน ที่สนใจและเขามาอยูรวมทํากิจกรรมในกลุมดวย โดยมีหนาท่ี

หลักๆ คือ การรณรงคใหความรูกับเยาวชน และชาวบานในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการเปนตัวแทนเขาไป

อบรมในเร่ืองส่ิงแวดลอมตางๆ แลวนํากลับมาถายทอดใหกบัสมาชกิภายในหมูบาน กจิกรรมของกลุม อาทิ การปลกู
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ตนไม การทําแนวกันไฟ ซึ่งในแตละเดือนก็จะมีการวางแผนและการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษธรรมชาติ 

ปจจุบันมีนายสุนทร กอนจม เปนประธานกลุม

  2. สภาพการของมูลชางที่เกิดขึ้นภายในหมูบานบานแมตะมาน 

         ปญหามูลชางที่เกิดข้ึนภายในหมูบานแมตะมาน โดยสวนใหญมีมูลชางเกิดข้ึนตอวันเปนจํานวนมาก 

ถาหาคํานวณโดยคิดจากชาง 5 ปาง คือ ปางชางแมตะมาน ปางชางแมแตง ปางชางโชคชัย ปางชางแอลลี่ ปางชาง

บานชางไทย จาํนวนชางรวมกันถึง 229 เชือก ทีเ่ปนชางทํางานอยูในปางชาง ทัง้ท่ีเปนชางท่ีเจาของนํามาใหเชา และ

ชางทีเ่ปนของปางชางเอง ซึง่มจีาํนวนมูลชางตอวนัถึง 9,160 กโิลกรัม (คดิจากชาง 1 ตวั ถายตอวนั 40 – 50 กโิลกรมั) 

แตมูลชางที่เกิดขึ้นภายในหมูบานมีจํานวน 1,500 กิโลกรัมตอวัน (ขอมูลตามตารางที่ 1 แสดงการคํานวณมูลชางที่

เกิดข้ึนภายในหมูบานแมตะมาน) มูลชางทั้งหมดจะถูกกําจัดโดยวิธีการ คือ การเอาไปกองไวที่บนดอยเพื่อให             

การยอยสลาย การนําเอาไปทิ้งในสวนของชาวบาน เนื่องจากชาวบานมาขอ แตมูลชางบางสวนที่อยูบนถนนภายใน

หมูบาน ชาวบานก็จะมีพันธะสัญญากับปางชางวา ถาเกิดชางถายมูลบริเวณหนาบานของชาวบานหลังใดก็ตาม จะ

ตองไมมกีารฟองรอง หรอืเรยีกรองใดๆ และตองทาํความสะอาดบรเิวณถนนดังกลาวเองดวย โดยทกุวนันีท้างปางชาง  

ไดมีการจางคนงานใหตามมาเก็บมูลชางหลังจากท่ีมีนักทองเที่ยวนั่งบนหลังชางออกมาเท่ียวภายในเสนทางใน  

หมูบาน แตบางครัง้การกม็กีารเกบ็ไมหมด หรือบางคร้ังเปนการเดนิเท่ียวรอบสดุทายแลวอาจจะไมมกีารเกบ็มูลชาง     

ของพนักงาน หนาทีด่งักลาว  จงึเปนของชาวบานบานแมตะมาน ซึง่สวนใหญกจ็ะมีการกาํจดัมลูชางบนถนนโดยการ 

กวาดลงขางถนน ทําใหสงผลกระทบตอทัศนียภาพ และสงกลิ่นเหม็นตอนักทองเที่ยว 

  3. รูปแบบการจัดการมูลชางบานแมตะมาน โดยการสรางบอแกสชีวภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท

ของชุมชน

   การจัดการมูลชางที่เกิดขึ้นบนถนนภายในหมูบานแมตะมาน จะมีรูปแบบการจัดการดังนี้

   3.1 การสํารวจขอมูลเบื้องตน 

    กระบวนการดําเนินงานเริ่มจากการประชุมกลุมผูนําที่มีสวนเกี่ยวของไดแก นายกองคการบริหาร

สวนตาํบลก้ืดชาง ผูใหญบานแมตะมาน ผูนาํกลุมคนฮกัปา มแีนวทางในการจัดทาํบอแกสชวีภาพคือตองเปนกลุมคน  

ที่มีรายไดตอครัวเรือนคอยขางดี และมีการรูจักแกสชีวภาพดวย หลังจากนั้นลงพื้นท่ีชุมชนโดยเขาพบชาวบาน           

เพื่อพูดคุยเรื่องแกสชีวภาพ สํารวจความขอมูลการรับรูเรื่องแกสชีวภาพ และการศึกษาความตองการการสรางบอ

แกสชีวภาพ รวมถึงศักยภาพของชุมชนในการกําจัดมูลชาง โดยผลสํารวจเบื้องตน 110 ครัวเรือน มีจํานวนผูที่รูจัก

แกสชีวภาพถึง 98 ครัวเรือน มีจํานวนผูที่ตองการทําบอแกสชีวภาพ 58 ครัวเรือน มีผูที่ตองการสรางบอแกสชีวภาพ

ภายในเดือนแรกหลังจากที่มีบอตนแบบ 10 ครัวเรือน

   3.2 การกอสรางบอตนแบบ 

    กระบวนการดําเนินงาน โดยเริ่มจากการติดตอประสานงานกับสํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน 

เพือ่ดงูาน และขอความอนุเคราะหรปูแบบบอตนแบบแกสชวีภาพ การติดตอประสานงาน และจัดประชมุผูทีเ่กีย่วของ

อีกครั้งเพื่อกอสรางบอตนแบบ และเร่ิมการการสรางบอตนแบบที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ประจําตําบลกื้ดชาง 

จํานวน 1 บอ และโรงเรียนบานแมตะมาน จํานวน 1 บอซึ่งทั้ง 2 บอ
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มีรูปแบบบอแกสชีวภาพที่แตกตางกัน คือ บอที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ประจําตําบลกื้ดชาง เปนบอแบบฝงลง

ในพื้นดินไมมีถังนํ้ามันลอย สวนบอที่โรงเรียนบานแมตะมาน มีถังนํ้ามันลอย เพื่อทดลองหาจํานวนกาซ และแรงดัน

ของกาซ ที่เกิดขึ้นผลปรากฏวา ทั้งสองบอมีปริมาณ กาซในบอแตกตางกันประมาณ 0.5 คิว 

   3.3 การเพิ่มจํานวนบอแกสชีวภาพ 

    กระบวนการดาํเนนิงาน โดยเร่ิมจากการประชมุกลุมท่ีมสีวนเกีย่วของเพ่ือวางแนวทางและขยายผล 

บอแกสชวีภาพ โดยจดัประชมุรวมกับ ทางคณะทาํงานทีมวจิยั ผูนาํชาวบานแมตะมาน ตวัแทนนกัเรียน และตวัแทน

กลุมคนฮกัปา ผลการประชมุคอืตองมกีารนาํผลการสํารวจมาตรวจสอบดวูาครัวเรือนใดบางทีต่องการสราง และทาง

ตัวแทนกลุมคนฮักปา กับทีมวิจัยเขาไปสัมภาษณเชิงลึก กับชาวบานเพ่ือหาขอสรุปจํานวนบอแกสท่ีจะสราง จากผล

การสมัภาษณ พบวา ชาวบานตองการสรางบอแกสชีวภาพ จาํนวน 8 ครัวเรอืน หลงัจากนัน้กด็าํเนนิการสรางบอแกส

ชวีภาพ โดยชางผูชาํนาญงานกอสราง และรวมกันสงัเกตการณระหวางชาวบาน กบักลุมคนฮักปา กลุมนกัเรียน และ

ทีมวิจัย 

   3.4 การอบรมใหความรู 

    กระบวนการดําเนนิงาน มกีารเชิญวทิยากร จากสํานักงานพลงังานจงัหวดัเชยีงใหม มาทาํการตรวจสอบ

บอแกสชีวภาพ พบวา พื้นท่ีภายในบานของชาวบานที่สรางบอ มีอาจจะมีปญหาในเรื่องของอุณหภูมิ เน่ืองจาก          

อยูใตตนไม ก็เลยตองมีการตัดกิ่งไมบางก่ิงเพื่อใหเกิดแสงแดดสองลงมายังบอแกสชีวภาพ จากน้ันก็มีอบรมเร่ือง   

การใชบอแกสชีวภาพใหกบัชาวบานทีส่รางบอแกสชีวภาพ รวมถึงขอควรระวังตางๆ ในการใชแกสชีวภาพจากมลูชาง 

โดยขอควรระวังที่สําคัญ คือการเติมมูลชาง ควรมีการเติมทุกวัน และเติมในปริมาณ มูลชาง  1 สวน และนํ้าอีก  1 

สวน ซึ่งภายหลังการจัดอบรมก็มีการประเมินผลการฝกอบรมดังกลาวซึ่งผลการประเมนิอยูในเกณฑดี

   3.5 ความยั่งยืน โดยจัดตั้งกลุมเพื่อบริหารจัดการมูลชาง 

    กระบวนการดําเนินงาน มีการจัดประชุมกลุมยอย กับชาวบานบานแมตะมาน ที่สรางบอแกส

ชีวภาพใชในครัวเรือนตัวเอง เพ่ือจัดต้ังคณะกรรมการ และหาขอตกลงรวมกันในเร่ืองการจัดการมูลชางท่ีเกิดข้ึน       

บนถนนภายในหมูบานแมตะมาน ซึ่งไดมีมติใหนายเสถียร ใจคํา เปนประธานกลุม และมีขอตกลงเบ้ืองตนในการ

เก็บมูลชางคือ ในกรณีที่ 1 บาน 2 หลังติดกันและทั้ง 2 บานมีบอแกสชีวภาพ ก็ใหตกลงกันบานหลังหนึ่งใหมีการเก็บ

มลูชางตอนเชา และอกีหลงัหนึง่ใหมกีารเก็บมลูชางตอนเย็นเพือ่นาํไปเติมลงในบอแกสชวีภาพ กรณทีี ่2 บาน 2 หลัง

แรกมีบอแกสชีวภาพ สวนอีกหลังไมมีบอแกสชีวภาพ บานหลังที่ไมมีบอแกสชีวภาพก็สามารถเก็บมูลชางหนาบาน

ของตนเองมาเตมิลงในบอแกสชีวภาพของบานท่ีมบีอได นอกจากน้ียงัสามารถนาํน้ําลนท่ีออกมาจากบอแกสชีวภาพ 

ซึ่งเปนปุยชีวภาพนําไปรดนํ้าตนไมหรือพืชผักสวนครัวได นอกจากน้ีทางกลุมนักเรียนโรงเรียนบานแมตะมานยังได

จัดทําเปนโครงงานวิชาวิทยาศาสตร เพื่อศึกษาและเรียนรู ซึ่งมีการจัดชั่วโมงการเรียนรูโดยครูสุพัตรา จอมคีรี                 

ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร
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  4. ปจจัยเงื่อนไขที่สงผลตอการจัดการมูลชางบานแมตะมาน โดยการสรางบอแกสชีวภาพ

   จากการศึกษารูปแบบการจัดการมูลชางบานแมตะมานแบบมีสวนรวม โดยการสรางบอแกสชีวภาพ 

ครัง้นี ้พบวา สามารถดําเนนิงานไดตามวตัถปุระสงค แตยงัตองดาํเนนิงานอยางตอเนือ่ง และไดรบัการปรบัปรงุพฒันา

ใหสมบรูณยิง่ข้ึนอีกตอไป โดยกระบวนการทํางานรวมกบัชุมชน ในการจัดการมูลชางบนถนนภายในหมูบานแมตะมาน 

โดยการสรางบอแกสชีวภาพ มปีจจัยเง่ือนไขทีส่งผลตอการจัดการรวมมือ คอื ความเขมแข็งของชุมชน การสนับสนุน

ขององคการปกครองสวนทองถิ่น ความสัมพันธระหวางชาวบาน โรงเรียน กับเจาของกิจการปางชาง ซึ่งเปน              

ปจจยัเงือ่นไขทีจ่ะสงผลกระทบตอการขับเคล่ือนกระบวนการดาํเนนิงานและความย่ังยนืในการจดัการมลูชางภายใน

หมูบานแมตะมาน

  5. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากระบวนการศึกษา

         การศึกษารูปแบบการจดัการมูลชางบานแมตะมานแบบมสีวนรวม โดยการสรางบอแกสชวีภาพ ไดเกดิ

การเปลี่ยนแปลงหลายอยาง โดยความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน คือ การไดเรียนรูรวมกันในการจัดการกับ

ปญหาทีเ่กดิขึน้ดวยตนเอง และกระตุนใหชมุชนเห็นศกัยภาพของตนเองในการจดัการกับปญหาทีเ่กดิขึน้ ชมุชนมกีาร

เรียนรูวิธีการแกปญหาอยางเปนระบบดวยตนเอง 

   ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนที่เห็นเปนรูปธรรม คือ มีบอแกสชีวภาพ ตนแบบที่สามารถเปน

แหลงศึกษาเรียนรูได โรงเรียนก็มีสวนรวมในการจัดการกับปญหามูลชางท่ีเกิดข้ึน โดยการบูรณาการการเรียน           

การสอนใหเขากบัการแกไขปญหา สามารถปลูกฝงความคดิ และจิตสาํนกึใหกบักลุมนกัเรียน ในการจัดการกับปญหา

ทางดานสิ่งแวดลอมดวย

   สวนของคณะทํางานวิจัย ก็ไดมีการพัฒนาหลายๆ ดาน อันเปนผลมาจากการเรียนรูรวมกับชุมชน มี

โอกาสไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับชาวบานดานวิถีชีวิตความเปนอยูในการอยูรวมกับชาง รวมถึงเรียนรูเร่ืองของชาง 

ซึ่งเปนสัตวที่สําคัญของประเทศไทย

อภิปรายผลการวิจัย
  จากการรวมดาํเนนิกิจกรรมในการพฒันารูปแบบการจัดการมูลชางบานแมตะมานแบบมีสวนรวม โดยการ

สรางบอแกสชีวภาพ ทาํใหเห็นถงึศกัยภาพและความเขมแขง็ทีม่อียูในชมุชนแหงนี ้ ทัง้ในดานความสามคัคีของคนใน

ชุมชน และความพรอมในดานปจจัยพื้นฐานตางๆ  จุดเดนของชุมชนบานแมตะมาน กลุมคนฮักปา กลุมนักเรียน คือ

จะมีการยอมรับกระบวนการเรียนรูอยางเต็มที่ สังเกตจากการรวมกิจกรรมตางๆ ของผูทําวิจัย ซึ่งทางกลุมจะมี

กระบวนการมีสวนรวมท้ังดานการมีสวนรวมการตัดสินใจวาควรทําอะไรและทําอยางไร การมีสวนรวมเสียสละใน  

การพฒันา รวมทัง้ลงมอืปฏิบตัติามทีไ่ดตดัสนิใจ  การมสีวนรวมในการแบงปนผลประโยชนทีเ่กดิขึน้จากการดําเนินงาน 

และการมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีของ Cohen & Uphoff (1981 อางถึงใน สุนิษา 

หนูชูแกว, 2555)  นอกจากนี้ทางชุมชนยังมีความคิดที่จะทําอยางไรใหอยูรวมกับชางได เพราะถือวาชางเปนสัตว        

ที่สามารถทําใหชาวบานมีงานทํา การอยูรวมกับชาง การแกไขปญหาท่ีเกิดจากชาง มันจึงเปนหนาที่สําคัญที่ทาง     
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ชาวบานแมตะมาน กลุมคนฮักปา กลุมนักเรียน ตองหาทางจัดการกับปญหาใหได ซึ่งหนึ่งในแนวทาง คือ การสราง

บอแกสชีวภาพจากมลูชาง เพ่ือใชในครัวเรอืน ซึง่ชาวบานมสีวนรวมในการเรียนรูในการวจิยัครัง้น้ีอยูแลว กจ็ะสามารถ

นาํความรูทีไ่ดรบัไปขยายผล เพ่ือใหเกดิการกาํจดัมูลชางทีเ่ปนรปูแบบ ถาหากบานทกุหลังทีอ่ยูขางถนนสรางบอแกส

ชวีภาพ กจ็ะสามารถลดปริมาณมลูชางไดทนัที   สงผลหมูบานท่ีสะอาดข้ึนปราศจากกลิน่ของมลูชางและมีทศันียภาพ

ที่สวยงามขึ้น 

สรุป
  การศึกษารูปแบบการจัดการมูลชางบานแมตะมานแบบมีสวนรวม ในการสรางบอแกสชีวภาพ ไดเกิดการ

เปลี่ยนแปลงหลายอยาง คือ การไดเรียนรูรวมกันในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง และกระตุนใหชุมชน

เห็นศักยภาพของตนเองในการจัดการกับปญหาท่ีเกิดขึ้น ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโรงเรียนที่เห็นเปนรูปธรรม 

คอื มบีอแกสชวีภาพ ตนแบบท่ีสามารถเปนแหลงศกึษาเรียนรูได โรงเรียนก็มสีวนรวมในการจัดการกับปญหามลูชาง

ทีเ่กิดข้ึน โดยการบูรณาการการเรียนการสอนใหเขากับการแกไขปญหา  ดงัน้ันผวูจิัยจึงมีขอเสนอแนะ เพ่ือใหเกิดผล

ที่นําไปใชไดจริงกับชุมชน คือ ควรมีการใหความรู ผานกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ และมีสวนรวม ใหเกิด

จติสาํนกึรวมกนัทีจ่ะทําใหมลูชางหมดไปจากบนถนนภายในหมูบาน ซึง่เปนเร่ืองละเอยีดออนอาจจะตองอาศัยระยะเวลา      

พอสมควร การจัดการกับมูลชางไมใชหนาที่ของฝายใดฝายหน่ึงเพียงฝายเดียว แตเปนหนาที่ของทุกฝาย ซึ่งตอง       

