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บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย
 แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
 กลุมเกษตรชุมชน สูวิสาหกิจชุมชนเกษตร
 จังหวัดเชียงใหม
     ชัยรัตน นทีประสิทธิพร และ 
 ณกานต อนุกูลวรรธกะ

ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน
 ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
 การสือ่สารของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่1 
 โรงเรียนบานศาลา ตําบลดอนแกว 
 อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
 ณัฏฐฤทัย  อรุณศิโรจน  
 ปารพงศ ยะปญญา  และ 
 สุพัตรา เตชะยศ
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การศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ
 การขนสงสนิคาระหวางจงัหวัดของประเทศไทย
 โดยประยุกตใชแบบจําลองแรงดึงดูด
 นันทรัตน ตั้งวิฑูรธรรม

การวิเคราะหองคประกอบของปจจัย
 ทีม่ผีลตอการตัดสินใจซือ้อาหารของผูบรโิภค 
 ผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือ
 ในกรุงเทพมหานคร 
 ณิชยา ศรีสุชาต  วรงรอง ศรีศิริรุง
 และ วราภรณ เหลืองวิไล
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เจาของ:
     มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ความเปนมา:
   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จัดทําในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ (Pint) (ISSN:                            

1905-9590) ในระหวางป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2561  และต้ังแตป พ.ศ. 2558 วารสารวิชาการ                                               

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน (ปที่ 8 ฉบับที่ 2) ไดเริ่มจัดทําวารสารในรูปแบบออนไลน (Online)  (ISSN: 2651-

107X) โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่เปนสือ่กลางในการตีพมิพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค

ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกจิและการจัดการ   รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร 

นิเทศศาสตร   ศิลปศาสตร   เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน มีกําหนดออก ราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ฉบับที่ 1  มกราคม 

– มีนาคม  ฉบบัที่ 2  เมษายน – มิถุนายน  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม – กันยายน และ ฉบับที่ 4  ตุลาคม – ธันวาคม  

ทัง้นีก้าํหนดออกเดิมของวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรนในปทีเ่ร่ิมตพีมิพ ป พ.ศ. 2550  มกีาํหนดออก

ราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป)  ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม –                           

เดือนพฤษภาคม  ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารไดเปลี่ยนกําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)                                

โดยเร่ิมตั้งแตวารสารปที่ 9 ฉบับที่ 1 เปนตนไป  ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม  ฉบับที่ 2  

เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม  ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม  และ ฉบับที่ 4  เดือนกุมภาพันธ 

– เดือนเมษายน  และเพื่อหลีกเลี่ยงการตีพิมพวารสารขามปในฉบับเดียวกัน  ในป พ.ศ. 2559  จึงไดเปลี่ยน

กําหนดออกอีกครั้ง โดยเริ่มฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม - มีนาคม และไปส้ินสุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – 

ธันวาคม   

   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจัดพิมพบทความวิชาการ (Academic Article)                              

บทความวิจยั (Research Article) บทความปริทศัน (Review Article) และบทวจิารณหนังสอื (Book Review) 

ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษโดยผานกระบวนการกลัน่กรองของผูทรงคณุวฒุ ิ(Peer Review) ในสาขาวชิา

ที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูใน                      

ฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 2                                

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

»‚·Õè 13  ©ºÑº·Õè 4 μØÅÒ¤Á 2562 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562   ISSN: 2651-107X (Online)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 3

วัตถุประสงค:
    1.   เพือ่เปนสือ่กลางในการตีพมิพเผยแพรผลงานวิชาการ  ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธรุกจิและการจัดการ   รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร  นเิทศศาสตร 
ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพ                    
ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนท้ังในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม 
และประโยชนในเชิงปฏิบัติที่นักปฏิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และ 
ภาคสังคมและชุมชน
     2.  เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย  นักวิจัย                  

นักวิชาการ และนักศึกษา

ขอบเขต:
     วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Theoretical Article) 
บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ  (Book Review)   
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภายใตเงื่อนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร  หรือสิ่งพิมพใด
มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอ่ืน  
กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา
บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา   

ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว

     ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา  ดังนี้ 
     1. บริหารธุรกิจและการจัดการ
     2. รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
     3. นิเทศศาสตร
     4. ศิลปศาสตร
     5. เทคโนโลยีสารสนเทศ
     6. สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

     ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรนทีมุ่งเนนในป พ.ศ. 2563 ครอบคลุมหวัขอ ดงันี้
     1.  จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ
     2.  การจัดการศึกษาดานการเปนผูประกอบการ
     3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมในธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอม วสิาหกจิชมุชนและวิสาหกจิเริม่ตน
     4. การเปนผูประกอบการและนวัตกรรม 
     5. การเปนผูประกอบการขององคการ

     6. การประกอบการทางสังคม

    7. การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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      8. การตลาดในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมและการตลาดในการเปนผูประกอบการ
      9. การปฏิบัติการและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและ
        วิสาหกิจเริ่มตน
      10. ธุรกิจครอบครัวและการเปนเจาของธุรกิจ

      11. การเปนผูประกอบการและนวัตกรรมในสังคมผูสูงอายุ 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
      ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา  เวสารัชช        อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  

                ศาสตราจารย ดร. สุวิมล  วองวานิช       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

                รองศาสตราจารย ดร. วิชัย แหวนเพชร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ที่ปรึกษา:
      ดร. กิตติพัฒน  สุวรรณชิน    อธิการบดี

บรรณาธิการ:
      ดร. ฉัตรทิพย  สุวรรณชิน    รองอธิการบดีฝายวิชาการ

กองบรรณาธิการ:
      ศาสตราจารย ดร. เกตุ  กรุดพันธ         มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
      รองศาสตราจารย ดร. พีรพล ศิริพงศวุฒิกร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
      รองศาสตราจารย  ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพลิาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
      รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ                ขาราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
      รองศาสตราจารยวรรณวดี  มาลําพอง                มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล        มหาวิทยาลัยเชียงใหม
      ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ     มหาวิทยาลัยพะเยา
      ผูชวยศาสตราจารยพงศกร จันทราช  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      ดร. พัชรีวรรณ  กิจมี      มหาวิทยาลยัฟารอีสเทอรน
      นางสาววณิชากร แกวกัน          มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  

กองจัดการ:
      นางสาววณิชากร  แกวกัน                  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      นางสาวกรรณิการ  ปอกนันตา             มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
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นโยบายการจัดพิมพ:
   กําหนดออกราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้ 

   ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม     (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม)

   ฉบับที่ 2  เดือนเมษายน – มิถุนายน   (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน)

   ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน  (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)

   ฉบับที่ 4  เดือนตุลาคม – ธันวาคม     (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม)

   จํานวนบทความในแตละฉบับ
   จํานวนบทความท่ีเผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 20 บทความ

จริยธรรมการตีพิมพ:
   บทบาทและหนาที่ของผูเขียน
   1.  ผูเขียนตองรับรองบทความที่เสนอมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรนั้นเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพและ

ไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือส่ิงตีพิมพอื่นใด  

   2.  ผูเขยีนตองเปดเผยขอมลูในกรณทีีบ่ทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุ

วิชาการ โดยตองแสดงใหเห็นวาบทความที่สงมามีสวนเพิ่มเติมหรือสวนขยายจากบทความเดิม และ                                    

ไดเผยแพรแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว 

   3.  ผูเขียนตองอางอิงแนวคิดและขอความตาง ๆ ซึ่งไมใชของผูเขียน รวมทั้งตองรับผิดชอบใน                       

การขออนุญาตใชภาพ และแผนภูมิ หรือขอลิขสิทธิ์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น

   4.  ผูเขียนที่ปรากฏชื่อในบทความทุกทานตองมีองคประกอบครบ 3 ขอ ดังนี้ (1) มีสวนรวมใน                   

การสรางโจทยวิจัยและวางแผนการวิจัย เก็บขอมูล หรือวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล (2) มีสวนรวม

ในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจยัอยางมีสวนรวมในเชิงปญญาของเน้ือหางาน (ไมใชตรวจเฉพาะภาษา

หรือรูปแบบ) และ (3) ไดอานและรับรองตนฉบับบทความสุดทายกอนสงไปตีพิมพ ผูที่มีสวนชวยเหลือ                             

ในลักษณะอ่ืน ๆ ควรไดรับการกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ

   5.  ผูเขียนทุกทานตองไดอานและยินยอมใหมีการสงบทความมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร รวมทั้ง

ยินยอมที่จะรับผิดและรับชอบในบทความท่ีสงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร

   6.  ผูเขียนทุกทานตองเปดเผยผลประโยชนทบัซอนซึง่อาจมผีลสําคญัหรอืมีอทิธพิลตอเน้ือหาทีป่รากฏ

ในบทความ แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการจัดทําบทความจะตองถูกกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ

   7.  ผูเขยีนตองเขยีนบทความใหถกูตองตามรปูแบบของวารสารทีก่าํหนดไวในคาํแนะนาํในการจดัเตรยีม

ตนฉบับสําหรับผูเขียน
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   8.  ผูเขียนตองเขียนบทความท่ีแสดงถึงคุณภาพทางวิชาการและองคความรูที่สามารถนําไปใช

ประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ การนําเสนอเนื้อหามีความชัดเจนและถูกตอง 

   9.  ผูเขียนมีหนาที่แจงตอวารสารและบรรณาธิการ หากพบขอความผิดพลาดที่มีความสําคัญใน                     

การวิจัยภายหลัง หรือพบความไมถูกตองในงานท่ีตีพิมพ เพ่ือปรับแกบทความใหมีความถูกตองหรือ                            

ถอนบทความหากจําเปน

   บทบาทและหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
   1.  ผูทรงคุณวุฒิตองไมเปดเผยขอมูลบทความท่ีอยูระหวางพิจารณาแกบุคคลอ่ืนที่ไมเกี่ยวของและ               

ตองไมใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว

   2.  ผูทรงคุณวุฒิมีหนาที่เปดเผยขอมูลและผลประโยชนทบัซอนของบทความ เชน เปนบทความท่ีตน                 

มีสวนรวม หรือรูจักผูเขียนเปนการสวนตัว หรือเหตุผลอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถพิจารณาประเมินบทความ                

โดยอิสระได และผูทรงคุณวุฒิตองแจงบรรณาธิการทราบ และถอนตัวจากการพิจารณาบทความ

   3.  ผูทรงคณุวฒุคิวรรับพจิารณาบทความในสาขาวิชาทีต่นมีความเช่ียวชาญ พจิารณาใหขอเสนอแนะ

ดวยความเปนธรรมและปราศจากอคติ   ขอเสนอแนะนําของผูทรงคุณวฒุคิวรละเอียดและสรางสรรคเพือ่ชวย

ใหผูเขียนบทความสามารถพฒันาบทความของตนตอไปได แมวาบทความนัน้จะมคีณุภาพไมดแีละถกูปฏิเสธ

การตีพิมพก็ตาม

   4.  ผูทรงคุณวุฒิควรสงผลการประเมินตามกําหนดเวลา หากมีเหตุขัดของในชวงระยะเวลาพิจารณา 

ควรแจงบรรณาธิการโดยทันที

   5.  ผูทรงคุณวุฒิควรระบุงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีผูเขียนไมไดอางอิงไวในบทความ และ                 

ผูทรงคุณวุฒิควรแจงตอบรรณาธิการ หากทราบวาบทความท่ีพิจารณามีสวนใดสวนหนึ่งที่คลายคลึงหรือ

เหมือนกับบทความที่อยูในระหวางการพิจารณาของวารสารอ่ืนหรือส่ิงพิมพอื่นใด

   บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ
   1.  บรรณาธิการมีหนาที่พิจารณาคุณภาพบทความกอนการตีพิมพเผยแพรในวารสาร

   2.  บรรณาธิการตองพิจารณาบทความจากเนือ้หาทางวชิาการโดยปราศจากอคติในเร่ืองคุณลกัษณะใด ๆ                  

ของผูเขียนหรือสังกัดของผูเขียน รวมทั้งตองปองกันไมใหมีผลประโยชนทับซอนระหวางผูเขียน ผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาบทความ และบุคคลในกองบรรณาธิการ

   3.  บรรณาธกิารตองตพีมิพบทความทีผ่านกระบวนการพจิารณากลัน่กรองบทความแลว ซึง่พจิารณา

จากคณุภาพทางวิชาการและมปีระโยชนทัง้เชงิทฤษฎีและเชงิปฏบิตั ิความทนัสมยั และเนือ้หาสอดคลองกบั

ขอบเขตของวารสาร รวมทั้งเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน

   4.  บรรณาธิการตองไมเปดเผยขอมลูเก่ียวกับบทความท่ีสงมาพิจารณาตีพมิพเผยแพร รวมท้ังตองควบคุม

ใหกระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความเปนไปโดยปกปดท้ังดานผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

บทความ (Double-Blind Review) ดวยความยุติธรรม
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   5.  บรรณาธิการตองตรวจสอบบทความท่ีสงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรดานการคัดลอกผลงานผูอื่น 

(Plagiarism) โดยใชโปรแกรมท่ีเชื่อถือได และหยุดกระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความทันที หากพบ      

การคัดลอกผลงานผูอื่นในระหวางกระบวนการฯ และติดตอผูเขียนเพ่ือขอคําชี้แจงประกอบการ “ตอบรับ”     

หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพเผยแพรบทความนั้น

   6.  บรรณาธิการตรวจสอบบทความท่ีสงสัยวากระทําผิดจริยธรรมทางวิชาการเพ่ือแกไขปญหา                       

ทางจริยธรรมน้ันดวยความรอบคอบ แมวาบทความน้ันจะไดรับการตีพิมพหรือไมก็ตาม ทั้งนี้การปฏิเสธ

บทความดวยเหตุผลทางดานจริยธรรมจะตองมีหลักฐานที่ชัดเจน

สถานท่ีติดตอ:
      กองบรรณาธิการ  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      120 ถ. มหิดล อ. เมือง จ. เชียงใหม 50100  

      โทร. 053-201800-4   โทรสาร. 053-201810

      E-mail: wanichakorn.kk@feu.edu

      URL : https://so01.tci-thaijo.org/Index.php/FEU/index

      URL : http://journal.feu.ac.th

    

  ทศันะและขอคิดเหน็ใดๆ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรนเปนทศันะของผูเขยีน 

   กองบรรณาธิการไมจาํเปนตองเหน็พองดวยกบัทศันะเหลานัน้และไมถอืวาเปนความรับผดิชอบ

   ของกองบรรณาธิการ

  ความรับผดิชอบดานเนือ้หาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขยีนแตละทาน 

   กรณีมกีารฟองรองเรือ่งการละเมิดลขิสทิธิถ์อืเปนความรับผดิชอบของผูเขยีนแตเพยีงฝายเดยีว

  ลิขสิทธิ์บทความเปนของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้า

   ตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนลายลักษณอักษร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับให

อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 2 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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เรียนทานผูอานทุกทาน    

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ปที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนตุลาคม 2562 –                                 
เดือนธันวาคม  2562 ฉบับนี้ เผยแพรสูสายตาผูอานในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งลาชากวากําหนด เนื่องจาก
กระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความ ไปเปนอยางเครงครัดโดยผานการประเมินคณุภาพโดยผูทรงคุณวฒุิ 
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทาน และผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ ซึ่งมีการปรับปรุงแกไข                 
หลายคร้ัง เพื่อใหคุณภาพของบทความอยูในเกณฑที่เหมาะสมท่ีจะตีพิมพเผยแพร  ทางกองบรรณาธิการ      
ใครขออภัยผูอานและผูเขียนทุกทานมา ณ โอกาสนี้  
  นอกจากน้ี  กองบรรณาธิการใครขอเรียนผูอานทุกทานวา  ในป พ.ศ. 2563 วารสารวิชาการ                             
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดกําหนดขอบเขตเน้ือหาที่วารสารมุงเนนในศาสตรที่เกี่ยวของกับการเปน                                      
ผูประกอบการและนวตักรรม   (Entrepreneurship and Innovation) ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs) 
วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) วิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ที่แสดงถึงประโยชนในเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหมและประโยชน                                 
ในเชิงปฏิบัติ (Managerial Contributions) ที่นักปฏิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ                               
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และชุมชน ตลอดจนปรับขั้นตอนกระบวนการพิจารณากล่ันกรอง                  
บทความใหมีความเขมขนในเชิงคุณภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้เพื่อใหผูอานไดรับสาระประโยชนจากบทความ                
ที่สามารถนําไปปรับพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม หรือปรับประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ                          
ภาคธุรกิจ ภาคสังคมและชุมชนไดตามวัตถุประสงคของวารสาร 
  การกําหนดขอบเขตเนื้อหาที่วารสารมุงเนนในป พ.ศ. 2563 ในศาสตรที่เกี่ยวของกับการเปน                                      
ผูประกอบการและนวัตกรรม  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มตน                                 
รวมถึงการปรับขัน้ตอนกระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความใหมคีวามเขมขนในเชิงคณุภาพมากย่ิงขึน้นัน้  
ตองอาศยัปจจยัท่ีสาํคัญยิง่ คอื การไดรบัความอนเุคราะห และความรวมมอืจากผูทรงคณุวฒุ ิประจาํกองบรรณาธกิาร  
และผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชาในการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความกอนการเผยแพร 
ตลอดจนผูเขียนทุกทานที่ใหความสนใจสงบทความมาพิจารณาเผยแพรอยางตอเนื่องดวยดีเสมอมา                             
ดฉินัในนามของกองบรรณาธกิาร ใครขอขอบพระคณุทกุทาน มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเปนอยางยิง่วากองบรรณาธิการ                                         
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะไดรับความกรุณาจากผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชาและ                          
ผูอานทานอื่น ๆ เพิ่มขึ้นตอไปในอนาคต 
  ทายสดุนี ้ กองบรรณาธิการ ใครขอเชญิชวนทานทีส่นใจเสนอผลงานเพ่ือเผยแพรในวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน โดยสามารถศึกษาคําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับจากระบบการจัดการ                 
วารสารออนไลน ThaiJo ที ่URL: https://soO1.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index และจากเว็ปไซตวารสาร

ที่  URL : http://journal.feu.ac.th
         บรรณาธิการ

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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บทคัดยอ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มวีตัถปุระสงคเพ่ือศึกษา 1) ความรูความเขาใจกระบวนการจัดการทางดานการเกษตร 

2) ศักยภาพ  จุดแข็ง จุดออน ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน และ 3) แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

ของกลุมเกษตรชมุชนในจงัหวดัเชยีงใหม เกบ็ขอมลูจากสมาชกิกลุมชมุชนการเกษตรในจงัหวดัเชียงใหมดวย

การคัดเลือกแบบเจาะจง 120 คน โดยใชแบบทดสอบความรูความเขาใจกระบวนการจัดการทางดาน

การเกษตร 16 ดาน วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก็บขอมูลจากการ
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ประชุมกลุมยอยผูมีสวนไดเสีย และกลุมชุมชนการเกษตรในจังหวัดเชียงใหมดวยการคัดเลือกแบบเจาะจง           

40 คน โดยใชแบบวิเคราะหศักยภาพของกลุมวิสาหกิจการเกษตร วิเคราะหขอมูลดวย SWOT Analysis                    

ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับความรูในแตละดานของกลุมการเกษตรมีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง 2) จุดแข็ง                   

คือ มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จุดออน คือ มีอํานาจตอรองพอคาคนกลางนอย โอกาส คือ ไดรับการ

สนบัสนนุจากหลายภาคสวน อปุสรรค คอื มกีารแขงขนัทางการตลาดสูง และ 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพ 

ไดแก กลุมขาวควรรวมมือกับสถาบันการศึกษา และกลุมเกษตรในการแลกเปลี่ยนความรู กลุมลําไย                            

ควรใชแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานท่ีถูกกฎหมาย กลุมพืชผักควรรวมตัวกันเพื่อสรางความเขมแข็ง                            

กลุมผลไม ควรรวมกลุมเพื่อสรางอํานาจตอรองกับผูบริโภค กลุมแปรรูปสินคาเกษตร ควรใชสื่อออนไลน                                                             

ในการประชาสัมพันธสินคา และควรมีตลาดกลางเพ่ือจําหนายสินคา

คําสําคัญ 
 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ  วิสาหกิจชุมชนเกษตร  จังหวัดเชียงใหม

Abstract  
 The objectives of this research were to 1) examine the knowledge in agricultural                              
management processes 2) investigate operational strengths, weaknesses, problems and threats 
and 3) explore the guidelines for improving the potential of farming community groups in Chiang Mai 
province. The purposive sampling method was used to collect the data from 120 group members. 
The test containing 16 aspects of the knowledge in agricultural management was administered and 
the data were analyzed for mean and standard deviation. The purposive sampling method was 
also applied to select stakeholders for a focus group discussion and 40 agricultural group members 
in the province by using the potential analysis for the agricultural enterprise groups. The data were 
analyzed by using the SWOT Analysis. The research results revealed that 1) their knowledge level 
on each aspect was at a moderate level 2) their strength was their specialized knowledge.                            
Their weakness were that they had little negotiation power against middlemen. Their opportunity 
were that they received support from various sectors and their threat were that market competition 
was high. 3) The potential development guidelines were as follows: the rice production groups 
should collaborate with educational institutions and other farming groups to share their knowledge; 
the longan production groups should employ legal migrant workers from neighboring countries; 
the vegetable production groups should work collaboratively in order to empower themselves;                   
the fruit production groups should form into a group to create negotiation power against                                 
consumers; and  the agro-processing groups should exploit online media to publicize their products 
and establish a central market for their product distribution. 
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Keywords
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บทนํา 
 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ เนนภาคการเกษตรเปนพื้นฐานที่สําคัญ                   

จากนั้นจึงขยายไปสูภาคอุตสาหกรรมอื่น แตอยางไรก็ตามระบบเกษตรของกลุมประเทศเหลานี้ มีฐาน                     

การผลิตอยูในชนบท และมีรูปแบบการผลิตเปนแบบยังชีพเปนหลัก (John & Mellor, 1961 as cited in 

Cheamuangphan, Wiboonpongse, Chaovanapoonphol & Sriboonchitta, 2013) เชนเดียวกับประเทศไทย

ที่ยังเปนเกษตรแบบยังชีพ หรือการเกษตรแบบครัวเรือน แตมีบางสวนที่มีการรวมตัวกันเปนกลุมเกษตร                     

ในชุมชนตาง ๆ เพื่อผลิตสินคาประเภทเดียวกัน ซึ่งยังไมมีหนวยงานใดเก็บขอมูลทางสถิติของกลุมตาง ๆ                   

เหลานี้วามีจํานวนเทาใด แตเมื่อสืบคนขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติประเทศไทยพบวา มีผูถือครอง                    

ทําการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันสํามะโน (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) จํานวน 5.9 ลานราย เทียบกับสถิติจาก                        

การจดทะเบียนวิสาหกิจในป พ.ศ. 2560 พบวามีเพียง 88,032 แหง นั่นแสดงวายังมีจํานวนเกษตรกร                         

แบบยังชีพ และกลุมเกษตรชุมชนอยูอีกเปนจํานวนมากที่ยังขาดการสํารวจ และอาจเปนกลุมที่มีศักยภาพ 

สามารถพัฒนาไปสูวิสาหกิจชุมชนได

 จังหวัดเชียงใหม มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 12,566,910 เปนพื้นที่

ทางการเกษตรรอยละ 12.82  หรือ 1,835,425 ไร (Governor's Office of Chiang Mai Province, 2018)                   

เมื่อพิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด มีมูลคา 194,893 ลานบาท (ขอมูล ณ สิงหาคม พ.ศ. 2559)                    

มาจากภาคเกษตร รอยละ 22.14  ภาคอุตสาหกรรม  รอยละ 10.12   และภาคบริการ  รอยละ 67.83                              

จะเห็นไดวาถึงแมในปจจุบันจังหวัดชียงใหมจะเปนสังคมเมือง แตเมื่อพิจารณาในสัดสวนพื้นที่ และ                   

ผลิตภัณฑมวลรวมแลวเปนการยืนยันไดวาการเกษตรเปนตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ                 

สังคมภายในจังหวัด

 ดวยเหตุนี้   คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษากลุมเกษตรชุมชนขนาดเล็ก ที่ยังไมเปนที่รู จักใน                    

จงัหวดัเชยีงใหมจาํนวน 20 กลุม โดยการสาํรวจทีม่าจากการตอบแบบสอบถามถงึสภาพทางการเกษตร และ

กลุมเกษตรกรท่ีมีความตองการใหทางคณะวิจัยเขาไปศึกษาเม่ือ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อสอบถาม                           

ถึงศักยภาพที่จะพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการ ซึ่งการศึกษาของ Suthiphasilp (2017) พบวา

เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมยังขาดความรูดานการตลาดสินคาเกษตร  ขาดการวางแผนการผลิตใหเหมาะสม

กับการตลาด  ซึ่งปจจัยท่ีจะสามารถเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรไดคือ การรวมกลุมทางการเกษตร           

(Khunthongjan, 2016) ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในฐานะผูมีบทบาทในการพัฒนา                      

ทางดานการเกษตรตามภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น โดยมีนักวิชาการเกษตรประจํา                   

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ทําหนาที่ในการสนับสนุนการรวมกลุมและการทําการเกษตรภายในพ้ืนที่                           
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ใหสามารถทําการเกษตรที่ เหมาะสมตามเขตพื้นที่การปกครอง คณะวิจัยจึงเริ่มต นการศึกษาที่                           

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งถือวาเปนผูใหขอมูลเบื้องตน (Key Information) อันนําไปสูงานวิจัยในชิ้นนี้               

ทีเ่ปนการศกึษาความรูความเขาใจในดานการเกษตรของเกษตรชมุชน และเพ่ือศกึษาศกัยภาพของกลุมชมุชน

การเกษตรใหสามารถพัฒนาไปเปนวิสาหกิจชุมชนในระดับประเทศได ถึงแมยังไมมีขอพิสูจนทางเศรษฐกิจ

และสังคมวา วิสาหกิจการเกษตรดีกวาเกษตรชุมชน แตการทราบถึงศักยภาพ และแนวทางจะทําใหผูสนใจ

สามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะกับกลุมของตนได

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาความรูความเขาใจกระบวนการจัดการทางดานการเกษตรของกลุมเกษตรชุมชน                 

ในจังหวัดเชียงใหม

 2. เพือ่ศกึษาศักยภาพ  จดุแขง็ จดุออน ปญหา และอปุสรรคในการดําเนนิงานของกลุมเกษตรชุมชน

ในจังหวัดเชียงใหม

 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุมเกษตรชุมชนในจังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
 1. กลุมเกษตรชุมชน
      เกษตรชุมชน เปนการใชพื้นที่ในชุมชนทําการเกษตรแบบด้ังเดิม ซึ่งพัฒนาการของเกษตร                    

ตามความหมายของ Department of Agricultural Extension (2013) ไดกลาวถึงลําดับความสําคัญ                             

เริ่มตั้งแตองคกรเกษตรกรที่ไมเปนนิติบุคคล เปนการรวมตัวกันของเกษตรกรที่มีทั้งการรวมตัวกัน                                    

อยางเปนทางการ และการรวมตัวกันอยางไมเปนทางการ ซึ่งเกษตรแบบชุมชนเปนกลุมที่เกิดข้ึนเอง                              

โดยธรรมชาติ หรือ เกิดจากการสงเสริมของหนวยงานหรือองคการที่เกี่ยวของ และมีการจดทะเบียนกับ                     

ทางราชการ มีโครงสรางการดําเนินงานและระเบียบขอบังคับท่ีชัดเจน แตไมมีกฎหมายรองรับ เชน                                

กลุมแมบานเกษตรกร กลุมอาชีพการเกษตร กลุมยุวเกษตรกร ซึ่งเกิดข้ึนโดยการสงเสริมของกรมสงเสริม

การเกษตร จนนํามาสูระดับการพัฒนาทางดานการรวมกลุมทางการเกษตร 

  Department of Agricultural Extension (2018, 41) ไดจําแนกประเภทของวิสาหกิจชุมชน                      

ไวมี 3 ประเภท คือ 1) วิสาหกิจชุมชนทดแทนการพ่ึงพาภายนอกชุมชน หมายถึง กิจกรรมการพัฒนา                                   

ของเศรษฐกิจที่เนนการลดรายจายของเกษตรกรและชุมชน 2) วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลผลิตและทรัพยากร 

หมายถึง ชุมชนผลิตสินคาทางการเกษตร และมีการประกอบการเพื่อนําผลผลิตและทรัพยากรมาสราง

ผลิตภัณฑ 3) วิสาหกิจชุมชนบริการ เปนการประกอบการท่ีมีทักษะภูมิปญญา และความคิดสรางสรรค                   

เพื่อใหบริการกับเกษตรกรในครอบครัว ชุมชน และบุคคลท่ัวไป

  ในจังหวัดเชียงใหมมีวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนท้ังหมดอยู  2,659 แหง ไดทําการประเมิน

ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแลว จํานวน 2,496 แหง อยู ในระดับดี 781 แหง คิดเปนรอยละ 31.29 
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ระดับปานกลาง 1,360 แหง คิดเปนรอยละ 54.49  ระดับปรับปรุง 355 แหง คิดเปนรอยละ 14.22                                  

(Department of Agricultural Extension, 2018)

 2. การพัฒนาศักยภาพกลุมเกษตรชุมชน
  2.1 ความหมายของคําวาศักยภาพ
                      คาํวา ศกัยภาพ ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน  ฉบบั พ.ศ. 2542 (Royal Institute, 
1999, 1, 095) ไดใหความหมายของคําวา ศักยภาพ ไววา ภาวะแฝง อํานาจ หรือคุณสมบัติ ที่แฝงอยูใน                  
สิ่งตางๆ อาจทําใหพัฒนาหรือใหปรากฏเปนสิ่งที่ประจักษได  
   Achawanitkul (2001, 21-25) ไดใหความหมายของคําวาการพัฒนาศักยภาพ วา                     
หมายถึง “การเขาใจในตนเอง รูตนเอง วาตอนน้ีเราทําอะไรอยู มีอะไรบกพรองบาง สํารวจตัวเองใหถี่ถวน 
ปรับปรุงแกไขพัฒนาไปสูจุดมุงหมาย”
   Department of Agricultural Extension (2013)  ไดกําหนดการประเมินศักยภาพ                    
กิจการชุมชนตามการดําเนินงานในดานตาง ๆ ดังนี้  1) ผูนําและการบริหาร เปนการประเมินความสามารถ
การบริหารจัดการในประเด็นเปาหมายธุรกิจ โครงสรางองคกร กฎระเบียบ การเงินบัญชี และความสามารถ
ของผูนํา 2) การวางแผนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน  3) การบริหารการตลาด  การกําหนดลูกคา                              
การหาเครือขายแหลงจําหนาย  4) การจัดการความรูและขอมูล เปนการหาความรูใหมมาดําเนินงาน                                 
มีการสื่อสารขอมูลขาวสาร 5) การบริหารสมาชิก เปนการดําเนินงานพัฒนาสมาชิก  การประชุมของสมาชิก
อยางสมํ่าเสมอ และ 6) การจัดการสินคาหรือบริการ มีขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินคาที่ผลิต 
   สาํหรับคาํศัพทเชงิปฏิบตักิาร ศกัยภาพกลุมเกษตรชุมชน หมายถึง ความสามารถ หรือ 
คณุลกัษณะดานตาง ๆ   ของกลุมเกษตรชมุชนทีจ่ะพฒันาขึน้ได หากไดรบัการแนะนาํ หรอืช้ีแนวทางในทาํงาน

