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Statement from the President of ASAIHL Thailand
The ASAIHL Thailand conference is an academic event which higher education institutions in Thailand
have taken turns in organizing for many years. The purposes of the conference are (1) to encourage the participants
to exchange ideas, knowledge and experiences about higher learning, and (2) to create a cooperation network among
member institutions. Also, the main goal of this conference is to select the best paper to represent Thailand in the
ASAIHL International Conference at the end of this year.
I am honored and very pleased to be given the opportunity to open the academic event, the 43rd ASAIHL
Thailand Conference in the topic "Revitalizing Higher Education for Sustainable Development,” held at Sripatum
University, Bangkhen Campus, Thailand. Furthermore, I would like to express my deepest gratitude to all of you who
have generously helped us make this memorable event happen, especially Sripatum University, the host of this event.
Besides, I would like to thank a keynote speaker from UNESCO, Prof. Dr. Wang Libing, as well as all presenters and
participants who will be exchanging knowledge and experiences in order to jointly create valuable works for our
society and the nation.
The success of the conference is possible because of the collaboration of several member institutions.
On behalf of ASAIHL Thailand, we would like once again to express thanks to Sripatum University and relevant staff
for all supports. It is hoped that this conference will achieve its goals and enhance research in higher education.
Therefore, the finding obtained from such research can be applied to several fields of studies that will benefit both
academic personnel and non-academic personnel.

(Prof. Dr. Suchatvee Suwansawat)
President of ASAIHL Thailand
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Message from the President of Sripatum University
Host of the 43rd ASAIHL Thailand Conference
ASAIHL Thailand Conference is an academic event which higher education institutions in Thailand have
taken turns in organizing for many years. On behalf of Sripatum University, I would like to express sincere gratitude
to the Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) for giving us this opportunity to host
the 43rd ASAIHL Thailand Academic Conference.
This conference comprises of lectures given by the President of ASAIHL Thailand, a keynote speaker from
UNESCO, and other academics giving lectures and presentations of selected papers. Sripatum University, the host of
this academic event, has produced the proceedings to be distributed online to all participants. The proceedings cover
the country report, research papers, and academic papers written by researchers and scholars.
Sripatum University would like to thank ASAIHL Thailand for their financial support, the organizing
committee, ASAIHL members, and most importantly, the conference participants. In particular, I would like to express
my sincere gratitude to Prof. Dr. Suchatvee Suwansawat, the President of ASAIHL Thailand and King Mongkut’s
Institute of Technology Ladkrabang, for his special address of “Future in Higher Education”, and the chairman at the
opening of the conference.
I am also deeply honored to welcome and express my deepest gratitude to our distinguished keynote speaker,
Prof. Dr. Wang Libing, from UNESCO, who will share his valuable knowledge with us on the topic of “Revitalizing
Higher Education for Sustainable Development.”

(Dr. Rutchaneeporn Pookayaporn Phukkamarn)
President of Sripatum University, Thailand
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Statement of the Organizing Committee
The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) has 254 member institutions
from 28 countries. Thailand is one of those member countries consisting of 43 member institutions from both public
and private higher education institutions. There is a national academic conference held twice a year with a rotation of
hosts. This year, Sripatum University has been assigned by ASAIHL, to host the 43rd ASAIHL Thailand Conference
" Revitalizing Higher Education for Sustainable Development" on Wednesday 2 nd October 2 0 1 9 at Sripatum
University, Bangkhen Campus, Thailand.
This academic forum will see the presentation of academic work and exchange of opinions and ideas
between researchers, scholars, and students. The best academic work will be selected to represent Thailand in the
ASAIHL International Conference, which will be held in Sri Lanka on 8-10 December 2019.
There are two main objectives of today’ s conference; ( 1 ) to share knowledge, ideas, and academic
experiences among university lecturers, scholars, and researchers, and (2) to select the best paper to represent Thailand
in the ASAIHL International Conference, held in Sri Lanka on 8-10 December 2019.
The keynote speaker is Prof. Dr. Wang Libing, Chief, Section for Educational Innovation and Skills
Development (EISD), UNESCO Asia-Pacific Regional Bureau for Education. His special speech will cover the
concepts and practices on the topic of “Revitalizing Higher Education for Sustainable Development.” Also, paper
presentations will be given as lectures from various higher education institutions, from both private and government
universities.
The organizing committee would like to thank ASAIHL Thailand for the partial financial support and all
the participants for making this event happen. We feel that it is an honor to organize and promote this national bilingual
conference. Finally, the organizing committee welcomes any comments or feedback concerning this conference to
help us make improvements for our next opportunity.