หันมาใหความสําคัญกับการจัดการมูลชางดังกลาว โดยฝายสถาบันครอบครัว สถานศึกษา ก็ควรจะมีการอบรม            

การปลูกฝงจิตสํานึกในการรักษาส่ิงแวดลอม การอยูรวมกับส่ิงแวดลอม  สวนสถานบันการปกครองสวนทองถ่ิน           

กต็องตระหนักถงึปญหามูลชาง เพราะอาจจะสงผลกระทบตอสิง่แวดลอม และการทองเท่ียวในอนาคต การวิจยัปญหา

มลูชางยงัเปนปญหาทีต่องแกไขตอไป เพราะการนํามูลชางมาทําเปนกาซชวีภาพน้ัน อาจจะเปนเพยีงการแกไขปญหา

บางสวน เพราะยังมีมูลชางอีกจํานวนมากอยูในปางชาง และบนดอยที่เปนเสนทางทองเที่ยว ซึ่งอาจจะมีการศึกษา

ตอไปวาจะมีวิธีการกําจัดมูลชางดังกลาวตอไปอยางไร

เอกสารอางอิง
สุนิษา หนูชูแกว. (2555).  การมีสวนรวมของประชาชน. สืบคนเมื่อ 12 กันยายน 2555, 
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บทคัดยอ
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและทดสอบแบบจําลองสมการโครงสรางปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย และวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดีย 

โดยใชวิธีการสํารวจโดยแบบสอบถามเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง คือ ผูที่เคยซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียในประเทศไทย  

จาํนวน 400 ตวัอยาง โดยเนนทีส่นิคาประเภทเสือ้ผา ดาํเนนิการวเิคราะหขอมลูกลุมตัวอยางและทฤษฎีและงานวิจยั

ที่เกี่ยวของจากการศึกษาตัวชี้วัดได จํานวน 17 รายการ แบงออกเปน 4 กลุม เมื่อนํามาวิเคราะหปจจัย และทาํการ

สกัดปจจัยเพื่อหาความสัมพันธได ปจจัย 2 กลุม และตัวชี้วัด 8 รายการ ไดแก สินคามีคุณภาพดี สินคาราคาถูกกวา

ทองตลาด มีการบอกขอมูลสินคาอยางละเอียด มีรูปถายสินคา สินคาตรงตามตองการ การตอบคําถามขอสงสัย     

การประชาสัมพันธสินคาอยูเสมอ และการพบเห็นโฆษณาสินคา ซึ่งปจจัยเหลานี้มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา         

ผานโซเชียลมีเดีย และจากการวิจัยพบวาคาความผิดพลาดเชิงสัมพันธของสมการเชิงโครงสรางท่ีมีผลตอการตัดสิน

ใจซื้อสินคาในธุรกิจอิเล็กทรอนิกสสําหรับโซเชียลมีเดียมีคาเทากับ 6.30%

การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
สําหรับโซเชียลมีเดียดวยเทคนิคสมการเชิงโครงสราง

Purchasing Decision Analysis of Social Media E-Commerce Using 
Structure Equation Model
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คําสําคัญ
  โซเชียลมีเดีย   ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส   แบบจําลองสมการโครงสราง

Abstract
  The objective of this research is developing and test simulates method the factor of decision to 

buy product on social media also analyze a relationship between factors that effect. By using a 400 sets 

of questionnaire ask people who use to buy online goods on social media (Focus group on Clothing     

Business). The statistic analyze by structural equation modeling with theory and related research.               

The result show is 17 factors. First, we divide in 4 groups. The  factors analyzed and extracted factors to 

determine the relationship, have 2 groups and 8 main lists. For example, quality of product, cheaper price, 

clear product detail, nice product picture, product meet requirement, answer question immediately,   

continuously promote product and view advertise product. In conclusion, the factors are support decision 

when shopping on social media and the error on relate equal to 6.30 %

Keywords
  Social Media,  E-Business,  Structural Equation Modeling 

บทนํา
  ปจจบุนัอนิเทอรเน็ต เขามามบีทบาทสําคญัในชวีติมากขึน้จากความกาวหนาทางเทคโนโลย ีและการพัฒนา

ใหแทบจะทุกพ้ืนท่ีสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตได แนวโนมการใชงานโซเชียลมีเดียท่ีมากขึ้น และประโยชนของ              

โซเชียลมีเดียที่ทําใหสามารถเขาถึงผูบริโภคไดโดยตรง ทําใหผูประกอบการสามารถใชโซเชียลมีเดียเปนเครื่องมือ     

อนัทรงประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธสนิคาและบริการของตน ซึง่สินคายอดนิยมของเวบ็ไซตในเครือขาย Tarad.

com จากการจัดอันดับ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 คือ หมวดหมูเสื้อผาและแฟชั่น เชนเดียวกับเว็บไซต  takraonline.

com ไดจัดอันดับเส้ือผาแฟชั่นเปนสินคายอดนิยมอันดับ 1 สําหรับเพศหญิงและเพศท่ีสามนิยมซ้ือสินคาออนไลน     

ป 2558 (ทีมงาน takraonline.com, 2558 ; ทีมงาน tarad.com, 2558)  การแตงกายยอมสงผลถึงภาพลักษณ           

ในสายตาของผูอื่น  ดังน้ัน เส้ือผาเครื่องแตงกายจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีทุกคนมักจะเลือกหาใหเหมาะสมกับตัวเอง             

การขายเส้ือผาสามารถขายไดกับทุกเพศทุกวัย และเส้ือผานอกจากเปนหน่ึงในปจจัย 4 ที่สําคัญตอการดํารงชีวิต 

เสื้อผายังเปนสิ่งที่สื่อถึงรูปลักษณ  สถานภาพทางสังคม เสริมสรางความมั่นใจตอผูสวมใสได (ณัฐนันท มิมะพันธุ, 

2556)  โดยสรุปจากขอมูลขางตน แนวโนมการใชงานโซเชียลมีเดียที่มากขึ้น และประโยชนของโซเชียลมีเดียที่ทําให

สามารถเขาถึงผูบริโภคไดโดยตรง ทําใหผูประกอบการสามารถใชโซเชียลมีเดียเปนเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ      

ในการประชาสัมพันธสินคาและบริการของตน  ดังน้ันผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใชโซเชียลมีเดีย      
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เปนอีกชองทางการทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกสใหเปนผลดีตอการประกอบธุรกิจ ในการเพ่ิมยอดขาย ดังนั้นผูวิจัยจึงมี

แนวคิดท่ีจะพัฒนาแบบจําลองสมการโครงสรางเพ่ือวิเคราะหปจจัยความพึงพอใจ ในการตัดสินใจซ้ือสินคาผาน       

โซเชยีลมีเดียและประมาณคาความแมนยาํจากสมการโครงสรางทีพ่ฒันาข้ึน เพ่ือให     ผูประกอบการทราบถึงปจจยั

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา รองรับการแขงขันทางธุรกิจ โดยเนนศึกษาสินคาประเภทเสื้อผา

วัตถุประสงค
  1.  เพือ่พัฒนาและทดสอบแบบจาํลองสมการโครงสรางปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสนิใจซือ้สนิคาผานโซเชียลมีเดยี 

  2.  เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
  ในการวิจัยไดใชเทคนิคในการพัฒนาแบบจําลองสมการ ดังนี้

  1. การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Model: SEM) พฒันาโดย Karl G. Joreskog 

เม่ือป ค.ศ. 1960 เปนโมเดลที่บูรณาการ โมเดลการวัดตามหลักการวิเคราะหปจจัยและโมเดลโครงสรางตาม             

หลกัการวิเคราะหเสนทาง กบัวธิกีารประมาณคาพารามิเตอรตามหลักวชิาเศรษฐมิต ิกลาวไดวา การวิเคราะหโมเดล

สมการโครงสราง เปนสถิติวิเคราะหขั้นสูงที่ไดรับการพัฒนาใหม แตยังคงมีหลักการพื้นฐานทางสถิติแบบเดิม        

(Kuhnel, 2001 อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2548 )

 

 

  2. การประมาณคาความแมนยาํ (Evaluation Criterion) วธิกีารประมาณความแมนยาํ จากการใชวธิตีางๆ 

ที่สรางข้ึน ตองมีคาความแมนยําเขากันได (Model Best Fit) จะถูกนําไปทดสอบกับกลุมขอมูลชุดที่ทราบคาจริง 

(Actual Data) ผลจากการพยากรณขอมลูชดุใหม (Predicted Data) จะถูกนาํ มาคํานวณหาคาความคลาดเคลือ่น

สัมพัทธ (Magnitude of Relative Error: MRE) (สมชาย ปราการเจริญ, 2551)

ภาพที่ 1: ตัวอยางสมการโครงสราง
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   โดยที่

    MRE   คือ คาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ 

    Actual Effort คือ คาปริมาณแทจริงของตัวอยางที่ใชในการทดสอบลําดับที่ i

    Predicted Effort คือ คาปริมาณจากการประมาณการตัวอยางที่ใชในการทดสอบลําดับที่ i
  

   หากขอมูลมีจํานวนมากตองนํามาหาคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (Mean-MRE: MMRE) โดยที่ 

MMRE มีคามาก แสดงวาคาท่ีไดจากการประมาณคาสูญหาย มีความแมนยํานอย แตถา MMRE  มีคาเขาใกล/

เทากับ 0 (ศูนย) แสดงวาคาที่ไดมีความแมนยําสูงหรือใกลเคียงกับคาจริงมากที่สุด ตามสูตร
 

      
1

1 100
n

i i

i i

Actual Predicted
MMRE x

n Actual
  (2)

      MMRE คอื คากลางของความคลาดเคล่ือนสัมพนัธหากคาเฉลีย่ความคลาดเคล่ือนสมัพนัธ

มีคาสูง  เปอรเซ็นตของความคลาดเคลื่อนสูง แตหาก MMRE = 0 คาของการพยากรณเทากับคาจริงทุก ๆ คา               

นั่นคือ คา MMRE ยิ่งนอย ความแมนยําสูง (ธนารักษ ไกรอํ่า  และ  สมชาย ปราการเจรญิ, 2557) 

  3. การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมีขั้นตอน ดังนี้

       3.1 สิ่งเรา / แรงกระตุน ผูบริโภคไดรับแรงกระตุนจากขอมูลขาวสารใหเกิดความสนใจ

       3.2  กระบวนการคนหาขอมูล เม่ือไดรับขอมูลขาวสารและเกิดความสนใจทําใหมีการคนหาขอมูล     

แหลงตางๆ เชน การโฆษณาประชาสัมพันธ  หรอืขอมูลจากผูทีเ่คยมีประสบการณมากอน  จากนัน้วเิคราะหและเขาสู

กระบวนการความคิดของผูบริโภคซึ่งเกิดจากตัวแปรตาง ๆ เชน  การรับรู  การเรียนรู ทัศนคติ  และผลประโยชนที่จะ

ไดรับรวมดวยกับลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค  อายุ อาชีพ  รายได การศึกษา  การดําเนินชีวิต  และ บุคลิกภาพ    

   3.3  ประเมินทางเลือกตางๆ   ที่มีคุณคามากที่สุด  

   3.4  ตัดสินใจซ้ือ เม่ือไดตัดสินใจซ้ือมาใชแลวก็จะเกิดผลตอบรับวาสินคาน้ันดีหรือไมดีตรงตามท่ีได

คาดหวังหรือไม  

   3.5 พฤตกิรรมหลงัการซือ้ ผลตอบรบักลายเปนปฏิกริยิาตอบกลับมายังผูบรโิภคทําใหเกดิทศันคติหลงั

การซือ้ใชซึง่ขึน้อยูกบัความพึงพอใจ อาจซือ้ซํา้ หรอืบอกตอ (ศริวิรรณ เสรีรตัน, ปริญ ลกัษติานนท และ ศภุร เสรีรตัน, 2546)

วิธีการวิจัย
  การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในธุรกิจอิเล็กทรอนิกสสําหรับโซเชียลมีเดียดวยเทคนิค

สมการเชงิโครงสราง  ผูวจิยัไดสาํรวจจากแบบสอบถามออนไลนจากกลุมตวัอยาง จาํนวน  400 ตวัอยาง ซึง่มขีัน้ตอน

ในการดําเนินงานดังนี้

i i
i

i

Actual Predicted
MRE

Actual
                  (1) 
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  1. การศึกษาและรวบรวมตัวชีว้ดัท่ีเก่ียวของกับงานวจิยัการวเิคราะหปจจัยท่ีมผีลตอการตดัสินใจซ้ือสินคา

ในธุรกจิอเิลก็ทรอนกิสสาํหรับโซเชยีลมีเดยีดวยเทคนคิสมการเชงิโครงสรางจากขอมลูงานวจิยัทีเ่กีย่วของมาเปนขอมลู

ปฐมภูมิ

  2. การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจัดสรางรางแบบสอบถามจากการศึกษาขอมูลตางๆ แลวนําเสนออาจารยที่

ปรึกษาพิจารณา แลวนําไปหาคุณภาพของแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน  นํามาคํานวณหาคา IOC 

ซึง่ขอคาํถามท่ีใชไดทัง้หมด จงึนาํไปทําแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ ผลจากการปรบัปรงุแกไขทาํใหไดปจจยั 4 หมวด 

และตัวชี้วัด 19 ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

ปจจัยดานตางๆ ที่รวบรวมไดจากเอกสารและงานวิจัย

  
 p1_1  

p1_2  
p1_3  
p1_4  
p1_5  

 p2_1  
p2_2  

 p3_1  
p3_2  
p3_3  
p3_4   
p3_5  

p3_6  24  

p3_7  

p3_8   

p3_9  

 p4_1  

p4_2  

p4_3  
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  3. การวิเคราะหขอมูล เมื่อรวบรวมขอมูลแลว ไดนําขอมูลที่รวบรวมได จํานวน 445 ตัวอยาง ผูวิจัยจึงนํา

มาวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้

       3.1 การหาคา Cronbach’s Alpha เพ่ือทดสอบความนาเช่ือถือของขอมูลโดยนําขอมูลที่รวบรวมได

จํานวน 445 ตัวอยาง มาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามไดเทากับ 0.889

      3.2 ตรวจสอบคาสังเกตที่ผิดปกติ โดยขอมูลที่เหมาะสมตองไมมีคาสังเกตที่ผิดปกติ คือ

ไมมีขอมูลแยกออกจากกลุม

      3.3 ตรวจสอบความสมมาตรจากคาความเบของขอมูล โดยขอมูลที่มีความเหมาะสมในการใชงานจะ

ตองมีคาความเบไมเกิน ±1

      3.4 การกําหนดใหเปนคามาตรฐาน ทําการปรับปรุงขอมูลใหเปนหนวยเดียวกันทั้งหมด

  4. การวิเคราะหปจจัย เม่ือไดขอมูลท่ีเหมาะสมแลว นําขอมูลมาวิเคราะหปจจัยเพื่อใหทุกตัวช้ีวัดท่ีมี       

ความสัมพันธกนัอยูในปจจัยเดียวกัน โดยใชวธิหีมุนแกน ทัง้น้ีการจัดกลุมจะพยายามลดตัวแปรใหนอยลงอยูในระดับ

ที่เหมาะสม โดยใชวิธีหมุนแกนแบบมุมฉาก Varimax โดยการพิจารณาความเหมาะสมของปจจัยจากคา Kaiser-

Meyer-Olkin: KMO ตามตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 

คา KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .897 
 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 2960.491 
df 136 
Sig. .000 

  การวิเคราะหปจจัยมีความเหมาะสม คา Kaiser-Meyer-Olkin : KMO มีคามากกวา 0.60 แสดงวาตัวแปร

มีความสัมพันธกนั สามารถนาํมาสกดัปจจัยได โดยใชวธิีหมุนแกนแบบมมุฉาก Varimax ไดผลลัพธตัวช้ีวัดในปจจัย

หลักตามตารางที่ 3 ดังนี้
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  5. สรางแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหจะถูกนํามาสรางแบบจําลองสมการ

โครงสรางตั้งตน โดยวิธี MLE ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3 

ขอมูลตัวชี้วัดภายในปจจัยหลักที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยหลัก

   
F1 Products_Place p1_1 , p1_2 , p3_3 

, p3_4 , p3_5
 24 , p3_6 , p3_7
 

F2 Products_Detail p1_3 , p2_1 , p2_2
,  p3_1  , p3_2 

 
F3 Promotion_Service p1_4 , p3_8 ,  

p4_1  , p4_2  , p4_3
 

 

ภาพที่ 2: แบบจําลองสมการโครงสรางตั้งตน
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ผลการวิจัย
  การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในธุรกิจอิเล็กทรอนิกสสําหรับโซเชียลมีเดียดวยเทคนิค

สมการเชิงโครงสราง ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้

  1. การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ แบบจําลองการวิเคราะหปจจัยท่ีมี        

ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาสําหรับโซเชียลมีเดีย หากไมมีความสําคัญทางสถิติแบบมีนัยสําคัญตอกัน ควรตัดออก

จากแบบจําลอง

ตารางที่ 4 

Model Fit Summary กลุมตัวอยางผูที่ตัดสินใจซื้อสินคา จํานวน 400 ตัวอยาง

   
CMIN-p p > 0.05 0.367 
CMIN/df CMIN/df < 3 1.072 

GFI GFI > 0.90 0.986 
RMSEA RMSEA < 0.08 0.013 

 

   สรุปโมเดลที่ไดผานเกณฑ โดยโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อนําคาสถิติที่ไดไป

เปรียบเทียบกับเกณฑในการพิจารณาตามตารางที่ 4

  2. แบบจําลองสมการโครงสราง การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาสําหรับโซเชียลมีเดีย 

ผูวจิยัไดทาํการปรบัปรงุแบบจําลองสมมตุฐิานจนไดแบบจาํลองท่ีเหมาะสมและผานเกณฑการพิจารณาความเหมาะสม