ที่เหมาะสม

  2.2 การวิเคราะหศักยภาพกลุมเกษตรชุมชน
   จากการศึกษาของ Akkho, Chaihirankit,  Onrit & Juntarukka (2017)  เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพกลุมเกษตรกรทาขุนแผน ตําบลอางศิลา อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อวิเคราะห
ศักยภาพของเกษตรชุมชนไดใชวิธีประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองจากสมาชิกในกลุมโดยใช SWOT                             
Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหศักยภาพการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรใน 5 ดาน ผลปรากฏวา 
กลุมเกษตรกรมีศักยภาพตาง ๆ ดังนี้ 1) ดานผูนําที่มีความเขมแข็ง กลาเสี่ยง มีความสามารถในการบริหาร
จดัการ 2) ดานการดาํเนนิงาน กลุมมกีารประชมุวางแผน ปรับปรงุงาน 3) ดานการจดัการความรู กลุมเกษตรกร
มีความรูที่สามารถนํามาถายทอดได ซึ่งมีการอบรมจากทั้งภาครัฐและเอกชนอยูเสมอ 4) ดานบริหารสมาชิก 
มีการรวมแรงรวมใจในการดําเนินกิจกรรมกลุม 5) ดานการจัดการสินคาและบริการ กลุมมีประสบการณ                  
และมีการพัฒนาความคิดขยายการผลิตและลดตนทุน แตจุดออนหรือปญหาคือ ชองทางการตลาด                    
และการจัดทําบัญชี สวนโอกาส คือ ผลิตภัณฑมีชื่อเสียง และไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
   สาํหรบัปจจยัความสาํเรจ็ของวสิาหกจิชุมชนน้ัน Chanthawongsri (2004) ซึง่ศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไดระบุวา ปจจัยตาง ๆ 
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ที่สงผลตอความสําเร็จประกอบดวย 1) ปจจัยดานการผลิต โดยแตละกลุมตองพิจารณาถึงความไดเปรียบ

หรือโอกาสในสินคาที่กลุมผลิตจะสามารถดํารงประโยชนและสรางรายไดใหแกกลุม 2) ปจจัยดานการตลาด 

คือ สามารถหาตลาดมารองรับผลผลิตที่ผลิต 3) ปจจัยดานการบริหารจัดการ ทั้งในลักษณะตัวแทน และ              

การมีสวนรวมในกลุม 4) ปจจัยดานการเงิน  ไดแก การลงหุน การทําบัญชี การจัดสรรผลกําไร เปนตน                          

5) ปจจัยดานการมีสวนรวมในกลุมวิสาหกิจชุมชนของสมาชิกภายในกลุม หรือชุมชนในกิจกรรมตาง ๆ                         

6) ปจจัยที่เกี่ยวกับความเปนผูนํา  ผูนํามีบทบาทหนาที่สําคัญในตัดสินใจริเร่ิมการเสนอแนวทางเลือกและ     

ดําเนินการ 7)  ปจจัยดานแรงงาน สามารถใชแรงงานท่ีมีอยูในชุมชนน้ัน สรางกิจกรรมและอาชีพ 8) ปจจัย               

ที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธกับภายนอก โดยการเขามาของสถาบันจากภายนอกนี้สวนใหญแลว จะเปนการ

เขามาใหความชวยเหลือท้ังในสวนของเงินทุนและการพัฒนาความรูความสามารถ ตลอดจนการฝกทักษะ               

ใหแกชาวบาน 9) ปจจัยที่เกี่ยวกับสมาชิก สมาชิกควรตระหนักและใหความสําคัญกับการดําเนินงาน                          

หรอืกจิกรรมทีต่นเขาเปนสมาชกิ และ 10) ปจจยัทีเ่กีย่วกบัขอมูลขาวสาร โดยกลุมตองมีการตดิตอกบัสมาชกิ

อยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ มีการพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันระหวางผูนํา สมาชิก และระหวางกลุม 

หรือบุคคลหรือองคการภายนอก

   โดยท่ัวไปในการวิเคราะหศักยภาพมักจะมีเคร่ืองมือตัวหน่ึงท่ีเรียกวา SWOT Analysis 

มาใช ซึ่ง SWOT Analysis เปนเครื่องมืออยางงายที่ใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยใชเปนแนวทางใน

การสนับสนุนการตัดสินใจอยางเปนระบบ ถูกนํามาใชคร้ังแรกในป ค.ศ. 1960 จนถึงปจจุบัน (Phadermrod, 

Crowder & Wills, 2016) การใชเครื่องมือ SWOT Analysis มีความสําคัญตอการวางแผนเชิงกลยุทธ                           

ขององคการ  ไมวาองคการน้ันจะอยูในรูปแบบบริษัทหรือชุมชน  ทั้งนี้จากกรณีศึกษากลุมอาชีพในชุมชน      

การนํา SWOT Analysis มาเปนเคร่ืองมือในการวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งทําใหไดกลยุทธ                    

ที่อยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน อันจักนําไปสูการพัฒนาขีดความสามารถในดานตาง ๆ                  

ของชุมชนตอไป (Parinyasutinun, 2016)  ทั้งนี้พบวา ในรายงานการศึกษาวิเคราะหศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

ตามพื้นที่ตาง ๆ หลายเรื่อง มีการนํา SWOT Analysis มาใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหศักยภาพวิสาหกิจ

ชุมชน (Saengthong, 2010 ; Yangprayong, 2016 ; Kraisanti & Kumsri, 2016)

   จากขอมูลดังท่ีกลาวขางตน การหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพกลุมเกษตรชุมชน             

ตองพิจารณาในหลายประเด็นทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซึ่ง SWOT Analysis เปนเครื่องมือหนึ่ง             

ที่ใชในการวิเคราะหศักยภาพชุมชนเพื่อหาแนวทางหรือกลยุทธในการสนับสนุนกลุมชุมชนเกษตรซึ่งเปนไป

ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหระดับความรูความเขาใจของกลุมเกษตรชุมชน                       

โดยรวมทั้ง 20 แหงในจังหวัดเชียงใหม เพื่อหาคาระดับความรูโดยเฉล่ีย จากนั้นนํา SWOT Analysis  มาเปน

เครื่องมือในการใชวิเคราะหสภาพแวดลอมซึ่งเปนมิติหนึ่งในการประเมินศักยภาพโดยการพิจารณาจาก
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 1. การพิจารณาปจจัยภายในจากตัวแบบ 7S 
  วิเคราะหปจจัยภายในจากตัวแบบ 7S ตามแนวคิดของ Waterman, Peters & Phillips (1980, 

17) ไดแก บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) รูปแบบบริหารการจัดการ (Style) คานิยมรวมกัน (Shared Value)  

โครงสรางองคการ (Structure)  ระบบ (System)  และกลยุทธ (Strategy)

 2. การพิจารณาปจจัยภายนอกโดยใช PEST Analysis 

  ตามแนวคดิของ Kaplan & Norton (2008, 75-85) ซึง่ประกอบดวยปจจัยทางดานนโยบาย และ

การเมอืง (Politics) ปจจยัทางดานเศรษฐกจิ (Economics) ปจจัยทางดานสงัคม (Social) และปจจยัทางดาน

เทคโนโลยี (Technologies) 

  เมื่อไดขอมูลปจจัยภายในและปจจัยภายนอกซ่ึงนํามาสูแนวทางในการพิจารณาหาจุดแข็ง               

จุดออน โอกาส และอุปสรรค แลวนําประเด็นดังกลาวมาจัดทํา SWOT MATRIX เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม 

สูวิสาหกิจชุมชนเกษตรในจังหวัดเชียงใหม

 

 

         

             

SWOT MATRIX 

ภาพที่ 1:  กรอบแนวคิดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเกษตรชุมชน

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยคณะวิจัย                              

ไดเชิญองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในจังหวัดเชียงใหมทั้งหมด 210 องคกรปกครองสวนทองถิ่น                

ทั้ง 25 อําเภอ เขารวมประชุมเม่ือ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือสอบถามถึงสภาพทางการเกษตร และ                                 

กลุ มเกษตรกรท่ีมีความตองการให ทางคณะวิจัยเข าไปศึกษาถึงศักยภาพท่ีจะพัฒนาศักยภาพ                                                            

ระบบการบริหารจัดการ เพื่อรวมกันหาวิธีในการเพ่ิมศักยภาพไปสูวิสาหกิจชุมชน หลังจากน้ันกําหนด                           

กลุมตัวอยางในการวิจัยและดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
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 1. ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง             

จากสมาชิกกลุมชุมชนการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 20 ชุมชน จากความตองการของกลุม และ                  

การเสนอโดยเจาหนาที่เกษตร และผูเกี่ยวของในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมจํานวนทั้งส้ิน 120 คน                     

ซึ่งนอกเหนือจากกลุมชุมชนเกษตรที่เขารวมแลวยังมีกลุมวิสาหกิจชุมชนอีก 4 กลุมที่ตองการเขารวมทั้งจาก

ความตองการของตนเอง เน่ืองจากตองการเขามาแลกเปล่ียน เพื่อยกระดับศักยภาพของตนและ                                         

จากการสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เนื่องจากเห็นวากลุมเหลานี้มีความพรอมที่จะยกระดับ 

เนื่องจากสภาพในปจจุบันยังเปนกลุมที่เปนการรวมกลุมแบบหลวม ๆ ไมไดมีการศึกษาศักยภาพของ                          

กลุมอยางจริงจังกอนการรวมตัว

  รายชื่อกลุมเกษตรกรที่สนใจประเด็นการวิเคราะหมูลคาเพิ่มของการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ

ภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม 1) กลุมขาว ไดแก กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย ทต.นํ้าแพร

พัฒนา เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย อบต.หวยทราย กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว ทต.ออนใต และกลุมเกษตรกร

ปลูกขาวอินทรีย ทต.บานแม 2) กลุมลําไย ไดแก  กลุมเกษตรกรลําไยจัมโบ ทต.ชมภู กลุมเกษตรกรแปลง

ใหญ ผูปลูกลําไย ทต.หนองแฝก กลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย ตําบลทาวังพราว อบต.ทาวังพราว และ                                

กลุมเกษตรกรปลูกลาํไยปลอดภยั อบต.นํา้บอหลวง 3) กลุมพชืผกั  ไดแก  กลุมวสิาหกจิชมุชนแมทาออรแกนคิ 

อบต. แมทา กลุมเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพษิ ทต. สนัปาเปา เกษตรกรผูปลูกผักไฮโดรโปนิกส ทต.หนองหาร 

เกษตรกรผูปลูกหอมหัวใหญ อบต.นํ้าบอหลวง วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตเห็ดกิ่วแลหลวง (P.J. ฟารม)                     

ทต.ยุหวา กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียดอกคํา อบต.นํ้าแพร และกลุมเกษตรอินทรียปลูกผักบานกาด 

(หอมหัวใหญ) อบต.บานกาด  4) กลุมผลไม ไดแก  เกษตรกรผูปลูกเมลอนอินทรีย ทต.แมทาชาง และเกษตรกร

ผูปลูกเสาวรสอินทรีย อบต. บานหลวง 5) กลุมแปรรูปสินคาเกษตร ไดแก กลุมชุมชนประมงครบวงจรทองถิ่น

ตําบลชมพู ทต.ชมภู กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบานสันกอเก็ต อบต.บานกลาง และ                                 

กลุมเกษตรกรปูหมืน่ลาหูโฮมสเตย อบต.บานหลวง  จากนัน้คณะวจิยัไดแจกแบบทดสอบความรูความเขาใจ

กระบวนการจัดการทางดานการเกษตรท้ัง 16 ดาน วิเคราะหขอมูลดวยคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และ                   

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบงระดับความรูความเขาใจกระบวนการจัดการทางดานการเกษตรตามคะแนนเฉล่ีย

ตามเกณฑการประเมินของ Srisa-ard (1989) เปน  5 ชั้น ดังนี้ คาเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00 มคีวามรูระดับ                  

มากที่สุด คาเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50 มีความรูระดับมาก คาเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50 มีความรูระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50 มีความรูระดับนอย และคาเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50 มีความรูระดับนอยที่สุด                     

 2.  ขัน้ตอนท่ี 2  กาํหนดกลุมตวัอยางเชงิคณุภาพ โดยการคดัเลอืกแบบเจาะจงจากกลุมผูมสีวนไดเสีย                            

(Stakeholder) กลุมชุมชนการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม ในพื้นที่ทั้ง 20 กลุม จํานวน  40 คน ประกอบดวย

เจาหนาทีเ่กษตร 1 ทาน และเกษตรกรพืน้ทีล่ะ 1-2 ทาน โดยกาํหนดเวทกีลางเพือ่เขารวมกระบวนการประชมุ

กลุมยอย (Focus Group) ระดมสมองรวมระหวางผูวจิยั ผูบริหาร และเจาหนาทีใ่นองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เจาหนาท่ีเกษตร กลุมเกษตรกร และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อสอบถามขอมูลเบ้ืองตนในพ้ืนท่ี และกําหนดระดับ              

ความสําคัญความรูทางการเกษตรในดานตาง ๆ และรวมกันวิเคราะห SWOT Analysis ตามประเภทของ
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ผลติผลทางการเกษตร จากนัน้คณะนักวจิยัลงไปยังพืน้ทีท่ัง้ 20 กลุมเกษตรชุมชนเพือ่ทาํเวทปีระชมุกลุมยอย

ในแตละพื้นที่ทั้ง 20 กลุม รวมกับผูมีสวนไดสวนเสียระดมสมองระหวางคณะผูวิจัย 2 ทาน ผูบริหารของ                 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 ทาน เจาหนาที่เกษตรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 ทาน ตัวแทน                                

กลุมเกษตรกรในแตละพื้นที่ 2-5 ทาน และผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน ซึ่งมีกลุมเกษตรกรที่ไมไดเขารวมในเวที                    

สวนกลางเขารวมดวยเพ่ือมารวมกันวิเคราะห SWOT Analysis อีกครั้งหน่ึงเพ่ือนําผลท่ีไดจากการลงพ้ืนที่                

ทั้ง 20 กลุมการเกษตร มาหาคาเฉลี่ยรวมกัน และสรุปเพ่ือนําผลวิเคราะหศักยภาพกลุมเกษตรชุมชนมาหา

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุมเกษตรชุมชนสูวิสาหกิจชุมชนเกษตร ตอไป  

ผลการวิจัย
 1. ความรูความเขาใจกระบวนการจัดการทางดานการเกษตรของกลุมชุมชนการเกษตรใน
จังหวัดเชียงใหม
  จากการเก็บขอมูลแบบทดสอบความรูความเขาใจกระบวนการจัดการทางดานการเกษตร                      

ทัง้ 16 ดาน วเิคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉล่ีย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความรูทัง้ 16 ดานของกลุมเกษตร 

ซึ่งผลวิจัยดังแสดงตามแผนภูมิแทง ตอไปนี้
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แผนภูมิที่ 1: แสดงระดับความรูความเขาใจกระบวนการจัดการทางดานการเกษตรในแตละดานของ
  กลุมเกษตรชุมชน
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 จากแผนภูมิที่ 1 แสดงระดับความรูความเขาใจกระบวนการจัดการทางดานการเกษตรโดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย  3.05  และพบวาความรูความเขาใจในแตละดานของกลุมเกษตรชุมชน              

ในแตละดานอยูในระดับปานกลาง และมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกันในทุกดาน ทั้งนี้พบวากลุมเกษตรชุมชน                  

มีระดับความรูความเขาใจดานการจัดการดินและนํ้ามีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ  3.33  สวนระดับความรู                          

ความเขาใจดานเครื่องจักรทางการเกษตรมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 2.82   

 2. ศกัยภาพ  จดุแขง็ จดุออน ปญหา และอุปสรรคในการดาํเนนิงานของกลุมเกษตรชมุชน
ในจังหวัดเชียงใหม
  จากการเก็บขอมูลในกระบวนการประชุมกลุมยอย (Focus Group) กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  

(Stakeholder) และนาํขอมูลท้ังหมดมาวเิคราะห SWOT Analysis สามารถแยกประเภทการวเิคราะหศกัยภาพ

วิสาหกิจการเกษตรและสรุปได  5 กลุม ดังนี้

  2.1 กลุมขาว 
   2.1.1  จดุแขง็ ประกอบดวย 1) ในกลุมมีสมาชกิทีม่คีวามเชีย่วชาญในทกุดาน  ดานการผลติ 

และการทํานํ้าหมักปุยหมักจากประสบการณตรง 2) มีตลาดรองรับในการจัดสงสินคาเกษตรของกลุม                          

(สหกรณกรนีเนทและตลาดหางดง) ทัง้ขายสงและขายปลกี 3) สนิคาของกลุมมคีวามตองการในระดบัประเทศ 

4) กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็งและความรวมมือกันทําอยางจริงจัง 5) กลุมมีการจัดการข้ันตอนในการผลิต

สินคาเกษตรที่ครบวงจร ทั้งโรงสีและการบรรจุแบบถุงสุญญากาศ               

   2.1.2  จุดออน ไดแก 1) มีกลุมในลักษณะเดียวกันเพิ่มมากข้ึน การแขงขันสูง และ                         

2) เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการฟารม

   2.1.3  โอกาส ประกอบดวย 1) มีหนวยงานที่คอยใหความชวยเหลือดานความรูแก                         

กลุมเกษตรกรมาโดยตลอด 2) ทางกลุมเกษตรกรมีหนวยงานและสถาบันการศึกษาเขามาชวยสนับสนุน                  

ในการจัดการฟารม  และ 3) สินคาเกษตรมีความตองการในระดับชุมชนจากกลุมลูกคาประจํา               

   2.1.4  อุปสรรค ไดแก  ตลาดยังไมมีความหลากหลาย

  2.2 กลุมลําไย 
   2.2.1  จดุแขง็ ประกอบดวย 1) กลุมมีสมาชกิทีม่คีวามเชีย่วชาญในดานการผลติลาํไยจมัโบ 

โดยเฉพาะการลดตนทุนการผลิต 2) สมาชิกกลุมมีผู ที่มีความเช่ียวชาญในดานการผลิต ทั้งการปลูก                               

การดูแล และการเก็บเกี่ยวผลผลิต 3) การตลาดสินคาของกลุมมีการใชเทคโนโลยี (ระบบอินเทอรเน็ต                    

Webpage และ Line) และใชในการบริหารจัดการของกลุมดวย 4) ผูนําและเกษตรกรมีความเขมแข็ง                                 

มีความสามัคคีกันภายในกลุม 5) พื้นที่ทําการเกษตรเหมาะแกการเพาะปลูกพืชและมีปริมาณนํ้าพียงพอ                

และ 6) เกษตรกรสามารถควบคุมขนาดของผลผลิตใหมีขนาดที่ใกลเคียงกัน

   2.2.2  จุดออน ประกอบดวย 1) เกษตรกรมีอํานาจในการตอรองพอคาคนกลางนอย              

2) ความสามารถในการควบคุมปริมาณและคุณภาพของสินคาในการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากกวาที่อื่น              

ยังทําไมไดมากนัก และ 3) สินคาของกลุมมีความตองการในระดับชุมชน ตลาดสินคายังไมกวาง
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                    2.2.3 โอกาส ประกอบดวย 1) กลุมเกษตรกรมีหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีคอยให                         

ความชวยเหลือดานความรูแกเกษตรกรอยางสมํ่าเสมอ 2) สินคาเกษตร (ลําไยจัมโบ) มีความตองการของ                

ผูบริโภคในระดับประเทศ และ 3) สินคามีความตองการในระดับประเทศในกลุมลูกคาประจํา

   2.2.4 อุปสรรค ประกอบดวย 1) สินคาเกษตรมีการแขงขันทางการตลาดท่ีสูง 2) คาแรง

ในการเก็บเกี่ยว และแปรรูปสูง และ 3) สภาพอากาศท่ีเปนไปตามฤดูกาล

  2.3 กลุมพืชผัก  
                      2.3.1  จุดแข็ง ประกอบดวย 1) กลุมมีสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญดานการผลิตในระบบ

เกษตรอินทรีย และปราชญชุมชนดานการเกษตรยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถถายทอดองคความรูในดานผลิตแก

ผูที่สนใจได 2) สินคาเกษตรของกลุมมีคุณภาพในการผลิต โดยจะมีการคัดเกรด (เกรด A จะนําสงขาย)                          

3) สนิคาไดรบัรองมาตรฐาน 3 ระดับจากหนวยงาน ดงันี ้ เครือขายเกษตรแมทา องคกรมาตรฐานเกษตรอินทรีย

ภาคเหนือ (มอน.) และมาตรฐานเกษตร อินทรียสากล โดยจะมีการตรวจมาตรฐานทุก ๆ 2 เดือน 4) กลุมมีผู

ที่มีความเช่ียวชาญในการผลิตทางการเกษตรและเร่ืองปุยอินทรีย สามารถถายทอดองคความรูแกผู ที่                          

สนใจได  5) กลุมเกษตรกรมี Webpage ในการประชาสัมพันธ และขายสินคา 6) สินคาไดรับมาตรฐาน             

ออรแกนิคไทยแลนด 7) กลุมมสีมาชิกทีม่คีวามเช่ียวชาญในดานการผลิต ดานการตลาด และการจัดการบัญชี 

8) พื้นที่ทําการเกษตรเหมาะแกการเพาะปลูกพืชและมีปริมาณน้ําพียงพอ และ 9) กลุมมีสมาชิกที่มี                           

ความเช่ียวชาญ  ดังนี้  (1) ดานการผลิต การเพาะเห็ด (2) การตลาด การขายในตลาดท่ัวไป (Mass Product) 

ในตลาดทองถ่ิน และตลาดสง Contact (3) การแปรรูปสินคา การแปรรูปแหนมเห็ด หมูยอเห็ด และน้ําเห็ด 

(4) การประชาสัมพันธ การออกรานตามงานแสดงสินคาของหนวยงานราชการ เชน OTOP กรมการเกษตร  

และอปท. เปนตน (5) การจัดการบัญชีของกลุม

   2.3.2  จดุออน ไดแก กลุมยงัไมสามารถควบคุมปริมาณการผลิตสนิคาเกษตรไดตามเปา

ของผูบริโภค

   2.3.3 โอกาส ประกอบดวย 1) มีหนวยงานท่ีคอยใหความชวยเหลือดานความรูแก                        

กลุมเกษตร 2) สินคาเกษตรมีความตองการในระดับประเทศ 3) ตลาดของสินคามีความหลากหลาย                                

มีตลาดรองรับในการจัดสงสินคาเกษตรของกลุม และ 4) สินคาเกษตรมีความตองการระดับประเทศใน                      

กลุมลูกคารายใหญ (โรงแรม) ที่เปนลูกคาประจํา

   2.3.4  อุปสรรค ประกอบดวย 1) ตลาดยังไมมีความหลากหลาย 2) อํานาจในการตอรอง

กับพอคาคนกลางยังมีไมมาก 3) สินคาเกษตรมีการแขงขันกัน ทั้งภายในอําเภอและตางจังหวัด

  2.4  กลุมผลไม 
   2.4.1  จดุแขง็ ประกอบดวย 1) กลุมเกษตรกรมสีมาชกิทีม่คีวามเชีย่วชาญในดานการผลติ 

โดยการปลูกระบบไฮโดรโปนิกส ใชระบบนํ้าหยดควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร 2) วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต

อยางประณีต ดานการตลาด ดานการจัดการบัญชี และสามารถถายทอดองคความรูดานการผลิตได                               

3) มกีารใชเทคโนโลยี (Webpage Facebook และ Line) ในการบริหารจัดการกลุม 4) สนิคามคีวามไดเปรียบ
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ในเร่ืองของสายพันธุที่ใชเปนสายพันธุญี่ปุนแท เนนคุณภาพ มีตลาดท่ีหลากหลายท้ังการขายออนไลน                

ทีม่กีารสงสนิคาผานบรษิทัขนสงเอกชน เคอรี ่เอก็เพรส และการขายท่ีหนาฟารม สนิคาเกษตรมีความหลากหลาย 

(ผลสดและแปรรูปนํ้าเมลอน) 5) การผลิตและความสะอาดของฟารม และ 6) สินคาเกษตรไดรับการรับรอง

มาตรฐาน ดานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบตัทิางการเกษตรท่ีดสีาํหรบัพืช (GAP พชื) จากกรมวิชาการเกษตร 

และการจดทะเบียนพาณิชย

   2.4.2   จดุออน ประกอบดวย 1) สนิคามคีูแขงทางการตลาดเพิม่มากขึน้ และ 2) เกษตรกร

ยังไมสามารถผลิตสินคาเกษตรในปริมาณที่มากพอกับความตองการได เนื่องจากทางกลุมเนนคุณภาพ                     

ในการผลิตที่สูง

   2.4.3  โอกาส ประกอบดวย 1) มีหนวยงานที่คอยใหความชวยเหลือดานความรูแก                       

กลุมเกษตรกรในดานการผลิตและการตลาด และ 2) สินคาเกษตรมีความตองการในระดับประเทศและ                    

กลุมลูกคาประจํา

   2.4.4   อุปสรรค ไดแก สินคาเกษตรมีการแขงขันทางการตลาดท่ีสูง

  2.5 กลุมแปรรูปสินคาเกษตร 
   2.5.1   จดุแข็ง ประกอบดวย 1) การทําเกษตรในระบบอินทรียแบบครบวงจร 2) สนิคาเกษตร

มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง โดยจะตองผานการตรวจสอบคุณภาพทุกคร้ังกอนนําไปจําหนาย 3) ใน                      

กลุมเกษตรกรมีผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานการผลิต การตลาดและการแปรรูปสินคาเกษตร 4) สินคาไดรับ

การรบัรองมาตรฐานขัน้ปลอดภยั (Safety Level) มาตรฐานการปฏบิตัทิางการประมงทีด่ ี(Good Aquaculture 

Practice, GAP) 5) ผูนํากลุมและสมาชิกเกษตรกรมีความเขมแข็ง และมีความกระตือรือรนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑสินคาเกษตรของกลุมใหดียิ่งข้ึน 6) มีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญดานการผลิตสินคา การตลาด                   

การประชาสมัพนัธ และการจดัการบญัช ีและสามารถถายทอดองคความรูแกผูทีส่นใจได และ 7) สนิคาเกษตร

ของกลุมมกีารตรวจสอบคณุภาพสินคาเสมอ ความสวยงามของสินคา บรรจภุณัฑ และคณุภาพกอนสงสนิคา 

ถาไมสมบูรณทางกลุมจะเปลี่ยนสินคาใหใหมทันที

   2.5.2   จดุออน ไดแก กลุมเกษตรกรยงัไมสามารถควบคมุปรมิาณการผลติสินคาในแตละ

รอบการผลิตได

   2.5.3   โอกาส ประกอบดวย 1) กลุมมหีนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนคอยใหความชวยเหลอื

ดานความรูแกเกษตรกรอยางสมํ่าเสมอ 2) มีตลาดรองรับในการจัดสงสินคาเกษตรของกลุม 3) การตลาด

สนิคาของกลุมมกีารใชเทคโนโลย ี(ระบบอินเทอรเน็ต  Webpage และ Line) และใชในการบรหิารจดัการของ

กลุมดวย และ 4) สินคาเกษตรมีความตองการในระดับประเทศในกลุมลูกคารายใหญ

   2.5.4   อุปสรรค ไดแก การตลาดมีการแขงขันกันในพื้นที่สูง ทั้งดานราคาและปริมาณ

 3. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุมเกษตรชุมชนในจังหวัดเชียงใหม
  3.1 กลุมขาว จากโอกาส และจุดแข็งของกลุม แนวทางในการพัฒนาศักยภาพควรทํา                   

ความรวมมือกันระหวางสถาบันการศึกษา และกลุมเกษตรชุมชนในการแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งกลุมเกษตร
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ชุมชนจะไดรับความรู ด านการจัดการฟารมแบบครบวงจรโดยไมเสียคาใชจ าย และบุคลากรจาก                                

สถาบนัการศึกษาก็ไดผลงานวิชาการจากการศึกษา ทัง้นีจ้ดุแขง็ และโอกาสในการขายโอกาส กลุมเกษตรชุมชน                   

ควรมีการรวมกลุมกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรองกับพอคาคนกลาง หรือผลิตแบบครบวงจรเพ่ือจําหนายเอง                    

แทนการแขงขันกันเองภายในพ้ืนที่ซึ่งเปนจุดออน เพราะย่ิงจะทําใหไมสามารถกําหนดราคาสินคาได 

  3.2 กลุ มลําไย จากโอกาสท่ีไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ มีเทคโนโลยี                                  

การประชาสัมพันธ แตมีปญหาดานแรงงานการเก็บผลผลิต ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ                                

กลุมเกษตรกรชุมชนเอง อาจตองใชแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานที่ถูกตองตามกฎหมาย และใชเทคโนโลยี

เขามาชวย พรอมทั้งการแปรรูปผลิตผล เพื่อลดผลิตผลลนตลาดในชวงฤดูเก็บเกี่ยว 

  3.3 กลุมพืชผกั จากจุดออนท่ีผลติไดนอยไมเพียงพอกับความตองการ แตโอกาส คอืมีตลาด

รองรับ และอุปสรรคคือมีการแขงขันกันเอง และไมมีอํานาจตอรองพอคาคนกลาง แนวทางในการพัฒนา

ศกัยภาพ คอื กลุมเกษตรชมุชนควรรวมตวักนัเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกบักลุม มกีารจดัการโดยใหหนวยงาน

ภายนอกมาเปนตวักลางเพือ่แบงประเภทพืชผกัในการปลกูเพือ่ไมใหเกดิการแยงลกูคากนัเอง และเปดตลาด

เพื่อขายตรงโดยเสนอจุดเดนผักปลอดสารพิษ หรือรวมมือกันผลิตเพื่อสงไปยังผูรองรับรายใหญ แทนพอคา

คนกลาง

  3.4 กลุมผลไม จากจุดแข็งที่สินคามีคุณภาพ และเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญ แนวทาง                   

ในการพัฒนาศักยภาพ คอื ควรใชกลยทุธในการบริหาร คอื การรวมกลุมผลผลิต ซึง่ไมจาํเปนตองเปนประเภท

เดยีวกัน เพือ่สรางอาํนาจตอรองกบัผูบรโิภค และลดการแขงขนักนัเอง ซึง่อาจเปนการรวมกลุมโดยผลดัเปลีย่น

กนันําผลผลิตตามฤดูกาลของตนไปจําหนาย ณ ตลาด หรอืจดุจาํหนายถาวรเพ่ือใหสนิคาเพียงพอตอผูบรโิภค

อยางตอเนือ่ง และการแปรรปูเปนอกีวธิหีนึง่ทีก่ลุมเกษตรกรชมุชนจะสามารถทาํไดในภาวะผลผลติลนตลาด 

ถือเปนการเพิ่มมูลคาผลิตผลได

  3.5 กลุมแปรรูปสินคาเกษตร จากอุปสรรคท่ีมกีารแขงขนักนัสูง แตมจีดุแข็งท่ีมตีลาดรองรับ 

และมมีาตรฐานสนิคา แนวทางในการพฒันาศกัยภาพ คอื กลุมเกษตรกรชมุชนควรนาํเสนอจดุเดนของสนิคา

ตนโดยใชเทคโนโลยี สื่อออนไลนเขามาชวยประชาสัมพันธสินคา และควรมีตลาดกลางเพ่ือจําหนายสินคา 

หรือมีการนําผลผลิตจากกลุมเกษตรชุมชนอื่น ๆ เพื่อแปรรูปใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการศกึษาความรูความเขาใจของกลุมเกษตรชุมชน พบวา คาเฉลีย่ระดบัความสาํคญัคะแนนเต็ม 5 

ในแตละดานของกลุมวิสาหกิจการเกษตร มีคาเฉล่ียใกลเคียงกันในทุกดาน ซึ่งอยูในระดับปานกลาง                                   

ซึง่มคีวามแตกตางกบัการศกึษาของ Payapsai, Suntipolvut & Changwatchai (2013) ทีว่า ระดบัความเขมแขง็

ของวสิาหกจิชมุชนในมติทินุมนษุยปจจบุนัอยูในระดบัคอนขางตํา่ เนือ่งจากขาดการจดัการความรูทีเ่หมาะสม                        

ในการนําไปใช  ควรใหสมาชิกเรียนรูในการนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อจัดทําฐานขอมูลลูกคาและทําบัญชี

ครอบคลุมทั้งบัญชีรับ-จาย บัญชีงบกระแสเงินสด บัญชีงบกําไรขาดทุน และบัญชีงบดุล เพื่อการตรวจสอบ
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ฐานะทางการเงินและวางแผนทางการเงินของวิสาหกิจชุมชนได แตจากการศึกษากลุมเกษตรชุมชน                       

จังหวัดเชียงใหมมีระดับความรูดานการบันทึกขอมูล และการจัดทําฟารมอยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก                     

กลุมเกษตรในจงัหวดัเชยีงใหมมโีอกาสไดรบัแหลงความรูทัง้จากหนวยงานภาครัฐ และสถานศกึษาทีค่อยให                                 

ความสนับสนุน ทําใหมีความรูเบื้องตนในดานตาง ๆ อยูในระดับปานกลางจนถึงระดับสามารถถายทอด                  

ใหกับผูอื่นได

 ในดานการศึกษาศักยภาพของกลุ มเกษตรกรมีความตางกับผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะห                      

ทางเศรษฐศาสตรในมุมมองดานการผลิตของสินคาชุมชนในจังหวัดแมฮองสอนท่ีศึกษาโดย Singkharat 

(2016, 61) โดยพบวา ปญหาจากการผลิตและการตลาดของกลุมผูผลิตสินคาชุมชน ไดแก ปญหาการ                       

ขาดตลาดรองรับ ปญหาราคาวัตถุดิบสูง  ปญหาการขาดความรูทางการตลาดท่ีมีปญหามาก ในขณะท่ี                                           

ผลการวิจยัคร้ังน้ี พบวา จดุแข็งของกลุมเกษตรในจังหวดัเชียงใหมสวนใหญมตีลาดรองรับ แตปญหาเกิดจาก

การผลิตไมทันตอความตองการอาจเนื่องมาจากจังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดเชียงใหมมีสภาพแวดลอมที่

ตางกันทําใหมีปญหาดานการกระจายสินคาที่ตางกัน ซึ่งจังหวัดเชียงใหมเปนตลาดท่ีผูบริโภคมีศักยภาพใน

การจับจายท่ีสงู และจํานวนผูบรโิภคและความตองการทางตลาดท่ีมากกวา ทาํใหสนิคาเปนทีต่องการของตลาด 

 สาํหรับจุดออน ของผลการวิจยัครัง้นีพ้บวา การผลิตลําไยมีปญหาคาแรงคอนขางสูง เนือ่งจากปญหา

แรงงานภาคเกษตรที่ขาดแคลนในปจจุบัน  ตองใชแรงงานจากเพื่อนบานเพื่อทดแทน ซึ่งกิจกรรมทาง      

การเกษตรบางอยาง เชน การปลอกเปลือกลําไย ไมสามารถใชเครื่องจักรทดแทนได หรือมีตนทุนในการใช

เครื่องจักรคอนขางสูงทําใหเกษตรกรไมมีเงินทุนมาลงทุน  ซึ่งแตกตางจากผลวิจัยของ Singkharat (2016, 

61) ที่วามีปญหาเร่ืองแรงงานปานกลาง และนอย ในจังหวัดแมฮองสอนเน่ืองจากมีแรงงานเปนจํานวนมาก

ทางดานการเกษตร นอกจากนี้จุดออนของกลุมเกษตรกร ยังสอดคลองกับ Promsaka Na Sakolnakorn & 

Sungkharat (2013, 54) ทีก่ลาววาปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการของวิสาหกจิชมุชนขนาดเล็กสวนใหญ 

คือ ปญหาดานการตลาด ปญหาดานบัญชีและการเงิน ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปญหาดานการออกแบบผลิตภัณฑ และปญหาตนทุนการผลิต 

 ดังนั้น  แนวทางในการพัฒนาศักยภาพเพื่อแกไขจุดออนที่มีอยูเพื่อใหกลุมเกษตรชุมชนสามารถ

พัฒนาศักยภาพของตนเองข้ึนไดนั้น ควรรวมตัวกันเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับกลุม มีการจัดการโดยให                           

หนวยงานภายนอกมาเปนตัวกลาง และเปดตลาดเพ่ือขายตรงโดยเสนอจุดเดนคือ ผักปลอดสารพิษ หรือ                    

รวมมือการผลิตเพื่อสงไปยังผู รองรับรายใหญแทนการผานพอคาคนกลางซึ่งสอดคลองกับ Akkho,                        

Chaihirankit, Onrit & Juntarukka (2017)  ที่เสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุมเกษตรชุมชน                 

ในดานการสรางการรับรูของตลาดโดยการส่ือสารใหกับกลุมลูกคาเปาหมายรับรู สามารถดําเนินการได                     

อยางเต็มที่ ดังนั้นจึงควรมีการสื่อสารเพื่อสรางการรับรู ใหกับลูกคาในตลาด อาจจะจัดทําผานสื่อในรูปแบบ

ตางๆ เชน การประชาสัมพันธผานทางศูนยเมล็ดพันธุขาวอุบลราชธานี การบอกปากตอปากภายในชุมชน                                 

การติดตอกับเครือขายกลุมเกษตรกรพันธุขาวชุมชนและกลุมเกษตรกรอ่ืนๆ
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สรุป
 ขอมูลจากบทความน้ีสรุปไดวา ถึงแมเกษตรกรท่ีมีการรวมกลุมจะมีความชํานาญ และมีความรู       

เฉพาะดานในการเกษตรของตน แตเมือ่มกีารสอบถามถึงระดับความรูแลว ผลปรากฏวา  สวนใหญกลุมชมุชน

เกษตรในจงัหวดัเชยีงใหม มคีวามรูความเขาใจกระบวนการจดัการทางดานการเกษตรในระดบัปานกลาง คอื

ในระดบัที่สามารถปฏิบัติได และมีบางสวนมีความรู  สามารถถายทอดใหกับกลุมอื่น ๆ  ได แตเพียงเทานั้นยัง

ไมเพยีงพอ เพราะเมือ่พิจารณาแลว หากกลุมเกษตรชุมชนเหลานีม้คีวามรูทีถ่กูตอง พฒันาศกัยภาพในระดับ

ปานกลางจนไปถึงระดับมากได จะทาํใหกลุมเกษตรชมุชนกลายเปนวสิาหกจิชมุชนทีม่คีณุภาพไดในอนาคต

 ในดานศักยภาพของกลุมเกษตรชุมชนในจังหวัดเชียงใหม จากการวิเคราะหในภาพรวม แนวทาง  

การพัฒนาศักยภาพ ไดแก กลุมขาวควรทําความรวมมือกันระหวางสถาบันการศึกษา และกลุมเกษตร                        

ในการแลกเปลี่ยนความรู กลุมลําไยควรใชแรงงานจากประเทศเพื่อนบานที่ถูกตองตามกฎหมาย และ                            

ใชเทคโนโลยีเขามาชวย กลุมพืชผกัควรรวมตัวกนัเพือ่สรางความเขมแข็งใหกบักลุม กลุมผลไมควรรวมกลุม                  

เพือ่สรางอํานาจตอรองกบัผูบรโิภค และลดการแขงขันกนัเอง กลุมแปรรปูควรใชเทคโนโลย ีสือ่ออนไลนเขามา

ชวยประชาสัมพันธสินคา และควรมีตลาดกลางเพื่อจําหนายสินคา ซึ่งกลยุทธเหลานี้อาจเปนแนวทางใน                   

การเพิ่มศักยภาพกลุมเกษตรชุมชนในการพัฒนาปรับใชเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตของตนได

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยประโยชน
  1.1 กรมสงเสริมการเกษตรจังหวัดเชียงใหมควรนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปใชในการจัด

อบรม หรือใหความรูเพิ่มเติมแกกลุมเกษตรกรที่ยังมีระดับความรูในบางดานที่เกือบจะอยูในระดับตํ่า อาทิ 

ความรูดานการขนสง ความรูดานการจัดการฟารม และความรูดานการใชเคร่ืองจักรทางการเกษตร

  1.2 กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชนควรนําแนวทางในการพัฒนากลุ มเกษตรชุมชนไปใช                                      

ในการยกระดับเพ่ือสรางกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรที่มีคุณภาพตอไป

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
  2.1 ควรมีการใหหนวยงานภาครฐั หรอืสถานศกึษาเขาไปเพ่ิมความรูความเขาใจดานเคร่ืองจักร 

และการจัดการฟารมใหกับกลุมเกษตรชุมชนเปนอันดับแรกเน่ืองจากมีระดับความรูความเขาใจนอยที่สุด  

  2.2 ควรมีการนําผลที่ไดไปทดลองปฏิบัติ โดยมีการวิจัยตอเนื่องเพ่ือนําผลที่ไดรับในข้ันตอน

สุดทายเปนกรณีศึกษาเพื่อกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางเปนรูปธรรม
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 งานวจิยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทางดานทกัษะภาษาองักฤษ

เพื่อการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนกอนและหลังการเรียนโดยใช

กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใชกิจกรรม                        

การเรยีนรูนอกหองเรยีน   โดยกลุมตัวอยางในการวิจยัไดแก  นกัเรียนในระดับมัธยมศกึษาปที ่1  โรงเรียนบานศาลา 

ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 74 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ แผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 8 แผน แบบวัดทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามในรูปแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับเพื่อวัดความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน ในการวิเคราะหขอมูล  ใชคาสถิติ ไดแก

คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทาง                            



28
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

ปที่ 13  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562

ดานทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารหลงัเรยีนโดยใชกจิกรรมการเรยีนรูนอกหองเรยีนสงูกวากอนเรยีนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก

คําสําคัญ
 กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน   ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร   นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

Abstract
 This research aimed to compare the learning achievements of lower secondary students 

in the communication skills before and after implementing the outdoor learning activities and to 

explore the students’ satisfaction with the outdoor learning activities. The sample group of this study 

consisted of 74 students in lower secondary school at Ban Sala School in Tambon Donkaew,                    

Amphur Maerim, Chiang Mai Province. The research instruments were composed of 8 lesson plans 

using the outdoor learning activities, an English communicative skill test and the satisfaction                       

questionnaire with a five-level rating scale measuring the students’ satisfaction with the outdoor 

learning activities. The data were statistically analyzed by mean, standard deviation and t-test 

dependent. The results revealed that the learning achievement in English communicative skills 

after using the outdoor learning activities was statistically higher than before learning at the                       

significance of 0.01 level and the students’ satisfaction was at the high level. 

Keywords
 The Outdoor Learning Activities, English for Communication, Lower Secondary School 

Students

บทนํา
 ระบบการศึกษาไทยในปจจุบัน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจัดไดวาเปนรายวิชาที่ยังไม                      

ประสบผลสําเร็จ เพราะจากผลการจัดอันดับความสามารถทางการใชภาษาอังกฤษประจําป พ.ศ. 2561                     

(EF English Proficiency Index) พบวา ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของคนไทยอยูในระดับตํ่า                    

โดยประเทศไทยถูกจัดใหอยู ในอันดับที่ 64 จาก 88 ประเทศท่ีไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก                                    

(EF Education First, 2018) นอกจากน้ัน  ขอมลูจากสถติกิารทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิัน้พ้ืนฐาน (O-NET) 

ป พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 พบวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ

เทากับ 31.80 และ 30.45 ตามลําดับ จากผลคะแนนเฉลี่ยดังกลาวทําใหพบวานักเรียนมีผลคะแนนเฉล่ียที่

ลดลงจากปกอนหนานั้น และจากผลสํารวจความประสงคของผูเรียนตอการเรียนในรายวิชาหลักทั่วประเทศ
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พบวา รายวิชาภาษาอังกฤษจัดเปนรายวิชาท่ีผูเรียนใหความสนใจในการเรียนอยูในอันดับที่ 6 จากท้ังหมด                         

8 รายวิชา (Office of the Education Council, 2014) ซึ่งจากการสํารวจดังกลาวสามารถตีความไดวาผูเรียน

มีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษคอนขางนอย 

 จากผลการสํารวจท่ีกลาวมาแลวขางตนทําใหนักวิจัยหลายทานศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมี             

ผลการเรียนต่ํา ซึ่งพบวาเกิดจากปจจัยดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีขาดความพรอมในเร่ือง                          

สือ่อปุกรณ ตวัผูสอน ตาํราเรียน และเทคนิควธิกีารสอน (Augwattanakul, 1997; John & Ehow, 2011; Walberg, 

1989 ; Watcharajinda, 2009) นอกจากน้ัน Srikrai (2008, 67) ไดกลาวเพิม่เตมิถงึปจจยัอืน่ทีส่งผลกระทบตอ

ผลการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ คอืปจจัยดานตัวผูเรียน เชน ทัศนคติ พฤติกรรมการเรียน และแรงจูงใจ 

อีกทั้ง Wongsathian (2000, 4) ไดกลาวไววาปจจัยที่มีผลตอการเรียนภาษาอังกฤษใหประสบผลสําเร็จ                    

มากที่สุด ประกอบดวยปจจัย 2 ประการคือ วิธีการสอนของผูสอนและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ                    

ผูเรียน

 กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนเปนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง 

(Sharp, 1973) ซึง่จะเปนการบูรณาการศาสตรตางๆ เขาดวยกันเพ่ือใหผูเรียนบรรลุเปาหมายและจุดประสงค

ที่กําหนดไวในหลักสูตร (Hammerman, D. R. ; Hammerman, W. M. & Hammerman, E. L, 1985)                            

โดยเปนการใชสถานทีน่อกหองเรียนเปนหองปฏิบตักิารเพ่ือใหผูเรยีนไดเรยีนรูจากประสบการณตรง  เนนการ

ลงมอืปฏบิตั ิเนนความสมัพนัธระหวางมนษุยกบัทรพัยากรธรรมชาต ิ(Priest, 1990) ซึง่การศกึษานอกหองเรยีน

ทําไดหลายวิธี รวมไปถึงการเขารวมโปรแกรมผจญภัยภายใตการดูแลของครูผูมีประสบการณ  การเขาคาย    

ที่นําไปสูการจัดโปรแกรมที่เนนประสบการณที่ครอบคลุมทั้งดานความรู ความพึงพอใจและทักษะตางๆ                         

เพื่อใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง สงเสริมการมีปฏิสัมพันธทางสังคมและความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

สิ่งแวดลอมรอบตัว ซึ่งการเรียนรูประเภทน้ีเปนการเรียนการสอนท่ีกอใหเกิดการเรียนรูที่ดี  มีประสิทธิภาพ      

มากที่สุด  การเรียนรูจะเริ่มที่วัตถุประสงค ความสนใจ และความตองการของผูเรียน  การรับรูทางประสาท

สัมผัสตางๆ ครบถวน  ในการศึกษานอกหองเรียนไมวาจะเปนการมอง สังเกต สัมผัส ไดยิน ไดเห็น ไดกลิ่น 

เปนการเรียนที่มีชีวิตชีวาเต็มไปดวยความกระตือรือรนของผูเรียน (Smith, 1955) นอกจากนั้น Swan (1970, 

27) ยงัไดกลาววาการนําวิธกีารสอนท่ีผูเรยีนไดเรยีนรูนอกหองเรยีนมาบรูณาการในหลกัสตูรการเรยีนการสอน

จะกระตุนความอยากรู อยากเห็นและเพิ่มความสนใจในส่ิงที่เรียนแกผูเรียน เพราะจะทําใหการเรียนมี                     

ความนาตืน่เตนและทาทาย ผูเรยีนเกดิความรูสกึสนกุสนานเน่ืองจากมีการเปล่ียนบรรยากาศการเรียน ทาํให

เขาใจเนื้อหาและความหมายในการเรียนไดดีขึ้น (Jitsathaporn, 1992)

 จากการสํารวจปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนบานศาลา ตําบลดอนแกว                       

อาํเภอแมรมิ จงัหวัดเชยีงใหมพบวา นกัเรยีนมผีลการเรยีนตํา่โดยมีคะแนนผลสอบโอเน็ต ป พ.ศ. 2561 อยูในระดบัตํา่ 

ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.26 นักเรียนกลุมดังกลาวยังไมสามารถสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษไดอยาง                 

มีประสิทธิภาพ จากการที่ผูวิจัยไดสัมภาษณนักเรียน พบปจจัยหลักที่สงผลตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

คือ นักเรียนขาดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษเนื่องจากเปนรายวิชาที่เขาใจยาก เนื้อหานาเบื่อ                         
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การเรียนการสอนขาดความสนุกสนาน  ทําใหนักเรียนไมอยากเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และไมมีโอกาสในการ

ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันซึ่งสงผลใหผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชาดังกลาวมีคะแนนเฉล่ียตํ่า

 ดวยเหตุผลและแนวคิดที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจใชกิจกรรมการเรียนรูนอกชั้นเรียน 

(Outdoor Learning) มาใชเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เน่ืองจากกิจกรรมนี้มีสวนชวยให

นักเรียนเขาใจเนื้อหาการเรียนไดดีขึ้น ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรืนรนในการเรียนรู สรางความนาสนใจ                    

ใหกับบทเรียน เม่ือผูเรียนไดไปเรียนรูนอกสถานท่ี จะเปนสิ่งเราใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน                              

เกิดความสนุกสนาน ผูเรียนไดฝกการใชภาษาอังกฤษในการบรรยาย เลาประสบการณจากสิ่งที่พบเห็น                             

ทําใหสามารถเพิ่มพูนความรูของผูเรียน เนื่องมาจากผูเรียนไดรับประสบการณตรงสงผลใหเกิดการเรียนรู                   

ที่ยั่งยืน และยังเปนแนวทางในการพัฒนาแกไขกระบวนการการเรียนการสอนเดิมใหดีขึ้น ครูผูสอนไดเรียนรู

กจิกรรมทีจ่ะชวยกระตุนความสนใจในการเรยีนของผูเรียน อกีทัง้นกัเรยีนสามารถพฒันาศกัยภาพในการเรยีน

ของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและกอใหเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกอนและ

หลังการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน

ทบทวนวรรณกรรม
 1. เทคนิคการเรียนรูนอกหองเรียน 
  Sharp (1973, 12) ไดใหคาํจํากดัความเทคนิคการเรียนรูนอกหองเรียนไววาเปนการจัดการเรียน

การสอนเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง โดยการใชแนวคิดแบบสหวิทยาการที่บูรณาการศาสตรตางๆ 

เขาดวยกัน โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนบรรลุเปาหมายและจุดประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตร นอกจากนั้น 

Lappin (2000) ไดกลาวเสริมวาการศึกษานอกหองเรียนทําใหหลักสูตรสมบูรณครอบคลุมมากข้ึน                                   

โดยเนนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นทั้งภายในหองเรียน และการศึกษาสิ่งแวดลอมนอกหองเรียน  รวมถึง                   

การเขาคายและการจัดกจิกรรมนันทนาการตาง ๆ  จากแนวความคิดดงักลาวท่ีกาํหนดใหสถานท่ีนอกหองเรียน

เปนหองปฏิบัติการ โดยมีการเชื่อมโยงธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวผูเรียนกับการเรียนรู ทําใหผูเรียน

เกดิประสบการณตรงและสรางบรรยากาศในการเรยีนการสอนทีด่ขีึน้ ดงันัน้ Gilberton, Bates, McLaughlin 

&  Ewert (2006, 5) จึงไดเสนอรูปแบบการศึกษานอกหองเรียนไวดังแสดงในแผนภาพท่ี 1
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      ภาพที่ 1: รูปแบบการศึกษานอกหองเรียน
      ที่มา: Gilberton et al., 2006

 จากแผนภาพที่ 1 สามารถอธิบายไดวา การศึกษานอกหองเรียนเปนรูปแบบที่เนนประสบการณ                 

ที่เช่ือมโยงบูรณาการกับความสัมพันธของระบบนิเวศ (Ecological Relationships) ที่ประกอบดวย                            

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมซ่ึงเก่ียวของสัมพันธและสงผลกระทบตอกัน รวมทั้งผนวก                     

การศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน โดยอาศัยกระบวนการจัดการศึกษานอกหองเรียนเพ่ือเสริมสราง

สมรรถนะใหผูเรยีนมีองคความรู และทักษะทางรางกาย รวมถึงการปลูกฝงจติสาํนกึ ปรบัเปลีย่นเจตคติทีใ่สใจ

ดแูล ปองกนั แกไขปญหาสิง่แวดลอมทีท่าํไดในรปูแบบของปจเจกบคุคลและการรวมมือกนัดแูลส่ิงแวดลอม

รวมกบัผูอืน่ ซึง่ในการนาํเทคนิคการเรยีนรูนอกหองเรียนมาประยกุตใช Fenton (1996) ไดสรปุขัน้ตอนการจดั

สภาพแวดลอม จํานวน 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพรอม ผูสอนจะตองวางแผน กําหนดเวลา/สถานที่

การเดินทาง กิจกรรมการเรียนรู และผูเรียนใหพรอมกอนออกเดินทาง 2) การออกทํากิจกรรม ผูสอนตองจัด

กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามประสบการณตรงท่ีพบจริงๆ นอกหองเรียน โดยมีกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรเปนแนวทางในการคนควาหาคําตอบ และผูสอนเปนผูกระตุนชี้นํา และ 3) การทํากิจกรรมหลัง

เรยีน ควรเปดโอกาสใหผูเรยีนไดนาํเสนอขอมลูทีค่นพบและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนวาถกูตองหรือไม 

เพื่อจะไดเติมเต็มความรูที่ขาดหายและแกไขความเขาใจที่ไมตรงกันใหถูกตอง 

 2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  กิจกรรมการเรียนรูนอกชั้นเรียนเปนกิจกรรมที่สามารถนําไปประยุกตใชกับหองเรียนไดหลาย

ระดับ ไมวาจะเปนกอนวัยเรียน ประถมศึกษา มธัยมศึกษา หรอืมหาวิทยาลัย ดงัเชน Gunseli & Guzin (2017) 

ไดศึกษาการวิจัย เรื่อง  ผลกระทบของกิจกรรมการเรียนรูนอกช้ันเรียนตอการพัฒนาของเด็กกอนวัยเรียน                          
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โดยผลการวจิยัพบวา  การใชกจิกรรมการเรยีนรูนอกหองเรยีนสงผลใหนกัเรยีนมสีวนรวมในการเรยีนการสอน

ดวยตนเองเปนหลักและยังชวยใหนักเรียนเรียนรูทามกลางการปฏิบัติ โดยกิจกรรมในการเรียนการสอนน้ี                   

จะทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง ซึ่งสามารถเปลี่ยนจากการเรียนรูแคเพียงทฤษฎีในหองเรียนเปน                

การเรียนรูในการประยุกตใช  ทําใหนักเรียนเกิดการจดจําในระยะยาว ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน              

ดังกลาวจะสงผลไมเพียงแตการเรียนรูทางดานพุทธิพิสัยแตยังรวมไปถึงทักษะพิสัย ความสามารถทาง                      

ดานภาษา และการพฒันาทางอารมณและสังคมของนักเรียนกอนวัยเรียน เชนเดียวกับ Fagerstam (2012) 

ไดพบวา  กิจกรรมการเรียนรู นอกหองเรียนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนแบบรวมแรงรวมใจมากข้ึน                                     

อกีทัง้ยงัชวยพฒันาความสัมพนัธระหวางครกูบันกัเรยีน และนกัเรยีนกบันกัเรยีน ทาํใหเพิม่ในสวนของทกัษะ

ทางสังคมใหแกนักเรียนกลุมดังกลาว ซึ่ง Parsons (2011) ไดกลาวเพิ่มเติมไววา  กิจกรรมการเรียนรู                             

นอกหองเรียนมีประโยชนตอสุขภาพกาย อารมณ และสังคมของนักเรียน นอกจากน้ัน Wiengnil (2010)                      

ไดทาํวจิยัเรือ่ง “การศกึษาการทาํกจิกรรมการเรยีนรูภาษาองักฤษนอกชัน้เรียน ของนกัเรียนระดบัมัธยมศกึษา

ในหลกัสตูรภาษาอังกฤษ” ผลการศกึษาพบวา  กจิกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษนอกช้ันเรยีนทีเ่ปนทีน่ยิมมาก

ที่สุด คือ กิจกรรมการใชอินเทอรเน็ตเปนภาษาอังกฤษ กิจกรรมท่ีเปนท่ีนิยมรองลงมาคือ กิจกรรมฟงเพลง

ภาษาอังกฤษ กิจกรรมการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ กิจกรรมการอานปายประกาศ หรือปายโฆษณา                             

ที่เปนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการตั้งคาโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนภาษาอังกฤษ ตามลําดับ กิจกรรม                            

ที่มีประสิทธิผลในการพัฒนาภาษาอังกฤษสูงที่สุด ไดแก  กิจกรรมการใชอินเทอรเน็ตเปนภาษาอังกฤษ             

กิจกรรมการแปลขอความภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย กิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษกับคุณครู การเขารวม

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการฟงเพลงภาษาอังกฤษ ตามลําดับ นอกจากนั้นพบวานักเรียนรับรู

ถงึประโยชนของการเขารวมกจิกรรมการเรียนรูภาษาองักฤษนอกช้ันเรยีนทีม่ตีอการพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษ 

แมวาวตัถุประสงคและเปาหมายในการเขารวมกจิกรรมแตละกิจกรรมนัน้จะแตกตางกนักต็าม ดงันัน้กจิกรรม

การเรียนรูภาษาอังกฤษนอกช้ันเรยีนจงึเปนชองทางหน่ึงซ่ึงสามารถเพ่ิมโอกาสใหกบันกัเรียนเหลานีใ้นการใช

ภาษาในสถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น 

 จากการศึกษา วเิคราะห แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเ่กีย่วของ ผูวจิยัไดออกแบบข้ันตอนการเรียนรู

นอกหองเรียนที่ใชในงานศึกษาครั้งนี้ออกเปน 3 ขั้นตอนหลักดังนี้  1) ขั้นเตรียมการขั้นตน  2) ขั้นกิจกรรม                   

นอกหองเรียน และ 3) ขั้นสรุปผล ดังแสดงในภาพท่ี 2



33
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2: ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 

วิธีการวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงกึ่งการทดลอง (Quasi-Experimental Design) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนิน

การทดลองโดยกําหนดรูปแบบการวจิยัเปนรปูแบบกลุมเดยีวและวดักอน-หลงัการทดลอง (The One-Group 

Pretest-Posttest Design)  

 1. กลุมที่ศึกษา ไดแก นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนบานศาลา ตําบลดอนแกว 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 74 คน แบงไดเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน 37 คน                   

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 37 คน 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 2.1) ตัวแปรอิสระไดแก กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน และ                                 

2.2) ตัวแปรตาม ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและ

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

 3.  สมมติฐานการวิจัย ไดแก 3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ                     

การส่ือสารของนักเรยีนหลังการเรียนโดยใชกจิกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนสูงกวากอนเรียน และ 3.2) นกัเรียน

มีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนในระดับมาก  

 4.   การดําเนินการวิจัย 
  4.1 วางแผนศึกษาขอมูลเบื้องตน  ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน สภาพปญหาในดาน

การเรยีนการสอนภาษาองักฤษของโรงเรยีนบานศาลา หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานชวงช้ันมธัยมศกึษาตอนตน 
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แนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเทคนิคการเรียนรูนอกหองเรียน ความพึงพอใจ

กับการเรียนภาษาอังกฤษ และปญหาในการเรียนของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

  4.2 สรางเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 

   4.2.1   แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูนอกหองเรยีนในรายวชิาภาษาองักฤษ จาํนวน 8 แผน

การเรียนรู แผนละ 3 ชั่วโมง รวมระยะเวลาในการจัดการเรียนรูใชเวลา 24 ชั่วโมง กําหนดประเภทของ                        

การเรยีนรูนอกหองเรยีนโดยยึดสถานท่ีเปนหลัก (Smith, 1955) ซึง่สามารถแบงประเภทของการเรียนรูไดดงันี้ 

1) พื้นที่ภายในโรงเรียน 2) ชุมชนในตําบลดอนแกว และ 3) สถานที่ทองเที่ยวใกลโรงเรียน ดังแสดงใน                     

ตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1
แผนการสอนแบบการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน

 /  /  / 

 1: School days
:

 
           

 Yes/No Question                   
Wh-Question       

        

  

         

 

: 
  

: 
 

: 3 

 2: Hello 
:

                  

 Skype 

:   
:

: 3

 3: My favorites 
:

      
 

: 
 (OTOP)

:

: 3 
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4: My home 
:

     

: 
                  

( ) 
:

: 3 
 5: Tourist

Attraction 
:

:

              

:    

: 3 
 6: Famous 

people 
:

          
  

    

:
 

:    

: 3 

 7: My family 
:

:

:   
    

: 3 

 8: The animal
Kingdom 

:
            

:
:    
   

: 3 

 โดยแผนการสอนแบบการเรียนโดยใชกจิกรรมการเรยีนรูนอกหองเรียนดงักลาวไดผานการตรวจสอบ

ความถูกตองเหมาะสมจากผูเชีย่วชาญ จาํนวน 3 ทานซึง่มีคาดชันคีวามสอดคลอง (IOC) มากกวา  0.5 ขึน้ไป

ซึ่งสูงกวาเกณฑ และไดปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหเปนแผน                   

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สมบูรณสําหรับการนําไปใชกับนักเรียนกลุมเปาหมายในการทดลองตอไป

ตารางท่ี 1
แผนการสอนแบบการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน (ตอ)
 

/ /  / 
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   4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน 60 ขอ 

โดยจําแนกตามประเภทของคําถาม ดงันี ้คาํถามในการวัดความรูทางดานคําศพัท ความรูทางดานไวยากรณ 

และทักษะการฟงอยางละ 15 ขอเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก สวนคําถามในการวัดทักษะ                        

การพูดเปนชนิดคําถามเพื่อโตตอบดวยวาจา จํานวน 15 ขอ โดยแบบทดสอบดังกลาวไดผานการตรวจสอบ

จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน  

   4.2.3 แบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใชกิจกรรม                          

การเรียนรูนอกหองเรียนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพ่ือความเหมาะสมไดนําแบบสอบถาม                        

ที่ผูวิจัยไดออกแบบขึ้นเสนอใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานพิจารณา

  4.3 ดําเนินการทดลอง
   4.3.1 ขั้นกอนทดลอง ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน                            

(Pre-test) ไปใชทดสอบกับนักเรียนกลุมที่ศึกษาเพื่อวัดความรูพื้นฐานและเก็บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                      

กอนเรียนเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

   4.3.2   ขัน้ทดลอง ดาํเนนิการจดัการเรยีนรูตามแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูนอกหองเรยีน 

จํานวน 8 แผนการเรียนรู  โดยจัดการเรียนรู แบบ 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นนํา (Warm Up) ขั้นนําเสนอ                                 

(Presentation) ขั้นฝก (Practice) ขั้นนําไปใช (Production) และข้ันสรุป (Wrap Up)

   4.3.3   ขัน้หลงัทดลอง ผูวจิยันาํแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลังเรียน (Post-test) 

และแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจใหนักเรียนทํา แลวนําผลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหขอมูล สรุปผลและ

อภิปรายผลการวิจัยตามลําดับ

 5. การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยวิเคราะหคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กอนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน                    

โดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน โดยใชคาสถิติไดแกคาเฉล่ีย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                         

(Standard Deviation) และการทดสอบคาที โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับและใชเกณฑ                

การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยการวัดความพึงพอใจ ดังนี้ ระดับคะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจ

มากที่สุด ระดับคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก  ระดับคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจ

ปานกลาง  ระดับคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย  ระดับคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจ

นอยที่สุด  (Vanichbuncha, 1997)

ผลการวิจัย  
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกอน
และหลังการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน
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ตารางท่ี 2
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกอนและหลังการเรียนโดยใชกิจกรรม                     

การเรียนรูนอกหองเรียน

 N   t Sig. 
 74 19.38 5.785 -24.129 .000 
 74 48.86 4.486 

 

 จากตารางที ่2 พบวาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทางดานทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานศาลา ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยนักเรียนมี                           

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู

นอกหองเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ตารางท่ี 3
ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการเรียนรู                                 

นอกหองเรียน

  
  

1    4.46 .502  
2  

 
4.42 .755  

3  4.24 .776 
4  4.15 .676  
5  

 
3.91 .863  

6  4.16 .703  
7  4.35 .748  
8 

 
4.07 .504  

9 
 

4.32 .846  

10  4.27 .727  
 4.20 . 0 
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 จากตารางที่ 3 พบวาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู                

นอกหองเรยีนโดยรวม อยูในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวา นกัเรยีนมคีวามพึงพอใจในระดบัมากทีส่ดุ 

ไดแก บรรยากาศในการเรียนการสอนสนุกสนาน เขาใจงาย ไมตึงเครียด มีคาเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาคือ                      

กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนเปนประโยชนและชัดเจน ชวยใหเกิดประสบการณการเรียนรูที่ดี และผูสอน

ไดใหผูเรียนมีการใชวิธีการเรียนรูที่แตกตางและหลากหลาย ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย  
 1. นกัเรยีนกลุมทีศ่กึษาในระดบัมธัยมศกึษาปที ่1 โรงเรยีนบานศาลา อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชยีงใหม

จาํนวน 74 คน หลงัจากการใชกจิกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางดานทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกวากอนเรียน เนื่องจากในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนของการจัด

กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนอยางเปนระบบ คือประกอบไปดวย 1) ขั้นเตรียมการขั้นตน มีการวางแผน

รวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน เตรียมความพรอมในเรื่องสถานที่ที่จะไปศึกษา การเดินทาง วิธีศึกษา 

วัตถุประสงคในการเรียนรูและคาใชจายในการเดินทาง  2) ขั้นกิจกรรมนอกหองเรียนท่ีอยูภายในชุมชน                  

ตําบลดอนแกว และสถานที่ทองเที่ยวใกลโรงเรียน จะประกอบไปดวยขั้นออกเดินทางและทํากิจกรรม                           

นอกหองเรียน โดยมีใบงานมอบหมายใหนักเรียนทํา และระหวางการเรียนรูนอกหองเรียนผูสอนจะใชคําพูด/

คําถาม กระตุนใหนักเรียนไดคิด และผูเรียนทํากิจกรรมตามใบงานท่ีกําหนดตามกระบวนการที่ไดวางแผนไว

และ 3) ขั้นสรุปผล เปนขั้นตอนเดินทางกลับ สรุปผลและครูประเมินผลความรูของผูเรียนจากการเรียนรู                       

นอกหองเรียน โดยพิจารณาจากใบงานของผูเรียน การอภิปราย การพูดคุยหรือการทดสอบ เปนตน                                   

จากขั้นตอนดังกลาวจึงสามารถกลาวไดวากิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนเปนกิจกรรมการเรียนการสอน                             

ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากนักเรียนจะไดเรียนรูจากประสบการณตรงของตนเอง อีกทั้งการเรียนรูวิธีการนี้                   

จะเปนการเรียนท่ีมชีวีติชวีาเต็มไปดวยความกระตือรอืรนของนักเรียน สวนการเลือกสถานท่ีในการทํากจิกรรม

ก็สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน การกําหนดประเภทของการศึกษาตามระยะทางเปนหลัก จะสงผลใหผูเรียน

เรียนรูไดเร็วเนื่องจากเปนสถานที่ที่นักเรียนมีความคุนเคยจึงไมตองใชการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม

มากนัก ซึ่งสอดคลองกับ Dowling (2005) ที่กลาวไววาการเรียนรูจากวิถีชีวิตในชุมชนเปนการเรียนรูที่มี                     

ความหมายและเชือ่มโยงกบัชวีติจรงิของผูเรยีน ในขณะเดยีวกนัผูคนทีแ่ตกตางกนัดวยชวงวยัอนัหลากหลาย

ทําใหสถานการณการเรียนรูเปนเสมือนโจทยการฝกฝนทักษะสําคัญของผูเรียนท้ังทางดานทักษะการคิด                   

ทักษะชีวิต การสื่อสารและยังเปนการเสริมสรางการเปนสมาชิกที่ดีตอชุมชนอีกดวย  ดังนั้นการจัดกิจกรรม

การเรียนรูนอกหองเรียนภายในชุมชนดังกลาวจึงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในหองเรียนอันกวาง

ใหญ โดยมีครูผูสอนคอยใหคําแนะนํา สอนวิธีที่จะแสวงหาความรู  แสวงหาคําตอบดวยตนเอง การเรียน                  

การสอนจะกระตุนใหผูเรยีนเปนผูมคีวามกระตือรอืรน ใฝหาความรูและสรางสรรคสิง่ใหมและความคิดใหมๆ  อยูเสมอ  

เปนการเรยีนทีม่ชีวีติชวีา ซึง่สอดคลองกบั Limtasiri (2017) ทีไ่ดใหลกัษณะของการศกึษานอกหองเรยีนไววา

เปนการจัดประสบการณที่ทําใหหลักสูตรและการเรียนการสอนมีความหมายตอผูเรียนมากข้ึน การศึกษา             
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นอกหองเรียนมิใชศาสตรหรือสาระการเรียนรูที่แยกตัวออกมาโดดๆ แตเปนการศึกษาท่ีเนนวิธีการสอน                               

ที่มีความเกี่ยวพันระหวางสิ่งแวดลอมกับมนุษย เพื่อใหไดเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน

 นอกจากนี ้ การทีน่กัเรยีนไดเรยีนรูโดยใชกจิกรรมการเรยีนรูนอกสถานทีท่ีม่คีวามหลากหลายไมเพยีง

แตนักเรียนไดรับประสบการณตรง ไดมีโอกาสพบปญหาในสภาพแวดลอมท่ีแทจริงแลว ยังเปนการสราง                  

การเรียนรูที่กอใหเกิดทักษะความรวมมือและทักษะทางสังคม เนื่องจากลักษณะการเรียนรูของนักเรียน                        

ไมเพยีงแตเปนลกัษณะการแลกเปลีย่นความรูระหวางนกัเรียนดวยกนัเองแตยงัมีการแลกเปล่ียนองคความรู

กับครูผูสอน และบุคคลอ่ืนในการไปทํากิจกรรมนอกสถานที่อีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ Hammerman (1994) 

ทีก่ลาววากิจกรรมการเรียนรูนอกสถานท่ีเปนกระบวนการสรางความรวมมือในการวางแผนการทํางานระหวาง 

ครู นักเรียนและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน เพื่อพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอนที่ไดผลดีที่สุด แตอยางไร

ก็ตาม ถึงแมวากิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                              

โดยเฉพาะทักษะการพูด ความรูทางดานคําศัพทและทักษะการฟงไดเปนอยางดี เพราะเปนการจัดกิจกรรม                 

ที่ตระหนักถึงโอกาสในการใชภาษาผานประสบการณตรงของนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูภาษา                                 

ไดดวยตนเองและสงผลใหจดจําคําศัพทไดแมนยําข้ึน แตการพัฒนาทักษะทางดานไวยากรณจัดไดวาเปน

ทักษะที่มีการพัฒนานอยที่สุด อาจเนื่องมาจากกิจกรรมดังกลาวมุงเนนการสนทนาภาษาอังกฤษเปนหลัก                   

ซึง่กจิกรรมนอกหองเรียนท่ีไดออกแบบขึน้ในการวิจยัคร้ังนีไ้มไดมปีระสทิธผิลในการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ

ในทุกทักษะในระดับที่เทากัน ดังนั้นการเลือกกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษนอกช้ันเรียนควรเลือกกิจกรรม

ใหสอดคลองกับจุดประสงคในการเรียนรูของผูเรยีน ดงัน้ันครูผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดกิจกรรม

การเรียนรูใหเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 2. นักเรียนกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการจัดการเรียนรู นอกหองเรียนอยูใน                      

ระดบัมากเพราะวาการศึกษานอกสถานที ่เปนการสงเสริม กระตุนความอยากรูอยากเหน็ และเพิม่ความสนใจ

ที่จะเกิดประโยชนตอการเรียนรูดานภาษา นักเรียนไมเกิดความจําเจ นาเบื่อ เพราะนักเรียนไดสัมผัสกับ                      

สิ่งแวดลอมรอบตัว นักเรียนพบกับบุคคลอ่ืนๆ ไมเฉพาะแตครูผูสอน มีกิจกรรมรวมกัน ฝกฝนและบรรยาย                 

สิ่งตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัว เปนภาษาอังกฤษ มีการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ นอกจากนั้นยังเปน                          

การเรียนรูที่มีความหลากหลายเพ่ือเปนทางเลือกใหแกนักเรียน อันจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                          

ของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Wiengnil & Wasanasomsithi (2008, 87) ที่กลาวไววานักเรียนมี                        

ความคิดเห็นในเชิงบวกกับการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน อีกทั้งกิจกรรม                               

นอกหองเรียนดังกลาวยังถูกมองวาเปนกิจกรรมที่สรางความผอนคลายในการเรียน จึงสงผลใหนักเรียนมี                  

ความพึงพอใจเกีย่วกบับรรยากาศในการเรยีนการสอนทีส่นกุสนาน เขาใจงาย   ไมตงึเครียดในอันดบัมากทีส่ดุ 

เชนเดยีวกบั Saeidi & Sulaiman (2008) ทีศ่กึษาการใชกจิกรรมการเรียนรูนอกชัน้เรยีนกบัการเรยีนภาษาองักฤษ                  

พบวากิจกรรมดังกลาวสงผลใหนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับสูง
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สรุป   
 จากผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารหลังเรียน                    

โดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานศาลา ตําบลดอนแกว                    

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม สูงกวากอนเรียนโดยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 48.86 และ 19.38 คะแนนตาม

ลําดับ ทั้งนี้ยังพบวานักเรียนมคีวามพึงพอใจตอกิจกรรมการจัดการเรียนรูนอกหองเรียนอยูในระดับมาก 

 การวิจัยในคร้ังนี้ไดพบขอจํากัดในการวิจัยอันเนื่องมาจากบริบทสังคมไทยไมไดใชภาษาอังกฤษ                

ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดขอจํากัดทางดานทรัพยากรทางภาษาที่มีอยูและการขาดโอกาส                                

ทีจ่ะใชภาษาอังกฤษในสถานการณจรงิทาํไดยาก แตอยางไรกต็ามดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยทีีท่นัสมัย

ทําใหการติดตอสื่อสารขามพรมแดนโดยใชเครือขายทางคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทอยางมากในการ                     

เพิม่ชองทางในการติดตอสือ่สารระหวางนักเรียนกับชาวตางประเทศ ซึง่เปนการเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษทางดานการสื่อสารของนักเรียนใหเพิ่มมากข้ึน

 สาํหรบัขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช ไดแก 1) การกาํหนดกจิกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน

ควรคํานึงถึงจุดประสงคการเรียนรูของนักเรียนเพื่อครูผูสอนจะไดกําหนดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะ                     

ที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ  2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน ควรคํานึงถึงเวลาเปนหลัก 

เพื่อใหสามารถทํากิจกรรมท่ีกําหนดไวไดภายในเวลาท่ีกําหนด อันจะสงผลใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มที่  

และ 3) ควรจดัสภาพแวดลอมทีเ่อือ้อาํนวยตอการเรยีนรูนอกหองเรยีน เพือ่เปนการสรางบรรยากาศการเรยีนรู   

ใหกับผูเรียน และกําหนดใหผูเรียนมีการทํางานแบบกิจกรรมกลุมซ่ึงจะกอใหเกิดปฏิสัมพันธรวมกัน และ

เปนการกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูไปพรอมๆ กัน  

 ขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป ควรมกีารศกึษาวจิยัรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูนอกหองเรียน

ซึ่งมุงประเด็นในการพัฒนาความรูทางดานภาษาอังกฤษในทักษะดานอื่นๆ
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บทคัดยอ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการขนสงสินคาระหวางจังหวัดของประเทศไทย 

โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากฐานขอมูล CUBE CARGO ป พ.ศ. 2560 ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง

และจราจร   กระทรวงคมนาคมซ่ึงมจีาํนวนขอมลูทัง้หมด 5,852 ชดุ โดยทาํการสํารวจปริมาณการขนสงสนิคา

จากจุดตรวจและสถานีสงมอบสินคาท่ัวประเทศไทย ซึง่การศึกษาน้ีไดประยุกตใชแบบจําลองทฤษฎีแรงดึงดูด 

(Gravity Model) เพื่อประมาณคาการขนสงสินคาโดยใชเทคนิค Poisson Pseudo Maximum Likelihood 

(PPML) และ Ordinary Least Square (OLS) จากผลการประมาณคาพบวาการประมาณคาดวยเทคนิค 

PPML สามารถอธิบายแบบจําลองไดดีกวาวิธี OLS  โดยวิธี PPML มีคา Pseudo R2 เทากับ 0.673 และ                 

ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์เปนไปตามสมมติฐานของแบบจําลอง กลาวคือ ระยะทางมีอิทธิพลทางลบ                

ตอปริมาณการขนสงระหวางจังหวัดซึ่งมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ -0.787 ในขณะที่ตัวแปรทางดานรายได                      

ของจังหวัด จํานวนประชากร ขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูก การมีทาเรือขนสง และการมีนิคมอุตสาหกรรมท่ี                         

จังหวัดตนทาง มีผลตอการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการขนสงสินคาอยางมีนัยสําคัญ ในขณะท่ีการมี                                         

นคิมอุตสาหกรรมทีจ่งัหวดัปลายทาง และการมสีถานสีงมอบและรบัมอบตูสนิคามอีทิธิพลทางลบตอปรมิาณ                 

การขนสงสินคา
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คําสําคัญ
 ปริมาณการขนสงสินคา   การประมาณคาการขนสงระหวางจังหวัด   แบบจําลองแรงดึงดูด

Abstract
 This research aims to study factors affecting inter-provincial commodity freight in Thailand. 

The study used secondary data from CUBE CARGO database in year 2017 provided by Office       

of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport. The office surveyed 5,852                    

observations on the freight volumes at inspection points and container yards across Thailand.                   

This study applied the Gravity model to estimate freight demand by using the Poisson Pseudo 

Maximum Likelihood (PPML) and Ordinary Least Square (OLS) estimation techniques.  The results 

showed that the PPML technique explain the model better than OLS estimation. The PPML with the 

Pseudo R2 value equal to 0.673 and the coefficient signs of important factors are as aspects.                     

The distance has a negative effect on freight volumes between provinces. The distance coefficient 

is -0.787. However, the provinces incomes, population, plantation areas, the shipping port and the 

industrial estate in the original provinces are significantly increase in the overall inter-provincial 

freight volumes.  Conversely, the existing of an industrial estate in the destination provinces and 

the existing of container yards have negative influences of the freight volumes.

Keywords
 Freight Volumes, Inter-Provincial Freight Estimation, Gravity Model

 

บทนํา
 เน่ืองจากการคมนาคมเปนปจจยัหนึง่ทีส่งผลตอการพัฒนาเศรษฐกจิกลาวคอื เม่ือพืน้ทีใ่ดมเีสนทาง 

การคมนาคมตัดผาน มกัจะนําความเจริญมาสูพืน้ท่ี  สงผลใหระดับคณุภาพชวีติของคนในพ้ืนทีน่ัน้ดขีึน้ ทาํให

รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยใหความสําคัญเรื่องของเสนทางการคมนาคม จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                    

แหงชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป ทําใหทราบวารัฐบาลเห็นความสําคัญของการเช่ือมเสนทาง        

การคมนาคมอยางมาก สงัเกตจากความพยายามท่ีจะเพ่ิมเสนทางคมนาคมไมวาจะเปนทางน้ํา ทางราง  ทางถนน 

และทางอากาศใหมากข้ึน อีกท้ังมีการต้ังงบประมาณลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานทางดานคมนาคม                              

อยางมหาศาล ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งท่ีมีและไมมีสัญชาติไทย ดังปรากฎในขอมูลของ                  

สํานักบริหารการทะเบียนที่แสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 
จํานวนประชากรทั่วราชอาณาจักรไทยตั้งแตป พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560 

 . .  ( )  ( )  ( ) 

2556 n.a. n.a. 64,785,909 
2557 n.a. n.a. 65,124,716 
2558 64,930,085 779,013 65,709,098 
2559 65,096,905 834,645 65,931,550 
2560 65,312,689 875,814 66,188,503 

ที่มา: Department of Provincial Administration, The Bureau of Registration Administration (n.d.)

 จากตารางที่ 1 พบวาประเทศไทยมีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง มีอัตราการเจริญเติบโต

สูงสุดในป พ.ศ. 2558 ซึ่งมีจํานวนประชากรจํานวนสูงถึง 65,729,098 คนและสูงเปนอันดับที่ 4 ใน                               

กลุมประเทศอาเซียน โดยการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรน้ีทําใหมีความตองการท่ีหลากหลายเพ่ิมขึ้น เชน 

ความตองการการบริโภคสินคา และที่อยูอาศัย  สงผลใหเกิดการขยายตัวของเมืองในภูมิภาคตางๆ  และ                       

ทําใหความตองการเสนทางการคมนาคม  และสิ่งอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการขนสงเพิ่มข้ึนตามไปดวย 

รวมท้ังทาํใหปรมิาณการขนสงภายในประเทศเพ่ิมขึน้สูงตามไปดวยเชนกนั รวมไปถึงโครงสรางพ้ืนฐานจําเปน

ตอการตอบสนองการพัฒนาของเมือง เชน ระบบและเครือขายการคมนาคม เปนตน

 ปริมาณการขนสงภายในประเทศมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ืองไมวาจะเปนปริมาณการขนสง

รวมภายในประเทศ และการขนสงในรปูแบบตาง ๆ  โดยการขนสงทางชายฝงทะเลมอีตัราการเพิม่ขึน้มากทีส่ดุ 

ตามมาดวยการขนสงทางราง และทางถนน ทัง้นีเ้นือ่งมาจากปรมิาณอปุสงคตอสินคาทีเ่พิม่ขึน้ภายในประเทศ

อยางตอเนื่องดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ดังแสดงในตารางที่ 2

 ( )  ( ) มีสัญชาติไทย (คน) ไมมีสัญชาติไทย (คน)
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ตารางท่ี 2 
ปริมาณการขนสงในรูปแบบตาง ๆ ภายในประเทศตั้งแต ป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558

  

   
 458,828 0 465,020 1.3 482,358 3.7

 11,920 0.6 10,829 -9.2 11,356 4.9
 45,413 -4.2 50,113 10.3 50,907 1.6

 45,441 2.7 46,673 2.7 51,872 11.1
 70 2.9 60 -14.3 59 -1.7

561,672 -0.1 572,695 2 596,552 4.2 

ที่มา: Office of the National Economic and Social Development Council, 2017, 4

 ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายขยายเครือขายการคมนาคม มีการตัดถนนเชื่อมตอระหวางจังหวัด                      

มากขึ้น รวมทั้งมีการเพ่ิมเสนทางการขนสงในทุกทางเพื่อขนสินคาและบริการใหถึงในทุกพ้ืนที่ เพ่ือรองรับ                   

กับการขยายตัวของสิ่งเหลานี้ในอนาคต โดยมีการกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดานการสราง

ความสามารถในการแขงขนั โดยกําหนดใหมกีารพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสตกิส 

(Bureau of the Budget, 2018, 4) เพื่อเตรียมพรอมกับการขยายตัวตามความตองการของประชาชน                               

ไมวาจะเปนดานการคา การขนสง รวมถึงรองรับการขยายตัวของเมืองในแตละภูมิภาคอีกดวย

 การสรางเครือขายคมนาคมเพ่ือเชื่อมตอเสนทางการเดินทางจึงเปนสิ่งจําเปน การลงทุนสราง                          

เสนทางการคมนาคมในแตละครัง้  รฐับาลควรพจิารณาถงึการขยายตวัของความเปนเมอืง เนือ่งจากปรมิาณ                    

ความตองการการขนสงสนิคาจะเพิม่ขึน้ตามปริมาณความตองการดานการคา การลงทุน ปรมิาณการผลิตสนิคา

ตางๆ ในแตละภูมิภาค รวมไปถึงการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชาชนในแตละภูมิภาค

 การศกึษาปจจยัทีก่าํหนดปรมิาณการขนสงสนิคาระหวางจังหวดัจงึเปนสิง่จาํเปน เนือ่งจากเมือ่ทราบ

วาปจจัยใดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขนสงสินคาแลว รัฐสามารถนําผลที่ได                 

ไปวางแผนลงทนุเพือ่พฒันาโครงสรางพืน้ฐานในพืน้ทีท่ีม่แีนวโนมจะมกีารเพิม่ขึน้ของความตองการการขนสง

สินคาไดอยางถูกตอง ผลการศึกษาน้ีจึงสามารถนําไปประกอบการเลือกลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน และ                           

การขยายเครือขายการขนสงท่ีตอบสนองความตองการของพ้ืนท่ีได ซึง่จะกอใหเกดิประสิทธภิาพในการพัฒนา

เศรษฐกจิ   อกีทัง้สามารถยกระดบัคณุภาพชวีติประชาชน เพือ่นาํไปสูการเจรญิเตบิโตอยางยัง่ยนืไดในอนาคต

วัตถุประสงค
 งานวิจัยนี้มุงการศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการขนสงสินคาระหวางจังหวัดของประเทศไทย
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ทบทวนวรรณกรรม
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขนสง
      โดยท่ัวไปการขนสง คือ การเคล่ือนยายคน สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งของ (สินคา) จากท่ีหนึ่งไปยังอีก                 

ทีห่นึง่ โดยอาศยัอปุกรณในการขนสง ซึง่เปนไปตามความตองการและตองทาํใหเกดิประโยชน  ทัง้นีก้ารขนสง

มีความสําคัญ ทําใหเกิดการผลิต การจางงาน และประสิทธิภาพในระบบตลาดได (Wivitsaeve, 2007, 253)

การขนสงในนิยามทางเศรษฐศาสตรจะมีความหมายท่ีซับซอนกวานิยามของการขนสงทั่วไป  โดยหมายถึง

การเคลื่อนยายบุคคลหรือสินคาจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง อันกอใหเกิดอรรถประโยชน                                   

ดานสถานที่ (Place Utility) และอรรถประโยชนดานเวลา (Time Utility) และการเคล่ือนยายนั้นเปนกิจกรรม

ทีเ่พิม่มลูคาใหแกสนิคาดวย (Duangpastra, 2000, 20) ดงันัน้การขนสงจึงมีความสาํคญั และเปนตวัเชือ่มโยง

การผลติและการบรโิภค เนือ่งจากการขนสงเปนการเคลือ่นยายวตัถดุบิจากแหลงตาง ๆ  เพือ่นาํมาผลติสินคา 

และยังขนสงสินคาขั้นสุดทายจากโรงงานไปสูปลายทางคือ ผูบริโภคในอีกจังหวัดหนึ่งเปนตน  โดยเฉพาะ                  

อยางยิ่งเมื่อมีการขยายตัวของเมืองมากขึ้น และจํานวนประชากรในจังหวัดหลักของภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น                     

ซึ่งกอใหเกิดกิจกรรมการผลิตและการอุปโภคบริโภค และการขนสงสินคาจํานวนมหาศาลที่เกิดข้ึนระหวาง

จังหวัดภายในประเทศเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดดังคํากลาวของ Hensher & Brewer (2001) ที่กลาวไววา                     

ความตองการการขนสงหรืออุปสงคของการขนสงยอมขึ้นอยูกับระดับรายได ลักษณะของการขนสง                              

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คาบริการการขนสง และระยะเวลา

  จึงอาจกลาวไดวาการขนสงมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก                         

การขนสงเปนปจจยัพ้ืนฐาน ชวยขยายตลาด กระจายสนิคา ไมวาจะเปนระหวางผูผลติดวยกนั หรอืระหวางผูผลติ

และผูบริโภค กิจกรรมเหลานี้ยอมนํามาซึ่งรายไดจากการจําหนายสินคา การขนสงที่มีประสิทธิภาพสามารถ

ขนสงวัตถุดิบในแตละคร้ังไดเปนจํานวนมาก อันจะเปนการชวยลดตนทุนของธุรกิจไดเนื่องจากเปนการชวย

ประหยัดตนทุนในการผลิตสินคาได  นอกจากนี้การขนสงชวยใหเกิดการจางงานและกอใหเกิดการผลิต                  

ขนาดใหญ ชวยในการเคล่ือนยายคนงานจากจังหวัดหน่ึงไปจังหวัดหน่ึงซ่ึงเปนการชวยลดอัตราการวางงาน

ได และสงเสริมการสรางรายได (Duangpastra, 2000, 35)

 2.  แบบจําลองแรงดึงดูด (Gravity Model)
  การศึกษาการประมาณคาปริมาณการขนสงสินคาระหวางจังหวัดภายในประเทศไทย คร้ังนี้

ประยุกตใชทฤษฎีแรงดึงดูด ซึ่งบุกเบิกโดย Tinbergen (1962) และ Linnemann (1967) และระหวาง                         

หลายสิบปที่ผานมา แบบจําลองแรงดึงดูดเปนที่นิยมใชในการวิเคราะหและประมาณคาการไหลเวียน                         

ของการคาโดยเฉพาะแบบทวิภาคี  แบบจําลองน้ีไดมีการอธิบายถึงตัวแปรท่ีดึงดูดการไหลเวียนของสินคา

ระหวางสองระบบเศรษฐกิจ เชน ระยะทาง ราคา และตนทุน เปนตน  ทั้งนี้แบบจําลองแรงดึงดูดเปน                              

แบบจําลองที่ใหความสําคัญกับแนวคิดที่สรางความเชื่อมตอกันของการเคลื่อนยายสินคาระหวางพื้นที่                       

สองพ้ืนทีห่รอืมากกวานัน้ โดยแนวคดิสาํคัญคอื เม่ือลักษณะของพืน้ทีห่นึง่เปลีย่นแปลงไปหรอืมีความสาํคญั

มากขึ้นจะสงผลตอการเคลื่อนไหวระหวางพื้นที่ทั้ง 2 อยางไร ดังนั้น แบบจําลองแรงดึงดูด จึงเหมาะท่ีจะใช
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ในการประมาณการการไหลของการจราจรและการโยกยายระหวางสองพื้นที่หรือมากกวา ไมวาจะเปน                       

การขนสงสินคา การเคลื่อนยายแรงงาน หรือการเดินทางของนักทองเที่ยว 

   แบบจําลองแรงดึงดดูจึงถอืวาเปนแบบจําลองเชิงประจักษทางเศรษฐมิตทิีพ่ฒันามาจาก                      

การอธิบายปริมาณการคาระหวางประเทศระหวางประเทศคูคา 2 ประเทศ โดยมีการใชขนาดของผลิตภัณฑ

มวลรวมประชาชาติของประเทศตนทาง (Original Country) และประเทศปลายทาง (Destination Country) 

โดยตัวแปรสําคัญอีกตัวหนึ่งคือ ระยะทางระหวางทั้งสองประเทศ ซึ่งแบบจําลองนี้ไดใชตัวแปรดานระยะทาง

เปนตวัแปรทีส่ะทอนตนทนุการขนสง หรอืราคาของการขนสงระหวางประเทศคูคา นอกจากนีท้ฤษฎแีรงดงึดดู

ยงัสามารถประยุกตใชกบัการประมาณคาปรมิาณการเคล่ือนยายสินคา หรือบริการชนิดตางๆ ไดอกีดวย เชน

การเคลื่อนยายแรงงาน และการเดินทางของนักทองเที่ยว เปนตน

   จากงานวิจยัเกีย่วกบัการประมาณการปริมาณการขนสงทีม่กีารประยุกตใชทฤษฎแีรงดึงดดู               

มักจะนําไปวิเคราะหและประมาณคาปริมาณขนสงระหวางประเทศ เชน การคาระหวางประเทศ และ                          

การเคล่ือนยายแรงงานระหวางประเทศ โดยถือหลกัสําคญัวา การคาระหวางประเทศจะแปรผันในทางเดียวกัน

กบัขนาดเศรษฐกจิ ในขณะทีป่รมิาณการคาจะแปรผกผนักบัระยะหางระหวางประเทศ ซึง่การใหความสาํคญั

ในเชิงระยะทาง หรือความแตกตางทางดานภูมิศาสตรระหวาง 2 พื้นที่นี้ ถือไดวาเปนลักษณะสําคัญของ                

แบบจําลองแดงดึงดูดที่แตกตางจากแบบจําลองท่ัวไป เนื่องจากขอมูลการขนสงระหวางจังหวัดภายใน

ประเทศไทยท่ีเหมาะกับแบบจําลองน้ียังไมเคยถูกจัดเก็บมากอน จึงยังไมพบการศึกษาท่ีประมาณคาและ

วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการขนสงสินคาระหวางจังหวัดภายในประเทศไทยโดยใชแบบจําลองแรงดึงดูด

   นอกจากนี ้ ยงัมงีานวจิยัทีส่รางแบบจาํลองดลุยภาพทัว่ไปจากสมการแบบจาํลองแรงดงึดดู                       

(Baier & Bergstrand, 2001, 4 ; Markusen & Rose, 2001, 446-448 & Deardorff, 1998) รวมทั้งมี                         

งานวิจัยบางเร่ืองท่ีไดสํารวจชุดตัวแปรท่ีมีการใชในแบบจําลองแรงดึงดูด เชนงานวิจัยของ Frankel (1997,                 

49 – 76) และงานวิจยัของ Oguledo & Machee (1994, 112 – 115) และสามารถนํามาสรปุไดทัง้หมดเปน 4 

กลุมตัวแปร ดังนี้

  2.1 กลุมตัวแปรดานขนาด (Size Variables) พบวา ขนาดของประเทศสามารถวัดคาไดใน

รปูของรายไดหรอืผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ จาํนวนประชากร และขนาดของพ้ืนท่ี โดยตัวแปรกลุมน้ี

ถอืไดวาเปนตวัแปรหลักในแบบจําลองดึงดดู เนือ่งจากนําไปประมาณคาความตองการของสินคาจากประเทศ