ของแบบจําลอง ดังภาพที่ 3ภาพที่ 3

ภาพที่ 3: แบบจําลองสมการโครงสรางที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยางผูที่ตัดสินใจซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย
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  จากแบบจําลองสมการโครงสรางที่พัฒนาขึ้นจากการประเมินแบบสอบถาม พบวามี 2 ปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย คือ F2 ปจจัยดานรายละเอียดสินคา F3 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดย

แบบจาํลองท่ีผานการวเิคราะหไดแสดงขนาดและทศิทางของอิทธิพลทีป่จจัยตางๆ มตีอปจจัย (Score) คอื เปอรเซ็นต

ตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย นั่นคือ

   ZScorePer  = 0.97 * Score      (3)

   Score   = 0.46*F2+0.57*F3     (4)

   F2    = 0.60*Zp1_3+0.55*Zp2_1+0.72*Zp3_1+0.62*Zp3_2 (5)

   F3    = 0.54*Zp1_4+0.60*Zp3_8+0.70*Zp4_1+0.70*Zp4_2+0.68 (6)

  3. การประมาณคาความแมนยํา หลังจากท่ีไดสมการในการวิเคราะหปจจัยการตัดสินใจซื้อสินคาผาน     

โซเชียลมีเดีย ผูวิจัยไดใชสมการนี้ในการประมาณคาตัวแปรการตัดสินใจซื้อสินคา (Score) ของกลุมตัวอยางอีก 30 

ตัวอยาง ซึ่งนําคาตัวแปรอิสระไปคํานวณหาคาของตัวแปร ZScorePer ทําการแปลงคา   Z ใหอยูในรูปแบบ x           

(คาขอมูลใด ๆ) คาท่ีไดจะเปนคาประมาณการของการตัดสินใจซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย แลวนํามาเปรียบเทียบ

กบัคาการวิเคราะหการตดัสนิใจซือ้สนิคาจรงิทีไ่ดจากแบบสอบถามเพ่ือคาํนวณหาคา MRE ของแบบสอบถามตวัอยาง

จนครบ 30 ตัวอยาง จากนั้นทําการหาคา MMRE (Average absolute MRE 100%) ไดเปนคารอยละของ                    

ความคลาดเคลือ่นเฉลีย่ของการประมาณการแบบจาํลอง  โดยคาเฉล่ีย MMRE ของงานวจิยัเปนคารอยละของประชากร

ทั้งหมดผูที่ซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย คาของความคลาดเคล่ือนเฉล่ียของการประมาณการของแบบจําลอง                    

อยูที่ 6.30%

อภิปรายผล
  จากการวิจัยพบวา  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียมี 2 ปจจัย คือ F2 , F3 ทั้งนี้ผู

วิจัยไดตั้งชื่อปจจัยใหม เพื่อใหครอบคลุมและเขาใจงาย คือ

  F2 ปจจัยดานรายละเอียดสินคา 

  F3 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

  จากโมเดลโครงสรางปจจัยท่ีมผีลตอการตดัสินใจซ้ือสินคาผานโซเชยีลมีเดีย พบวา  ปจจัยดานรายละเอยีด

สินคา (F2) = +0.46 ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับปจจัยดานรายละเอียดสินคา ไดแก สินคามีคุณภาพดี สินคาราคา

ถูกกวาทองตลาด มีการบอกขอมูลสินคาอยางละเอียด มีรูปถายสินคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (F3) = 

+0.57 ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก สินคาตรงตามตองการ การตอบคําถาม

ขอสงสัย การประชาสัมพันธสินคาอยูเสมอและการพบเห็นโฆษณาสินคา
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สรุปและขอเสนอแนะ
  งานวิจัยนี้ไดปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในธุรกิจอิเล็กทรอนิกสสําหรับโซเชียลมีเดียทั้งหมด 8 

ปจจัย ไดแก สินคามีคุณภาพดี สินคาราคาถูกกวาทองตลาด มีการบอกขอมูลสินคาอยางละเอียด มีรูปถายสินคา 

สินคาตรงตามตองการ การตอบคําถามขอสงสัย การประชาสัมพันธสินคาอยูเสมอ และการพบเห็นโฆษณาสินคา

  คาเฉลี่ย MMRE แสดงเปนรอยละของความคลาดเคลื่อนเฉล่ียของการประมาณการของแบบจําลองอยูที่     

6.30% สามารถสรุปไดวาแบบจําลองสมการโครงสรางท่ีพัฒนาขึ้นนั้น สามารถพยากรณไดคอนขางดี เนื่องจาก         

มีความคลาดเคลื่อนตํ่า ซึ่งหากตองการเพ่ิมการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการควรคํานึงถึงปจจัย F2 ปจจัย                     

ดานรายละเอยีดสนิคา และ F3 ปจจยัดานการสงเสริมการตลาด ซึง่ปจจยัเหลานีเ้ปนตวักาํหนดการใชชองทางโซเชียลมเีดยี

สําหรับผูประกอบการใหตรงกับการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค รองรับการแขงขันทางธุรกิจ 
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บทคัดยอ
  การวจิยัเพือ่ศึกษาสภาพการดาํเนนิงานทางดานการตลาด และวิเคราะหถงึกลยุทธทางการตลาดในปจจุบนั

ของชุมชนผูผลิตลําไยกวนโบราณ ตําบลบานโฮงอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน มีคําถามท่ีใชในการวิจัยคือ  1) สภาพ

การดําเนินงานดานการตลาด และวิเคราะหกลยุทธทางการตลาดในปจจุบัน ของชุมชนผูผลิตลําไยกวนโบราณ     

ตําบลบานโฮงเปนอยางไร  2) พฤติกรรมการซ้ือลําไยกวนโบราณและความพอใจของผูบริโภคเปนแบบไหน และ      

3) ชุมชนผูผลิตลําไยกวนโบราณ ตําบลบานโฮงควรมีแนวทางในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดของชุมชนอยางไร

ใหเตบิโตย่ังยนื เคร่ืองมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลูเปนแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลูคอื คาเฉล่ีย 

คาความถี ่คารอยละ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เกบ็ขอมลูโดยใช 1) แบบสัมภาษณผูประกอบการชุมชนผลติลาํไย

กวนโบราณจํานวน 8 คน  2) แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมผูบริโภคที่ไดรับประทานผลิตภัณฑลําไยกวน

โบราณ ซึ่งเปนผูที่อาศัยอยูในเขตพ้ืนที่จังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม และนักทองเที่ยวท่ีเดินทางมาทองเที่ยว    

ในจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหมจํานวน 100 คน  

  ผลการวเิคราะหกลยทุธทางการตลาดทัง้ 4 ดานคอื ดานผลิตภณัฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทาง  

การจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)ในปจจุบัน พบวา 1) กลุมชุมชนผูผลิตลําไยกวน

แนวทางการพัฒนากลยุทธการตลาด กรณีศึกษากลุมชุมชนผูผลิตลําไยกวนโบราณ 
ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน

Marketing Strategy Development: A Case Study of Traditional Preserved 
Longans Community in Ban Hong Sub-District, Ban Hong District, 

Lamphun Province

ธัญญารัตน  ลิ้นฤาษี1*

1อาจารย, สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขที่ 120 ถนนมหิดล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับที่ 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559178

โบราณมีสภาพการดําเนินงานทางดานการตลาดโดดเดนเพียงดานผลิตภัณฑเทานั้น ซึ่งไดแก การสรรหาวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต และรสชาติ ความสดใหมของผลิตภัณฑ ดานการต้ังราคายังไมมีระบบการจัดทําบัญชีที่ถูกตอง

เนื่องจากไมมีความรูดานการจัดทําบัญชีธุรกิจที่ถูกตอง ดานชองทางการจัดจําหนายใชการบอกตอปากตอปากเปน

สวนใหญ และดานการสงเสริมการตลาดยังใชวิธีการลดราคาเพียงอยางเดียว 2) กลุมผูบริโภค เมื่อไดทดลองรับ

ประทานผลิตภัณฑแลวมีความพอใจระดับมากที่สุด  ( X = 4.73) ในเรื่องของรสชาติที่กลมกลอม ผลิตจากวัตถุดิบ

ธรรมชาติ ดานราคามีความเหมาะสมกับปริมาณ สวนระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( X = 3.17) จะเปนใน

ดานชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งผลิตภัณฑมีชองทางการจัดจําหนายยังไมหลากหลาย ทําใหผูบริโภคหาซื้อไดเพียง

บางแหงเทานั้น และหากไมไดเดินทางมาจังหวัดลําพูนและเชียงใหมก็จะไมทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ รวมถึงดาน   

การสงเสริมการตลาด ซึง่ปจจุบนัใชเพียงการลดราคาผลติภัณฑสาํหรบัลูกคาท่ีซือ้ในปรมิาณมากเทาน้ัน ยงัมิไดมกีารใช  

การสงเสริมการตลาดดานอื่นๆเขามาทําใหผูบริโภคไดรับบริการท่ีไมหลากหลาย 3) แนวทางการพัฒนากลยุทธ

ทางการตลาดของชุมชนเพื่อใหเติบโตอยางยั่งยืนคือการพัฒนาในเรื่อง 3.1) ความรูดานการตั้งราคา และคํานวณ

ตนทุนที่ถูกตอง 3.2) ดานชองทางการจัดจําหนายที่ตองมีความหลากหลาย และท่ัวถึงทันสมัย งายตอการติดตอ

สื่อสาร 3.3) ดานการสงเสริมการตลาดตองมีความรูดานวิธีการสงเสริมการตลาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหธุรกิจสามารถ

ดําเนินไปไดและมุงไปสูความเติบโตอยางยั่งยืน รวมทั้งตองการใหความรูการบริหารจัดการกลุมใหมีประสิทธิภาพ

ควบคูไปดวยโดยตองอาศยัความรวมมือในดานการสงเสริมแนวทางการพฒันาจากหนวยงานทองถ่ินและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของตอไป

คําสําคัญ
  กลยุทธการตลาดผลิตภัณฑจากลําไย   ลําไยกวนจังหวัดลําพูน 

Abstract
  This research is intended for to study the market and marketing strategies used in preserved 

Longan of Bann Hong District of Lumpoon Province. The research questions are 1) What are the marketing 

strategies and current  marketing strategies used in Baan Hong? 2) What are the consumer purchasing 

behavior? 3) What are some of the ways Baan Hong residences used to improve marketing strategies of 

preserved Longan? For this research, the data is gathered by survey, statistics used are average, mode, 

percentile, and deviation. Data is gathered 1) Survey are answered by eight preserved Longan merchants 

2) 100 consumers who reside in and travel to Lumpoon and Chiang Mai who answered satisfactory survey

  The marketing mix of 4Ps of product, price, place, and promotion reveals that 1) Baan Hong 

community which manufactures preserved Longan are remarkably especially on products only,  by being 

able to search for correct ingredient, manufacturing process & taste, and product’s freshness. There is 
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no correct pricing methodologies yet, since most merchants lack knowledge in doing business account-

ing. The channel of distribution mainly comes from word of mouth, the only method to increase sales is 

by discount. 2) Once consumers have tasted product, they are mostly highly satisfied ( X = 4.73) by the 

appetizing flavor, natural ingredients, and sound pricing. The middle-satisfactory level ( X = 3.17) is        

regarding the channel of distribution, by which most products have few channel of distribution, and most 

consumers are can purchase products from a few certain places only. If consumers did not travel to 

Lumpoon or Chiang Mai province, they would not have known about the Longan product. The sales      

promotion, involves only price discount to consumers who purchase products in a high volume, as a result 

consumers have less variety of access to sales promotion. Some of the ways to increase a long-lasting 

development marketing strategies are 3.1) Knowing how to set price and calculate cost 3.2) There should 

be an increase in numbers of channel of distributions and variety of distributions, and increase in             

communication 3.3) The sales promotion should involve increase in marketing plan that will enable           

sustainable growth. In order to maintain or reach a level of sustainable growth level, cooperation is 

needed from the locals and agencies involved. 

Keywords
  Marketing Strategies,   Products from the Longan, Longan Jam,  Lampoon Province

บทนํา
  ลําไยเปนพืชยืนตนและพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคเหนือในประเทศไทย จังหวัดที่มีผลิตผลลําไยรวมกัน

มากเปนอันดับตนๆ ของประเทศ คือจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูนจากการสํารวจสถิติการปลูกลําไยใน             

จังหวัดลําพูน พบวาในป พ.ศ.  2553 มีผลผลิตลําไยสดและลําไยอบแหงออกสูตลาดประมาณกวา 1.3 หมื่นลาน

บาท ขณะที่ป พ.ศ.  2554มีผลผลติมูลคา 14,440 ลานบาท และป พ.ศ.  2555 มีผลลิต  รวมมูลคา 12,237 ลานบาท 

(สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําพูน, 2556) ดังแสดงในภาพที่ 1
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   ภาพที่ 1: แสดงพื้นที่ปลูกและปริมาณการจําหนายผลผลิตลําไยในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ

   ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณศูนยปฏิบัติเศรษฐกิจการเกษตร (AEOC), 2557

  การจดัจําหนายผลผลติลําไยไปยงัตลาดตางประเทศ ในรูปแบบลาํไยสดผลลิตมีมลูคา 1.7-1.9 พนัลานบาท

ตอป นอกจากนีย้งัมกีารสงออกลําไยในลักษณะผลิตภณัฑแปรรปูตางๆ เชน ลาํไยอบแหงมมีลูคาถงึ 1,400 ลานบาท 

ลําไยแชแข็งมีมูลคา 27 ลานบาท และลําไยกระปองมีมูลคา 350 ลานบาท โดยตลาดตางประเทศท่ีสําคัญ                      

คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา   (สํานักพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 

2549 ) สงผลทาํใหประเทศจนีและประเทศไตหวนัเปนประเทศทีเ่ขามาลงทนุจดัต้ังโรงงานรับซ้ือและผลิตลําไยอบแหง

ในเขตจังหวัดเชียงใหมและลําพูน โดยเฉพาะตั้งแตป พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน จํานวนโรงงานผลิตลําไยอบแหงมี      

มากกวา 10 แหง ทาํใหชาวสวนลาํไยเรงการผลติลาํไยนอกฤดูเพ่ือนาํมาขายยงัโรงงานมมีากข้ึน ทาํใหมลีาํไยสดลนตลาด 

เกิดปญหาราคาตกตํ่า นอกจากน้ีลําไยยังเปนผลไมที่เนาเสียงาย หากเก็บรักษาไมถูกตองทําใหเกิดเช้ือรา                     

เพื่อเปนการแกปญหาใหแกเกษตรกรผูปลูกลําไยในจังหวัดลําพูน สํานักงานจังหวัดลําพูนไดจัดทําแผนพัฒนา     
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จังหวัดลําพูน (พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560 ) ขึ้นในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เรื่องการเพิ่มศักยภาพและมูลคาการผลิตภาค

อุตาสหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑเศรษฐกิจชุมชน (สํานักงานเทศบาลตําบลบานโฮง, ม.ป.ป.)

  โดยนโยบายดังกลาวทางสํานักงานเทศบาลตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูนไดนํามาจัดทํา

โครงการสงเสริมการตลาดและการเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑแปรรูปและของดี    

ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน  (สํานักงานเทศบาลตําบลบานโฮง, ม.ป.ป.) จากโครงการทําใหเกิด     

การกอตัง้กลุมชมุชนผูแปรรูปผลิตภณัฑจากลาํไยในตาํบลบานโฮง  อาํเภอบานโฮง  จงัหวัดลาํพนู  เพือ่เพ่ิมศกัยภาพ

และสรางมูลคาใหแกลําไยและเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัว โดยการนําลําไยมาแปรรูปเปนลําไยกวนโบราณและ         

จดัจําหนายในชุมชน ซึง่ผลติภัณฑลาํไยกวนโบราณเปนผลติภัณฑทีย่งัไมมจีาํหนายในตลาด จงึถือไดวาเปนผลติภัณฑ

แปรรูปลําไยรูปแบบใหมที่มีความนาสนใจ สงผลใหมีการกอตั้งกลุมขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2546 ซึ่งสามารถสรางรายได

ใหแกกลุมผูผลิตไดประมาณ 60,000 บาท ตอป/คน ผลิตภัณฑลาํไยกวนของชมุชนมคีวามโดดเดนดานความสะอาด 

รสชาติอรอย และราคาเหมาะสม เมื่อกลุมไดดําเนินการไดในระยะเวลาหนึ่ง กลุมมีความตองการที่จะเพิ่มศักยภาพ

ของกลุมเพื่อใหสามารถกาวไปสูธุรกิจที่มีความเติบโตและย่ังยืน แตขาดความรูดานการคํานวณตนทุนที่ถูกตอง       

เพื่อนําไปตั้งราคาใหเหมาะสม รวมถึงดานชองทางการจัดจําหนายที่ยังไมทั่วถึงทันสมัย ดานการสงเสริมการตลาด

แบบตางๆ เพื่อสอดคลองกับตลาดที่มีความสากลมาก รวมถึงความรูดานการบริหารจัดการกลุมใหมีประสิทธิภาพ

  ดงันัน้  ผูวจิยัจงึสนใจทีจ่ะไดศกึษาสภาพการดาํเนินงานดานการตลาด และกลยทุธทางการตลาดในปจจบุนั

ของชุมชนผูผลิตลําไยกวนโบราณ ศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อลําไยกวนโบราณและความพึงพอใจของผูบริโภค  และ

ชุมชนผูผลิตลําไยกวนโบราณควรมีแนวทางในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดของชุมชนอยางไรใหเติบโตยั่งยืน

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการตลาด และกลยุทธทางการตลาด ของชุมชนผูผลิต

ลําไยกวนโบราณ ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน

  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อลําไยกวนโบราณ และความพึงพอใจของผูบริโภค

  3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธทางการตลาดเพื่อใหกลุมผูผลิตลําไยกวนเติบโตอยางยั่งยืน