นําเขา รวมไปถึงสามารถวัดระดับของอุปทานของประเทศสงออกดวย ประเทศท่ีมีขนาดใหญที่มีจํานวน

ประชากร ขนาดพืน้ที ่และรายไดมากกวา มกัจะมปีริมาณการคามากกวาประเทศขนาดเล็ก ประเทศรายไดสงู

ยอมมีปรมิาณอุปสงคตอสนิคามากกวาประเทศรายไดตํา่ ตวัอยางของตัวแปรในกลุมนี ้ไดแก รายได จาํนวนประชากร 

พื้นที่เพาะปลูก มูลคาหรือจํานวนผลผลิต ผลรวมของรายไดตอหัวหรือรายไดรวมของประเทศ เปนตน

  2.2 กลุมตวัแปรดานภมูศิาสตร (Geographic Variables) ไดแก ระยะทางระหวางประเทศ
ซึ่งถือวาเปนอกีตัวแปรหลักในแบบจําลองแรงดึงดูด Linnemann (1967, 633) กลาวไววาระยะทางยอม

มีผลตอปริมาณการคาระหวางประเทศ เนื่องจากระยะทางเปนปจจัยที่สะทอนถึงตนทุนของการขนสง                           
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ระยะทางยงัสะทอนถึงการใชเวลาในการขนสงซึง่แสดงถงึตนทนุคาเสยีโอกาสของการขนสง และถาการขนสง

ผลผลิตหรือสินคาที่มีการเนาเสียไดงายที่ใชระยะเวลาในการขนสงนานยอมมีตนทุนสูงกวาการขนสงสินคา               

ที่ไมเนาเสีย  แสดงใหเห็นวา ระยะทางมีผลตอการขนสงสินคาและบริการระหวางประเทศ   ตัวแปรในกลุมนี้

ที่นิยมใช ไดแก ระยะทางระหวางประเทศ ลักษณะของประเทศ ขอบเขตของประเทศ เชน มีพื้นที่ชายแดนติด

กับประเทศใดบาง เปนประเทศที่มีลักษณะเปนเกาะหรือไม เปนตน การใชภาษาที่แตกตางกัน หรือการใช

ภาษาเดียวกัน ถือไดวาเปนอุปสรรคและเปนปจจัยสนับสนุนในกลุมตัวแปรนี้เชนกัน 

  2.3 กลุมตัวแปรทางดานการเงินและระดับราคา (Monetary and Price Variables)  
ตัวแปรที่มักจะใชในงานวิจัยตางๆ  ไดแก สกุลเงินที่ใชระหวางประเทศตนทางและประเทศปลายทาง พบวา

ถา 2 ประเทศมกีารใชเงินสกลุเดียวกนั จะสามารถลดความเส่ียงเก่ียวกบัความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนได 

ปริมาณการคาระหวาง 2 ประเทศจึงมีมากกวาประเทศท่ีใชเงินตางสกุล เนื่องจากการใชเงินตางสกุล                               

จะมีตนทนุทางธุรกรรมท่ีมากกวานัน่เอง นอกจากน้ีระดบัราคา หรอืดชันรีาคาระหวางประเทศคูคาทัง้ 2 ประเทศ

ยังเปนตัวแปรที่สําคัญในกลุมนี้ โดยสะทอนใหเห็นถึงราคาของสินคาที่มีการแลกเปล่ียนกันนั่นเอง

  2.4 กลุมตวัแปรดานนโยบายและสถาบนั (Policy and Institutional Variables) สวนมาก
ในงานวิจยัตาง ๆ  ตวัแปรดานนโยบายและสถาบนัมกัจะเปนตวัแปรเชงิคณุภาพ ตวัแปรทีส่ะทอนถงึนโยบาย

และสถาบนั ไดแก นโยบายสนบัสนนุทางการคาระหวางประเทศ และกฎหมายเกีย่วกบัการกดีกนัทางการคา 

กฎระเบียบ อุปสรรคทางการคาประเภทตาง ๆ รวมถึงระดับของการคอรัปชั่นภายในประเทศ การไมคุนเคย

กับระเบียบหรือกฎหมายของประเทศคูคา เปนตน

 นอกจากการประมาณการดานการคาและการขนสงแลว ยังมีงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีแนวคิด

แรงดึงดดูมาประมาณการเกีย่วกบัการเคล่ือนยายแรงงานระหวางพืน้ที ่2 แหง โดยจะใหความสาํคญักบัปจจยั

ทีผ่ลกัดนัในเขตพ้ืนทีต่นทาง และปจจยัดงึดูดทีอ่ยูในพ้ืนทีป่ลายทาง โดยปจจัยเหลานีม้ผีลตอการเคล่ือนยาย

แรงงาน โดยการใชแบบจําลองแรงดึงดูดจะใหความสําคัญกับปจจัยดานระยะทางเปนหลัก โดยถือวา                       

ระยะทางจะเปนอปุสรรคตอการเคลือ่นยายแรงงานระหวางพืน้ที ่ยิง่ระยะทางระหวางสองพืน้ทีม่คีวามหางไกล

กันมากเทาไรจะย่ิงมีผลตอการลดลงของปริมาณการเคลื่อนยายแรงงานมากเทานั้น

 ทั้งนี้  สามารถสรุปไดวาแบบจําลองแรงดึงดูดสามารถประยุกตใชในการวิเคราะหการเคลื่อนยาย

สนิคาและแรงงานระหวางพ้ืนทีต่นทางและพ้ืนทีเ่ปาหมายปลายทาง โดยมีระยะทางเปนตวัแปรหลักทีส่าํคญั 

ประกอบกับปจจัยที่สงผลทางบวกและปจจัยที่สงผลทางลบเปนตัวแปรสําคัญซึ่งสงผลกระทบตอการขนสง 

ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางท่ี 3
สรุปผลการศึกษาตัวแปรท่ีนํามาใชในการวิเคราะหปริมาณการเคลื่อนยายสินคาและแรงงานที่เกิดข้ึน                 

ระหวางพื้นที่

  
 

 
Kraho (2006, 73)
Small & Dender (2007, 15 – 17) 
Thomspon (2007, 78) 
Techakunviroj (2006, 57) 
Matas (2004, 204) 
Fitzroy & Smith (1994, 202)

(+) 
(+) 
(+) 
(-) 

 
 

  
 

Kraho (2006, 73)
Wahab & Sargious (1992, 67) 
Small & Dender (2007, 25) 
Loufung (2001, 43 - 48) 
Thompson (2007) 

(+) 
(+) 
(-) 
(-) 
(-) 

 Dangsawat & Churin (2015, 146)
Loufung (2001, 43 – 48) 
Techakunviroj (2006, 62) 
Small & Dender (2007, 15) 
Matas (2004, 204-206)

(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 

 Dangsawat & Churin (2015, 146)
Kraho (2006, 75) 
Techakunviroj (2006, 62) 

(+) 
(+) 
(+) 

 Small & Dender (2007, 25)
Matas (2004, 204) 
Mraihi, Abdallah & Abid (2013, 250) 
Wahab & Sargious (1992, 64-65) 

(+) 
(+) 
(+) 

(-)  
 Wahab & Sargious (1992, 64)

Matas (2004,204, 217) 
(+) 

(+)  
 Kraho (2006, 73) (-)  

 Dangsawat & Churin (2015, 149)
Wahab & Sargious (1992, 64)  
Small & Dender (2007, 16) 
Matas (2004, 204) 
Fitzroy & Smith (1994, 202)

(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 

Wahab & Sargious (1992, 64 - 66) (+) 
(-)  

 

,204, 217) 
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 3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการขนสงสินคา
  3.1 ปจจัยดานระดับรายได
                     ผลการศกึษาไดสนบัสนนุวารายไดมอีทิธิพลตอการขนสงอยางมนียัสําคญัในทศิทางบวก 

(Kraho, 2006, 73 ; Small & Dender, 2007, 15 – 17 และ Thomspon, 2007, 78) ในขณะท่ี Techakunviroj 

(2006, 57) พบวารายไดตอหัวของประชากรในภาคเหนือมีอิทธิพลมากกวาภาคอื่น ๆ และมีอิทธิพล                       

ตอการขนสงอยางมีนัยสําคัญในทิศทางลบ แตมีงานวิจัยของ Matas (2004, 204) ; Fitzroy & Smith                        

(1994, 202) ที่ไมพบความสัมพันธระหวางรายไดและปริมาณการขนสงเชนกัน  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย                          

ที่ศึกษาความสัมพันธของรายไดตอการใชพลังงานในการขนสงซ่ึงพบวา  การใชพลังงานท่ีเปลี่ยนไปสามารถ

สะทอนใหเห็นถึงความตองการการขนสงท่ีเปล่ียนไปไดเชนกัน กลาวคือ ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวประชากร 

(GDP per capita)  สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางบวกตอการใชพลังงานที่เกี่ยวของกับการขนสงทางถนน 

(Mraihi, Abdallah & Abid, 2013, 250) 

  3.2 ปจจัยดานระดับราคาและอัตราแลกเปล่ียน
             การศึกษาท่ีผานมามีการใชทั้งระดับราคา (Nominal Price) ระดับราคาท่ีแทจริง                         

(Real Price) และดชันรีาคา (Price Index) เพือ่สะทอนถงึปจจยัดานระดบัราคา โดยพบวาระดบัราคามอีทิธพิล

ตอการคมนาคมขนสงอยางมนียัสาํคญัในทศิทางลบ (Dangsawat & Churin, 2015, 149 ; Wahab & Sargious, 

1992, 64 ; Small & Dender, 2007, 16 ; Matas, 2004, 204 ; Fitzroy & Smith, 1994, 202) งานวิจัยที่ใช

ดัชนีราคาสินคาเปนตัวแปรแทนการใชราคาที่แทจริง เชน งานวิจัยของ Fitzroy & Smith (1994) และงานวิจัย

ของ Kraho (2006) ซึ่งพบวา อัตราแลกเปล่ียนมีอิทธิพลตอปริมาณการขนสงสินคาขาเขาของประเทศไทย                   

ในทิศทางลบ และมอีิทธิพลตอปริมาณการขนสงสินคาออกของประเทศไทยในทิศทางบวก

  3.3 ปจจัยทางดานตนทุนและคาใชจาย
   ตนทุนทางเศรษฐกิจและคาใชจายตาง ๆ  มอีทิธิพลตอการคมนาคมขนสงอยางมีนยัสาํคัญ

ทั้งในทิศทางบวกและลบ (Kraho, 2006, 73 ; Wahab & Sargious, 1992, 67 ; Small & Dender, 2007, 25) 

นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Small & Dender (2007) ไดศึกษาถึงคาเชื้อเพลิงตอไมล (Fuel Cost per Mile) 

และพบวามีผลตอการขนสงอยางมีนัยสําคัญในทิศทางลบ  สวนงานวิจัยของ Matas (2004) พบวาคาใชจาย

ในการเดนิทางมีอิทธิพลตอการขนสงในทิศทางบวก โดยในงานวิจัยของ Luofung (2001, 43 - 48) ยังพบวา

คาโดยสารระหวางเขตกาํแพงนครเวยีงจนัทนและจงัหวดับรคิาํไชยมผีลตอการคมนาคมขนสงอยางมนียัสาํคญั

ในทิศทางลบ และงานวิจัยของ Thompson (2007) พบวา คาโดยสารมีอิทธิพลตอความตองการเดินทาง

ในทิศทางลบ เชนกัน 

  3.4 ปจจัยดานสังคม
            งานวิจัยของ Dangsawat & Churin (2015, 146 – 147) ; Luofung (2001, 43 – 48) ;

Techakunviroj (2006, 62) ; Small & Dender (2007, 15)  และ Matas (2004, 204 – 206) ไดกําหนดจํานวน

ประชากรเปนตัวแปรสําคัญดานสังคม และมีอิทธิพลตอการขนสง โดยผลงานวิจัยพบวา จํานวนประชากร                
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มอีทิธพิลตอการขนสงอยางมนียัสาํคญัในทศิทางบวกเพราะเมือ่มจีาํนวนประชากรเพิม่ขึน้ยอมมคีวามตองการ

การขนสงขนสงสินคาและบริการ และการขนสงสาธารณะเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญนั่นเอง 

  3.5 ปจจัยดานความถ่ีและระยะทาง
   งานวิจัยของ Dangsawat & Churin (2015) ; Krako (2006) & Techakunviroj (2006) 

พบวา ความถี่ในการใหบริการขนสงสาธารณะมีอิทธิพลตอความตองการเดินทางอยางมีนัยสําคัญใน                    

ทิศทางบวก นอกจากนี้ระยะทางยังสงผลตอปริมาณความตองการการขนสง ดังเชนผลการศึกษาของ Small 

& Dender (2007) และ Matas (2004, 204) ทีพ่บวาระยะทางมีอทิธพิลตอการขนสงอยางมีนยัสําคญัทางบวก

อยางไรก็ตามยังมีผลวิจัยที่พบวา การเปลี่ยนแปลงของเครือขายถนนและความยาวของถนนซึ่งสะทอน                        

ถึงระยะทางมีผลตอการเปล่ียนแปลงการใชพลังงานที่เกี่ยวของกับการขนสงทางถนนในทิศทางบวก                        

(Mraihi, Abdallah & Abid, 2013, 250) ทั้งนี้ปจจัยดานระยะเวลาในการเดินทางยังเปนปจจัยที่มีอิทธิพล

โดยตรงตอปริมาณการขนสง ดังนั้นการเดินทางที่ยาวนานยอมสะทอนถึงระยะทางท่ีหางไกลมากข้ึน ตนทุน

ในการขนสงยอมสูงข้ึนและมีผลตอปริมาณการขนสงระหวางกันท่ีนอยลง สวนผลการศึกษา Wahab &                   

Sargious (1992, 64-65) พบวาระยะเวลาในการเดินทางมีอทิธพิลตอการขนสงอยางมีนยัสําคญัในทศิทางบวก 

แตเมือ่พจิารณาแยกตามวธิกีารขนสงกลบัพบวาระยะเวลาของการเดนิทางโดยใชรถบรรทกุมอีทิธพิลทางลบ

ตอความตองการการขนสงอยางมีนัยสําคัญ 

  3.6 ปจจัยดานภูมิศาสตร
   ปจจยัทางดานภูมศิาสตร  เชน ความเปนเมือง  มอีทิธพิลตอการคมนาคมขนสง (Wahab &

Sargious, 1992, 64) จากผลการศึกษาของ Matas (2004, 204, 217) ไดใชดัชนีวัดความเปนชานเมือง 

(Suburbanization Index) เพ่ือสะทอนถึงลักษณะทางดานภูมิศาสตร พบวา ดัชนีวัดความเปนชานเมือง                     

มีผลตอความตองการใชถนนโดยรถยนตสวนตัว เนื่องจากคนท่ีอาศัยและทํางานอยูในชานเมืองสวนมากจะ

ใชรถยนตสวนตัวมากกวาการใชบริการขนสงสาธารณะ

  3.7 ปจจัยดานความเส่ียงในการขนสง
               การศึกษาของ Wahab & Sargious (1992, 64 - 66) พบวาความเสี่ยงทางดาน                         

ความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดจากการขนสงทางรถบรรทุกมีอิทธิพลตอการปริมาณการขนสง                       

อยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวก   ในขณะเดียวกันพบวาความเสี่ยงทางดานความสูญเสียและความเสียหาย

ที่เกิดจากการขนสงทางรถไฟมีอิทธิพลตอการคมนาคมขนสงอยางมีนัยสําคัญในทิศทางตรงขาม

 นอกจากปจจยัทีก่ลาวมาขางตน Wahab & Sargious (1992, 64 - 66) ยงัมปีจจยัอืน่ในงานทีเ่กีย่วของ

ที่มีอิทธิพลตอปริมาณการคมนาคมและขนสง ไดแก คุณภาพการขนสงที่ดีมีสวนสนับสนุนปริมาณ                             

ความตองการการขนสง ความเขมขนของเชือ้เพลงิ (Fuel Intensity) และการเปลีย่นแปลงโครงสรางคาโดยสาร 

อัตราการวางงาน เปนตน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 53

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

 ( : Gravity Model) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
 การศึกษาคร้ังนีมุ้งเนนศึกษาปจจยักาํหนดปริมาณการขนสงสินคาระหวางจังหวัด เพือ่นาํไปประมาณ

คาการขนสงระหวางจังหวัดของประเทศไทย โดยการวิจัยคร้ังนี้ใชขอมูลทุติยภูมิของสํานักงานนโยบายและ

แผนการขนสงและจราจร  กระทรวงคมนาคม ซึ่งฐานขอมูลน้ีไดทําการสํารวจปริมาณการขนสงระหวาง                   

จังหวัดตาง ๆ ในประเทศไทย ทั้งทางถนน ทางรถไฟ ทางเรือ และทางอากาศจากจุดตรวจ และสถานีสงมอบ

และรับมอบตูสนิคาตาง ๆ  ภายในประเทศ เชน ปรมิาณการขนสงรวม ประเภทของการขนสง และวัตถปุระสงค

ของการขนสงสนิคา เปนตน โดยการศกึษาครัง้นีไ้ดรบัการอนุเคราะหขอมูลปริมาณการขนสงรวมและปรมิาณ

การขนสงสินคาแยกตามประเภทการขนสง ที่ประมวลมาจากฐานขอมูล CUBE CARGO ของป พ.ศ. 2560 

ซึ่งมีจํานวนขอมูลทั้งหมด 5,852 ชุด และการศึกษาน้ีไดใชแบบจําลองแรงดึงดูด (Gravity Model)                                       

ในการประมาณคาสมัประสทิธิส์าํคญั การวเิคราะหปจจัยทีส่งผลตอปรมิาณการขนสงสนิคาโดยเปรยีบเทยีบ

เทคนิค Ordinary Least Square (OLS) และ Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML)1  ดังแสดง     

ในแผนภาพที่ 2

1Ordinary Least Square (OLS) และ Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) เปนเทคนิคการประมาณคาสัมประสิทธ์ิทาง
สถิติของสมการถดถอย (Regression) ที่เปนท่ีนิยมนํามาประมาณคาในแบบจําลองแรงดึงดูด โดยขอสมมติพ้ืนฐานของ OLS คือมี
การกระจายตัวของขอมูลเปนแบบโคงปกติ (Normal Distribution) ในขณะท่ี PPLM ไมใช ทั้งน้ีมีการอธิบายถึงลักษณะตาง ๆ รวมถึง
ขอแตกตางของเทคนิคท้ัง 2 ประเภท ไวอยางละเอียดครบถวน ในหนังสือ The Gravity Model of International Trade: A User Guide 
(Shepherd, 2013, 27 - 28, 51 - 54) 
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Input Data 
 CUBE CARGO  . . 2560 

 582  

 
 

 

Ordinary Least Square (OLS) 
Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) 

Output Data 

แผนภาพที่ 2: การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอปริมาณการขนสงสินคา

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของทําใหสามารถกําหนดตัวแปรสําคัญที่ใชในแบบจําลอง                       

การประมาณคาความตองการการขนสงสินคาระหวางจังหวัดของการศึกษานี้ โดยไดแสดงไวดังนี้

T
ij
 = f (DISTij, GPPO, GPPD, POPO, POPD, AGRO, AGRD, PORTO, PORTD, INDESTD, INDESTO,  

         CYOD, Mymo, Mayo, Camo, Laoo, Mymd, Mayd, Camd, Laod)

โดยที่ 
T

ij
  หมายถึง ปริมาณสินคาที่ขนสงจากพื้นที่ตนทาง i ไปพ้ืนที่ปลายทาง j

DIST
ij
  หมายถึง  ระยะทางระหวางพื้นที่ตนทาง i ไปพื้นที่ปลายทาง j

GPPO  หมายถึง  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตนทาง

GPPD  หมายถึง  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดปลายทาง

POPO  หมายถึง  จํานวนประชากรของจังหวัดตนทาง

POPD  หมายถึง  จํานวนประชากรของจังหวัดปลายทาง

AGRO  หมายถึง  จํานวนพ้ืนที่เพาะปลูกของจังหวัดตนทาง

AGRD  หมายถึง  จํานวนพ้ืนที่เพาะปลูกของจังหวัดปลายทาง

PORTO  หมายถึง  พื้นที่ตนทางท่ีมีทาเรือ (มีทาเรือ = 1, ไมมีทาเรือ = 0)

PORTD  หมายถึง  พื้นที่ปลายทางท่ีมีทาเรือ (มีทาเรือ = 1, ไมมีทาเรือ = 0)

INDESTO หมายถึง  พื้นที่ตนทางที่มีนิคมอุตสาหกรรม (มีนิคมฯ= 1, ไมมีนิคมฯ= 0)

INDESTD หมายถึง  พื้นที่ปลายทางที่มีนิคมอุตสาหกรรม (มีนิคมฯ= 1, ไมมีนิคมฯ= 0)

CYOD  หมายถงึ  มสีถานสีงมอบและรบัมอบตูสนิคา (สถานสีงมอบและรบัมอบตูสนิคาทัง้ตนทางและปลายทาง = 1, 

      ไมมีสถานีสงมอบและรับมอบตูสินคาทั้งปลายทางและตนทาง = 0)

Mymo  หมายถึง  จังหวัดตนทางมีดานชายแดนกับประเทศพมา (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)

Mayo  หมายถึง  จังหวัดตนทางมีดานชายแดนกับประเทศมาเลเซีย (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)

Camo  หมายถึง  จังหวัดตนทางมีดานชายแดนกับประเทศกัมพูชา (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)

Laoo  หมายถึง  จังหวัดตนทางมีดานชายแดนกับประเทศลาว (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)

Mymd  หมายถึง จังหวัดปลายทางมีดานชายแดนกับประเทศพมา (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)

Mayd  หมายถึง จังหวัดปลายทางมีดานชายแดนกับประเทศมาเลเซีย (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)

Camd  หมายถึง จังหวัดปลายทางมีดานชายแดนกับประเทศกัมพูชา (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0)

Laod  หมายถึง จังหวัดปลายทางมีดานชายแดนกับประเทศลาว (มีดาน= 1, ไมมีดาน= 0). 

 สามารถกําหนดสมมติฐานของการศึกษาไดดังนี้
 1. ระยะทางระหวางพ้ืนที่ตนทางและพื้นที่ปลายทางซึ่งถือวาเปนตัวแปรสําคัญในแบบจําลอง
แรงดึงดูด (Gravity Model) และเปนตัวแปรท่ีสะทอนถึงตนทุนและราคาของคาขนสงระหวางจังหวัด                                 

จะสงผลทางลบตอปริมาณสินคาที่ขนสงระหวางจังหวัด 
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ln  -0.787*** -179011.00*** -0.777*** 0.693*** -0.446***
ln  1.145*** 199838.00*** 1.079*** 1.957*** 2.145***
ln  1.107*** 72068.47 0.895*** 4.142*** 2.716***
ln  0.431*** 58543.8 0.557*** -0.675*** -1.120***
ln  0.953*** 122874.80** 1.140*** 2.942*** -1.313***
ln  1.063*** 56738.22 0.971*** 1.937*** 2.791***
ln  0.775*** 7247.58 0.794*** 2.739*** 0.131***

 2.024*** 415862.80*** 1.701*** 11.509*** 4.353***
 1.689*** 475728.30*** 1.767*** 4.700*** 2.697***

1.341*** 136417.80* 1.203*** 2.222*** 5.442***
 -0.468*** -92766.59 -0.516*** 1.945*** 0.136***

-0.250*** -84694.3 -0.345*** -1.272*** 0.461***
 -0.052*** -27743.81 0.008*** -1.597*** -4.373***

 -1.018*** -35645.72 -0.881*** -2.026*** -3.695***
 0.164*** -14022.55 0.145*** 2.017*** -24.001

 -0.150*** -16157.37 -0.170*** -0.112*** 0.198***
 -0.266*** -55729.55* -0.317*** -11.606 -52.402

 -0.409*** -37211.42 -0.488*** -3.278 0.550***
 -0.269*** -89808.68*** -0.250*** -3.703*** -13.991

 -0.183*** -10566.59 -0.176*** -0.277*** 0.157
 -58.273*** -3469618 -58.291*** -184.980*** -59.583***

Regional Fixed Effect 
Prob> chi2 0.000 0.000 0.000 0.000
Pseudo R2 0.673 0.642 0.703 0.879
Prob> F 0.000   
R-squared 0.088   
Adj R-squared 0.083   
 

 2. ปจจัยดานผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด จํานวนพื้นที่เพาะปลูก จํานวนประชากร ที่ตั้งของ                 
นิคมอุตสาหกรรม  สถานีสงมอบและรับมอบตูสินคา และจังหวัดท่ีมีทาเรือสําหรับการสงออกและนําเขา                   
จะสงผลบวกแปรผันไปในทิศทางเดียวกับปริมาณการขนสงสินคาระหวางจังหวัด

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 4
ผลการประมาณคาปริมาณการขนสงสินคาระหวางจังหวัดตาง ๆ ในประเทศไทย

ที่มา: ประมาณคาโดยนักวิจัยดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ STATA 14
* มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.10 
** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
*** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
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 จากตารางท่ี 4 แสดงผลการประมาณคาปริมาณการขนสงระหวางจังหวัดภายในประเทศ                                       

โดยเปรียบเทียบผลของการประมาณคาระหวางเทคนิค PPML และ OLS โดยตัวแปรควบคุมคือ ภูมิภาคของ

จังหวัดตนทาง และภูมิภาคของจังหวัดปลายทาง และคาสัมประสิทธิ์จากการประมาณคาได 

 การประมาณคาดวยเทคนิค OLS พบวา ระยะทางมีผลกระทบทางลบตอปริมาณการขนสง                        

ภายในประเทศเชนเดียวกัน ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดตนทางมีผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่

ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดปลายทางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวนประชากรของจังหวัดปลายทาง                         

มีอิทธิพลทางบวกตอการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการขนสงอยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ี ถาจังหวัดตนทางและ

ปลายทางมีทาเรือขนสงสินคาก็จะเปนสิ่งกระตุนทําใหเกิดการขนสงระหวางจงัหวัดนั้น ๆ เพิ่มข้ึน ปจจัยการ   

มีเขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดตนทางมีผลกระทบทางบวกตอการขนสงในลักษณะเดียวกับการประมาณ

คาดวยเทคนิค PPML ในขณะท่ีการมีนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปลายทางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ                                

โดยการประมาณคาดวยเทคนิค OLS สามารถเขียนในรูปแบบของสมการเสนตรงไดดังนี้

 lnT = - 3469618 - 179011.00 lnDIST*** + 199838.00 lnGPPO*** + 72068.47 lnGPPD + 58543.8  

     lnPOPO + 122874.80 lnPOPD** + 56738.22 lnAGRO+ 7247.58 lnAGRD + 415862.80 PORTO*** 

    + 475728.30 PORTD*** + 136417.80 INDESTO* + -92766.59 INDESTD + -84694.3 CYOD 

    - 27743.81 Mymo - 35645.72 Mayo - 14022.55 Camo - 16157.37 Laoo -55729.55 Mymd* 

    - 37211.42 Mayd - 89808.68 Camd*** - 10566.59 Laod

 จากการประมาณคาดวยเทคนิค Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) พบวา                              

ตวัแปรสาํคญัในแบบจาํลองมนียัสาํคัญทางสถติทิกุตวัแปร และเปนไปตามขอสมมตฐิาน กลาวคอื ระยะทาง

มีผลกระทบทางลบตอปริมาณการขนสงภายในประเทศ ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดซึ่งสะทอนถึงระดับ              

รายไดของทั้งจังหวัดตนทางและจังหวัดปลายทางมีผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญ ดังน้ันคนในจังหวัดตนทาง

และปลายทางมีรายไดเพ่ิมมากข้ึนจะทําใหปริมาณการขนสงระหวางจังหวัดท้ังสองเพ่ิมข้ึนตามไปดวย                  

จํานวนประชากรของแตละจังหวัดก็เชนเดียวกัน การเพ่ิมขึ้นของประชากรท้ังจังหวัดตนทางและปลายทาง

ทําใหปริมาณความตองการการขนสงระหวางจังหวัดเพ่ิมข้ึน แสดงใหเห็นถึงความตองการสินคาท่ีมากข้ึน       

ตามไปดวยระหวางสองจังหวัด 

 ตวัแปรดานการผลติ และขนสงอืน่ ๆ  เชน พืน้ทีเ่พาะปลูก การมเีขตนิคมอตุสาหกรรม  การมทีาเรอืขนสงสินคา

และการมจีดุพกัและกระจายสนิคา กม็ผีลตอการเพ่ิมข้ึนและลดลงของปรมิาณการขนสงอยางมนียัสาํคัญเชนกนั  

จากผลการประมาณคาพบวา ปริมาณการขนสงสินคา ระหวางจังหวัดจะเพิ่มมากขึ้น  ถาจังหวัดตนทาง                      

และปลายทางมีพื้นที่ เพาะปลูกเพิ่มขึ้น อีกทั้งถาจังหวัดตนทางและปลายทางมีทาเรือขนสงสินคา                                            

ก็จะเปนสิ่งกระตุนทําใหเกิดการขนสงระหวางจังหวัดเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีหลังนี้สามารถสะทอนใหเห็นถึง                      

ความตองการการขนสงเพ่ือการนําเขาและสงออก อยางไรก็ดี ตัวแปรหุนดานการมีเขตนิคมอุตสาหกรรม

จะมีผลทางบวกตอการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการขนสงระหวางจังหวัดเม่ือจังหวัดตนทางมีนิคมอุตสาหกรรม 
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หมายความวา โดยสวนใหญการขนสงระหวางจังหวัดจะเปนการขนสงจากแหลงผลิตสินคา หรือจังหวัด                      

ที่มีการผลิต (จังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรม) ไปยังจังหวัดปลายทางที่มีผูบริโภคสินคานั้นอยู ในขณะที่เมื่อมี

นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปลายทางจะมีปริมาณการขนสงนอยกวาจังหวัดที่ไมมีนิคมอุตสาหกรรมอยู

นอกจากนี้ยังพบวาการที่จังหวัดตนทางและจังหวัดปลายทางมีดานชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน                             

ยังมีนัยสําคัญทั้งทางบวกและทางลบตอการเพ่ิมข้ึนของปริมาณความตองการการขนสงระหวางจังหวัด                     

แตกตางกันออกไป

 ทั้งนี้  พบวา วิธี PPML มีคา Pseudo R2 เทากับ 0.673 และวิธี OLS มีคา R-squared เทากับ 0.088 

แสดงวาผลการประมาณคาดวยวิธี PPML สามารถอธิบายแบบจําลองไดดีกวาวิธี OLS นั่นเอง ดังนั้นทาง

คณะวิจัยจึงไดขยายการวิเคราะหลงรายละเอียดถึงปจจัยท่ีมีผลตอการขนสงประเภทตางๆ ทั้งทางถนน                     

ทางราง และการขนสงโดยเรอื ซึง่การขนสงทางเรอืนีเ้ปนการพจิารณาเฉพาะการขนสงภายในประเทศเทานัน้ 

ทั้งนี้รวมถึงการขนสงสินคาดวยเรือชายฝงระหวางจังหวัดดวย โดยใชการประมาณคาดวยเทคนิค PPML                   

ซึง่ไดมกีารพสิจูนแลววาเปนเทคนคิทีส่ามารถอธบิายแบบจาํลองไดดกีวาเทคนคิ  OLS  ซึง่ผลการประมานคาได

แสดงในตารางที่ 4 การประมาณคาปริมาณขนสงจําแนกตามประเภทของการขนสงมีลักษณะเชนเดียวกับ