วิธีการวิจัย
  งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ มีวิธีการวิจัย ดังนี้

  1.  กลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุม 

        1.1 กลุมชุมชนผูผลิตลําไยกวนโบราณซ่ึงประกอบดวยแกนนํากลุม จํานวน 8 คน ใชการสัมภาษณ

แบบกลุมเพือ่เกบ็ขอมูลดานการดําเนนิงาน ความรูดานการตลาด และนําขอมูลไปวเิคราะหจดุเดน  จดุดอยของกลุม

      1.2 กลุมผูบรโิภค ทีไ่ดรบัประทานผลติภณัฑลาํไยกวนโบราณ  จาํนวน 100 คน  โดยศกึษาถงึพฤตกิรรม

การซือ้ลาํไยกวนโบราณและระดบัความพงึพอใจทางดานกลยทุธการตลาดของผลติภณัฑ รวมถงึนาํขอเสนอแนะมา
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นําเสนอกลุมผูประกอบการเพ่ือจัดทําแผนในการปรับแนวทางกลยุทธการตลาดใหมๆ ที่ตรงกับความตองการของ      

ผูบริโภคและตลาด

  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

       ผูวิจยัไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการสรางเครื่องมือเพ่ือใหสามารถครอบคลมุวัตถุประสงคทั้งใน

ดานของกลุมผูผลิตและกลุมผูบริโภค ดังนี้

   2.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเขาใจในรายละเอียดและนํามาสรางแบบสัมภาษณ

กลุมผูผลิตและแบบสอบถามกลุมผูบริโภค เร่ืองการศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธการตลาด กรณีศึกษา               

กลุมชุมชนผูผลิตลําไยกวนโบราณ ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน

   2.2 นําแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเสนอผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา

และใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

   2.3 นําแบบสัมภาษณและแบบสอบถามที่แกไขแลวทดลองใชกับกลุมตัวอยาง

  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล

      ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแต 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 – 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 ผูวิจัยนํา

แบบสมัภาษณ สมัภาษณแกนนาํ จาํนวน 8 คน และแบบสอบถามแจกใหกลุมตวัอยางทีเ่ปนผูบริโภค จาํนวน 100 คน 

       3.1 กลุมผูผลิต ใชการสรุปผลการสัมภาษณและเขียนเปนแบบบรรยายสรุปโดยแบงเปน 3 สวน

              สวนท่ี 1 ดานขอมูลท่ัวไปของแกนนํากลุมผูผลิตลําไยกวนโบราณ โดยสอบถามถึงอายุ สถานภาพ

ระดับการศกึษา อาชีพหลัก ระยะเวลาในการประกอบอาชพีผลิตลําไยกวนโบราณ รวมถึงรูปแบบของการจัดต้ังธุรกิจ

ลําไยกวนโบราณในปจจุบัน

    สวนที ่2 ดานปจจัยในการเลือกผลิตภัณฑลาํไยกวนโบราณโดยสอบถามถึงสาเหตุในการเลือกผลิต

ลําไยกวนโบราณ สาเหตุในการรวมกลุม จุดเดนของสินคา ตลาดเปาหมายที่มีอยู การฝกอบรมจากสถาบันภายนอก 

ความรูความเขาใจทางดานกลยุทธทางการตลาด

             สวนที ่3 ผลกระทบดานปจจยัในการดาํเนนิธรุกจิทางดานความรูความเขาใจในการดาํเนนิการตาม

แผนธุรกิจ 4 แผน คือแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการจัดการดานองคกร และแผนการเงิน

   3.2 กลุมผูบริโภค ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม มีลักษณะเปนคําถามปลายปด 

โดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้

    สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคลําไยกวนโบราณ 

ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน

    สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา ลําไยกวนโบราณ โดยสอบถามถึงที่

มาของการรูจักผลิตภัณฑ แหลงจําหนายผลิตภัณฑที่ผูบริโภคตองการซ้ือ ราคาท่ีผูบริโภคสามารถซื้อได จํานวนท่ี

ตองการซื้อในแตละครั้ง และการนําไปใชประโยชน
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    สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกับปจจัยทาดานสวนประสมทางการตลาดในเลือกซ้ือสินคา ลาํไยกวน

โบราณของผูบริโภค โดยสอบถามถึง ความพึงพอใจของผูบริโภคดานสวนประสมทางการตลาด คือดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด

  4. การวิเคราะหขอมูล

       4.1 ขอมลูจากกลุมชมุชนผูผลติ วเิคราะหขอมลูโดยการสรปุแบบบรรยายดานการดาํเนินงานการตลาด

ของกลุมในปจจุบันถึงความรูความสามารถในดานการตลาด และนําขอมูลในการวิเคราะหกลยุทธการตลาด

       4.2 ขอมูลจากกลุมผูบริโภค วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการหาคารอยละสําหรับขอมูลจากแบบสอบถาม

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการหาคาเฉล่ียสําหรับระดับความพึงพอใจทาง        

ดานกลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑ และพฤติกรรมการซื้อลําไยกวนโบราณ

ผลการวิจัย
  1. สภาพการดําเนินงานดานการตลาด กลยุทธทางการตลาดในปจจุบันของชุมชนผูผลิตลําไย

กวนโบราณ ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน

   การศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการตลาด และกลยุทธทางการตลาดในปจจุบัน ของชุมชนผูผลิต

ลาํไยกวนโบราณ ตาํบลบานโฮง อาํเภอบานโฮง จงัหวัดลาํพนูพบวา ผูตอบแบบสมัภาษณซึง่เปนแกนนําผูผลติลาํไย

กวนโบราณ เปนเพศหญิง อายุระหวาง 35-55 ป มีคูสมรสแลว 6 คน และโสด 2 คน ระดับการศึกษาอยูระหวาง 

มัธยมศึกษาปที่ 3  ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีอาชีพหลักเปนแมบาน จํานวน  6 คน และรับจางทั่วไป จํานวน 2 คน 

ผูที่มีประสบการณในการผลิตลําไยกวนโบราณมากที่สุด คือ  4-6 ปขึ้นไปมีจํานวน 3คน ปจจุบันไดจัดตั้งเปนกลุม   

แมบานผูผลิตลําไยกวนโบราณภายในชุมชนและยังไมไดจดทะเบียนอยางเปนทางการ 

   สาเหตุหลกัในการเลอืกผลติสนิคากลุม เนือ่งมาจากราคาลาํไยตกตํา่ ผลผลิตมีปริมาณมาก ทาํใหลาํไย

เนาเสีย เกิดความเสียหาย จึงไดทําใหเกิดการรวมกลุมแมบานขึ้นในครั้งแรก เม่ือป พ.ศ. 2547 โดยผูกอตั้งในครั้งนั้น

จาํนวน 8 คน ตอมามผีูสนใจเขารวมเพ่ิมขึน้ ปจจบุนัมสีมาชกิทัง้หมด 54 คน จากการสมัภาษณแกนนํากลุมทัง้ 8 คน 

ไดใหขอมูลวา โดยสวนใหญมีเหตุผลวาตองการหารายไดพิเศษ สวนจุดเดนของผลิตภัณฑลําไยกวนโบราณนั้น           

ผูประกอบการสวนใหญ ไดใหขอมลูดานรสชาตอิรอยมากทีส่ดุ รองลงมาเปนผลติจากวตัถุดบิธรรมชาต ิสวนทางดาน

การหาตลาดเปาหมายนัน้  ทางกลุมหาตลาดเปาหมายจากตวัของสมาชกิในกลุมเอง โดยเปนกลุมตลาดทีย่งัไมกวาง

มากนัก สวนในดานการฝกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑนัน้เกิดจากการฝกทําดวยตนเอง และพัฒนาสูตรจากความชาํนาญ

ของแกนนํา สวนความรูดานการตั้งราคานั้นแกนนําก็ใชการต้ังราคาแบบงายๆ โดยมีหลักการคิดจากตนทุน ซึ่งมี      

บางคร้ังทําใหเกิดปญหาในการแบงปนผลกาํไร การจาํหนายผลติภัณฑสวนใหญเปนการขายปลกีใหแกผูบริโภคโดยตรง 

แหลงจําหนายสวนใหญเปนการจําหนายภายในทองถิ่น จําหนายโดยตรงแกลูกคา รอยละ 90 จําหนายผานตัวแทน 

รอยละ 10 และไมมีการจัดการสงเสริมการขายเนื่องจากไมมีความรูดานการสงเสริมการขาย
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   ปจจยัทีม่ผีลกระทบตอการผลติลาํไยกวนโบราณ กลุมผูผลติลําไยกวนโบราณ มคีวามรูดานการตลาดใน

ระดับปานกลาง ไมวาจะเปนความรูดานการตลาด การหาตลาดเปาหมาย การตั้งราคาสินคา การจัดหาชองทางการ

จัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด สวนในดานการผลิตนั้น ที่ตั้งของโรงงานยังไมเปนสัดสวน เนื่องจากสมาชิก

ในกลุมผลิตสินคาที่บานของตนเอง ไมไดนํามาผลิตรวมกัน ทําใหกระบวนการผลิตไมเปนมาตรฐาน และการจัดซื้อ

วตัถุดบิก็ตางคนตางซือ้ ทาํใหการคิดคํานวณตนทุนรวมเพือ่นํากําไรมาแบงกันในกลุมทําไดยาก ไมมกีารจัดโครงสราง

ขององคกรที่แนชัด การจัดสรรรายไดในองคกรไมยุติธรรมการจัดทําบัญชีรายรับ –รายจายยังไมถูกตองทําใหเกิด

ปญหาการแบงผลกําไรภายในกลุม

  2. พฤติกรรมการซื้อลําไยกวนโบราณ และความพึงพอใจของผูบริโภค

   การศึกษาพฤติกรรมการซื้อลําไยกวนโบราณ และความพึงพอใจของผูบริโภคในดานผูบริโภคพบวา 

กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม  รอยละ 54 เปน เพศหญิงที่มีชวงอายุ ระหวาง 21 -30 ป ระดับการศึกษา  รอยละ 

52 คือ  ระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดระหวาง 10,001 – 20,000 บาท ในการ

ซื้อผลิตภัณฑ พบวาชองทางท่ีผูบริโภครูจักผลิตภัณฑ มาจากการแนะนําจากเพ่ือน ซึ่งแหลงจัดจําหนายที่ตองการ  

ใหมผีลติภณัฑจาํหนาย คอื รานขายของชําทัว่ไป  โดยควรมีราคาระหวาง 21 – 30 บาท  ในแตละครัง้ทีผู่บริโภคตองการ

ซื้อผลิตภัณฑจะซื้อจํานวน ครั้งละ 2-3 ถุง/กลอง  โดยสวนใหญนําไปเปนของฝาก  ผูบริโภคมีความชอบในดาน      

ความแปลกใหมไมเหมือนใครในทองถ่ินมีรสชาติอรอย มีราคาท่ีเหมาะสม แตในดานการจัดจําหนายยังจําหนาย           

เฉพาะกลุมภายในจังหวัดแตทางกลุมก็ไดเขารวมโครงการสินคา OTOP ของทางจังหวัดอยูเปนประจําการสงเสริม

การตลาดท่ีเหมาะสมมากท่ีสดุคอืการใหผูบรโิภคไดชมิผลิตภณัฑกอนซ้ือและลดราคาผลิตภณัฑในเทศกาลสาํคญัตางๆ  

   ในดานพฤตกิรรมการซ้ือลาํไยกวนโบราณ และความพงึพอใจของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคสวนใหญทีไ่ด

ทดลองชิมผลิตภัณฑลําไยกวนโบราณครั้งแรก มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑในระดับมากที่สุด ( X = 4.73) 

เนื่องจากผลิตภัณฑมีความแปลกใหม ความสดและความสะอาดของสินคา สีสันเหลืองทองนารับประทาน  รสชาติ 

ซึ่งมีรสชาติอรอย ไมหวานเกินไป มีประโยชนดานแกรอนใน  สวนในดานราคานั้นผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับ 

มากท่ีสุด ( X = 4.70 )เน่ืองจากจําหนายในราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของลําไยสด 100 เปอรเซนตที่นํามาผลิต 

รวมถึงปริมาณของสินคาท่ีมีความเหมาะสมกับราคา  และยังมีราคาท่ีถูกกวาสินคาท่ีเปนสินคาประเภทเดียวกัน 

(OTOP) อกีดวย  สวนในดานการจดัการสงเสรมิการตลาดน้ัน ผูบริโภคมคีวามพึงพอใจในการใหทดลองชมิสินคาฟรี

ในระดับมาก ( X = 3.84) เนื่องจากเปนสินคาประเภทอาหารวาง จึงทําใหตองมีการทดลองชิมเพื่อการตัดสินใจซื้อ

สนิคา ในดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคมีความพงึพอใจในดานความสะอาดของรานคาท่ีจาํหนาย ในระดบั มาก 

( X = 4.24 )แตในดานสถานท่ีจําหนายที่หลากหลายน้ันยังมีบริการเฉพาะในเขตจังหวัดลําพูนและเชียงใหม           

เทาน้ัน ทาํใหผูบริโภคยังรูจกัในวงแคบ ทาํใหผูผลิตตองมกีารขยายชองทางการจัดจําหนายใหหลากหลายในประเทศ

และตางประเทศ ในดานกลุมผูบริโภคน้ันมีความพงึพอใจในผลิตภัณฑในระดบัมาก ( X = 4.73)แตในดานผูประกอบการ 

พบวายังขาดความรูความสามารถดานการจัดการภายในที่เปนระบบ
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  3. การสรางแนวทางการพัฒนากลยุทธทางการตลาดของชุมชนเพื่อใหเติบโตอยางยั่งยืน

   จากผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการตลาด และกลยุทธทางการตลาดสามารถสรุปไดดังนี้

        3.1 ควรมีการสรางแนวทางการพัฒนากลยุทธทางการตลาด  นอกจากตองเพิ่มความรูความสามารถ

ดานการคิดตนทุนสินคา การขยายชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดแลวน้ัน หนวยงานที่เก่ียวของ          

ยังตองใหความรูความเขาใจในดานจัดการภายในกลุมท่ีเปนระบบ สงเสริมใหกลุมเขารับการฝกอบรมบุคลากร         

ตองมีการรวมกลุมที่เขมแข็งเพ่ือสรางโรงเรือนท่ีเปนมาตรฐานเพ่ือดําเนินการขอเครื่องหมายการคา มาตรฐาน อย. 

และเพื่อสรางคุณภาพและสรางความนาเช่ือถือใหแกลูกคา  สงผลใหกลุมชุมชนผูผลิตลําไยกวนโบราณเติบโต        

เปนกลุมชุมชนที่มีความยั่งยืนตอไป  

       3.2 ควรมีชองการจดัจําหนายทีห่ลากหลายชองทางมากข้ึน มใิชเพียงขายตรงใหแกลกูคาท่ีรูจกัเทาน้ัน 

ควรมีการขยายตลาดออกไปยังพ้ืนที่จังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบาน  สําหรับลูกคาที่เปนพอคา

คนกลางท่ีสั่งผลิตภัณฑจํานวนมาก ควรมีบริการสงถึงบาน และเพิ่มความสะดวกในการชําระเงินกับผูคาสงใหได

หลายชองทางมากข้ึน   ตลอดจนเขารวมโครงการสินคา OTOP ใหบอยมากข้ึน และสรางความรูจักและยอดขายโดย

มีพื้นที่จําหนายบนเว็บไซต

อภิปรายผลการวิจัย
  การผลิตลําไยกวนโบราณในปจจุบันไดจดัต้ังเปนกลุมแมบานผูผลิตลําไยกวนโบราณภายในชมุชน และยงั

ไมไดจดทะเบียนอยางเปนทางการ  ถึงแมวาจะดําเนินการผลิตมาแลวกวา 10 ป สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริอมร 

กาวีระ และ  สิรินี วองวิไลรัตน (2554, 12) ซึ่งไดกลาวถึงการจัดตั้งกลุมนํ้าพริกเกษตรบานแมไขซึ่งมีการรวมตัวกัน

ตั้งแตป พ.ศ. 2538 จนถึงป พ.ศ.  2554 รวมเปนเวลา 16 ป  แตการดําเนินงานก็ยังไมเติบโต สอดคลองกับงานวิจัย

ของทิวา แกวเสริม  (2551, 42) จากการศึกษาปญหาและความตองการการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการผลติภัณฑ

ชมุชนและทองถ่ิน (OTOP) จงัหวัดเพชรบูรณ พบวา ผูประกอบการสวนใหญมปีญหาในเร่ืองทักษะการบริหารจดัการ

กลุมอยูในระดับนอย

  การดาํเนนิงานของกลุมไดดาํเนนิงานตามนโยบายการเพ่ิมศกัยภาพการผลิตสนิคา OTOP ซึง่สอดคลองกบั

แผนการดาํเนินงานและนโยบายประจําปของ  สาํนกังานเทศบาลตําบลบานโฮง (2556) ในการใหงบประมาณสาํหรับ

ชุมชนที่ตองการเพ่ิมศักยภาพสินคาในชุมชนใหพัฒนาเปนสินคา OTOP แตปญหาที่เกิดข้ึนกับกลุมชุมชนผูผลิต    

ลําไยกวนโบราณ คือ การขาดทักษะดานการคิดคํานวณตนทุนสินคา การจัดหาชองทางการจัดจําหนายและ               

การสงเสริมการตลาดซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริอมร กาวีระ และ สิรินี วองวิไลรัตน (2554, 12) ซึ่งพบวา          

จุดออนของการสงเสริมดานการตลาดของกลุมน้ําพริกเกษตรบานแมไข  คือ ขาดการโฆษณา การประชาสัมพันธ   

การสงเสริมการขาย ขาดการทําการตลาดอยางตอเน่ืองและจริงจัง รวมถึงปญหาดานการสรางบรรจุภัณฑ                       

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของทิวา แกวเสริม (2551, 35) ซึ่งพบวา ผูประกอบการยังตองการคําแนะจากเจาหนาท่ี   

หรือหนวยงาน      ที่เกี่ยวของใหเขามาชวยในการใหคําแนะนําแกผูประกอบการในเรื่องนี้โดยตรงและผูประกอบการ

สวนใหญตองการความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐในเรื่องการออกแบบและสรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก
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  ขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือสินคา ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัย         

ทางดานสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือสินคาซึ่งใชกลุมตัวอยางในการรับประทานลําไยกวนโบราณ     

จํานวน 100 คน  พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อสินคาลําไยกวน ดานผลิตภัณฑ  คือ        

มีความแปลกใหมไมเหมือนใครในทองถิ่น ในดานสีสันของผลิตภัณฑนั้นมีสีที่เปนธรรมชาติ ซึ่งเนื้อลําไยสดเม่ือทํา  

การกวนและเคีย่วกบัสวนผสมตางๆอยางพถิพีถินั จะนารับประทาน ในดานคณุคาทางอาหารนัน้ยังไมสามารถพิสจูน

ไดจริง แตรสชาติอรอยกลมกลอม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดนัยธัญพงษ  พัชราทรเทพ (ม.ป.ป., 12) ซึ่งพบวา 

จดุประสงคในการซือ้เพ่ือใชลาํไยอบแหงเปนสวนผสมในอาหารหรอืยาจนี เพ่ือบริโภคเปนของกนิเลนหรือผสมดืม่ในนํา้ชา 

และเพือ่ใชเปนของเยีย่มไขผูปวย คนชรา และสตรมีคีรรภ ดานราคาของผลติภัณฑนัน้มคีวามเหมาะสมเปนอยางมาก  

ไมแพงจนเกินไป และมีความเหมาะสมกับปริมาณของผลิตภัณฑ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑแปรรูป                

จากผลไมอื่นๆ ก็ไมไดมีราคาแพง ทั้งนี้ราคายังเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบ ลําไยสด 100%  

ดานชองทางการจัดจําหนาย  สินคาน้ันยังอยูเฉพาะกลุมภายในจังหวัด หากเปนลูกคาภายในจังหวัดลําพูน                  

และเชียงใหม (บางสวน) จะหาซื้อผลิตภัณฑไดงายและทั่วถึง และหากอาศัยอยูภายนอกพื้นที่จะหาซื้อไดยาก และ

ควรมบีริการสงถึงบานสาํหรบัลูกคาท่ีสัง่ผลติภัณฑจาํนวนต้ังแต 100 ถงุขึน้ไป  และเพิม่ความสะดวกในการชาํระเงิน

กับผูคาสงใหไดหลายทางมากขึ้นและเขารวมโครงการสินคา OTOP ใหมากข้ึนเพื่อขยายชองทางการ จัดจําหนาย   

ไปยังตางจังหวัด หรือประเทศเพื่อนบาน ดานการสงเสริมการตลาดใชการทดลองชิมสินคาเปนการนําเสนอสินคา      

ที่ดีที่สุด เนื่องจากเปนสินคาใหม ยังไมเปนที่รูจักในวงกวาง  สวนในดานการสงเสริมการขายอื่นๆ เชน การลดราคา

ควรทําในชวงเทศกาล ผูตอบแบบสอบถามไดใหความคิดวา การสงเสริมการตลาดน้ัน ใชการทดลองชิมสินคาเปน  

การนําเสนอสินคาที่ดีที่สุด 

สรุป

  การศึกษาแนวทางการพฒันากลยทุธการตลาด กรณศีกึษากลุมชมุชนผูผลติลาํไยกวนโบราณ  ตาํบลบานโฮง 

อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน มุงเนนการศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธการตลาดเพียงอยางเดียวโดยสามารถ           

ทราบถึงแนวทางกลยุทธการตลาดเดิมทีก่ลุมผูผลติไดปฏบิตัแิละมคีวามรู ความเช่ียวชาญในบางกลยทุธ และพบวา

ความพึงพอใจของผูบรโิภคยงัมไิดรบัการตอบสนองในดานชองทางการจดัจาํหนาย  และกลุมชมุชนผูผลติลาํไยกวน

โบราณยังประสบปญหาดานการไมมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีชัดเจน การจัดสรรรายไดในองคกรไมเปนระบบ          

การทําบัญชีรายรับ – รายจายไมถูกตอง  ทําใหเกิดปญหาการแบงกําไรภายในกลุม  ดังนั้น เพื่อใหเกิดการปรับปรุง

และพัฒนาตอไป ควรมีการศึกษา การจัดการระบบภายในองคกรของกลุมและเปรียบเทียบกับคูแขงขัน รวมทั้ง    

ศกึษาถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธรุกจิของกลุมผูประกอบการ อนัจะสงผลใหเกดิแรงผลักดนัใหผูประกอบการ

มีความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนวิสาหกิจชุมชนตอไป เพื่อใหเกิดการพัฒนาธุรกิจชุมชนอยางยั่งยนื



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับท่ี 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559 187

เอกสารอางอิง

กระทรวงเกษตรและสหกรณศูนยปฏิบัติเศรษฐกิจการเกษตร (AEOC). (2557). พื้นที่ปลูกและปริมาณการ

  จําหนายผลผลิตลําไยในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ. สืบคนเมื่อ 2 มกราคม 2557,จากhttp://www.oae. 

  go.th/aeoc/sub/lumyai/index.php/th/pages/50.

ทิวา แกวเสริม. (2551). ปญหาและความตองการการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและ

  ทองถิ่น (OTOP) จังหวัดเพชรบูรณ. เพชรบูรณ: มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ.

ดนัยธัญ พงษพัชราทรเทพ. (ม.ป.ป.) . พฤติกรรมผูบริโภค “ลําไยอบแหง”  ในตลาดประเทศจีน ศูนยศึกษา

  และจัดการความรูจีน-GMS วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม. สืบคนเมื่อ 

  12 พฤษภาคม 2557, จาก http://www.phtnet.org/article/view-article.asp?aID=65.

ศิริอมร กาวีระ และ สิรินี วองวิไลรัตน. (2554). แนวทางการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน ดานการตลาด:

  กรณีศึกษา กลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข อําเภอบานตาก จังหวัดตาก. งานวิจัยเครือขาย

  สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง. ตาก: มหาวิทยาลัยลุมนํ้าปง.

สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําพูน. (2556). ยกระดับคุณภาพ 'ลําไย' เชียงใหม-ลําพูนสูตลาดสงออก.

  สืบคนเมื่อ18 พฤศจิกายน 2556, จาก www.moc.go.th/Lamphun. 

สํานักงานเทศบาลตําบลบานโฮง. (ม.ป.ป.) .นโยบายการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคา OTOP. สืบคนเมื่อ 

  30 พฤศจิกายน 2556, จาก www.lamphun.go.th/office_province/index_strategy.php.

สํานักพัฒนาการวิจัยการเกษตร. (2549). การพัฒนาขีดความสามารถในธุรกิจลําไยไทย เพื่อเสริมสราง

  ศักยภาพการแขงขัน และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

  จังหวัดเชียงใหม. สืบคนเมื่อ 9 มีนาคม 2558 จากhttp://www.arda.or.th.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับที่ 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559188

*บทความนี้เรียบเรียงจากงานวิจัย เรื่อง “ผลกระทบของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 

ตอธุรกิจประกันวินาศภัย” สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ปงบประมาณ 2553.
**ผูเขียนหลัก

   อีเมล: voranon@mfu.ac.th

บทคัดยอ
  บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 

ตอธรุกจิประกนัวนิาศภยั ในประเด็นทีเ่กีย่วกับการกาํหนดการถอืหุนของกรรมการทีม่สีญัชาตไิทย และบคุคลธรรมดา

ซึ่งมีสัญชาติไทย หรือหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียน ซึ่งผูเปนหุนสวนทั้งหมดมีสัญชาติไทย รวมท้ังนิติบุคคล             

ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมของผูถอืหุนตามจํานวนหุนสวนทีถ่อืเกนิมิได 

ตลอดทั้งศึกษาถึงผลกระทบของโครงสรางของผูถือหุนในกรณีการแกไขสัดสวนของผูถือหุนหรือกรรมการใหเปน       

ไปตามทีก่าํหนดในพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2551 มาตรา 9  เปนการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีวธิกีารศกึษา

คนควารวบรวมขอมูลจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เชน พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย                

พ.ศ. 2535  พระราชบญัญัตปิระกันวินาศภัย ฉบับที ่2 พ.ศ. 2551 หนังสือเรยีน วารสาร จลุสาร แผนพับประชาสมัพันธ 

เว็ปไซต และขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในธุรกิจประกันวินาศภัย จํานวน 2 ทาน คือ (1) 

คุณกี่เดช อนันตศิริประภา ผูอํานวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย (2) คุณบังอร จิระวรสุข ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการ สายงานธุรกิจประกันภัยท่ัวไป บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาขน) เพ่ือวิเคราะหเน้ือหาและ            

เสนอแนวทางแกไขกฎหมายใหมีความชัดเจนตอไป
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วรนนท  ลีลาเวทพงษ1**
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  จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 9 ไดกําหนดใหบริษัท

ประกันวินาศภัยตองมีกรรมการซ่ึงมีสัญชาติไทยไมตํ่ากวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และกรรมการซ่ึงมี

สญัชาติไทยถือหุนรวมกนัเกินรอยละเจ็ดสบิหาของจาํนวนหุนทีม่สีทิธอิอกเสยีงและจําหนายไดแลวทัง้หมด แตบรษิทั

ประกันวินาศภัยท้ังหลายในประเทศไทยไดประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมากอนท่ีจะมีการแกไขพระราชบัญญัติ

ฉบับดังกลาว ทําใหบริษัทประกันวินาศภัยไมสามารถแกไขสัดสวนการถือครองหุนของกรรมการและผูถือหุน                 

ไดเปนเหตใุหเกิดการหลกีเลีย่งกฎหมายโดยใหบคุคลธรรมดา หรือบริษทัประกนัวินาศภยัตางประเทศทีเ่ขามาลงทนุ     

ในประเทศไทย และหรอืนิตบิคุคลทีม่สีญัชาตไิทย  เขามาถอืหุนแทน สงผลใหการลงทนุประกอบธุรกิจประกันวินาศภยั

ในประเทศไทยไมสอดคลองกับกลุ มประชาคมอาเซียน ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตองเปดเสรีการคาบริการ                 

(ภาคประกันภัยและการเงิน) ในป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)

  ดังนั้น สมควรใหประเทศไทยรีบดําเนินการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ในประเด็น              

ที่เกี่ยวของกับจํานวนกรรมการผูมีสัญชาติไทย และสัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนในบริษัทประกันวินาศภัย

คําสําคัญ
  ธุรกิจประกันวินาศภัย  ผูถือหุน

Abstract
  The purpose of this research is to study the effect of Non-Life Insurance Act Amendment  No. 2 

B.E. 2551 on the non-life insurance business, regarding the issue of shareholding by directors with           

Thai nationality and Thai individuals or non-registered ordinary partnerships, in which all partners have 

Thai nationality, including legal entitles registered in Thailand and the voting rights cannot be exercised 

for shares held in excess of the amount limited by the law, at the shareholders meetings as well as the 

effect on the structure of shareholders in case of any change of the ratio of shareholding and directors in 

compliance with the provision stipulated in Section 9 of the Non-Life Insurance Act B.E. 2551. The method 

of study to collect the data and information from documents in Thai and foreign language e.g., text books, 

web-sites, and all related writings, and also interviews of two qualified experts in the insurance business 

namely: (1) Mr. Kheedej Anansiriprapa, Executive Director, that Non-Life Insurance Association, (2) Ms. 

Bang-orn Jiravorasuk, Assistant Managing, General Insurance Business Department Thai Life insurance 

(PCL) to analyze and make recommendations for clarification as to the relevant provisions of law.

  From the research, it was found that Section 9 of the Non-Life Insurance Act B.E. 2551 has     

stipulated that an insurance company shall either have directors with Thai nationality in an amount not 

less than three-fourths of the total number of directors and such directors with Thai nationality shall hold 

shares in excess of seven-five percent of the authorized and fully subscribed shares with voting rights. 
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However, all non-life insurance business companies in Thailand have operated businesses prior to the 

amendment of the law. Hence, the companies have not been able to change the ratio of shareholding by 

their directors and shareholders. This causes the circumvention by individuals or foreign insurance       

companies which carry on business in Thailand or legal entities with Thai nationality as their nominees. 

As such the operation of insurance business in Thailand is not consistent with the practice in other 

ASEAN countries which Thailand is obligated to comply with the liberalization of service business              

(Insurance and Finance) in the year of 2020 (B.E. 2563).

  Thus Thailand should forthwith amend the provisions of the non-life insurance law as regards the 

number of directors with Thai Nationality and the ratio of shareholding in the Non-Life Insurance companies.

Keywords
  Non-Life Insurance Business, Shareholders

บทนํา
  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับการประกันภัยนั้น มีความแตกตางจากการประกอบธุรกิจประกันอื่น ๆ เพราะ   

การประกันภยัมวีตัถุประสงคเพ่ือใหผูเอาประกนัภยักลับคืนสูสถานะเดิมกอนเกดิภัย โดยเปนการกระจายความเสีย่งภยั

ทีม่ใีหผูรบัประกนัภยัเปนผูรบัเสีย่งภยั และกระจายความเส่ียงภยัไปใหแกผูเอาประกันภยัรายอืน่ ๆ    ทีม่ลีกัษณะของ       

ความเสี่ยงภัยคลายคลึงกัน เชน การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต การประกันภัยเกี่ยวกับการขนสงสินคา

ทางทะเล ฯลฯ โดยมสีญัญาประกนัภยั ซึง่เปนสญัญาทีม่บีคุคลฝายหน่ึงเรยีกวาผูรบัประกันภัย ตกลงจะชดใชคาเสียหาย

ใหหากเกดิเหตกุารณตามทีต่กลงกนัไวในสญัญา และมบีคุคลอกีฝายหนึง่ เรียกวา ผูรบัประกนัภยั จะใหเงินตอบแทน

ซึง่เรียกวา เบ้ียประกนัภัย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549, 96) (สญัญาประกันภัย เปนสัญญาท่ีทาํข้ึนระหวางผูรบัประกนัภัย

กับผูเอาประกันภัยโดยตรง) การเสี่ยงภัย หมายถึง การเสี่ยงภัยเกี่ยวกับทรัพยสิน ชีวิตของบุคคล และความรับผิดตอ

บคุคลอ่ืน และความเสีย่งภัยน้ันอาจเกิดข้ึนหรือไมกไ็ด เพราะเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต โดยผูเอาประกันภัย  

มีความประสงคที่จะไดรับการชดใชคาเสียหายท่ีเรียกวาคาสินไหมทดแทนในอนาคตจากผูรับประกันภัย จึงเห็นได

ชดัวาธรุกิจท่ีบรษิทัประกนัภัยดําเนนิการนัน้ไมเก่ียวกบัตวัสินคาหรือบรกิารใด ๆ  ดวยเหตนุีก้ารประกันภัยจึงมลีกัษณะ

เฉพาะท่ีแตกตางจากธุรกิจประเภทอ่ืน ซึง่การประกอบธุรกิจประกันภัยสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทหลัก คอื (1) 

การประกันวินาศภัย และ (2) การประกันชีวิต

  ในสวนของธุรกิจประกันวินาศภัย ตามกฎหมายผูที่จะประกอบธุรกิจประเภทน้ีไดจะตองเปนนิติบุคคล           

เทาน้ัน1 สวนผูรับประกันภัยจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคลก็ได สําหรับการประกอบธุรกิจ ประกันวินาศภัยนั้น  

  1พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 2) พ. ศ. 2551, มาตรา 4 “บริษัท หมายความวา บริษัทมหาชนจํากัดท่ีไดรับอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ดวย”
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ผูรับประกันภัยมีความผูกพันตอความเสียหายหรือสูญเสียท่ีผู เอาประกันภัยจะพึงไดรับการชดใชเม่ือเกิดภัย             

(ความเสี่ยงภัย) ตามท่ีไดตกลงกันไว  คือ ภายในระยะเวลาภัยที่รับเสี่ยงภัย แตหากไมมีภัยเกิดขึ้นผูรับประกันภัย      

กจ็ะมีสทิธิในจํานวนเบีย้ประกนัภัยท่ีผูเอาประกันภัยไดจายใหเปนรายได (Premium Earned) ซึง่ธุรกิจประกนัวินาศภยั

สวนมากจะมรีะยะเวลาหนึง่ปหรืออาจจะนอยกวาน้ัน ซึง่แตกตางจากการประกันภัยชีวติท่ีมรีะยะเวลาทีย่าวนานกวา 

ทาํใหมผีูประกอบธรุกิจประกันวินาศภัยตางประเทศไดเขามาลงทนุในธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยเปนจํานวน

มาก ดังจะเห็นไดจากในป พ.ศ. 2556 มีผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตางประเทศไดเขามาลงทุนในธุรกิจประกัน

วินาศภัยในประเทศไทยเปนจํานวน 25 บริษัท (สมาคมประกันวินาศภัย, ม.ป.ป., 45)

  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยไดบัญญัติอนุญาตใหบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

สามารถลงทนุในธรุกจิอืน่นอกเหนือจากการประกันวนิาศภยัไดแลว2  ยงัมปีระกาศกระทรวงพาณชิย เรือ่ง การลงทนุ

ประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย (ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัท

ประกันวินาศภัย, 2547, 3) เชน การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย ซื้อพันธบัตรหรือ        

หุนกูขององคการหรือรัฐวิสาหกิจ ใหกูยืมโดยมีธนาคารหรือองคการระหวางประเทศเปนผูคํ้าประกัน จะเห็นไดวา    