การประมาณคาปริมาณการขนสงโดยรวม โดยตัวแปรสําคัญสวนใหญมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ = 0.01  

 การประมาณคาดวยเทคนิค PPML และการประมาณคาดวย OLS มีรายละเอียดตางกันเล็กนอย

กลาวคือ ระยะทางมีผลตอการขนสงในแตละประเภท โดยมีผลทางลบกับการขนสงทางถนนและการขนสง

ทางเรอื ซึง่เปนไปในทศิทางเดยีวกบัการประมาณคาการขนสงโดยรวม แตระยะทางมผีลทางบวกตอการขนสง

ทางราง หมายความวา ถาเปนการขนสงในระยะไกลมักมีการขนสงโดยใชราง เนื่องจากมีตนทุนในการขนสง

ทีต่ํา่กวาและสามารถขนสงไดในปรมิาณทีม่ากกวาในคราวเดยีวกนันัน่เอง นอกจากนีย้งัพบวาจาํนวนประชากร

ของจังหวัดตนทางและปลายทางมีผลตอการขนสงในแตละประเภทแตกตางกัน กลาวคือ จํานวนประชากร                         

ที่จังหวัดตนทางและจังหวัดปลายทางมีผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญตอการขนสงทางถนน ซึ่งสะทอนใหเห็น

ถึงปจจัยของการขยายตัวของเมืองที่มีมากขึ้น   ทําใหมีความตองการหรือมีอุปสงคตอการขนสงทางถนน                   

เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่จํานวนประชากรทั้งจังหวัดตนทางและปลายทางมีอิทธิพลทางลบอยางมีนัยสําคัญ                  

ตอการขนสงทางเรือ

 นอกจากนี ้ ยงัพบวาจาํนวนประชากรทีจ่งัหวดัตนทางเพิม่ข้ึนมผีลตอการลดลงของปรมิาณการขนสง

ทางราง ในขณะท่ีจาํนวนประชากรท่ีจงัหวดัปลายทางเพ่ิมมากข้ึนจะมีผลตอการเพ่ิมขึน้ของปริมาณการขนสง

ทางราง    ประเด็นที่นาสนใจตอมา คือ ประเด็นเรื่องการมีนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปลายทาง พบวาปจจัย

นี้มีผลทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการขนสงทางถนน ในขณะท่ีมีนัยสําคัญและสงผลทางบวกตอการขนสง

ทางราง และทางเรอื สามารถอธบิายไดวา การท่ีจงัหวดัปลายทางเปนทีต่ัง้ของนิคมอุตสาหกรรม นัน่หมายถงึ

การทีโ่รงงานอุตสาหกรรมเหลานัน้ตองการการขนสงวตัถดุบิเพือ่ใชในการผลิต จงึอาจกลาวไดวาโดยสวนใหญ

การขนสงวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิตมักจะใชการขนสงทางรางและทางเรือ การมีจุดพักและกระจายสินคา                   

ทั้งจังหวัดตนทางและปลายทางมีนัยสําคัญตอการเพิ่มขึ้นของการขนสงทางเรือ จึงเห็นไดวาการมีสถานี                      
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สงมอบและรับมอบตูสินคาและกระจายสินคานั้นมีความสําคัญตอการขนสงทางเรือเปนอยางมากเมื่อเทียบ

กับการขนสงประเภทอ่ืน ๆ   นอกจากน้ันผลการประมาณคา พบวาปจจัยอื่นๆ ของการขนสงทั้งทางถนน                 

ทางราง และทางเรือ มีนัยสําคัญและเปนไปในทิศทางเดียวกับการประมาณคาปริมาณการขนสงโดยรวม

อภิปรายผลการวิจัย
 งานวิจัยครั้งนี้พบวา การประมาณคาดวยวิธี PPML สามารถอธิบายแบบจําลองไดดีกวาวิธี OLS                

ซึ่งสอดคลองกับผลที่ไดจากงานวิจัยของ Macphee, Cook & Sattayanuwat (2013, 227-228) ที่ทําการ

ประมาณคาการขนสงและการคาระหวางประเทศในอัฟริกาตะวนัออก และอฟัริกาใต   นอกจากน้ีตวัแปรสําคญั 

ไดแก ระยะทางระหวางจังหวัด พบวา มีผลทางลบอยางมีนัยสําคัญตอปริมาณการขนสงโดยรวม                                          

ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Small & Dender (2007) และ Matas (2004) ซึ่งพบวา ระยะทาง                                         

ในการเดนิทางมอีทิธพิลตอการคมนาคมขนสงอยางมนียัสําคญัในทศิทางบวกและเมือ่พิจารณาถงึผลกระทบ

ของระยะทางตอการขนสงประเภทตาง ๆ พบวา ระยะทางท่ีมากข้ึนจะมีผลทําใหความตองการการขนสง                  

ทางถนนลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Wahub & Sargious (1992) ที่พบวา ระยะเวลาการเดินทาง

ยาวนานซ่ึงสะทอนถึงระยะทางท่ีหางไกลมากขึ้น จะมีอิทธิพลทางลบตอความตองการขนสงโดยรถบรรทุก

นั่นเอง

 ปจจัยดานเศรษฐกิจ ในงานวิจัยนี้ ใชมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเปนตัวแปรท่ีสะทอนถึง              

รายไดของประชากรพบวา ถารายไดเพิ่มขึ้นจะสงผลทางบวกและมีอิทธิพลทําใหการขนสงโดยรวมเพิ่มข้ึน

ตามไปดวย และมีผลในทิศทางเดียวกันกบัการขนสงท้ัง 3 ประเภท กลาวคือ ถารายไดของประชากรในจังหวัดตนทาง

เพิม่ขึน้ จะมกีารขนสงสนิคาผานทางถนน ทางราง และทางเรือเพ่ิมข้ึนตามไปดวย และเม่ือรายไดของประชากร

ในจังหวัดปลายทางเพ่ิมขึ้นยอมมีความตองการการขนสงเพิ่มข้ึนเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ                    

Dangsawat & Churin (2015) ; Kraho (2006) ; Small & Dender (2007) และ Thompson (2007) ที่พบวา

ปจจัยทางดานรายไดมีอิทธิพลตอการคมนาคมขนสงอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวก

 ปจจัยดานสังคม ไดแก จํานวนประชากรทั้งจังหวัดตนทางและปลายทาง พบวามีผลทางบวกตอ

ปรมิาณการขนสง ซึง่สอดคลองกบั Dangsawat & Churin (2015) ; Techakunviroj (2006) ; Loufung (2001) ; 

Small & Dender (2007) และ Matas (2004) กลาวคือ โดยรวมแลวจํานวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนจะสงผลตอ

ปริมาณการขนสงท่ีเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ไมวาจะเปนจํานวนประชากรท่ีจังหวัดตนทางหรือจังหวัดปลายทาง   

แตงานวจิยัครัง้นีไ้ดขยายการวเิคราะหเพ่ิมเตมิ โดยแยกพจิารณาตามประเภทการขนสงพบวา การขนสงทางถนน

เปนไปในทศิทางเดยีวกนักบัการขนสงโดยรวม ในขณะทีก่ารขนสงทางรางจาํนวนประชากรทีจ่งัหวดัปลายทาง

มอีทิธิพลทางบวกแตจาํนวนประชากรท่ีจงัหวัดตนทางมีอทิธิพลทางลบ อยางไรก็ดจีาํนวนประชากรไมวาจะเปน                  

จังหวัดตนทางหรือปลายทางสงผลทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการขนสงทางเรือ
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สรุป
 การศึกษานี้มุ งเนนจะศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการขนสงระหวางจังหวัดภายในประเทศ                             
โดยมีการประมาณคาจากแบบจําลองทฤษฎีแรงดึงดูด (Gravity Model) โดยใชเทคนิคการประมาณคาแบบ 
Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) ซึ่งพบวาการประมาณคาดวยวิธี PPML สามารถอธิบาย
แบบจําลองไดดีกวาการประมาณคาแบบ OLS ประเด็นสําคัญจากผลการประเมินคาดวยวิธี PPML พบวา 
ปจจัยท่ีมผีลทางบวกตอปรมิาณการขนสงสนิคาระหวางจังหวดั ไดแก ผลติภัณฑมวลรวมของท้ังจังหวดัตนทาง
และจังหวัดปลายทาง จํานวนประชากรทั้งจังหวัดตนทางและปลายทาง พื้นที่การเกษตรของจังหวัดตนทาง
และปลายทาง การมีทาเรือขนสงสินคา การมีนิคมอุตสาหกรรมท่ีจังหวัดตนทาง และปจจัยท่ีมีผลทางลบ                  
ตอการขนสงสินคาระหวางจังหวัดในประเทศไทย ไดแก ระยะทางระหวางจังหวัด การมีนิคมอุตสาหกรรม                  

ที่จังหวัดปลายทาง และการมีสถานที่สงมอบและรับตูสินคา

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
        ระยะทางซ่ึงเปนปจจยัทีส่ะทอนใหเหน็ถงึตนทนุการขนสง มอีทิธพิลทางลบตอปรมิาณการขนสง
สินคาโดยรวมระหวางจังหวัด ระยะทางยิ่งไกลยิ่งมีการขนสงระหวางกันนอยลง อยางไรก็ดี เมื่อวิเคราะห                    
แยกตามประเภทการขนสงพบวา ระยะทางมีผลทางลบกับการขนสงทางถนนและการขนสงทางเรือ ซึ่งเปน
ไปในทิศทางเดียวกับการประมาณคาการขนสงโดยรวม แตระยะทางมีผลทางบวกตอการขนสงทางราง  
หมายความวา ถาเปนการขนสงในระยะไกลมักมีการขนสงโดยใชราง เนื่องจากมีตนทุนในการขนสงที่ตํ่ากวา
และสามารถขนสงไดในปรมิาณทีม่ากกวาในคราวเดยีวกนัเมือ่เทยีบกบัการขนสงในลกัษณะอืน่ ดงันัน้สําหรบั
การขนสงระยะไกลจึงควรสงเสริมการขนสงสินคาทางราง ในขณะท่ีการขนสงระหวางจังหวัดในระยะใกลนั้น 

การขนสงทางถนน และทางเรือจะมีผลทางบวกตอการเพิ่มปริมาณการขนสงสินคาไดมากกวา

  ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดมีผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญไมวาจะเปนผลิตภัณฑมวลรวม

ของจังหวัดตนทางหรือปลายทาง  การเพ่ิมขึ้นของประชากรท้ังจังหวัดตนทางและปลายทางทําใหปริมาณ

ความตองการการขนสงระหวางจังหวัดเพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน อาจกลาวไดวาปจจัยที่สะทอนถึงการขยายตัว                      

ของเมืองไมวาจะเปนทางดานประชากรหรือรายได  มีผลทางบวกตอปริมาณความตองการการขนสงระหวาง

จงัหวัดภายในประเทศนัน่เอง  ดงันัน้หากรัฐบาลตองการสงเสรมิใหการคมนาคมขนสงมปีระสทิธภิาพมากขึน้

จึงควรใหความสําคัญกับการสรางโครงสรางพื้นฐานแกจังหวัดที่มีการขยายตัวสูงทั้งดานรายไดและจํานวน

ประชากรเปนหลัก   นอกจากนี้ยังพบวาจํานวนประชากรของจังหวัดตนทางและปลายทางมีผลตอการขนสง

ในแตละประเภทแตกตางกัน กลาวคือ จํานวนประชากรที่จังหวัดตนทางและจังหวัดปลายทางมีผลทางบวก

อยางมีนัยสําคัญตอการขนสงทางถนน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงปจจัยของการขยายตัวของเมืองที่มีมากขึ้นทําให

มีความตองการหรือมีอุปสงคตอการขนสงทางถนนเพิ่มมากข้ึน  ในขณะท่ีจํานวนประชากรท้ังจังหวัดตนทาง

และปลายทางมีอิทธิพลทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการขนสงทางเรือ 

 ตัวแปรดานการผลิตไมวาจะเปนการผลิตดานเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมก็มีผลตอปริมาณ                      

การขนสงสินคาระหวางจังหวัด ถาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเพ่ิมมากข้ึนไมวาจะเปนจังหวัดตนทางและปลายทาง                 

อีกทั้งถาจังหวัดตนทางและปลายทาง  มีทาเรือขนสงสินคาก็จะเปนสิ่งกระตุนทําใหเกิดการขนสงระหวาง
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จงัหวัดนัน้ ๆ  เพิม่ขึน้ การมเีขตนคิมอตุสาหกรรมจะมผีลทางบวกตอการเพิม่ขึน้ของปรมิาณการขนสงระหวาง

จงัหวดัเชนกนั ดงันัน้การสงเสรมิใหมกีารผลติไมวาจะเปนพืน้ทีเ่กษตร หรอืนคิมอตุสาหกรรมยอมสงผลใหเกดิ

การเพิ่มขึ้นของปริมาณการขนสงระหวางจังหวัดได

  การมีนคิมอุตสาหกรรมในจังหวดัปลายทาง มผีลทางลบอยางมนียัสาํคญัตอการขนสงทางถนน                    

ในขณะท่ีสงผลทางบวกตอการขนสงทางรางและทางเรืออยางมีนัยสําคัญ  ดังน้ันการท่ีจังหวัดปลายทาง                   

เปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมจึงมีความตองการการขนสงวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตซึ่งมักจะเปนการขนสง

ทางรางและทางเรือ ดงันัน้เม่ือรฐับาลตองการสงเสริมการขนสงทางรางและทางเรือ จงึควรสรางโครงสรางพ้ืนฐาน

และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อรองรับการขนสงในลักษณะดังกลาวใกลกับนิคมอุตสาหกรรมใน                   

จังหวัดปลายทางนั่นเอง นอกจากนี้ยังพบวาการมีสถานที่สงมอบและรับมอบตูสินคาทั้งจังหวัดตนทางและ

ปลายทางมีผลทางลบตอปริมาณการขนสงโดยรวมอยางมีนัยสําคัญ แตมีผลทางบวกตอปริมาณการขนสง

ระหวางจังหวัดทางเรือ  ดังนั้นอาจกลาวไดวาถาตองการสงเสริมการขนสงทางเรือระหวางจังหวัดใดควรมี                     

การสรางสถานีสงมอบและรับมอบตูสินคา รวมถึงศูนยกระจายสินคาระหวางจังหวัดทั้งสองน่ันเอง

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
        เน่ืองจากขอมลูทุตยิภูมปิรมิาณการขนสงสินคาทีน่าํมาใชในการวิเคราะหงานวจิยัช้ินนีเ้ปนขอมลู

ภาคตัดขวางของป พ.ศ. 2560 ซึ่งงานวิจัยนี้นํามาประมาณคาเพียงปเดียวเทานั้น ดังนั้นการวิจัยในอนาคต      

จงึควรใชขอมูลทีม่คีวามทันสมัยเพ่ิมเติม เพือ่จะสามารถวิเคราะหความสัมพนัธไดถกูตอง และแมนยาํมากข้ึน

นอกจากน้ี  งานวิจัยในอนาคตยังสามารถขยายการวิเคราะหถึงการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการขนสงคนและ

นกัทองเท่ียวระหวางจังหวัดได เพือ่นาํไปกําหนดนโยบายการขนสงสาธารณะระหวางจังหวัดใหมปีระสิทธภิาพ

มากขึ้นในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
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 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหองคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับ

เทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร                  

โดยใชวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ ซึง่มกีารเกบ็แบบประเมินจากผูบริโภคทีเ่คยใชแอปพลิเคชนัโทรศพัทมอืถือส่ังอาหาร

หรือเคร่ืองดื่มจํานวน 400 ตัวอยาง ใชการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) และมีสัมประสิทธิ์                    

ความเช่ือมัน่ของแบบประเมินอยูที ่0.97 จากน้ันนาํขอมูลมาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจดวยวิธวีเิคราะห

องคประกอบหลัก (Principle Component Analysis) และหมุนแกนองคประกอบแบบมุมฉากดวยวิธี                                 

แวริเมกซ (Varimax) ผลวิจัยพบวา องคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของ                 

ผูบริโภคสําหรับธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย                     

1) ความเชื่อมั่นในการไดรับประสบการณอันดี 2) การออกแบบสินคาและบริการตรงตามความตองการ                    

ของลูกคา 3) ความคุมคาที่ไดรับและความเหมาะสมของการจัดสง และ 4) ประโยชนตอสุขภาพซ่ึงสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิมไดทั้งหมดรอยละ 24.601, 19.862, 18.307, และ 8.662 ตามลําดับ
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คําสําคัญ 
 การวิเคราะหองคประกอบ  การตัดสินใจซื้ออาหาร  แอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือ  

Abstract
 This research aimed to factor analyze marketing mix and technology acceptance of                  

consumers for food delivery business through mobile application in Bangkok area. The methodology 

used was quantitative and the questionnaires were collected from 400 samples of consumers, who 

ever used mobile application to order food or beverage by cluster sampling method, with 0.97 

coefficient of reliability value. Then, the data was exploratory factor analyzed by principle component 

factoring method. The orthogonal rotation of axes was conducted by Varimax method.                                           

The result revealed that the components of marketing mix and technology acceptance of                               

consumers for food delivery business through mobile application in Bangkok area comprised of                

1) Good experience reliability 2) Product and service design to fit consumers need 3) Received 

value and delivery suitability, and 4) Health benefit, which accounted for 24.601 %, 19.862 %, 

18.307 %, and 8.662 % of total variance of original variables, consecutively. 

 

Keywords
 Factor Analysis,  Food Purchasing Decision,  Mobile Application

บทนํา
 สิง่สาํคญัทีผู่ประกอบการซ่ึงทาํธรุกจิการคาทกุยคุทกุสมยัปรารถนา คอื การทราบถึงวธิกีารโนมนาว

ใจใหลูกคาเกิดการซ้ือสินคาและบริการซึ่งหากพิจารณาอยางถวนถี่ถึงส่ิงที่มีอิทธิพลตอลูกคาในการเลือกซ้ือ

สินคานั้น สวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีจัดเปนปจจัยสําคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ                  

การทําการตลาดเพื่อผูบริโภคในยุคเศรษฐกิจแบบดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งตองอาศัยการเพิ่มขีด                       

ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจทุกดาน เชน การเพิ่มผลผลิต การลดเวลาและสรางมูลคาใหกับสินคา

และบริการตางๆเปนตน ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวสามารถกระทําผานเทคโนโลยีไมวาจะเปนสมารทโฟน                        

แทบเล็ต หรือเครือขายไรสายความเร็วสูง ทําใหธุรกิจสามารถสรางโอกาสใหมๆ ไดตลอดเวลา (Electronic 

Transactions Development Agency (Public Organization), 2012) อาท ิการรบัประทานอาหารในปจจบุนั

ไมตองอาศยัการเดนิทางไปท่ีรานหรอืยกหโูทรศพัทสัง่อกีตอไปแตสามารถส่ังซือ้สนิคาและรบับรกิารสงถงึบาน

ผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือโดยในประเทศไทยมีแอปพลิเคชันจํานวนมากท่ีเปดใหบริการ แตขณะน้ี                        

มีบางสวนทยอยปดตัวไปเน่ืองจากไมประสบความสําเร็จในการแขงขันเชน Now, Honest bee และ                             

Zab delivery ซึ่งแอปพลิเคชันจัดสงอาหารในประเทศไทยท่ีไมรวมการจัดสงสินคาอุปโภคและบริโภค                    
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(Grocery Products) และยังดําเนินการอยูสามารถจําแนกไดเปน 3 กลุมใหญ ประกอบดวย 1) แอปพลิเคชัน

ประเภทคนกลาง (Marketplace) คือ ผูเชื่อมโยงท้ังรานอาหาร ลูกคา และผูขับข่ี ซึ่งในเชิงสวนประสม                              

ทางการตลาดจะมีจุดเดน ดานความหลากหลายของผลิตภัณฑที่นําเสนอเน่ืองจากไดรวบรวมรานอาหาร                

เล็กใหญไวเปนจํานวนมาก มีราคาคาสงคอนขางสูงเนื่องจากปจจัยเรื่องระยะทางจากรานคาถึงจุดที่ลูกคา              

สั่งอาหาร ดานชองทางการจัดจําหนายน้ันผูบริโภคสามารถเขาถึงแอปพลิเคชันท่ีเปนชองทางหลัก                                  

ไดอยางงายดายโดยมีการสงเสริมการตลาดอยางเขมขน เชน การแจก Code ลดราคา การสงขอความ                       

ผานแอปพลเิคชนั และสือ่สงัคมออนไลน  Social Media หลายชองทาง ซึง่แตละเจาตางชกูลยทุธและจดุขาย

ที่โดดเดน อาทิ Lineman ใชฐานลูกคาจาก  Line รวมกับการขยายฐานรานอาหารพันธมิตรจากการรวมมือ

กบั Wongnai  ดาน Foodpanda นัน้  เดนเรือ่งดานเจาะกลุมลกูคาตางจงัหวดัรวมกบัการใชสือ่ Out of Home 

เพ่ือเขาถึงลูกคา แอปพลิเคชัน Grab  ใชการควบรวมกับแอปพลิเคชัน Uber Eats เพื่อเพ่ิมฐานลูกคาและ

พฒันาตนเองใหกลายเปนซเูปอรแอป สาํหรบัทกุวนัของลูกคานอกเหนอืจากการสัง่อาหาร ดานแอปพลเิคชนั 

GET ซึ่งเปนผูเลนรายใหมจากเครือ GO-Jek อินโดนีเซียโดยใชความหลากหลายในการใหบริการและ

เทคโนโลยี Big Data เพ่ือตอบสนองความตองการลูกคา  ในสวนบริษัทไทยคือแอปพลิเคชัน Eat Ranger                

ไดใชกลยทุธเริม่ใหบรกิารจากหวัเมอืงตางๆ  กอน แลวจงึขยายมาสูกรุงเทพมหานครแตยงัไมมจีดุเดนชดัเจน

เมื่อเทียบกับคูแขง 2) แอปพลิเคชันประเภทรานอาหารที่มีหลายสาขาซึ่งมีสินคาใหเลือกจํากัดเฉพาะของ                

รานตนเองโดยแตละรานมีความแข็งแกรงของตราสินคาโดยสามารถใชขอดีของการมีรานสาขากระจาย                       

อยูทั่วประเทศทําใหคาสงสินคาไมแพงนัก สามารถสงสินคาถึงมือลูกคาอยางรวดเร็ว โดยกิจกรรมสงเสริม              

การตลาดไมไดจํากัดอยูแคชองทางออนไลนเปนหลักแตใชการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการดานอื่นๆ และ

การจัดกิจกรรมโดยสามารถติดตอสื่อสารกับลูกคาผานชองทางออนไลนและออฟไลนเพื่อประสบการณอันดี

แกลูกคา (Omni Channel) อาทิเชน The Pizza  Company ซึ่งใชกลยุทธเพ่ิมสาขารูปแบบ Delivery                             

ใหครอบคลุมทุกหัวเมืองใหญ Mcdonald’s เนนการขยายสาขารูปแบบ Delivery รวมกับ Drive Through                 

ไปในตัว 3) แอปพลิเคชันประเภทผูใหบริการ Messenger ซึ่งเช่ือมโยงลูกคาผูสั่งอาหารและผูขับข่ีเปนหลัก 

ในดานสินคานั้นแอปพลิเคชันประเภทนี้มีจุดดอยเนื่องจากสินคาไมมีความหลากหลายแตกลับมีจุดเดน                    

ดานการบรกิารซึง่ตอยอดมาจากการสงพสัดุเพือ่ลูกคาองคกร เชน Lalamove มรีายไดหลักจากการใหบริการ

กับ Lineman อีกทอดหนึ่ง และ Skootar มุงเนนกลยุทธใหบริการ Messenger มืออาชีพสําหรับลูกคาองคกร

เปนหลัก มีการตั้งราคา และการสงเสริมการตลาดเพื่อกลุมลูกคาธุรกิจโดยมีการกําหนดราคาข้ันตํ่าและ                          

มีการจํากัดขนาดสินคาที่สงเปนตน  (Thai SME Center, 2018) 

 อาหารจัดเปนสินคากลุมปจจัย 4 ที่มีการเติบโตและเปนตลาดท่ีนาจับตามองเพราะในป พ.ศ. 2560 

ตลาดจัดสงสินคาอาหารโดยส่ังผานชองทางออนไลนในประเทศไทยมีมูลคาถึง 26,000-27,000 ลานบาท                  

ซึ่งมีการเติบโตรอยละ 11-15 จากป พ.ศ. 2559 โดยผู บริโภคมีพฤติกรรมหันมาสั่งอาหารผาน                                               

แอปพลิเคชันมากข้ึน เนื่องจากวิถีชีวิตของคนมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางเรงรีบ ลูกคามีขอจํากัดดานเวลา

และตองการความสะดวกสบาย หลกีเลีย่งการจราจรท่ีตดิขดัดวยการส่ังผานชองทางท่ีพฒันาโดยผูใหบรกิาร



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 256266

กลุม Marketplace กลุมรานอาหารที่มีหลายสาขา และผูใหบริการ Messenger ซึ่งลวนมีสวนกระตุน                               

ใหผูบรโิภคใชบรกิารจดัสงอาหารมากข้ึนเปนเงาตามตัว (Prachachat, 2017) โดยแอปพลิเคชันโทรศัพทมอืถอื

กลายเปนสิ่งมีประโยชนในดานการสรางและสงมอบคุณคาตางๆ ใหกับลูกคาเชน การหาขอมูลรานคา                     

และการส่ังซ้ือสินคาเพ่ือสงถึงบานอันจัดเปนบริการท่ีทันทวงทีและโดนใจลูกคามากข้ึนผานการสื่อสารกับ

ลกูคาและการทาํโปรโมชัน่แบบออนไลนผนวกกบัการสรางความมัน่ใจใหแกลกูคาโดยการรวีวิและใหคะแนน

ดานตางๆ อยางรวดเร็วทันใจ (Vaghela, 2018)

 ดานสวนประสมทางการตลาดจัดเปนแนวคิดในการทําใหผูบริโภคสมปรารถนา (Kareh , 2018)                 

ซึ่งในปจจุบันมีการอภิปรายกันเปนวงกวางวาสวนประสมทางการตลาดยุคใหมนั้นควรจะคํานึงองคประกอบ

หลากหลายดานท่ีเกี่ยวกับการวางระบบและกระบวนการ (System and Process) ซึ่งหนีไมพนการใช

เทคโนโลยี รวมถึงการพิจารณาถึงตัวบุคคล (People) ไมวาจะเปนการเขาใจลูกคาอยางถองแท เชน                               

การออกแบบสนิคาใหตรงตามความตองการของลกูคา การตัง้ราคา การใชวธิชีาํระเงนิทีล่กูคาสามารถยอมรบัได 

การบริการติดตามสถานะสินคา การบริหารจัดการการสื่อสารการตลาดในหลากหลายชองทางซึ่งตรงกับ                

ชองทางที่ลูกคาใชและเขาถึงได โดยเฉพาะธุรกิจที่อาศัยชองทางออนไลน รวมถึงการคัดสรรบุคลากร                                

ที่เหมาะสมเขาทํางาน และการอบรมฝกฝนพนักงานผูใหบริการที่คํานึงถึงลูกคาเปนสําคัญ ซึ่งการบริหาร                 

สวนประสมทางการตลาดใหมปีระสทิธภิาพนัน้จาํเปนตองผสานเขากบัการประยกุตใชเทคโนโลยอียางเหมาะสม

เพ่ือใหเขากับบริบทแหงยุคดิจิทัล อนึ่งในการรับเอาเทคโนโลยีตางๆ ของผูบริโภคมาใชนั้นพบวา  มีทฤษฎี                 

ที่ถูกกลาวถึงในวงกวางคือตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ซึ่งมี                              

ความสําคัญในการชวยใหนักการตลาดสามารถเลือกเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับสินคาของตน                              

มาประกอบการวางกลยุทธทางการตลาดเพื่อประสิทธิภาพดานการขาย การสงเสริมการขาย และการสราง

ความผูกพันกับลูกคา แตในอีกมุมหน่ึงการศึกษาตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยียังมีความจํากัดอยูเฉพาะ                     

สิ่งที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสําหรับกลุมสังคมกลุมหนึ่งเทานั้นซึ่งในบริบทของการตลาดยังมี      

การศึกษาอยูไมมากนักและนําไปสูขอแนะนําวานักการตลาดควรประยุกตใชทฤษฎีนี้ในการพิจารณาใช

เทคโนโลยีที่กําลังเปนที่นิยมและมีแนวโนมในการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดงายและมีประสิทธิภาพ                    

(Payakkapong, 2017, 128-136).