การประกอบธุรกิจกอใหเกิดรายไดนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งถาหากบริษัทบริหาร              

ความเสี่ยงภัยไดดียอมจะมีผลกําไรดวย

  นอกจากนี้  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ยังไดบัญญัติวา การประกันวินาศภัยให

หมายความรวมถึงการประกันภัยตอดวย คําวา “การประกันภัยตอ” หมายความถึงการโอนการเสี่ยงภัยทั้งหมดหรือ

บางสวนท่ีผูรับประกันภัยรับไวไปใหแกผูรับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือหลาย ๆ รายซ่ึงเรียกวาผูรับประกันภัยตอ    

(Reinsurer) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549, 166) จะเห็นไดวาเปนการทําสัญญาประกัน (ตอ) ระหวางบริษัทประกันภัย

กบับรษิทัประกนัภัย โดยเกดิจากการทีผู่รับประกนัภัยบรษิทัแรกไดรบัประกนัภัยทรพัยสนิท่ีมรีาคาสงูเกนิกวาท่ีจะรบั

ไวไดจึงไดไปทําสัญญาประกันภัยความรับผิดของบริษัทตามสัญญาประกันภัยแรกที่ไดทํากับผูเอาประกันภัยไว        

สงตอไปยังผูรับประกันภัยคนตอไปรายเดียวหรือหลายราย3  ซึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติผูที่สงตอความเสี่ยงภัยน้ีไปให

บรษิทัประกันภยัอืน่เพือ่ปองกนัความเสยีหายท่ีเกนิกวาทีบ่รษิทัของตนเองจะรบัไวได (สทิธโิชค ศรเีจรญิ, 2528, 166) 

และขณะเดยีวกนักจ็ะไดรบัคาตอบแทนจากการสงตอการเสีย่งภยัใหแกบรษิทัประกันภยัอืน่ดวย ในอตัราท่ีแตกตางกนั 

คือ  จํานวน 13% - 25% จากจํานวนเบี้ยประกันภัยตอ (บังอร จิระวรสุข, 2558, สัมภาษณ)

2พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535, มาตรา 28 “นอกจากการประกันวินาศภัย บริษัทจะลงทุนประกอบธุรกิจอื่นใดได
  เฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ในการนี้รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขสําหรับการประกอบธุรกิจนั้น ๆ ใหปฏิบัติดวยก็ได”
3พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535, มาตรา 31 “หามมิใหบริษัทกระทําการดังตอไปนี้...
 (2)  รับประกันวินาศภัยเกินกวาจํานวนดังตอไปนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียน
        (ก) รับประกันอัคคีภัยรายเดียวหรือหลายรายรวมกันเพื่อวินาศภัยอันเดียวกันภายในเขตที่นายทะเบียนกําหนด 
                ทั้งนี้โดยจํานวนเงินเอาประกันภัยเกินกวารอยละสิบของเงินกองทุน
        (ข) รับประกันภัยยานพาหนะทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ และบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในยานพาหนะน้ัน และการประกันภัย 
               คํ้าจุนเพื่อวินาศภัยอันเดียวกันทั้งนี้ โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยแตละยานพาหนะเกินกวารอยละสิบของเงินกองทุน
        (ค) รับประกันวินาศภัยอื่นนอกจาก (ก) หรือ (ข) โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยรายหนึ่งเกินกวารอยละสิบของเงินกองทุน...”
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  จากลักษณะของธุรกิจประกันวินาศภัยจะเห็นไดวาธุรกิจประกันวินาศภัยเปนที่มาของรายไดในรูปแบบท้ัง

ทางตรงและทางออม จงึเปนทีส่นใจและดงึดูดสาํหรบัผูประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยัจากตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิง่

จากประเทศในยุโรปและอเมริกา

  ในธุรกิจประกันวินาศภัยน้ันยังมีบุคคลที่เขามาเกี่ยวของก็คือ ตัวกลางประกันภัยไมวาจะเปนตัวแทนหรือ

นายหนาซ่ึงเขามามีสวนรวมในธุรกิจประกันวินาศภัย ในฐานะเปนผูชี้ชวนหรือดําเนินการใหผูเอาประกันภัยเขาทํา

สัญญากับผูรับประกันภัย โดยไดรับคาบําเหน็จเปนสิ่งตอบแทน

  เนื่องจากการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจที่เกี่ยวกับความมั่นคง และมีผลกระทบตอประชาชน

หรือภาคธุรกิจอื่น ๆ  เปนอยางมาก จึงมีหนวยงานของรัฐซึ่งเดิม คือ กรมการประกันภัย เขามาควบคุมและกํากับดูแล

ปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกประชาชน เชน กรณีบริษัทประกันภัยไมจายคาสินไหมทดแทน หรือประวิงการจาย

คาสนิไหมทดแทนยอมกอใหเกดิความเสยีหายแกประชาชนและสงัคมในวงกวาง และบางครัง้บริษทัไมอาจประกอบธรุกจิ

ตอไปไดเพราะลมละลาย โดยที่การประกันภัยน้ันเก่ียวของกับความสามารถของผูรับประกันภัยท่ีจะตองจาย                

คาสินไหมทดแทนเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น และธุรกิจประกันภัยถูกจัดวาเปนสวนหนึ่งของสถาบันการเงิน จึงไดมี               

การเปลี่ยนแปลงใหเกิดความคลองตัวยิ่งขึ้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่เขามากํากับและดูแลธุรกิจประกันภัย

เปนองคกรอิสระซ่ึงไมใชหนวยงานของรัฐมาเปน สํานักคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกัน

ภยัแทนกรมการประกันภัย โดยมกีระทรวงการคลังเปนผูดูแลและกาํกับแทนกระทรวงพาณิชย จะเหน็ไดวามาตรา 9 

แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 สงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยเปน

อยางมาก เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจที่รับความเสี่ยงภัยในภัยที่รับประกันนั้น โดยการชดใชเปนจํานวนเงิน

อันเรียกวาคาสินไหมทดแทนใหแก ผูเอาประกันภัย นับเปนธุรกิจที่มีความสําคัญยิ่งตอการชดใชคาสินไหมทดแทน 

ดังน้ัน การท่ีกฎหมายไดกําหนดจํากัดผูถือหุนหรือคณะกรรมการตองเปนผูมีสัญชาติไทยไวไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง              

จึงเปนการไมเอื้อตอการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัยในประเทศ และไมสอดคลองตอการแขงขันทางธุรกิจ     

ประกันภัยระหวางประเทศ

วัตถุประสงคของการวิจัย
  บทความนีม้วีตัถุประสงคเพ่ือศึกษา (1) ผลกระทบของพระราชบญัญัตปิระกนัวินาศภัย ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2551 

ตอธุรกิจประกนัวินาศภยั ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการกาํหนดการถอืหุนของกรรมการทีม่สีญัชาตไิทย และบคุคลธรรมดา

ซึ่งมีสัญชาติไทย หรือหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียน ซึ่งผูเปนหุนสวนทั้งหมดมีสัญชาติไทย รวมทั้งนิติบุคคลที่      

จดทะเบียนในประเทศไทย และสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุของผูถอืหุนตามจํานวนหุนสวนทีถ่อืเกนิมิได 

และ (2) ศึกษาถึงผลกระทบของโครงสรางของผูถือหุนในกรณีการแกไขสดัสวนของผูถือหุนหรือกรรมการใหเปนไป

ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 9
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ขอบเขตของการวิจัย
  ศึกษาถึงผลกระทบเก่ียวกับการกําหนดการถือหุนและจํานวนหุนที่ตองมีกรรมการที่มีสัญชาติไทย และ

นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยตอการลงทุนในธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัย
  1. ทําใหทราบถึงการที่จะตองปรับปรุง แกไขเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ ขอกําหนดของ                

การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เพ่ือรองรับการเปดเสรีของการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยท่ีประเทศไทย             

มีพันธกรณีตอประชาคมอาเซียน และองคการการคาโลก

  2. ทาํใหเกิดความเขาใจในผลดขีองการแกไขกฎหมายทีเ่ก่ียวของและผลกระทบท่ีจะตามมาซ่ึงผูประกอบธุรกิจ

ประกันวินาศภัยภายในประเทศจะตองเตรียมความพรอม

  3. นําไปใชในการเรียนการสอนในวิชาเกี่ยวกับการประกันภัย

แนวคิดของการวิจัย
  บทความนี้ใชแนวคิดในการศึกษา คือ “การเปดตลาดเสรีในประเทศไทย” หมายความวา เมื่อประเทศไทย

มแีนวนโยบายแหงรฐัในการพฒันาเศรษฐกจิแหงชาตภิายใตแนวคดิกลไกลตลาดเสรี และมพีนัธกรณีทีจ่ะตองปฏบิตัิ

ใหเปนไปตามความตกลงระหวางประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับธุรกิจการคาในปจจุบันที่มุงเนนการดําเนินธุรกิจ       

แบบเสรี อยางไรก็ตามการเปดเสรีดังกลาวตองไมกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยดวย

วิธีการวิจัย
  การดําเนินการวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในลักษณะของการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) เปนหลัก โดมีขอตอนในการศึกษาดังนี้

  1. คนควาและรวบรวมขอมูลจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติประกัน

วินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 หนังสือคําอธิบาย วารสาร จุลสาร แผนพับประชาสัมพันธ คําพิพากษาของศาลฎีกา 

และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

  2. สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในธุรกิจประกันวินาศภัย จํานวน 2 ทาน คือ (1) คุณก่ีเดช อนันตศิริประภา          

ผูอาํนวยการบรหิารสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย (2) คณุบงัอร จริะวรสุข ผูชวยกรรมการผูจดัการ สายงานธรุกจิประกนัภยั

ทั่วไป บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เพื่อวิเคราะหเนื้อหาและเสนอแนวทางแกไขกฎหมายใหมี             

ความชัดเจนตอไป

  3. วเิคราะหเน้ือหาท่ีไดรบัจากขอ 1 และขอ 2 เพ่ือสรปุและเสนอแนะใหมกีารแกไขปรับปรงุพระราชบญัญัติ

ประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ใหมีความชัดเจนขึ้น
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
  1. ผลกระทบตอธุรกิจประกันวินาศภัยเกี่ยวกับการถือหุนของกรรมการ

      กอนที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 ประกาศใชบังคับ มีบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัยที่จัดตั้งในป พ.ศ. 2472 ถึง ป พ.ศ. 2509 จํานวน 43 บริษัท โดยมีบริษัทประกันภัยที่บุคคลที่มีสัญชาติไทย

เปนเจาของและมีบริษัทท่ีมีผู ถือหุนตางชาติรวมลงทุนอยูดวยจํานวน 15 บริษัท (กรมการประกันภัย, 2542,                  

143-144)   สามารถแบงกลุมประเทศออกเปน 3 กลุม คือ  กลุมเอเชียแปซิฟค (ญี่ปุน ฮองกง ไตหวัน อินเดีย 

ออสเตรเลีย) กลุมยุโรป (สวิตเซอรแลนด เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส) และกลุมอเมริกา (สหรัฐอเมริกา) ตอมาในป          

พ.ศ. 2535 ไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยโดยประกาศใชพระราชบัญญัติประกันวินาศ 

พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใชตั้งแต 11 เมษายน พ.ศ. 2535 และมีผลเปน   การยกเลิกพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

พ.ศ. 2510 ไปในขณะเดยีวกัน โดยหลกัใหญในการปรบัปรุง คอื  การกาํหนดเงือ่นไขเกีย่วกบัหุนและผูถอืหุน กรรมการ 

การแตงตั้งบุคคลเปนหรือทําหนาที่กรรมการ ผูจัดการ ฯลฯ   โดยบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทย

จะตองมีจาํนวนหุนทีถ่อืครองโดยบคุคลทีม่สีญัชาตไิทย  มจีาํนวนไมตํา่กวาสามในสีข่องจาํนวนท่ีจาํหนายไดทัง้หมด

และตองมีจํานวนของบุคคลที่ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัยนั้นตองมีสัญชาติไทยไมตํ่ากวา     

สามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

  ในป พ.ศ. 2551 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) แกไขเพิ่มเติม 

พ.ศ. 2551 โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่คุมครองประชาชนและผูเอาประกันภัยรวมถงึการพฒันาการประกอบธุรกจิประกนั

วินาศภัยใหมีความมั่นคงและเสรีภาพ โดยการแกไขปรับปรุงน้ันไดมีการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในมาตรา 9 ซึ่ง      

แตเดิมไดบัญญัติไวแตเพียงวา “บริษัทตองมีจํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมตํ่ากวาสามในสี่ของจํานวน

หุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดและตองมีกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยไมตํ่ากวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด” โดยพระราชบัญญัติที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 9 ไดเพิ่มเติมขอความเปน

  “บริษัทตองมีกรรมการซึ่งสัญชาติไทยไมตํ่ากวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และมีบุคคลตาม (1) 

หรือ (2) หรือ (1) และ (2) ถือหุนรวมกันเกินรอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลว

ทั้งหมด

  (1) บคุคลธรรมดาซึง่มีสญัชาตไิทย หรือหางหุนสวนสามญัซ่ึงไมจดทะเบยีนท่ีผูเปนหุนสวนท้ังหมดมสีญัชาตไิทย

  (2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ และมีลักษณะดังตอไปนี้

       (ก) มีบุคคลตาม (1) ถือหุนอยูเกินรอยละหาสิบของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลว

ทั้งหมด หรือ  (ข) มีบุคคลตาม (1) หรือนิติบุคคลตาม (2) (ก) หรือบุคคลตาม (1) และนิติบุคคลตาม (2) ถือหุนอยู

เกินรอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด

  ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการอาจอนุญาตใหบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยถือหุนไดถึงรอยละส่ีสิบเกา

ของจํานวนหุนท่ีมสีิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวท้ังหมด และใหมีกรรมการเปนบุคคลซ่ึงไมมสีัญชาติไทยไดเกิน
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กวาหนึ่งในส่ีแตไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดได ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตใหนําหลักเกณฑการถือหุน

ของบุคคลตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม

  ในกรณีทีบ่รษิทัมฐีานะหรอืการดาํเนินการอยูในลักษณะอนัอาจเปนเหตใุหเกดิความเสยีหายแกผูเอาประกนัภยั

หรือประชาชน รฐัมนตรโีดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการอาจผอนผันใหบริษทัมีผูถอืหุนหรือกรรมการแตกตางไปจาก

ที่กําหนดตามวรรคสองได ในการผอนผันนั้นจะกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนเวลาไวดวยก็ได”

  การที่ตองแกไขกฎหมายดังกลาวเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูที่ตองการลงทุนประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัยในประเทศไทย ไมวาจะเปนกรณีเก่ียวกับสัญชาติของผูประกอบการหรือการถือหุนของผูไมมีสัญชาติไทย

ในนิติบุคคลท่ีเปนผูประกอบการ (เพื่อรองรับพันธกรณีตามกลุมประชาคมอาเซียนที่ประเทศไทยไดทําความตกลง

ผูกพันไว โดยยกเลิกขอจํากัดในการประกอบการดานการคาบริการในอาเซียน โดยอาเซียนไดเห็นชอบเปาหมาย                    

การเปดเสรีภาคบรกิารทกุสาขาภายในป ค.ศ. 2015 โดยทยอยเพ่ิมสดัสวนการถอืหุนตางชาตแิละลดอปุสรรค ขอจํากดั

อื่น ๆ ในการประกอบกิจการและสามารถถือหุนไดถึง 70%) (กรมอาเซียน, 2555, 123-124) และรัฐเจาของดินแดน

ยอจะตองยอมรับที่จะใหความยุติธรรมแกผูประกอบการท้ังมวลในอาณาเขตแหงรัฐตน โดยไมควรจะเลือกปฏิบัติ

จากสัญชาติ เช้ือชาติ ศาสนา หรืออ่ืนใด ในเมื่อประเทศไทยมีแนวนโยบายดานการตางประเทศท่ีจะสงเสริม

สมัพันธไมตรีและความสัมพันธระหวางประเทศ และแนวนโยบายเศรษฐกิจโดยการสนับสนนุระบบเศรษฐกิจแบบเสรี 

ดังนั้นจึงไมควรมีกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ที่เปนการเลือกปฏิบัติตอสมาชิกกลุมประชาคมอาเซียนหรือกลุม      

การคาอืน่ ๆ  ทัง้นีน้บัแตรฐัไดลงนามในกฎบตัรอาเซยีนในป พ.ศ. 2550 ภาครฐัจงึตองปฏิบตัติอคนไทยและคนอาเซยีน

อยางเทาเทียมกัน เวนเสียแตการเลือกปฏิบัติมีวัตถุประสงคอันจําเปนเพื่อการรักษาไวซึ่งความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยเทานั้น (ไชยวัฒน บุนนาค, 2543, 35) ดังนี้ เพื่อเปนการลดความแข็งกระดางของสัดสวนการถือหุน

และสัดสวนของกรรมการในบริษัทประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ลง จึงไดแกไข

มาตรา 9 ดังกลาว เพ่ือใหสอดคลองกับความเจริญเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยและพันธกรณีที่ประเทศไทย      

ตองใหความรวมมือตามขอตกลงดังกลาว

  สวนในมาตรา 10 “บุคคลใดไดหุนของบริษัทใดมา และการไดมานั้นเปนเหตุใหจํานวนหุนหรือบุคุคลผูถือ

หุนอยูเปนไปโดยฝาฝนมาตรา 9 และไมปฏิบัติตามมาตรา 10 บุคคลน้ันจะยกเอาการถือหุนในสวนท่ีเกินจํานวนที่ 