 สาํหรบับรบิทของโลกยคุดิจทิลัในปจจบุนัพบวา  ปจจยัดานสวนประสมทางการตลาดมไิดเปนปจจยั

กลุมเดียวท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของลูกคาแตยังพบวาปจจัยดานอ่ืนๆ เชน ทัศนคติ ลวนมี                    

ผลตอการตัดสินใจซ้ือโดยมีระดับขนาดอิทธิพลท่ีมากกวา และผูบริโภคใหความสําคัญกับรานอาหารท่ีมี                          

ชองทางการส่ังซือ้ออนไลนมากทีส่ดุ โดยไมตองเหน็หรอืสมัผสัสนิคากอนอกีดวย (Choketaworn & Donkwa, 

2017, 79-88) และยังมีการแนะวาควรมีการผนวกรวมตัวแปรอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ                               

ของผูบริโภคเพื่อบริบทที่เหมาะสมในการศึกษาดานการตลาด เชน ราคาที่ลูกคาตองจายรวมกับตัวแปรของ

ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีที่ศึกษาเก่ียวกับการยอมรับการทําธุรกรรมทางโทรศัพทมือถือของผูบริโภค 

(Kleijnen, Wetzels & de Ruyter, 2004) และจากการศึกษาการปรับตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยีในขอบเขต
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การวิจัยสําหรับกลุมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) พบวา การสื่อสารทางการตลาดกับเทคโนโลยี

สมัยใหมยังชวยเพ่ิมแนวโนมในการซ้ือสินคาและทําใหจํานวนของผูเยี่ยมชมเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(E-commerce Website) มจีาํนวนมากกวาปกต ิ(Fedorko, Bacik & Gavurová, 2018) หลังจากไดพจิารณาแลว  

ทมีวจิยัจึงมีความตองการท่ีจะปรับใชองคประกอบของทฤษฎีตวัแบบการยอมรบัเทคโนโลยนีีเ้พือ่เช่ือมโยงกบั

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดในแงการเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคเนื่องจากมี                      

ความเก่ียวของกับการพฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือของลูกคาเชนเดียวกัน  นอกจากน้ีทมีวจัิยมคีวามเห็นวาทฤษฎี

สวนประสมทางการตลาด (4Ps) เปนตัวทฤษฎีที่ถูกใชมาเปนระยะเวลานานซ่ึงอาจไมเพียงพอตอบริบท                   

ของยุคปจจุบัน  ทีมวิจัยจึงตองการจัดกลุมและสรางตัวแปรใหมที่มีความเหมาะสมกับบริบทของงานวิจัยเชิง

การตลาดที่เกี่ยวของกับการจัดสงสินคาอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือเพื่อผูประกอบการและ                           

ผูสนใจทั่วไปสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการใชเปนตัวแปรสําหรับการศึกษาองคความรูของ                       

กลุมธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกลาวอันจะนํามาซึ่งความสําเร็จเชิงธุรกิจตอไป

วัตถุประสงค
  เพื่อวิเคราะหองคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับ

ธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
 1. แนวคิดดานสวนประสมทางการตลาด 
                   สวนประสมทางการตลาดยังคงเปนเคร่ืองมอืสาํคญัสําหรบัการตลาดยุคใหมเพือ่ธรุกจิซึง่สามารถ

นําไปสรางผลิตผลเพ่ือตอบสนองกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งสวนประสมทางการตลาดน้ันไดหลอมรวมทุกส่ิง                    

ที่ธุรกิจสามารถกระทําไดเพื่อสรางคุณคาและความผูกพันแกผูบริโภคอันประกอบดวย 

  1.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงสินคาและบริการซึ่งบริษัทเสนอใหแกลูกคา ซึ่งรวมถึง                          

ความหลากหลาย คุณภาพ การออกแบบ คุณลักษณะ ตราสินคา บรรจุภัณฑ และการบริการ

  1.2 ราคา (Price) คอืสิง่ทีผู่บรโิภคอยากจายใหสนิคาและบริการ สามารถจําแนกไดเปน ราคา

ที่ตั้งไวกอนหักสวนลด ราคาที่ใหสวนลด ราคาสวนยอมให ชวงเวลาการชําระเงิน และเง่ือนไขการใหสินเชื่อ

ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหมอยางการจับจายผาน E-commerce Platform ทําใหผูผลิตสามารถต้ังราคาขายสินคา

ใหลูกคาโดยตรงโดยไมผานคนกลางอีกตอไป

  1.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือการนําสินคาเขาถึงผูบริโภค ซึ่งจําแนกไดเปน                         

ชองทางการซ้ือขาย การครอบคลุมของชองทางการจัดจาํหนาย ตาํแหนงทีต่ัง้  การจัดการสนิคาคงคลงั  การขนสง

และโลจิสติกส การเลือกชองทางการจัดจําหนายแบบไมมีหนารานหรือแบบออนไลน ยังสามารถชวยเพิ่ม               

การรับรูตราสินคามากขึ้นอีกดวย



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 256268

  1.4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือการติดตอสื่อสารระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อสราง

ทัศนคติ แจงขาวสารจูงใจ เตือนความจํา ใหผู บริโภคเกิดการรับรูถึงตัวสินคาและบริการ ซึ่งกิจกรรม                         

ทางการตลาดสามารถกระทําไดหลายรูปแบบ เชน โฆษณา ในสื่อชองทางตางๆ ทั้งปกติและดิจิทัล หรือ                  

การทํากจิกรรมทางการตลาดดวยการลด แลก แจก แถม การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) โดยหนวยขาย

หรือพนักงานขาย การประชาสัมพันธ เปนตน (Kotler & Armstrong, 2018, 77-79) ทั้งนี้ หากผูประกอบการ

รูจกันําเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใชในการสงเสรมิการตลาดกจ็ะสามารถเพิม่ขดีความสามารถทางการแขงขนั

ไดหลากหลายวิธี อาทิ การรูจักจัดการปริมาณขอมูลในยุคสังคมดิจิทัลซึ่งมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว                    

จากหลายแหลงขอมูลและหลากหลายลักษณะ (Big Data) หากผูประกอบการสามารถวิเคราะห Big Data 

เพื่อใหเกิดคุณคาดานการจัดโปรโมชั่น หรือ โฆษณา ประชาสัมพันธได (Sujima, 2016, 17-31) ก็จะเกิด                 

ความไดเปรียบทางการแขงขัน ทายที่สุดหากธุรกิจสามารถเขาใจถึงความตองการของผูบริโภค และสามารถ

จัดส่ิงกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสมกับความตองการของกลุมลูกคาแลวยอมจะเปนเครื่องมือที่สามารถ

กระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการไดซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมการซ้ือในที่สุด  

 2. แนวคิดตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)
               ในยุคดิจิทัลน้ันไมวาเทคโนโลยีจะมีความกาวไกลไปเทาใดแตหากธุรกิจขาดความสามารถ                  

ในการโนมนาวผูบริโภคใหยอมรบัและเร่ิมใชเทคโนโลยนีัน้แลวคงจะไมสามารถเกดิการซือ้ขายแลกเปล่ียนกนั    

ไดในทีส่ดุ กระบวนการยอมรบัการใชเทคโนโลยใีหมของผูบริโภคไดถกูพูดถงึผานตวัแบบการยอมรบัเทคโนโลยี 

(Technology Acceptace Model: TAM)  ซึ่งพบวาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีใหมๆ คือปจจัย

ภายนอกเชน ปจจัยสวนบุคคล สังคม องคกร เปนตน การรับรูความงายของการใช การรับรูถึงประโยชนของ

เทคโนโลยีนั้น ทัศนคติที่มีตอการใชงาน พฤติกรรมท่ีตั้งใจจะใชเทคโนโลยีนั้น รวมถึงการนําเทคโนโลยีนั้น                

มาใชงานจริง (Davis, Bogozzo & Warshaw, 1989, 982-1003)  ซึ่งตอมามีการพัฒนาตอยอดทฤษฎีนี้                    

ขึ้นเปนแนวคิดตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีที่ 2 (Technology Acceptance Model 2: TAM2) โดยมีการนํา

ปจจัยที่มีอิทธิพลและองคประกอบตางๆ เพ่ิมเติมเขาไปเพื่อเปนแนวทางการสรางตัวกระตุนใหลูกคาเกิด                  

ความสนใจในการซื้อสินคาซึ่งประกอบดวย บรรทัดฐานของสังคม ภาพลักษณ การตัดสินใจโดยสมัครใจ 

ประสบการณ ความสอดคลองกับงานที่ทํา คุณภาพของผลผลิต การเห็นผลท่ีจะไดรับ การรับรูความงายของ

การใช การรับรูถึงประโยชน ความตั้งใจที่จะใช และพฤติกรรมการใช (Venkatesh & Davis, 2000, 186-204) 

ตอมามีการคนพบวาการรับรูความงายของการใช  การรับรูถึงประโยชน และการรับรูถึงความเพลิดเพลิน                 

ยงัเปนตวัยกระดบัทศันคตขิองลกูคาและความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมทีม่ตีอรานคาปลกีออนไลนได (Hyun, Fiore 

& Kim, 2006, 621-644)  และในแงการตลาด ทฤษฎีนี้ยังถูกใชอธิบายการยอมรับและการเร่ิมใชเทคโนโลยี

รูปแบบใหม เชน โซเชียลมีเดียอยางหลากหลายของผูบริโภค (Weerasinghe, Chandanie & Hindagolla, 

2018, 142-153) นอกจากนี้ Payakkapong (2017, 128-136) ยังพบวา การรับรูประโยชน การรับรูความงาย

และทัศนคติตอการใชเทคโนโลยีมีความสัมพันธตอความต้ังใจแสดงพฤติกรรมซ่ึงจะนําไปสูการยอมรับใช

เทคโนโลยีจริงในที่สุด 
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 3. แนวคิดการตลาดผานโทรศัพทมือถือและเสนทางเดินของลูกคาแบบดิจิทัล (Mobile    
Marketing and Digital Customer Journey)
               การทาํการตลาดผานโทรศัพทมอืถือ (Mobile Marketing) คอืรปูแบบใหมของการตลาดทางตรง 

(Direct Marketing) ที่สอดรับกับพฤติกรรมผูบริโภคยุคใหมซึ่งเปนรูปแบบท่ีมีการเติบโตรวดเร็วที่สุดใน                           

ยุคปจจุบันโดยเปนการทําการตลาดที่อาศัยเครื่องมือของการตลาดแบบดิจิทัลเชน เว็บไซต วีดีโอออนไลน                    

อีเมล โฆษณาผานโทรศัพทมือถือ แอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถเขาถึงผูบริโภคโดยตรงแบบไมจํากัดสถานที่และ

เวลาซึ่งการใชอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถืออยางกวางขวางนี้กอเกิดผลอันใหญหลวงกับทั้งผูบริโภคและ

นักการตลาดอยางเลี่ยงมิได (Kotler & Armstrong, 2018, 513-515) การทําการตลาดผานโทรศัพทมือถือ             

ยังจัดเปนเรื่องที่ทวีความจําเปนสําหรับผูประกอบการในประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศ                            

ทีป่ระชากรใชเวลาบนอนิเทอรเน็ตสูงสดุเปนอนัดบั 3 ของโลกในป ค.ศ. 2019 โดยใชเวลาโดยเฉล่ียถึง 9 ชัว่โมง 

11 นาทีตอวัน (Bangkok Business Online, 2019) อยางไรก็ตามการทําการตลาดผานโทรศัพทมือถือให 

ประสบความสําเร็จนั้นยังตองอาศัยการศึกษาเร่ืองเสนทางเดินของลูกคาแบบดิจิทัล (Digital Customer 

Journey) ซึง่หมายถงึลาํดับขัน้ตอนของพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ของลกูคาตัง้แตการรูจกัสนิคาและบรกิาร เกดิการ

พิจารณา (Consider) การประเมินทางเลือก (Evalute) จนเกิดการซื้อ (Buy) จากนั้นจึงเขาสูวงจรแหง                        

ความภักดีตอสินคาและบริการ (Loyalty Loop) ซึ่งการใชเคร่ืองมือของการตลาดแบบดิจิทัลเขามาเกี่ยวของ

จะสามารถลดทอนระยะเวลาในการพิจารณาสินคาของลูกคาใหสั้นลง  อีกท้ังยังนําลูกคาไปสูวงจรแหง                  

ความภักดีของสินคาและบริการไดโดยตรงอีกดวย (Edelman & Singer, 2015)

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
               ประชากรไดถูกกําหนดเปนกลุมคนอายุ 20-40 ป ที่เคยใชบริการสั่งซ้ืออาหารจากบริษัท                            

จดัสงอาหารในชองทางออนไลนผานแอปพลิเคชนัโทรศพัทมอืถือภายใน 12 เดือนทีผ่านมา ซึง่เปนผูมภีมูลิาํเนา

อาศัยอยูในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร เนือ่งจากทีมวิจยัพบวา Bangkok Metropolitan Administration, 

Strategy and Evaluation  Department (2016) ไดกําหนดกลุมพ้ืนที่ที่มีผูอาศัยอยูหนาแนนมากเน่ืองจาก

เปนบริเวณที่อยูอาศัย สํานักงาน แหลงทองเท่ียว การคาและการบริการซ่ึงมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร                   

เขตเศรษฐกิจดังกลาวประกอบดวย กลุมการปกครอง 5  กลุม ซึ่งมีจํานวนประชากรรวม 2,504,561 คน คือ 

1) กลุมพระนครเหนือ หมายถึง ชื่อเรียกพื้นที่ที่รวมเอาเขตดอนเมือง บางเขน ลาดพราว สายไหม หลักส่ี                       

เขาดวยกัน มีสัดสวนจํานวนประชากรคิดเปนรอยละ 31.4 ของจํานวนประชากรในเขตเศรษฐกิจทั้งหมด                   

2) กลุมวิภาวดี หมายถึง ชื่อเรียกพื้นที่ที่รวมเอาเขตจตุจักร ดินแดง บางซื่อ พญาไท ราชเทวี หวยขวาง                          

เขาดวยกัน มีสัดสวนจํานวนประชากรคิดเปนรอยละ 25.2 ของจํานวนประชากรในเขตเศรษฐกิจทั้งหมด                  

3) กลุมเจาพระยา หมายถึง ชื่อเรียกพ้ืนที่ที่รวมเอาเขตคลองเตย บางคอแหลม บางนา พระโขนง ยานนาวา 

เขาดวยกัน มีสัดสวนจํานวนประชากรคิดเปนรอยละ 18.3  ของจํานวนประชากรในเขตเศรษฐกิจท้ังหมด                     
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4) กลุมตากสิน  หมายถึง ชื่อเรียกพื้นที่ที่รวมเอาเขตจอมทอง ภาษีเจริญ  ราษฎรบูรณะ เขาดวยกัน มีสัดสวน

จํานวนประชากรคิดเปนรอยละ 14.6  ของจํานวนประชากรในเขตเศรษฐกิจทั้งหมด และ 5) กลุมลุมพินี                              

หมายถึง ชื่อเรียกพื้นที่ที่รวมเอาเขตบางรัก ปทุมวัน วัฒนา สาทร เขาดวยกันมีสัดสวนจํานวนประชากร                       

คดิเปนรอยละ 10.5  ของจาํนวนประชากรในเขตเศรษฐกจิทัง้หมด (Bangkok Metropolitan Administration, 

Department of City Planning and Urban Development,  2004 ; Bangkok Metropolitan Administration, 

Strategy and Evaluation Department, 2016) ในการกําหนดกลุมตัวอยาง  ทีมวิจัยทราบจํานวนประชากร

ในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครแตไมทราบจํานวน ประชากรที่มีประสบการณใชงานแอปพลิเคชัน                       

สัง่อาหารท่ีแนชดั  ดงันัน้ทมีวิจยัจงึกาํหนดกลุมตัวอยางโดยอางองิสตูรของ Cochran (1953) ทีร่ะดบัความเช่ือมัน่

รอยละ 95 ทาํใหไดขนาดของกลุมตวัอยางในการวิจยั จาํนวน 384 ตวัอยาง จากน้ันทาํการปรับเปน 400 ตวัอยาง

ซึ่งเปนไปตามเกณฑการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติการวิเคราะห                         

องคประกอบ คือ จํานวนกลุมตัวอยางควรมากกวาตัวแปรอยางนอย 10 เทา (Vanichbuncha, 2018, 11)              

ตอจากน้ันจึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) โดยแบงสัดสวนตัวอยางใหสอดคลองกับ

จํานวนประชากรซึ่งเปนผูมีภูมิลําเนาอาศัยอยูในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ดังที่กลาวไวขางตน                     

โดยคํานวณจากจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน และทําการแบงตามสัดสวนจํานวนประชากรในแตละกลุมคือ 

1) กลุมพระนครเหนอืมสีดัสวนจาํนวนประชากร รอยละ 31.4 ในเขตเศรษฐกจิของกรุงเทพมหานคร จงึกาํหนด

ใหเกบ็ขอมูลจากผูทีม่ภีมูลิาํเนาอยูในพ้ืนท่ีนัน้ 126 คน 2) กลุมวิภาวดี มสีดัสวนจํานวนประชากรรอยละ 25.2 

ในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครจึงกําหนดใหเก็บขอมูลจากผูที่มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีนั้น 100 คน                         

3)  กลุมเจาพระยา มีสัดสวนจํานวนประชากรรอยละ 18.3 ในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร จึงกําหนด             

ใหเก็บขอมูลจากผูที่มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนที่นั้น 73 คน 4) กลุมตากสิน มีสัดสวนจํานวนประชากรรอยละ 14.6 

ในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครจึงกําหนดใหเก็บขอมูลจากผูที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่นั้น 59 คน และ           

5) กลุมลมุพนิ ีมสีดัสวนจาํนวนประชากรรอยละ 10.5 ในเขตเศรษฐกจิของกรงุเทพมหานคร จงึกาํหนดใหเกบ็

ขอมูลจากผูมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนที่นั้น 42 คน

 2. ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารสาร บทความ ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยดาน                  

สวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งทีมวิจัยไดประมวลแนวคิดไว 5 ดาน คือ                             

1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย 4) ดานการสงเสริมการตลาด 5) ดานการ

ยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งเปนตัวแปรเชิงปริมาณทั้งหมดจํานวน 36 ตัวแปร ซึ่งสอดคลองกับขอตกลงเบื้องตน               

ของการวิเคราะหองคประกอบซึ่งกําหนดใหตัวแปรเปนเชิงปริมาณ (Vanichbuncha, 2018, 11)

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบประเมินที่พัฒนาขึ้นโดยผูวิจัยดําเนินการสรางตามข้ันตอน 

ดังตอไปนี้ 
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  3.1 พิจารณาหัวขอปญหา วัตถุประสงคของการวิจัยและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อ                    

ใชเปนแนวทางในการสรางแบบประเมิน โดยแบงออกเปน 2 ตอนคือ  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ                            

แบบประเมิน ประกอบดวยสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินไดแก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชพี รายได 

และขอมูลการใชแอปพลิเคชัน  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบประเมินเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาดและปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีโดยมีคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ                           

ประกอบดวย 40 ขอคําถามหรือ 40 ตัวแปรซึ่งใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว  

  3.2 จัดพิมพเอกสารแบบประเมินเพื่อนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือในการวิจัย โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ไดรับคา Index of Item 

Objective Congruence (IOC) ระหวาง 0.67-1.00 จาํนวน 40 ขอคําถาม ซึง่คิดเปนคะแนนรวมของขอคําถาม

ทุกขอคือ 0.99 คะแนน หลังจากนั้นทีมวิจัย ทําการปรับแกไขแบบประเมิน โดยมีขอคําถามทั้งหมดคือ 36 ขอ 

และนําไปทดสอบกับกลุมผูตอบแบบประเมินทีม่ลีกัษณะใกลเคยีงกับตวัอยาง จาํนวน 30 คน  จากน้ันวเิคราะห

คาความเช่ือมัน่ของแบบประเมินโดยหาคาสมัประสิทธิแ์อลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

โดยขอคําถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดจํานวน 28 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมิน 

เทากับ 0.97 และขอคําถามปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีจํานวน 8 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น                  

ของแบบประเมินเทากับ 0.96 

 4. การเก็บรวบรวมขอมลู
  ทีมวิจัยไดนําแบบประเมินเก็บขอมูลของกลุมตัวอยาง ณ พื้นที่ที่อยูในแตละกลุมเขตเศรษฐกิจ

ตามสัดสวนจํานวนกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว  โดยทีมวิจัยคัดเลือกผูที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตน้ันดวยวิธีการ                 

คัดเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Selection) เพื่อสอบถามภูมิลําเนาของผูตอบแบบประเมิน                                       

วาตรงกับเขตนั้นๆ จริง แลวจึงนําแบบประเมินออนไลนผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส คือ สมารทโฟน                                 

และแท็บเล็ต มาใชในการเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางซึ่งไดรับแบบประเมินกลับคืนทั้งส้ิน 400 ชุด จากนั้นได

รวบรวมขอมูลจากแบบประเมินทั้งหมดเพ่ือตรวจสอบความครบถวนกอนนํามาวิเคราะหขอมูล

 5. การวิเคราะหขอมูล
  5.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไป
   วิเคราะหขอมูลทั่วไปโดยใชวิธีวิเคราะหความถ่ีและรอยละ

  5.2 การทดสอบขอตกลงเบ้ืองตน
   การทดสอบขอตกลงเบือ้งตนดวยการวิเคราะหองคประกอบโดยหาคาดชัน ีKaiser-Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) โดยใชเกณฑคือคา KMO ตองมากกวาหรือเทากับ 0.5             

ซึ่งหากถาคา KMO เขาสูหนึ่ง แสดงวาเทคนิค Factor Analysis เหมาะสมกับขอมูลที่มีอยู จากนั้นทําการ                

หาคา Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเปนคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานโดยหากไดคานอยกวา 0.05                          

จึงสามารถสรุปไดวาตัวแปรตางมีความสัมพันธกัน สามารถใชเทคนิค Factor Analysis ได (Vanichbuncha, 

2018, 13-23)
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  5.3 วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)
   วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจโดยสกัดปจจัยดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก                     

(Principal Component Analysis) และใชวิธีการหมุนแกนองคประกอบแบบมุมฉากดวยวิธีแวริแมกซ                       

(Varimax) เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรและจัดกลุมโดยใชคา Factor Loading พิจารณา                

ตั้งชื่อองคประกอบที่ไดใหสอดคลองกับลักษณะของตัวแปรที่อยูในองคประกอบนั้น แลวจึงนําเสนอตัวแปร                     

ที่ไดในแตละองคประกอบ 

ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไป
              ผูตอบแบบประเมินเปนเพศหญิงมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 64 สวนใหญมีอายุระหวาง 20-25 ป

คิดเปนรอยละ 58.2 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 52.0 มีอาชีพสวนใหญ คือ นักศึกษาและ

พนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 78.1 โดยมีรายไดเฉลี่ยตํ่ากวา 15,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 52.8                    

โดยแอปพลิเคชันที่กลุมตัวอยางเคยใชบริการสั่งซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ The Pizza Company                             

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.6 รองลงมาคือ Lineman คิดเปนรอยละ 19.3 และ Mcdonald’s  คิดเปนรอยละ 

18.5 ตามลําดับ

 2. การทดสอบขอตกลงเบ้ืองตนในการวิเคราะหองคประกอบ
            จากการวิเคราะหพบวา คาดัชน ีKaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 

คือ 0.969 และคา Bartlett’s Test of Sphericity Significant คือ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 ทําใหสามารถสรุป     

ไดวาตัวแปรทั้งหลายมีความสัมพันธกันมากและมีความเหมาะสมท่ีจะใชเทคนิค Factor Analysis

 3. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
      ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจและสกัดปจจัยดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก                    

(Principle Component Analysis) โดยใชวิธีหมุนแกนมุมฉากแบบ Varimax แสดงไดดังตารางที่ 2

  3.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบหลัก
ตารางท่ี 2 
คาไอเกน รอยละของความแปรปรวน และรอยละสะสมของความแปรปรวนในแตละองคประกอบ

 
 

  

1 8.856 24.601 24.601 
2 7.150 19.862 44.463 
3 6.591 18.307 62.770 
4 3.118 8.662 71.432 

รอยละสะสมของ
ความแปรปรวน
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 จากตารางท่ี 2 พบวา คาไอเกน (Eigen Values) ขององคประกอบท่ีไดมีคามากกวา 1 ทั้งหมด                     

คารอยละความแปรปรวนสะสมทั้ง 4 องคประกอบ มีคาเทากับ 71.432 สามารถอธิบายไดวาองคประกอบ

สวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรบัธุรกจิจดัสงอาหารผานแอปพลิเคชัน

โทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานครประกอบไปดวยองคประกอบท้ังหมด 4 องคประกอบโดยองคประกอบ

ทั้งหมดสามารถเปนองคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับ

ธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานครไดรอยละ 71.432 

 จากนั้นทีมวิจัยไดพิจารณาจัดใหตัวแปรแตละตัวเขาอยูในองคประกอบที่มีคานํ้าหนักองคประกอบ 

(Factor Loading) สูงสุดเพียงองคประกอบเดียวเมื่อเทียบกับองคประกอบอ่ืนๆ (Vanichbuncha, 2018, 16) 

และสามารถจัดตัวแปรเขาองคประกอบไดครบทั้ง 36 ตัวแปร โดยองคประกอบใหมทั้ง 4 องคประกอบไดรับ

การตั้งชื่อใหสื่อความหมายครอบคลุมกับตัวแปรในแตละองคประกอบหลังปรับหมุนแกน ดังนี้

  3.2 การตั้งชื่อองคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของ
ผูบริโภคสําหรับธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร
                 องคประกอบที่ 1 บรรยายดวยตัวแปรจํานวน 13 ตัวแปร ไดแก F5.4, F5.7, F5.6, F5.3, 

F5.8, F5.2, F5.5, F4.4, F5.1, F4.6, F4.5, F4.8, F4.7 ซึ่งมีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบระหวาง 0.633 

– 0.798 แสดงถึงตัวแปรท้ัง 13 ตัวแปรนี้เปนสวนประกอบท่ีสามารถรวมกันบรรยายองคประกอบน้ีไดดีที่สุด

ซ่ึงถูกตั้งช่ือใหมใหครอบคลุมรายละเอียดของตัวแปรวา “ความเช่ือม่ันในการไดรับประสบการณอันดี”                           

โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 24.601  

   องคประกอบที่ 2 บรรยายดวยตัวแปรจํานวน 10 ตัวแปร ไดแก F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, 

F1.6, F1.10, F1.9, F1.5, F1.11, F1.8 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบระหวาง 0.580 – 0.789                       

แสดงถึงตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปรนี้เปนสวนประกอบที่สามารถรวมกันบรรยายองคประกอบน้ีไดดีที่สุดซ่ึงถูก                  

ตั้งชื่อใหมใหครอบคลุมรายละเอียดของตัวแปรวา “การออกแบบสินคาและบริการตรงตามความตองการ                  

ของลูกคา” โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 19.862  

   องคประกอบที่ 3 บรรยายดวยตัวแปรจํานวน 12 ตัวแปร ไดแก F3.4, F3.1, F3.2, F3.3, 

F3.5, F4.1, F2.1, F4.2, F2.3, F2.2, F2.4, F4.3 ซึง่มคีานํา้หนกัตัวแปรในองคประกอบระหวาง 0.509 - 0.693 

แสดงถึงตัวแปรทั้ง 12 ตัวแปรนี้เปนสวนประกอบที่สามารถรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุดซ่ึงถูก               

ตั้งช่ือใหมใหครอบคลุมรายละเอียดของตัวแปรวา “ความคุมคาที่ไดรับและความเหมาะสมของการจัดสง” 

โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 18.307  

   องคประกอบท่ี 4 บรรยายดวยตัวแปรจํานวน 1 ตวัแปร ไดแก F1.7 ซึง่มคีาน้ําหนักตวัแปร

ในองคประกอบคือ 0.703 ซึ่งถูกต้ังชื่อใหมใหครอบคลุมรายละเอียดของตัวแปรวา “ประโยชนตอสุขภาพ”               

โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 8.662

   ทัง้น้ีตวัแปรตางๆ สามารถแจกแจงรายละเอียด และสามารถเปรียบเทียบตัวแปรท่ีไดจาก

การทบทวนวรรณกรรมและจากการวิเคราะหองคประกอบดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 
การเปรียบเทียบตัวแปรที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมและผลจากการวิเคราะหองคประกอบสวนประสม                              
ทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือ                           

ในเขตกรุงเทพมหานคร
 

  

  
F1.1  F1.2           

  F1.3    
F1.4   F1.5 

 F1.6  F1.7 
 F1.8        

 F1.9 
 F1.10 
 F1.11  

F5.4  F5.7                 
 F5.6             

 F5.3  F5.8 
 F5.2            

 F5.5            
 F4.4  F5.1 

 F4.6 
  F4.5           

 F4.8  

 
 

F2.1  ( )                 
 F2.2 
 F2.3              

F2.4               
 

F1.1  F1.2                      
 F1.3  F1.4 

 F1.6  F1.10 
 F1.9             

 F1.5  
F1.11  F1.8                  
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ตารางท่ี 2 
การเปรียบเทียบตัวแปรท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและผลจากการวิเคราะหองคประกอบสวนประสม                            

ทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือ                   

ในเขตกรุงเทพมหานคร (ตอ)
 

  
F3.1   F3.2 

 F3.3        
 F3.4  

F .     
 

F3.4  F3.1  
F3.2  F3.3         

 F3.5 
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อภิปรายผลการวิจัย
 การศึกษาในครั้งนี้พบวาองคประกอบของสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของ

ผูบริโภคสําหรับธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 4                        

องคประกอบดังภาพที่ 1 ซึ่งประกอบดวย

ภาพที่ 1: องคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับ
ธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร

       องคประกอบที ่1 ความเชือ่มัน่ในการไดรบัประสบการณอนัด ีคอื ความมัน่ใจในคณุคาของของสนิคา  

และบรกิารทีถ่กูประเมนิและเขาใจโดยลกูคา ประกอบดวยตัวแปร ความสอดคลองกบัวถิชีวีติ ความนาเชือ่ถอื 

และความปลอดภัย การท่ีบุคคลแวดลอมใชบริการหรือมีการพูดถึงแอปพลิเคชันน้ี ภาพลักษณของตัวผูใช                  

ตอคนอื่น ความเสถียรของระบบในการใชงาน ประสบการณในการใชแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในอดีต   

ประโยชนของแอปพลเิคชนั มกีารโฆษณาทางโซเชยีลมเีดยี การเลอืกแอปพลเิคชนันีโ้ดยสมัครใจ มกีารประชาสมัพนัธ

แอปพลิเคชันใหเปนที่รูจักผานสื่อตางๆ อยางทั่วถึง  มีการรีวิวสินคาและการใชงานเสมอ พนักงาน สงสินคา

ใหบริการดี และมีการสงขอมูลขาวสารใหลูกคาเสมอ โดยมีความสอดคลองกับแนวคิดของ  Kotler &                         

Armstrong (2018, 38) ซึง่เชือ่วาผูบรโิภคจะตัดสนิใจซ้ือโดยอาศัยการประเมินประโยชนทีไ่ดรบัเทยีบกบัตนทนุ

ที่ลูกคาเสียไปซ่ึงคุณประโยชนรวมทั้งมวลท่ีผู บริโภคคาดหวังจากผลิตภัณฑและบริการน้ัน  เกิดจาก                                

สิ่งท่ีธุรกิจมอบใหและสื่อสารผานกิจกรรมและชองทางตางๆ และทําใหเกิดการรับรูของผูบริโภค โดยคุณคา    

ที่ลูกคาไดรับโดยไมไดมีแตตัวสินคาเพียงอยางเดียวแตยังรวมถึงประสบการณอันดีที่ลูกคารับรู รูสึกและ                    

เขาใจได ซึ่งตรงกับขอคนพบของ Schmitt (1999, 53) คือ องคประกอบของประสบการณที่นักการตลาด

สามารถสรางใหแกลูกคาแบงเปน ดานประสาทสัมผัส  ดานความรูสึก ดานความคิด ดานกายภาพ                                

ดานพฤติกรรมและวิถชีวีติ และดานภาพลักษณทางสังคมซ่ึงเปนผลมาจากกลุมอางอิงของลูกคา ซึง่การมอบ

ประสบการณใหลกูคาเชือ่มัน่จะตองกระทาํผานการสือ่สารขอมลูในรูปแบบตางๆ เชน ภาพ คาํพดูของพนักงาน 

การนําเสนอสินคา และสื่อออนไลน เปนตน 

 องคประกอบที ่2 การออกแบบสนิคาและบรกิารตรงตามความตองการของลกูคา คอื การสรางสนิคา

และบริการใหตรงใจลูกคา ประกอบดวยตัวแปร ไดแก  มีสินคาตรงความตองการ  มีบริการที่ตรงตาม                         

ความตองการ  สนิคามใีหเลอืกหลากหลาย  สนิคามคีณุภาพด ี สนิคารสชาติอรอย  ตราหรอืแบรนดของบรษิทั
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สินคามีความนาเชื่อถือ  ขนาดของสินคาพอเหมาะตอความตองการ  สินคามีการออกแบบตกแตงรูปลักษณ

ที่ดี การบริการหลังการขายท่ีดี  สินคามีบรรจุภัณฑที่ตรงตามความตองการซึ่งสอดคลองกับแนวคิดระบบ               

การออกแบบสินคา-บริการของ Scherer, Kloechner, Ribeiro, Pezzptta & Pirola (2016, 341-346)                         

โดยการออกแบบสนิคาและบรกิารจะตองเปนไปตามความตองการของลกูคาซ่ึงเปนสิง่สําคัญทีส่ดุกอนลงมือผลิต

สินคานั้นเพื่อจําหนาย นอกจากนี้ในเชิงการสั่งสินคาออนไลนของผูบริโภคยังพบวา  การมีสินคาที่มีคุณภาพ

ตรงตามความตองการ และการมีสินคาใหเลือกหลากหลาย และมีความนาเช่ือถือ ยังเปนองคประกอบสอง

ลําดับตนๆ ที่ทําใหเกิดการตัดสินใจสั่งซื้อมากที่สุด (Reaumsri & Patsinee, 2019, 104)