ถือไวขึ้นใชยันตอบริษัทน้ันมิได และบริษัทจะจายเงินปนผลหรือเงินตอบแทนอ่ืนใดใหแกบุคคลน้ัน หรือใหบุคคลน้ัน

ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผูถือหุนตามจํานวนหุนสวนที่เกินมิได”

  จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในธุรกิจประกันวินาศภัย (กี่เดช อนันตศิริประภา, 2558, สัมภาษณ)                   

ชี้ใหเห็นถึงสภาพการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยวา ขณะน้ีผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจําตองปรับตัวเขาสู

การแขงขนั เนือ่งจากมคีวามจาํเปนในเร่ืองเงนิทนุ เครือขายการบรหิาร การพฒันาบคุลากร และการใหบริการเกีย่วกับ

การประกันภัยภายหลังที่ไดทําสัญญาประกันภัย แตกฎหมายของประเทศไทยไดบัญญัติแตกตางจากกฎหมาย      

เก่ียวกับบริษัทประกันวินาศภัยในกลุมประชาคมอาเซียน ซึ่งขณะน้ีไดเปดเสรีมากกวาประเทศไทย และยอมรับ         

การเปล่ียนแปลง เชน การกําหนดเกีย่วกบัสญัชาติของผูถอืหุน จาํนวนผูถอืหุนตองมคีนสญัชาติไทยมากกวาคนตางดาว 

จาํนวนของกรรมการไมควรมีขอกาํหนดเกีย่วกบัสญัชาติแตใหกาํหนดเงือ่นไขใหตองพฒันาบุคลากรของประเทศไทย
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ใหกาวสูการเปนผูบริหารในอนาคต เชน มีจํานวนกรรมการหรือผูบริหาร 2 คน ตองสงเสริมใหบุคคลสัญชาติไทย

จํานวน 1 คน เปนผูบริหารโดยมีอํานาจบริหารอยางจริงจัง เปนตน

  เม่ือศึกษาจากเนือ้ความของกฎหมายในมาตรา 9 จะพบวามีการกําหนดใหตองมจีาํนวนของกรรมการท่ีเปน

บคุคลท่ีมสีญัชาติไทยถือหุนเกินรอยละหาสบิของจาํนวนหุนทีม่สีทิธอิอกเสยีงและจําหนายไดแลวทัง้หมด รวมถึงการ

ที่ตองมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยถึงสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด การท่ีกฎหมายกําหนดรายละเอียดเพ่ิมข้ึน

เชนน้ี ทาํใหขัดตอหลกัการสําคัญของขอตกลงการคาบรกิาร (พจนยี ธนวรานชิ, 2542-2543, 73) คอื  หลกัการปฏบิตัิ

เย่ียงคนชาติ (National Treatment) คือ ประเทศสมาชิกตองใหการปฏิบัติเทาเทียมแกบริการหรือผูใหบริการของ

ประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ เชนเดียวกับท่ีปฏิบัติกับผูใหบริการในประเทศของตนในภาวการณที่คลายคลึงกัน และหลัก  

การปฏิบัติอยางชาติที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่ง (Most-Favored Nation Treatment) ประเทศสมาชิกตองให           

การปฏิบัติตอบริการและผูใหบริการของคูสัญญาทุกประเทศเทาเทียมกันโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ และขัดตอ            

หลักการพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียน คือ การชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งนี้การเขารวมเปนประชาคมอาเซียนน้ัน            

ตองวางอยูบนพื้นฐานท่ีสําคัญ คือ ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความมั่นคงทางการเมือง โดยภาครัฐ

ตองปฏิบัติตอคนไทยและคนอาเซียนอยางเทาเทียมกัน โดยในเรื่องการคาบริการนั้น  ประชาคมกลุมอาเซียน                 

มีเปาหมายใหทุกประเทศตองใหคนสัญชาติอาเซียนถือหุนในนิติบุคคลไดไมนอยกวารอยละ 70 ในป ค.ศ. 2015     

(31 ธันวาคม พ.ศ. 2558) (ปกรณ นิลประพันธ, 2556, 62-68)

  ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 9 วรรคสอง บัญญัติวา            

“ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจอนุญาตใหบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทยถือหุนไดถึงรอยละส่ีสิบเกาของ      

จาํนวนหุนท่ีมสีิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวท้ังหมด และใหมีกรรมการเปนบุคคลซ่ึงไมมสีญัชาติไทยไดเกินกวา

หนึ่งในสี่แตไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดได ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตใหนําหลักเกณฑการถือหุน          

ของบุคคลตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม

  วรรคสาม บัญญัติวา “ในกรณีที่บริษัทมีฐานะหรือการดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิด       

ความเสยีหายแกผูเอาประกันภัยหรอืประชาชน รฐัมนตรีโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการอาจผอนผันใหบรษิทัมีผูถอืหุน

หรือกรรมการแตกตางไปจากทีก่าํหนดตามวรรคสองได ในการผอนผันน้ันจะกําหนดหลกัเกณฑหรือเง่ือนเวลาไวดวย

ก็ได” จะเห็นไดวา มาตรา 9 ดงักลาวยังไดกําหนดใหคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ใชดุลพินิจในการอนุญาตใหบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยถือหุนไดถึงรอยละสี่สิบเกา และมีกรรมการที่เปนบุคคลไมมี

สัญชาติไทยไดเกินหน่ึงในส่ี  สวนในวรรคสามกําหนดใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

กาํกับและสงเสริมการประกอบธรุกิจประกนัวินาศภัย  มอีาํนาจผอนผนัใหบริษทัมีผูถอืหุนหรือจํานวนกรรมการแตกตาง

ไปจากที่กําหนดในวรรคสองได โดยกําหนดเหลักเกณฑหรือเงื่อนเวลาดวย ในกรณีเชนนี้   ผูวิจัยเห็นวาเปนมาตรา   

ที่ใหอํานาจคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไดใชดุลพินิจอนุญาตหรือไมอนุญาตก็ได 

ไมไดหมายความวาคณะกรรมการดังกลาวตองอนุญาตตามวรรคสอง และวรรคสามเสมอไป ทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไป      

ตามพันธกรณีทีป่ระเทศไทยมีตอประชาคมอาเซียนซึง่กาํหนดใหป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ประชาคมตองเปดเสรีทัง้หมด 

ดงัน้ัน ประเทศไทยจึงควรแกไขกฎหมายใหเปนไปตามพนัธกรณีทีป่ระเทศไทยตองปฏิบตัติาม สวนในกรณตีามมาตรา 
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10 “บุคคลใดไดหุนของบริษัทใดมา และการไดมาน้ันเปนเหตุใหจํานวนหุนหรือบุคุคลผูถือหุนอยูเปนไปโดยฝาฝน

มาตรา 9 และไมปฏิบัติตามมาตรา 10 บุคคลนั้น จะยกเอาการถือหุนในสวนที่เกินจํานวนที่ถือไวขึ้นใชยันตอบริษัท

นั้นมิได  และบริษัทจะจายเงินปนผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดใหแกบุคคลนั้น หรอืใหบุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนใน

ที่ประชุมของผูถือหุนตามจํานวนหุนสวนที่เกินมิได” ยอมมีผลไปตามหลักเกณฑที่ไดถูกผอนผัน คือ ทําใหการถือหุน

ของบคุคลทีไ่มมสีญัชาตไิทยสามารถถือหุนไดเพิม่มากข้ึน และมสีทิธไิดรบัเงินปนผลในสวนท่ีเกนิไดดวย ซึง่ในแตละ

บรษิทัประกนัวนิาศภัยจะมกีลุมผูถอืหุนหลกัทีม่ผีลตอการบรหิารจัดการและนาํไปสูการไดรบัผลกาํไรจากการดาํเนนิ

ธุรกิจประกันวินาศภัยดวย

ตารางที่ 1

เปรียบเทียบขอจํากัดการเขาตลาดประกันวินาศภัยในประชาคมอาเซียน (สมาคมประกันวินาศภัย, 2557, 68)

   
 25-49%  
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  เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประกันภัยของประเทศกลุมประชาคมอาเซียนแลวจะ

เห็นไดวา มีจํานวนแปดประเทศที่กฎหมายอนุญาตใหผู ถือหุนตางชาติสามารถถือหุนในสัดสวนที่มากกกวา

ประเทศไทย ยกเวนประเทศเดียว คอืประเทศเมียนมาร แสดงใหเห็นวาเกอืบทกุประเทศไดยอมรับและมีการเตรยีม

ความพรอมมากวาประเทศไทยอยางเห็นไดชัดเจน นอกจากน้ีในประเทศกลุมเอเชียแปซิฟกก็ไดกําหนดสัดสวน

อนุญาตใหนักลงทุนจากตางชาติสามารถเขามาลงทุนในธุรกิจประกันวินาศภัยได 100% เชน จีน  ไตหวัน ศรีลังกา 

สวน ญี่ปุน ฮองกง เกาหลีใต ไมมีขอจํากัด ๆ ยกเวน อินเดีย อนญุาตใหตางชาติถือหุนไมเกิน 26% แตจะเพิ่มเปน 

49% ในอนาคต (Anna Tipping, 2014, 13, 16, 20, 25, 55, 58)
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  2. ผลกระทบตอโครงสรางผูถือหุน

  โครงสรางของผูถือหุนสําคัญของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย จากการวิจัยพบวาในบริษัท

ประกันวินาศภัยมีกลุมผูถือหุนสําคัญนอกจากจะมีนิติบุคคลทั้งในประเทศและตางประเทศแลวยังมีบุคคลธรรมดา 

และบริษัทโฮลดิ้ง (วิทย เที่ยงบูรณธรรม, 2547, 423) ซึ่งเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยมีรายไดจากการถือหุนใน

บริษัทอื่นเปนหลัก แตไมมีการประกอบธุรกิจเปนของตนเอง ซึ่งอาจเปนการลงทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจภายใน

ประเทศหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจในตางประเทศไดเขามาเปนผูถือหุนในบริษัทโฮลด้ิงนั้น โดยจะถือหุนหรือ              

หลกัทรพัยทัง้หมดหรอืจาํนวนมากกวารอยละหาสบิของบรษิทัอืน่ โดยมีวตัถปุระสงคเพ่ือควบคมุการลงทนุ จากการศึกษา

โครงสรางของกลุมผูถือหุนสําคัญของบริษัทประกันภัยวินาศภัยหลายแหงในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(สํานักงานกํากับและสงเสริมธุรกิจประกันภัย, ม.ป.ป.)

   2.1 บุคคลธรรมดานามสกุลเดียวกันถือหุนรวม  ตั้งแต 25% ถึง 88%

                2.2  นิติบุคคลซึ่งเปนบุคคลตางดาวถือหุนโดยนิติบุคคล (ญี่ปุน สิงคโปร) ถือหุนรวมกันไดถึง 100%

   2.3 บริษัทประกันวินาศภัยที่มีบริษัทโฮลดิ้งเปนผูถือหุน เชน บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ไทย) 

มหาชนจํากัด มีบริษัท เอ็ม เอส ไอจี โฮลดิ้ง (เอเชีย) พีทีอ ีลิมิเต็ด (สัญชาติสิงคโปร) เปนผูถือหุนถึง 49% สวนบริษัท 

เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด) มหาชนจํากัด มีบริษัท เคเอจี โฮลดิ้ง (ไทย) เปนผูถือหุนอยู 34%

  จากขอมลูเบ้ืองตน (โครงสรางชัน้แรกของผูถอืหุน) แสดงใหเหน็วา นติบิคุคลตางดาวมคีวามประสงคท่ีจะเขา

มาลงทุนประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศ  แตมีป ญหาขอกฎหมายท่ีกําหนดใหผู ถือหุ นต อง                                                    

มบีคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีม่สีญัชาตไิทยเปนผูถอืหุนสวนใหญซึง่จะมีผลทําใหไดมาซึง่อาํนาจการบรหิารจดัการ 

จงึไดดาํเนนิการโดยผานนติบิคุคลอ่ืน ๆ  เชน ในลกัษณะของการจดทะเบียนเปนบรษิทัโฮลด้ิง หรอืจดทะเบยีนนติบิคุคล

อื่น ๆ  เขามาถือหุน การถือหุนในลักษณะดังกลาวมีลักษณะเปนนอมินี (Nominee) ซึ่งกอนป พ.ศ. 2515 ประเทศไทย

ยงัไมมมีาตรการกดีกันการลงทุนจากตางประเทศอนัมีผลมาจากจํานวนนกัลงทนุตางชาตไิดเขามาประกอบธรุกิจใน

ประเทศไทยมีจํานวนมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากตัวบทในมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

(แกไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 2) พ.ศ. 2551 เสมือนเปนการกีดกันและจํากัดการลงทุนในประเทศไทย หลายบริษัทที่ระบุ

กรรมการและผูบรหิารเปนคนสญัชาตไิทยโดยนตินิยั   แตในทางพฤตนิยันกัลงทนุตางชาตกิลายเปนผูมอีาํนาจบรหิาร

ที่แทจริง กฎหมายมาตรา 9 นี้ผูวิจัยเห็นเปนการทําใหเกิดตนทุนในการบริหารจัดการ เสมือนหนึ่งเปนการเพิ่มภาระ

ใหแกนักลงทุน จึงเห็นควรตองแกไขใหสอดคลองกับพันธกรณีที่ประเทศไทยไดมีขอตกลงผูกพันไว

            ในสวนของจํานวนของกรรมการของนิติบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยนั้น พระราชบัญญัติวินาศภัยไดกําหนดให

มีจํานวนของบุคคลที่เปนกรรมการตองมีสัญชาติไทยไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จากการวิจัย

พบวา บางประเทศไมไดกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการแตการไดมาซึ่งกรรมการนั้นตองผานการอนุมัติหนวยงาน

ที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัย เชน จีน ฮองกง อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร กรรมการตองได

รับการอนุมัติผานหนวยงานของรัฐโดยกรรมการตองผานหลักเกณฑคุณสมบัติและความสามารถท่ีเหมาะสม               

“Fit and Proper Test” (Anna Tipping, 2014, 13, 16, 23, 49, 52) คือ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและถูกตอง                   
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มีความซ่ือสัตย มีคุณธรรม แตสําหรับประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัไดกาํหนดเปนเพียงแนวทางในการปฏิบตั ิโดยกาํหนดเกีย่วกับประสบการณในการทาํงาน หนาท่ีความรับ

ผิดชอบ และคุณสมบัติ ตางจากประเทศที่บุคคลที่จะเปนกรรมการตองผานการอนุมัติกอน ซึ่งหากนําหลักเกณฑ     

มาใชบังคับเปนเงื่อนไขของการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยก็จะทําใหไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ                   

ในประเทศไทยของนักลงทุนจากตางชาติ

  3. ผลกระทบดานอื่น ๆ

      ผลกระทบดานอื่น ๆ ของการแกไขพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 การแกไข

พระราชบญัญัตปิระกันวินาศภัยดังกลาวกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับการกํากับดูแลวินาศภัย และการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทประกันวินาศภัย ตัวกลางประกันภัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองประชาชนและผูเอาประกันภัย               

รวมถึงการพัฒนาประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ดังนี้

   3.1 การโอนหรือรับโอน การควบกจิการของบริษทัประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัตปิระกันวินาศภัย 

พ.ศ. 2551 มาตรา 13  มาตรา 13/1 มาตรา 13/2 ซึ่งเกี่ยวกับการโอนหรือควบกิจการทั้งหมด  หรือบางสวนของบริษัท

ทีป่ระกอบธรุกจิประกนัวนิาศภัยดวยกนั ทัง้นีเ้พ่ือเปนการสนบัสนนุใหบรษิทัประกนัวนิาศภัยมคีวามมัน่คงและพรอม

ทีจ่ะรองรบัการเปดเสรขีองธรุกิจประกันวินาศภยัตามทีป่ระเทศไทยมพีนัธกรณใีนฐานะสมาชกิกลุมประชาคมอาเซยีน 

การที่กฎหมายบัญญัติเชนนี้  เพราะตองการใหบริษัทภายในประเทศมีขนาดใหญขึ้นจากการควบหรือรับโอนกิจการ

ของบริษัทประกันวินาศภัยดวยกันหรือควบรวมกับบริษัทจากตางประเทศ เพราะ

    1) ในปจจุบันธุรกิจประกันวินาศภัยจําตองอาศัยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

ตองมีผลิตภัณฑเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยใหม ๆ ใหตรงตามความตองการของผูเอาประกันภัยทั้งบุคคลธรรมดา

และนิติบุคคล ตองมีเครือขายในการใหบริการ เชน การประกันภัยเก่ียวกับการเรียกคืนสินคาท่ีชํารุดบกพรอง         

(Product Recall) ไดแก  รถยนตที่มีปญหาทางเทคนิคบริษัทมักจะเรียกคืน เพื่อนํากลับไปปรับปรุงแกไข เปนตน     

ดังกลาวมานี้ บริษัทประกันวินาศภัยจากตางประเทศมีความพรอมและมีความตองการเขามาลงทุนในประเทศไทย

ในฐานะผูรวมทุน เปนตน ประการทีส่าํคัญเงินทุนท่ีเขามาจะเพิม่ความมัน่คงมากขึน้ โดยเฉพาะเมือ่เกิดวินาศภัยแลว

จะตองมีความสามารถในการจายคาสินไหมทดแทนใหผูเอาประกันภัยท่ีมีทุนประกันภัยสูงและไดรับความเสียหาย 

ดังเชนการเกิดมหาอุทกภัยในประเทศเมื่อป พ.ศ. 2554 ทําใหบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศตองหาผูรวมทุนมา

เพ่ือแกไขปญหาการจายคาสินไหมทดแทนจํานวนมหาศาลเกินกวาท่ีจะจายได นอกจากนี้ในเหตุการณลักษณะ

เดียวกันเกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย บริษัทประกันภัยในออสเตรเลียถูกเรียกรองคาสินไหมทดแทนเปนมูลคา