 องคประกอบที่ 3 ความคุมคาที่ไดรับและความเหมาะสมของการจัดสง หมายถึง ความคุมคา                       

จากกจิกรรมตางๆ ของผูขายในดานการตลาดและความเหมาะสมดานการบริการสงสนิคาซ่ึงประกอบดวยตัวแปร 

ไดแก สินคาไมเคยขาดเวลาส่ัง พื้นที่ที่ใหบริการมีความเหมาะสม พื้นที่ที่ใหบริการครอบคลุมทั่วถึง                                       

มีรานหรือผูขายอาหารใหเลือกหลากหลายเจา การสงสินคาถึงลูกคามีประสิทธิภาพ  สามารถติดตาม                      

สถานะการสงได มีกิจกรรมสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม อยูเสมอ ราคาสินคา (รวมคาขนสง)                                                      

กอนสวนลดมีความเหมาะสม มีการสะสมแตมจากยอดซื้อเพื่อสิทธิประโยชน  วิธีชําระเงินมีความเหมาะสม  

ราคาท่ีหักสวนลดแลวมีความเหมาะสม  การใหเครดิตหรือระยะเวลาในการชําระเงินมีความเหมาะสม                         

มีการมอบสิทธิพิเศษพวงสินคาและบริการอ่ืนที่ไมเกี่ยวกับอาหารซึ่งสอดคลองกับ Reaumsri & Patsinee 

(2019, 101) ที่พบวาปจจัยดานสงเสริมการขายซ่ึงประกอบดวยการมีโปรโมช่ัน ลดราคาหรือแจกของแถม 

การใหขอมูลสินคาอยางสมํ่าเสมอ และในดานการจัดสงมีการเปลี่ยนสินคาและคืนเงินหากมีขอผิดพลาด              

มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภค

 องคประกอบท่ี 4 ประโยชนตอสขุภาพซ่ึงประกอบดวยตัวแปรประโยชนตอสขุภาพเพียงตัวแปรเดียว

ทัง้นี ้คณุคาทางโภชนาการยังเปนปจจยัดานสุขภาพท่ีสาํคญัทีส่ดุซึง่มผีลตอการตัดสนิใจซ้ืออาหารของผูบรโิภค

อีกดวย (Darian & Tucci, 2011) และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Nanthasin (2015, 15) ซึ่งพบวาการรับรู

จริงตอคุณคาอาหารเพื่อสุขภาพดานโภชนาการจะสงผลตอความพึงพอใจและความภักดีของผูบริโภคเอง                   

ในที่สุด ประโยชนตอสุขภาพจึงเปนองคประกอบสําคัญในการตัดสินใจซ้ือสินคาอาหารของผูบริโภคไมวา                 

ชองทางใด

สรุป
 การวิเคราะหองคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับ

ธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 4 องคประกอบคือ

1) ความเช่ือม่ันในการไดรับประสบการณอันดีซึ่งประกอบดวยตัวแปรสําคัญเชน ความสอดคลองกับวิถีชีวิต 

ความนาเช่ือถอืปลอดภัย และการท่ีบคุคลแวดลอมใชบรกิารหรือมกีารพดูถงึแอปพลิเคชนันี ้ 2) การออกแบบ

สนิคาและบรกิารตรงตามความตองการของลกูคา ซึง่ประกอบดวยตัวแปรสาํคญั เชน มสีนิคาตรงความตองการ 

มีบริการที่ตรงตามความตองการ สินคามีใหเลือกหลากหลาย สินคามีคุณภาพดี 3) ความคุมคาที่ไดรับและ
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ความเหมาะสมของการจัดสงซึ่งประกอบดวยตัวแปรสําคัญ เชน สินคาไมเคยขาดเวลาส่ัง พื้นที่ที่ใหบริการ              

มีความเหมาะสม พื้นท่ีที่ใหบริการครอบคลุมท่ัวถึง มีรานหรือผูขายอาหารใหเลือกหลากหลายเจา                                 

การสงสินคาถึงลูกคามีประสิทธิภาพ  สามารถติดตามสถานะการสงได มีกิจกรรมสงเสริมการขาย ลด แลก 

แจก แถม อยูเสมอ และ 4) ประโยชนตอสุขภาพ 

 จากผลการวิจัย ทีมวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษานี้ไปประยุกตใชสําหรับผูประกอบการ

รานอาหารคือ การเพิม่ชองทางการทําธรุกจิออนไลนผานแอปพลิเคชันหรือชองทางออนไลนอืน่ๆ เชน การเลอืก

เขารวมเปนพันธมิตรกับผูใหบริการจัดสงสินคาอาหารท่ีมี Platform ดําเนินการอยูในปจจุบันและเปนที่นิยม

อันดับตนๆ เชน Lineman เปนตน  โดยใช 4 องคประกอบหลักนี้ในการประเมินศักยภาพของแอปพลิเคชัน

หรือชองทางออนไลนที่จะตัดสินใจเขารวมเปนพันธมิตรวาชองทางใดมีระดับขององคประกอบท้ัง 4 ครบถวน

หรืออยูในระดับที่นาสนใจกอนตัดสินใจ  สําหรับผูประกอบการธุรกิจจัดสงสินคาอาหารโดยใหบริการผาน                

แอปพลิเคชันนั้น  ควรประยุกตใช 4 องคประกอบนี้ในการพัฒนาตัวช้ีวัดในการประเมินผลการดําเนินการ               

เพือ่ปรบัปรงุความสามารถในการใหบรกิารทัง้ลกูคา คูคาผูจดัสง และรานอาหาร  รวมทัง้สามารถนาํไปพฒันา

คุณสมบัติ (Feature) ของชองทางออนไลนในรูปแบบตางๆ เชนโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot)                   

ซึ่งสามารถเตรียมคําตอบใหลูกคาโดยยึดจากเนื้อหาขององคประกอบท้ัง 4 องคประกอบ สําหรับการทําวิจัย

ครั้งตอไป ควรมีการศึกษาโดยนําองคประกอบทั้ง 4 องคประกอบไปหาสมการความสัมพันธตอการตัดสินใจ

ซือ้สนิคาและบรกิารผานแอปพลเิคชนัเพ่ือทาํนายระดบัการตัดสินใจซือ้ของผูบริโภค หรืออาจทาํการวเิคราะห

องคประกอบปจจยัสาํหรบัการซ้ือสนิคาผานชองทางออนไลนของกลุมสินคาทีม่พีฤติกรรมการบรโิภคใกลเคยีง

กับสินคาประเภทอาหารเชน เครื่องด่ืม หรือกลุมสินคาบริโภค เปนตน
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 1. ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
  1.1 วัตถุประสงค
   1.1.1 เพ่ือเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค             
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในสาขาวชิาการบรหิารธรุกจิและการจดัการ    รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร 
นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                     
ที่มีคุณภาพซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสราง                         
องคความรูใหม และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และชุมชน
                 1.1.2. เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย 
นักวิชาการ และนักศึกษา
  1.2 ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา  ดังนี้ 
   1.2.1 บริหารธุรกิจและการจัดการ  
   1.2.2 รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
   1.2.3 นิเทศศาสตร  
   1.2.4 ศิลปศาสตร 
   1.2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   1.2.6 สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
  1.3 ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนที่มุงเนนในป พ.ศ. 2563 
ครอบคลุมหัวขอ ดังนี้
   1.3.1  จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ 
                  1.3.2  การจัดการศึกษาดานการเปนผูประกอบการ
   1.3.3  เทคโนโลยีและนวัตกรรมในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและ
     วิสาหกิจเริ่มตน
                  1.3.4  การเปนผูประกอบการและนวัตกรรม
                  1.3.5  การเปนผูประกอบการขององคการ
                  1.3.6  การประกอบการทางสังคม                 
        1.3.7  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
                  1.3.8  การตลาดในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมและการตลาดในการเปนผูประกอบการ
                  1.3.9  การปฏิบัติการและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
     วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเร่ิมตน
                  1.3.10 ธุรกิจครอบครัวและการเปนเจาของธุรกิจ 
                 1.3.11  การเปนผูประกอบการและนวัตกรรมในสังคมผูสูงอายุ 
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 2. นโยบายการจัดพิมพ:
  2.1 กําหนดออกราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้  
                  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม    (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม)
   ฉบับที่ 2  เดือนเมษายน – มิถุนายน    (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน)
   ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน   (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)
   ฉบับที่ 4  เดือนตุลาคม – ธันวาคม      (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนธนัวาคม)
  2.2 จํานวนบทความในแตละฉบับ
         จํานวนบทความท่ีเผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 20 บทความ
 3. จริยธรรมการตีพิมพ:
  3.1  บทบาทและหนาที่ของผูเขียน
   3.1.1 ผูเขียนตองรับรองบทความท่ีเสนอมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรนั้น เปนผลงานท่ีไมเคย
ตีพิมพและไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือส่ิงตีพิมพอื่นใด
   3.1.2 ผูเขยีนตองเปดเผยขอมลูในกรณีทีบ่ทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการ โดยตองแสดงใหเห็นวาบทความท่ีสงมามีสวนเพ่ิมเติมหรือสวนขยายจากบทความเดิม 
และไดเผยแพรแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
   3.1.3 ผูเขียนตองอางองิแนวคดิและขอความตาง ๆ  ซึง่ไมใชของผูเขยีน รวมทัง้ตองรบัผิดชอบ
ในการขออนุญาตใชภาพ และแผนภูมิ หรือขอลิขสิทธิ์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น
   3.1.4 ผู  เ ขียนท่ีปรากฏช่ือในบทความทุกทานตองมีองคประกอบครบ 3 ขอ ดังนี้                                    
(1) มสีวนรวมในการสรางโจทยวจิยัและวางแผนการวิจยั เกบ็ขอมลู หรอืวเิคราะหและแปลความหมายขอมลู 
(2) มีสวนรวมในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจัยอยางมีสวนรวมในเชิงปญญาของเน้ือหางาน                             
(ไมใชตรวจเฉพาะภาษาหรือรูปแบบ) และ (3) ไดอานและรับรองตนฉบับบทความสุดทายกอนสงไปตีพิมพ 
ผูที่มีสวนชวยเหลือในลักษณะอื่น ๆ ควรไดรับการกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ
   3.1.5 ผูเขยีนทุกทานตองไดอานและยินยอมใหมกีารสงบทความมาพิจารณาตีพมิพเผยแพร 
รวมทั้งยินยอมที่จะรับผิดและรับชอบในบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร
   3.1.6 ผูเขียนทุกทานตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนซ่ึงอาจมีผลสําคัญหรือมีอิทธิพล                      
ตอเน้ือหาที่ปรากฏในบทความ แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการจัดทําบทความจะตองถูกกลาวถึง                    
ในกิตติกรรมประกาศ
   3.1.7 ผูเขียนตองเขียนบทความใหถูกตองตามรูปแบบของวารสารที่กําหนดไวในคําแนะนํา                    
ในการจัดเตรียมตนฉบับสําหรับผูเขียน
   3.1.8.   ผูเขียนจะตองเขียนบทความท่ีแสดงถึงคุณภาพทางวิชาการและองคความรูที่สามารถ
นําไปใชประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ การนําเสนอเนื้อหามีความชัดเจนและถูกตอง 
   3.1.9 ผู เขียนมีหนาที่แจงตอวารสารและบรรณาธิการ หากพบขอความผิดพลาดที่มี                            
ความสําคญัในการวิจยัภายหลังหรอืพบความไมถกูตองในงานท่ีตพีมิพ เพือ่ปรบัแกบทความใหมคีวามถูกตอง
หรือถอนบทความหากจําเปน
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  3.2 บทบาทและหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
   3.2.1 ผู ทรงคุณวุฒิตองไมเปดเผยขอมูลบทความท่ีอยู ระหวางพิจารณาแกบุคคลอ่ืน                                       
ที่ไมเกี่ยวของและตองไมใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว
   3.2.2  ผูทรงคุณวุฒิมีหนาที่เปดเผยขอมูลและผลประโยชนทับซอนของบทความ เชน เปน
บทความท่ีตนมีสวนรวม หรอืรูจกัผูเขยีนเปนการสวนตัว หรือเหตุผลอืน่ใดท่ีทาํใหไมสามารถพิจารณาประเมิน
บทความโดยอิสระได และผูทรงคุณวุฒิตองแจงบรรณาธิการทราบ และถอนตัวจากการพิจารณาบทความ
   3.2.3 ผูทรงคณุวฒุคิวรรบัพิจารณาบทความในสาขาวิชาทีต่นมีความเชีย่วชาญ พจิารณาให
ขอเสนอแนะดวยความเปนธรรมและปราศจากอคติ ขอเสนอแนะนําของผูทรงคุณวุฒิควรละเอียดและ
สรางสรรคเพือ่ชวยใหผูเขยีนบทความสามารถพฒันาบทความของตนตอไปได แมวาบทความนัน้จะมคีณุภาพ
ไมดีและถูกปฏิเสธการตีพิมพก็ตาม
   3.2.4 ผูทรงคณุวฒุคิวรสงผลการประเมินตามกาํหนดเวลา หากมเีหตขุดัของในชวงระยะเวลา
พิจารณา ควรแจงบรรณาธิการโดยทันที
   3.2.5 ผูทรงคณุวฒุคิวรระบงุานวิจยัหรอืผลงานทางวิชาการท่ีผูเขยีนไมไดอางอิงไวในบทความ 
และผูทรงคณุวฒุคิวรแจงตอบรรณาธกิาร หากทราบวาบทความทีพ่จิารณามสีวนใดสวนหนึง่ทีค่ลายคลงึหรอื
เหมือนกับบทความที่อยูในระหวางการพิจารณาของวารสารอื่นหรือสิ่งพิมพอื่นใด
  3.3 บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ
   3.3.1 บรรณาธิการมีหนาที่พิจารณาคุณภาพบทความกอนการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
   3.3.2 บรรณาธิการตองพิจารณาบทความจากเน้ือหาทางวิชาการโดยปราศจากอคติ                                
ในเรื่องคุณลักษณะใด ๆ ของผูเขียนหรือสังกัดของผูเขียน รวมท้ังตองปองกันไมใหมีผลประโยชนทับซอน
ระหวางผูเขียน ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และบุคคลในกองบรรณาธิการ
   3.3.3 บรรณาธิการตองตีพิมพบทความที่ผานกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความแลว 
ซึ่งพิจารณาจากคุณภาพทางวิชาการและมีประโยชนทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ความทันสมัย และเนื้อหา
สอดคลองกับขอบเขตของวารสาร รวมทั้งเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน
   3.3.4 บรรณาธิการตองไมเปดขอมูลเกี่ยวกับบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร                         
รวมทั้งตองควบคุมใหกระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความเปนไปโดยปกปดทั้งดานผู เขียนและ                               
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Double-Blind Review) ดวยความยุติธรรม
   3.3.5 บรรณาธิการตองตรวจสอบบทความท่ีสงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรดานการคัดลอก
ผลงานผูอืน่ (Plagiarism) โดยใชโปรแกรมทีเ่ชือ่ถอืได และหยดุกระบวนการพจิารณากลัน่กรองบทความทนัที 
หากพบการคัดลอกผลงานผูอื่นในระหวางกระบวนการฯ และติดตอผูเขียนเพื่อขอคําช้ีแจงประกอบการ                    
“ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพเผยแพรบทความนั้น
   3.3.6 บรรณาธิการตรวจสอบบทความที่สงสัยวากระทําผิดจริยธรรมทางวิชาการเพื่อแกไข
ปญหาทางจรยิธรรมนัน้ ดวยความรอบคอบ แมวาบทความนัน้จะไดรบัการตพีมิพหรอืไมกต็าม ทัง้นีก้ารปฏเิสธ
บทความดวยเหตุผลทางดานจริยธรรมจะตองมีหลักฐานที่ชัดเจน
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             วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาตีพิมพบทความท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  ดังนี้

   4.2.1 บทความวิชาการ (Theoretical Article) 
   4.2.2 บทความวิจัย (Research Article) 
   4.2.3 บทความปริทัศน (Review Article) 
   4.2.4 บทวิจารณหนังสือ (Book Review) 
  4.3 การพิจารณากล่ันกรองบทความ
   4.3.1 บทความท่ีจะไดรับพิจารณาตีพิมพ ตองเปนบทความท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณภาพ                        
ทางวิชาการและมีประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม                  
และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชทั้งในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคประชาสังคม และชุมชน
   4.3.2 บทความท่ีจะไดรับการตีพิมพตองผานกระบวนการกล่ันกรองจากผูทรงคุณวุฒิ                        
(Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
  4.4 กระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความ (Peer Review)
   4.4.1 กองบรรณาธิการจะแจงใหผูเขียนทราบเม่ือกองบรรณาธิการไดรับบทความเรียบรอย
สมบูรณ
   4.4.2 กองบรรณาธิการจะตรวจสอบรูปแบบการพิมพบทความ และเนื้อหาของบทความวา
ตรงกับขอบเขตเนื้อหาของวารสารหรือไม รวมถึงคุณภาพทางวิชาการ  ประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและ                      
ปฏิบัติ ตลอดจนความครบถวนสมบูรณของเอกสารประกอบการนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร

 4.  นโยบายการพิจารณารับตีพิมพผลงาน
  4.1 คําแนะนําทั่วไป
   4.1.1 ผลงานที่เสนอตีพิมพตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือสิ่งพิมพใดมากอน 
(ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
   4.1.2 ผลงานท่ีเสนอตีพิมพตองไมอยู ในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือ                           
สิ่งตีพิมพอื่นใด
   4.1.3 กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียน
ตองแสดงใหเห็นวาบทความท่ีสงมาไดมีสวนเพ่ิมเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากน้ีผูเขียนยังตอง
ระบุในบทความวาไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเม่ือไรมาแลว
   4.1.4 ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการ                           
ไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลาน้ันและไมถือวาเปนความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ                              
กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมดิลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
   4.1.5 ลขิสทิธบทความเปนของมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนไดรบัการสงวนสทิธิต์ามกฎหมาย 
การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนลายลักษณอักษร
  4.2 ประเภทผลงานท่ีรับตีพิมพ
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   4.4.3 ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว พิจารณาตีพิมพ                                  
กองบรรณาธิการจะดําเนินการสงบทความเพ่ือกล่ันกรองตอไป โดยจะสงใหผู ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา                             
ที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไม                        
โดยกระบวนการกล่ันกรองน้ี ทัง้ผูทรงคุณวฒุแิละผูเขยีนจะไมทราบขอมลูของกันและกัน (Double-Blind Review)
   4.4.4  เมื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแลว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิง
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิวาบทความนั้น ๆ ควรนําลงตีพิมพหรือควรจะสงใหผูเขียนแกไขแลวสงให
ผูทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฎิเสธการตีพิมพ
 5. ขอกาํหนดตนฉบับ
       5.1 การจัดพิมพตนฉบับ
   5.1.1 บทความที่เสนอพิจาณาตีพิมพตองมีความยาวไมเกิน 15 หนากระดาษ A4 พิมพ                             
บทความ โดยใช Font TH SarabunNew ขนาดตัวอักษร 16 Point
   5.1.2 ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (เทากันทุกดาน)
   5.1.3  หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานบนขวา ตั้งแตตนจนจบบทความ
             5.1.4  ชื่อเรื่องบทความ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
             5.1.5  ระบุชื่อผูเขียน ขนาดตัวอักษร 15 Point (ตัวเอียง) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ  
   5.1.6  บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point                                     
พิมพ  1 คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
   5.1.7  บทคัดยอภาษาอังกฤษ ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point 
พิมพ 1 คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
   5.1.8  เนื้อหาพิมพ 1 คอลัมน ขนาดตัวอักษร 16 Point
   5.1.9  หมายเลขกํากับตาราง ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point (ตัวหนา) สวนชื่อตาราง 
ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point ใหพิมพไวบนตารางจัดชิดซาย ใตตารางบอกแหลงที่มา จัดชิดซาย
   5.1.10 หมายเลขกํากับภาพหรือแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point (ตัวหนา) 
สวนช่ือตาราง หรือชื่อแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point ใหพิมพไวใตภาพหรือแผนภูมิ                            
บรรทัดถัดมาใหบอกแหลงที่มา จัดกึ่งกลางหนากระดาษ (ควรเปนภาพหรือแผนภูมิที่ชัดเจนและแนบ                            
File ภาพมาดวย)
   5.1.11 เอกสารอางอิง ขนาดตัวอกัษร 16 Point (ตวัหนา) จดัชิดซาย สวนเน้ือหาเอกสารอางอิง 
ขนาดตัวอักษร 16 Point
   5.1.12  ผูเขยีนตองตรวจสอบความถกูตองของการพมิพตนฉบบั เชน รปูแบบการพมิพ การอางองิ
ตัวสะกด วรรคตอน และการใชภาษา
   5.1.13  กรอกแบบฟอรมเสนอบทความเพ่ือพิจารณาเผยแพรพรอมกรอกช่ือและนามสกุล                          
ของผูเขยีน พรอมประวัตยิอของผูเขยีน ระบคุณุวฒุกิารศึกษาสูงสุด ตาํแหนงทางวิชาการ (ถาม)ี ตาํแหนงงาน 
และหนวยงานที่สังกัด หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg ภาพถายผูเขียนมาดวย
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  5.2 สวนประกอบของบทความ
   5.2.1 บทความวิชาการ หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนและ                        
มลีาํดบัเนือ้หาทีเ่หมาะสมเพือ่ใหผูอานสามารถเขาใจไดชดัเจน รวมถงึมีการใชทฤษฎวีเิคราะหและเสนอแนะ
ประเด็นอยางสมบูรณ โดยตองมีองคประกอบดังตอไปนี้
     (1) ชื่อเรื่อง (Title)
     (2) บทคัดยอ (Abstract)
               สรปุเนือ้หาของบทความใหไดใจความชัดเจน   กาํหนดใหมทีัง้บทคดัยอภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา
     (3) คําสําคัญ  (Keyword)
      ระบคุาํทีเ่ปนคาํสาํคญัของเนือ้หา  เหมาะสาํหรับนาํไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมลู
     (4) บทนํา (Introduction)
      เปนสวนแนะนําและปูพื้นเร่ืองเพ่ือใหผู อานทราบขอมูลเบื้องตนของเน้ือหา                    
เปนการจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจในเร่ืองนั้น ๆ 
     (5) เนื้อหา (Body of Text)
                   เปนสวนหลักของเนื้อหาบทความ การจัดลําดับเน้ือหา ควรมีการวางแผน                               
จัดโครงสรางของเนื้อหาที่นําเสนอใหเหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหานั้น การนําเสนอเนื้อหาควรมีความ                   
ตอเนื่องเพื่อชวยใหผูอานเขาใจสาระนั้นไดโดยงาย
     (6) สรุป (Conclusion)
                 เปนการสรปุเนือ้หาในบทความทัง้หมดออกมาอยางชดัเจน และกระชบัโดยมกีารสรปุ
ปดทายเนื้อหาที่เราไดนําเสนอไปแลววามีผลดีหรือผลเสียอยางไร 
     (7) เอกสารอางอิง (Reference)
                     เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบ APA (American Psychological Association) 
   5.2.2 บทความวิจัย  ควรมีการนําเสนอผลการวิจัยที่ไดรับอยางเปนระบบ โดยตองมี                          
องคประกอบดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบเพิ่มเติมได)
     (1) ชื่อเรื่อง (Title)
               ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเร่ืองเปนภาษาไทยและ
ตามดวยช่ือเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
     (2) บทคัดยอ (Abstract)
               กาํหนดใหมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 
1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา (การเขียนบทคัดยอ คือ การสรุปสาระสําคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค                      
วีธีการ และผลการวิจัย)
     (3) คําสําคัญ  (Keyword)
      ระบคุาํทีเ่ปนคาํสาํคญัของเน้ือหา เหมาะสําหรับนาํไปใชเปนคาํคนในระบบฐานขอมลู
     (4) บทนํา  (Introduction)
      เปนการอธบิายถงึทีม่าและความสาํคัญของปญหาและเหตผุลทีน่าํไปสูการวจิยั มขีอมลู
ทางวิชาการสนับสนุนหรือโตแยง 
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     (5) วัตถุประสงค (Research Objectives)
      ระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจัย
     (6) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews) 
      นําเสนอแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของที่นําไปสูกรอบแนวคิดในการวิจัย
     (7) วิธีการวิจัย (Research Methodology)
      อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัยอยางละเอียดและชัดเจน
     (8) ผลการวิจัย (Results)
               เสนอผลการวิจยัทีต่รงประเด็นตามลาํดบัข้ันของการวิจยั การใชตารางหรือแผนภมูไิม
ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะหผลท่ีคนพบอยางชัดเจน
     (9) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
      ผสมผสานปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยใหเขากับหลักทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัย
     (10) สรุป (Conclusion)
                สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยนั้นไป                      
ใชประโยชน
     (11) เอกสารอางอิง (Reference)
       เขยีนเอกสารอางอิงในรูปแบบของ APA (American Psychological Association) 
  5.3 การอางอิง
   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนใชรูปแบบการอางอิงของ  APA (American                          
Psychological Association)
   5.3.1 การอางอิงในเน้ือหาใหใชรูปแบบ ดังนี้
                           (ชื่อ-นามสกุลผูแตง, ปที่พิมพ, เลขหนา)
               ตัวอยาง
               (เกียรติศักดิ์ เจริญวงศศักด์ิ, 2546, 64)
   5.3.2 เอกสารอางอิงทายบทใหใชรูปแบบ ดังนี้
              (1) หนังสือ           
                                ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: สาํนักพิมพ.
                                ตัวอยาง
                                Bolinger, D. (1977). The form of language. London: Longmans.
                          (2) บทความจากวารสาร
                                ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่(ฉบับที่), เลขหนา.
                                ตัวอยาง
                    Klimoski, R. & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in                    
                                         organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research.
       45(2), 10-36.
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     (3) วิทยานิพนธ
                     ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ. (วิทยานิพนธ ชื่อปริญญา, สาขาวิชา, 
                                         ชื่อมหาวิทยาลัย).
                     ตัวอยาง
                     พิฑูรย ทองฉิม. (2546). การจัดการความรวมมือดานการทองเที่ยวโดย
                      ชุมชนเกาะลันตา. (วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
                                         การจัดการการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม).
     (4)  เว็บเพจ
                     ชื่อผูแตงหรื่อหนวยงานเจาของเว็บไซต. (ปที่จัดทํา). ชื่อเรื่อง. สืบคนเมื่อ วันที่ 
       เดือน ป, จาก URL.
                                ตัวอยาง
      ชวนะ ภวภานันท. (2548). ธุรกิจสปาไทยนากาวไกลไปกวานี้. สืบคนเมื่อ 25 
                                         ธันวาคม 2548, จาก htpp://www.businesstgai.co.th/content.php?
                                         data=407720-opinion. 
                                 American Psychological Association. (1999). Electronic preference 
                               formats recommended by the American Psychological 
                         Association. Retrieved July 18, 1999, from  
                                        http://www.apa.org/journals/webref.html.
 6. การสงตนฉบับ
        ผูเขียนสงไฟลตนฉบับบทความ (Microsoft Word) และแบบฟอรมนําเสนอบทความเพ่ือพิจารณา

เผยแพรทางระบบ Online Submissions: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/FEU/abount/submissions

 7.  การติดตามอานผลงานที่รบัการพิจารณาตีพิมพในวารสาร
         ผูเขียนท่ีผลงานไดรับพิจารณาตีพิมพในวารสาร สามารถติดตามอานผลงานดังกลาวไดจาก                    
วารสารฉบับออนไลนบนเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมทั้งจากระบบการจัดการ

วารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index)
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: 
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: 
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            วันที่ … …….เดือน………….……….พ.ศ………. 
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   (Mr./Mrs./Ms.)…………………………………………………………………………………...
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                                                      [     ]   บทความปริทัศน (Review article)              

                                                      [     ]   บทวิจารณหนังสือ (Book review) 
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    4. กรณีเปนบทความท่ีเสนอเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ โปรดระบุ ดังนี้         
     [     ]  บทความวิจัย          [     ]  บทความวิชาการ          
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                      ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก.......................................................................................
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    5. ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก
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                                 ผูเขียน                 ชื่อ-นามสกุล        หนวยงานที่สังกัด
    

     ผูเขียนหลัก

  

     ผูเขียนรวมทานที่ 1

     ผูเขียนรวมทานที่ 2
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  7. การจัดเตรียมตนฉบับบทความตามรูปแบบที่วารสารกําหนด 

                    กรณีบทความวิจัย                                   กรณีบทความวิชาการ
                   

 [    ]   ชื่อเรื่อง (Title)    

 [    ]   บทคัดยอ ไมเกิน 250 คํา    

 [    ]   Abstract ไมเกิน 250 คํา    

 [    ]   คําสําคัญ  (Keyword)    

 [    ]  บทนํา  (Introduction)    

 [     ]  วัตถุประสงค (Research Objectives)   

 [     ]  ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews)    

 [     ]  วิธีการวิจัย (Research Methodology)   

 [     ]  ผลการวิจัย (Results)  

 [     ]  อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)  

 [     ]  สรุป (Conclusion)   

 [     ]  เอกสารอางอิง (Reference) รูปแบบ APA  

 

[    ]   ชื่อเร่ือง (Title)

[    ]   บทคัดยอ   ไมเกิน 250 คํา

[    ]   Abstract   ไมเกิน 250 คํา

[    ]   คําสําคัญ  (Keyword)

[    ]   บทนํา (Introduction)

[    ]   เนื้อหา (Body of Text) 

[    ]   สรุป (Conclusion)

ขาพเจาขอรับรองวาบทความนี้    [    ]    เปนผลงานของขาพเจาเพียงผูเดียว     

        [    ]   เปนผลงานของขาพเจาและผูที่ระบุชื่อในบทความ     

        [    ]    เปนผลงานของคณะผูเขียน/คณะวิจัยซึ่งไมปรากฎช่ือ 

            ในบทความ ดังรายช่ือในเอกสารแนบ (ถามี)         
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  ผูเขียนรวมท่ีปรากฎช่ือในบทความ และคณะผูเขียน/คณะวิจัยซึ่งไมปรากฎช่ือในบทความ (ถามี)             

รับทราบและยินยอมใหสงบทความมาเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

ครั้งนี้ รวมท้ังขอรับรองวาบทความน้ี ไมเคยตีพิมพในวารสารใดมากอนและไมอยูในระหวางกระบวนการ

พิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น  รวมทั้งจะไมนําสงไปเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น ๆ 

  ขาพเจาและผูเขียนรวมยอมรับหลักเกณฑการพิจารณาตนฉบับ ทั้งยินยอมใหกองบรรณาธิการ       

ตรวจแกตนฉบับตามที่เห็นสมควร พรอมนี้ขอมอบลิขสิทธิ์บทความที่ไดรับการตีพิมพใหแกมหาวิทยาลัย      

ฟารอสีเทอรน กรณีมกีารฟองรองเร่ืองการละเมิดลขิสทิธ์ิเกีย่วกับภาพ แผนภูม ิ ขอความสวนใดสวนหน่ึง และ/

หรือขอคิดเห็นที่ปรากฎในบทความใหเปนความรับผิดชอบของขาพเจาและผูเขียนรวมแตเพียงฝายเดียว 

ลงชื่อผูเขียนทานที่ 1............................................  ลงช่ือผูเขียนรวมทานที่ 1   ..........................................

                            (                                         )                               (                                        )

                             ............/............../..............                                 ............./............./............

 

ลงชื่อผูเขียนรวมทานที่ 2 ..........................................  

                                   (                                            )                                             

                                  ............../............../..............                              
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