ประมาณ 1.2 พนัลานเหรยีญออสเตรเลยี (ประมาณ 3.7 หมืน่ลานบาท) (สาํนกังานอตัราเบีย้ประกันวนิาศภยั, 2554ก ,3)

    2) ขนาดของบรษิทัประกันวนิาศภยัภายในประเทศไทยแบงออกไดเปน 3 ขนาด (สมาคมประกนั

วินาศภัย, ม.ป.ป., 42) โดยใชจํานวนเบ้ียประกันภัยเปนตัวกําหนด คือ จํานวนเบ้ียประกันภัยรับโดยตรง (Direct       

Premium) จาํนวนเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงไมเกนิ 1,000 ลานบาท (ขนาดเล็ก) จํานวนเบ้ียประกนัภัยรับโดยตรงจํานวน 

1,001-5,000 ลานบาท (ขนาดกลาง) จํานวนเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงจํานวน 5,001 ลานข้ึนไป (ขนาดใหญ)              
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การท่ีขนาดของบริษัทประกันภัยมีความแตกตางกัน  เน่ืองจากบริษัทหลายแหงมีสถาบันการเงินถือหุนหรือรวมทุน

อยู หรือการท่ีมีบริษัทประกันวินาศภัยจากตางประเทศเขามารวมทุนดวย ปจจัยเหลาน้ีทําใหขนาดของบริษัทประกัน

วินาศภัยแตกตางกัน

     การควบรวมกิจการของบริษัทเปนการไดมาซึ่งหุน สินทรัพย หรือกิจการอ่ืน เพ่ือใหไดมาซึ่ง

อาํนาจควบคมุ โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือการเติบโตและเพิม่ขีดความสามารถของการแขงขัน หรือเพือ่การอยูรอดของกจิการ 

(ฝายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน และฝายนโยบายกํากับตลาด ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2556, 3) ทําให                    

ผูประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภัยภายในประเทศตองเตรียมความพรอมเพือ่รองรับผลจากการควบรวมหรอืโอนกิจการ

     2.1)  กรณีการโอนกิจการและการควบรวมกิจการในประเทศไทย ไดแก

                        (1) กรณทีีห่นึง่ บรษิทั ไอเอจปีระกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั ทนุจดทะเบยีน 60,000,000 บาท         

โอนกิจการใหบริษัท ประกันภัยคุมภัย จํากัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน 379,958,700 บาท

        (2) กรณทีีส่อง บรษิทั ศรอียธุยาประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ทนุจดทะเบยีน 500,000,000 

บาท โอนกิจการใหบริษัท บีทีประกันภัย จํากัด4  ซึ่งเปนบริษัทในเครือธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และตอมาไดเปลี่ยน

ชื่อเปน บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย เจนเนอรัล จํากัด (มหาชน) ผลของการควบรวมทําใหบริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับ

รวมระดับสองพันลานบาท ทําใหมีความมั่นคงขึ้น (Thailand Insurance Cover News, 2555, 28-32)

        (3) กรณีที่สาม บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียนใหมเกิดจาก

การควบรวมกิจการระหวางบริษัท ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) กับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด มหาชน 

(สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปก.), 2557)

   3.2 การดํารงเงนิกองทนุและสนิทรัพยสภาพคลอง มคีวามสาํคัญตอบริษทัประกนัวินาศภัยและอาจมี

ผลกระทบตอผูเอาประกนัภัยและประชาชน เน่ืองจากเปนองคประกอบของความมัน่คงของบรษิทัประกนัภัย ในมาตรา 

27 ของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหเงินกองทุน หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อน

ในการคํานวณเงินกองทุนบริษทั และบริษทัน้ันตองดํารงไวซึง่เงินกองทุนตลอดเวลาทีป่ระกอบธรุกิจประกันวินาศภัย

เปนอัตราสวนเทากับสินทรัพย หน้ีสิน ภาระผูกพัน หรือความเสี่ยง (Risk Based Capital) ซึ่งแตกตางจากเดิม                

ทีก่าํหนดไวใหเงนิกองทนุมจีาํนวนคงที ่เนือ่งจากการประกันภยันัน้เงินกองทนุเปนเร่ืองสําคญัมาก เพราะมไีวสาํหรับ

เปนตัวกันชนเพื่อรองรับความเส่ียงภัยจากเหตุการณที่ไมคาดคิด เชน ตามกฎหมายท่ีแกไขนั้น เมื่อบริษัทประกัน

วินาศภัยรับจํานวนความเสี่ยงภัยมากขึ้น เงินกองทุนก็ตองมากข้ึนตาม หากใชกฎหมายเกาก็จะไมมีเงินกองทุน        

มากเพยีงพอทีจ่ะจายคาสินไหมทดแทนได ดงัน้ันเม่ือคราวเกิดมหาอทุกภัย ป พ.ศ. 2554 หลายบริษทัประกนัวินาศภัย

ตองหาทุนมาเพิ่มเติมเพื่อจายคาสินไหมทดแทน จึงตองยินยอมใหบริษัทหรือกรรมการตางชาติเขามาถือหุนใน      

บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยเพิ่มสัดสวนมากขึ้น

4 ไดรับการเห็นชอบใหโอนกิจการจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ 3120/ว.2735.
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   3.3 ตัวกลางประกันภัย (Insurance Intermediaries) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

(ฉบับแกไขเพ่ิมเติมครัง้ที ่2) พ.ศ. 2551 กาํหนดในหมวด 4 เรือ่ง ตวัแทนประกนัวนิาศภยัและนายหนาประกนัวนิาศภยั 

ใหผูที่จะเปนตัวกลางประกันภัย ไมวาจะเปนตัวแทนประกันภัยหรือนายหนาประกันภัย ตองไดรับการศึกษาวิชา

ประกนัวินาศภยัจากสถาบนัประกนัภัยท่ีถกูกําหนดไว หรือทดสอบความรูเก่ียวกบัการประกนัวินาศภยัไดตามหลกัสูตร

และวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด รวมถึงตองขอรับใบอนุญาตดวย (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักกฎหมาย, 

2550) การแกไขกฎหมายน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองประชาชนซ่ึงในอดีตไดมีการรองเรียนเกี่ยวกับบุคคลที่เปน

ตัวแทนหรือนายหนาแตขาดการควบคุม ดังนั้นในกฎหมายที่แกไขใหมนี้จึงไดเพิ่มเติมบทลงโทษวา “บุคคลใดไมได

รับอนุญาต และกระทําการเปนตัวแทนหรือนายหนา มีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน และปรับไมเกินหาหม่ืนบาทหรือ   

ทัง้จําท้ังปรับ”5  นอกจากน้ีพระราชบัญญัตปิระกนัวินาศภยั มาตรา 76 ยงัใหอาํนาจนายทะเบยีนเพกิถอนใบอนุญาต

เปนตัวแทนหรือนายหนาประกันวินาศภัยหากปรากฏวาไดกระทําการฝาฝนบทบัญญัติดังกลาว

   3.4 กองทุนประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติในหมวด 5 ใหมี

กองทุนนีข้ึน้มาเพ่ือคุมครองเจาหน้ีซึง่มสีทิธไิดรบัการชําระหน้ีทีเ่กดิจากการเอาประกันภยั ในกรณีทีบ่รษิทัประกันภยั

ลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกันวนิาศภัยฯ หมายความวา กฎหมายไดคุมครองผูเอาประกันภัยหรือผูรบั

ประโยชนจากการประกันวินาศภัยนัน้ ในกรณทีีบ่ริษทัประกนัวินาศภัยลมละลายหรือถูกเพกิถอนใบอนญุาตฯ มาตรา 

80/2 (1) ไดบญัญตัใิหใชจายเงินกองทุนเพือ่ความชวยเหลือแกเจาหนีซ้ึง่มสีทิธไิดรบัชาํระหน้ีทีเ่กดิจากการเอาประกันภยั   

ในกรณีบริษัทลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

บทสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในธุรกิจประกันวินาศภัย

  ผูวจิยัไดรบัความกรณุาจากคุณกีเ่ดช อนนัตศริปิระภา ซึง่ปจจบุนัดาํรงตาํแหนงผูอาํนวยการสมาคมประกนั

วินาศภัย และในอดีตเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศของตางชาติในประเทศไทย โดยคุณกี่เดชไดชี้ให

เหน็ถงึสภาพการประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยั วา ขณะนีผู้ประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยัจาํตองปรับตวัเขาสูสากล 

เน่ืองจากความจาํเปนในเร่ืองเงนิทุน เครอืขายของบรหิาร การพฒันาบคุลากร และการใหบริหารเก่ียวกบัการประกันภัย

ภายหลังท่ีไดทําสัญญาประกันภัย แตกฎหมายของไทยไดบัญญัติแตกตางจากกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทประกัน

วินาศภัยในกลุมประชาคมอาเซียน ซึ่งขณะนี้ไดเปดเสรีมากกวาประเทศไทย และยอมรับการเปล่ียนแปลง เชน           

การกําหนดเก่ียวกับสัญชาติของผูถือหุน ผูวิจัยไดเสนอขอมูลเปรียบเทียบเกี่ยวกับขอจํากัดการเขาตลาดประกัน

วินาศภัยระหวางประเทศไทยกับประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนไวในตอนตนแลว สวนจํานวนผูถือหุนตองมีคน

สญัชาตไิทยมากกวาคนตางดาว จาํนวน ของกรรมการไมควรมีขอกําหนดเกีย่วกบัสัญชาต ิแตกาํหนดเงือ่นไขใหตอง

พัฒนาบุคลากรของไทยใหกาวสูการเปนผูบริหารในอนาคต เชน มีจํานวนกรรมการหรือผูบริหาร 2 คน ตองสงเสริม

ใหบุคคลสัญชาติไทยจํานวน 1 คน เปนผูบริหารโดยมีอํานาจบริหารอยางจริงจัง

5พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 63 “ผูใดกระทําการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย
ตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน”
มาตรา 99 “ผูใดฝาฝนมาตรา 63 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับที่ 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559202

สรุป
  ในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ผูรับประกันภัยจะตองคํานึงถึง (1) การจัดการสินไหมทดแทน (2)    

การจัดจําหนาย (3) การบริหารจัดการกรมธรรม (4) การออกแบบพัฒนาผลติภัณฑและการกําหนดอตัราเบีย้ประกันภัย 

(5) การบริการ และการพิจารณารับประกันภัย (6) เงินกองทุน (7) บุคคล และ (8) การประกันภัยตอ เปนตน                  

ในสวนของกฎหมายทีเ่กีย่วกับการประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยั ไดมกีารปรบัปรุงแกไขหลายครัง้ โดยมวีตัถปุระสงค

ในการเปลีย่นแปลงแตละคร้ังไปตามเหตุผลและเหตกุารณทีแ่ตกตางกัน จากการวิจยัคร้ังนีพ้บวา สาเหตหุลายประการ 

คือ ตัวบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของมีหนวยงานของรัฐเปนผูรางจึงทําใหมีหลายประเด็นไมเหมาะสมในการนํามา

ใชกับผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยที่ในปจจุบันเปนธุรกิจระดับสากล เชน พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ. 2542 คํานิยามของคนตางดาวในมาตรา 46   ซึ่งจํานวนหุนที่ถือโดยคนตางดาวนั้นควรมีการแกไข

ใหสอดคลองกับพันธกรณีที่รัฐมีพันธะตอกลุมประชาคมอาเซียน และพันธกรณีอื่น ๆ ที่รัฐไดลงนามผูกพัน แตควรมี

การยกเวนกรณีที่กระทบตอความมั่นคงของรัฐไวดวย  เปนตน การบัญญัติกฎหมาย การออกกฎกระทรวง ประกาศ

และกฎเกณฑตาง ๆ  จะตองไมใชเนนการควบคุมแตเนนการกํากบัดแูลและสนบัสนุนใหเกดิความสะดวกในการลงทุน 

โดยมีหลักเกณฑอันเปนที่ยอมรับเพ่ือใหเกิดความม่ันคงตอการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยไมใหกระทบตอ

ประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของ แตโดยที่ลักษณะของธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นนอกจากจะตองมีทุนประกอบการ         

จาํนวนมากแลว ผูประกอบการยงัตองมคีวามเปนมอือาชีพ เปนทีย่อมรับในระดบัสากลและนกัลงทุนจากตางประเทศ            

ซึง่การประกาศใชกฎหมายหรือหลกัเกณฑ จงึตองมีลกัษณะทีไ่มเปนการกดีกนัหรือไมเปนการเลอืกปฏิบตัติอนกัลงทนุ

จากตางชาติกับผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยประเภทเดียวกัน แตกฎหมายของประเทศไทยยังมุงดูแลประโยชน

ของผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยภายในประเทศเปนสําคัญ ทําใหเห็นวาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยของ

ประเทศไทยมีบทบัญญัติที่ไมเทาเทียมกันระหวางนักธุรกิจ ตางดาวกับนักธุรกิจไทย และเมื่อพิจารณาจากหลักการ

ของประชาคมอาเซียนแลวมกีารยึดหลกัชวยเหลือซึง่กนัและกัน กลาวคอื หนวยงานทีเ่กีย่วของตองบงัคบัใชกฎหมาย

ตอผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในกลุมประชาคมอาเซียนอยางเทาเทียมกัน ซึ่งธุรกิจประกันวินาศภัยนี้จัดอยูใน

กลุมการคาภาคบรกิาร (Trade in Service) โดยประชาคมอาเซยีนมีเปาหมายใหทกุประเทศตองใหคนสัญชาตอิาเซยีน

6พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542, มาตรา 4 “คนตางดาว หมายความวา
 (1)  บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย
 (2)  นิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย
 (3)  นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังตอไปนี้
   (ก) นิติบุคคลซึ่งมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบุคคลตาม (1) หรือ (2)  
     ลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
   (ข) หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคลตาม (1)
 (4)  นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือ 
   นติบิคุคลซึง่มบีคุคลตาม (1) (2) หรอื (3) ลงทนุมมีลูคาตัง้แตกึง่หนึง่ของทนุทัง้หมดในนติบิคุคลนัน้เพือ่ประโยชนแหงคาํนยิามน้ี 
   ใหถอืวาหุนของบรษิทัจํากดัทีม่ใีบหุนชนดิออกใหแกผูถอืเปนหุนของคนตางดาว เวนแตจะไดมกีฎกระทรวงกาํหนดไวเปนอยางอืน่”
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ถือหุนในนิติบุคคลไดไมนอยกวารอยละ 70 ในป ค.ศ. 2015 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558) โดยทยอยเพิ่มสัดสวนการ    

ถอืหุนของตางชาติและลดอปุสรรคขอจาํกดัอืน่ ๆ  ในการประกอบธุรกจิ และเปดเสรีการคาภาคบรกิารในป ค.ศ. 2020 

(พ.ศ. 2563) ดงัน้ัน กฎหมายทีม่อียูสมควรไดรบัการแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกบัพันธกรณีดวย จะเห็นไดจากตาราง

เปรียบเทียบสัดสวนของผูถือหุนตางชาติในกลุมประชาคมอาเซียนที่มีความแตกตางกันดังกลาว

  ขอเสนอแนะ
  1. ขอเสนอแนะตอภาครัฐ

      แกไขพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 9 โดยกําหนดให

เพิม่สดัสวนในการถือหุนของคนตางดาวมากข้ึน เพือ่ใหสอดคลองกับพันธกรณทีีป่ระเทศไทยไดทาํไวกบักลุมประชาคม

อาเซียน พรอมทัง้กําหนดมาตรการสงเสริมใหบริษทัประกนัวินาศภัยในประเทศทีม่ขีนาดเลก็ควบรวมกบับรษิทัประกนั

วนิาศภัยทีมขีนาดเล็กใหเปนบริษทัประกันวนิาศภยัขนาดกลางและขนาดใหญเพ่ิมมากข้ึน ยอมทําใหเกิดความเช่ือม่ัน

ตอสังคมและสามารถรับประกันภัยไดจํานวนมากข้ึนและหากการบริหารเส่ียงภัยดีขึ้นก็จะกอใหเกิดผลกําไรในรูป

ของเบี้ยประกันภัยรับที่ตกเปนรายไดของบริษัทตอไป ทําใหบริษัทมีฐานะที่มั่นคงมากขึ้น

  2. ขอเสนอแนะตอภาคเอกชน

      ผูประกอบธรุกิจประกนัวินาศภยัในประเทศตองยอมรบัวาไมสามารถหลกีเล่ียงเก่ียวกบัการแขงขันทีจ่ะ

เกิดจากการเปดเสรีดานการคาบริการเพราะการเปดเสรีไมไดเกิดผลเสียอยางเดียว ดังน้ันจึงตองเรงปรับตัวสราง    

ความเขมแขง็ดวย ทัง้น้ีเพราะธรุกิจประกันวินาศภัยน้ันตองอาศยัเครือขาย เชน ธนาคารภายในประเทศ และธนาคาร

ตางประเทศที่มีการประกอบธุรกิจอยูในประเทศไทยซ่ึงมีสาขาตั้งอยูในตางประเทศ ตลอดจนตองพัฒนาบุคลากร 

และพัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัยและใหสอดคลองกับแนวทางในการดําเนินธุรกิจ และใชเทคโนโลยีใหครอบคลุม

ตลอดทั้งวงจรของการประกันภัย ซึ่งรวมถึงการใหขอมูลผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การพิจารณาประกันภัย                  

การบริหารจัดการกรมธรรม การใหบริการ การจัดการสินไหมทดแทน และโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ (สํานักงาน         

อตัราเบ้ียประกันวินาศภยั, 2554ก,  4) เปนตน อนัจะทาํใหธรุกิจประกันภัยในประเทศไทยมีการพฒันาทัง้การบริหาร

องคกร และเทคโนโลยีไปพรอม ๆ กัน
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