(Asst. Prof. Dr. Wirat Lertpaitoonpan)
Vice President of Sripatum University, Thailand
Chairman of the Organizing Committee
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(มหาวิทยาลัยศรี ปทุม)
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(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
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รองประธาน
ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยะพงศ์ เนียมทรัพย์
กรรมการ
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข
กรรมการ
(มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี
กรรมการ
(มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์
กรรมการ
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.พรนภิส ดาราสว่าง
กรรมการ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จนั ทร์ วงศ์จนั ทร์ตา
กรรมการ
(มหาวิทยาลัยพะเยา)
รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ธีระฐิติ
กรรมการ
(มหาวิทยาลัยมหิ ดล)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
กรรมการ
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
กรรมการ
(มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ)
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(14) รองศาสตราจารย์ ดร.สิ รี ชัยเสรี
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
(15) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วราภา มหากาญจนกุล
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
(16) ดร.สิ ริวรรณ รัตนาคาร
(มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ)
(17) ดร.มัทนา สานติวตั ร
(มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ)
(18) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มหัทธนทวี
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อน้
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สิ นจรู ญศักดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ สิ ทธิจิรพัฒน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฒั ตรา ศรี ญาณลักษณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณี รัตน์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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(7)
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิ รินธร สิ นจินดาวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรากร ใช้เทียมวงค์
ดร.นันทพล กาญจนวัฒน์
ดร.ชานนท์ วาสิ งหน
ดร.วรสรวง ดวงจินดา
นางนิภาวรรณ พุทธสงกรานต์
ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี
นางสาวอรกัญญา สุขแก้ว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์
บุคลากรสํานักงานประชาสัมพันธ์ทุกคน
บุคลากรงานกราฟิ กและศิลปกรรมทุกคน
บุคลากรโรงพิมพ์ทุกคน
นางสาวกรองทอง หงษ์สินสี

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

(1)
(2)
(3)

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ประธาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT ทุกคน
กรรมการ
นายวิรุฬห์ ศัสตุระ
เลขานุการ
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นายภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์
นายปิ ยะศักดิ์ รัตนภักดี
นายเศกสรรค์ เสี ยงเพราะ
นายสมบูรณ์ แสงอินทร์
นายวีรพล เกตุอร่ าม
นายเสน่ห์ เข็มพรหมมา
นายสมหมาย เยีย่ มสถาน
นายถวัลย์ศกั ดิ์ กลัดเขียว
นายอานนท์ บุญสอน
นายประคอง ฤกษ์เปรมปรี
นางสาวสุพตั รา ปั่ นไสว
นางวิมล ชมจําปี
นายธงชัย เอี่ยมทอง
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กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
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เลขานุการ
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คณบดีวทิ ยาลัยการท่องเที่ยวและบริ การ
นางเตือนใจ ศรี ชะฎา
นางสาวดวงเดือน อาจสมบุญ
นายวันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์
นางสาวชญาณิ ศา วงษ์พนั ธุ์
ดร.ทัศตะวัน ด่วนตระกูลศิลป์
นางสาวณัฎฐมน เผ่าพันธุ์
นางสาวพัชรี ยา วิภาสเศรณี
นางสาวปวีดา สามัญเขตรกรร์
นางสุวมิ ล คนไว
นางสาวขวัญลดา สาระนาค
นางสาวนิชาภัทรธ์ ติวงศ์
นางสาวพีรยา สุ กิจเจ
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Abstract

The aim of this study was to find out how the effectiveness of Chinese camp for Chinese learning
encourage of intercultural teaching at Thai primary school, and How is the perspective of primary students in
intercultural teaching of Chinese speaking skills after Chinese camp. The research was a quantitative research;
the participants were primary School grade three students at one of the private primary schools in Thailand. Three
teachers were interviewed for preliminary data collection to design the questionnaire.The data gathered then were
statistically analyzed by using frequency percentage mean and standard deviation and t-test independent.
Results of this research found that significance the effectiveness of Chinese camp for Chinese learning
encourage of intercultural teaching at Thai primary school. The findings how Chinese camp to effective students
Chinese learning achievement. Significantly affected students’ learning achievement. Therefore, the findings
suggested the school consider the curriculum setting and the way to improve Chinese teaching activities.
KEYWORDS : Chinese camp, primary school, learning achievement, intercultural teaching.

Introduction

Chinese is one of important course in many countries’ primary school. Offering Chinese courses at the
stage of compulsory education can improve the overall national quality of Thailand and cultivate talents with
innovative ability and intercultural communicative competence. Learning language is also learning the culture of
target language countries. Therefore, intercultural teaching is an indispensable part of Chinese teaching. Chinese
intercultural teaching can not only improve students’ communicative competence, but also can help students to
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understand the various cultures of Chinese-speaking countries. These are in line with the requirements of New
Chinese Curriculum Standard for Thai primary schools and Junior/Senior Middle schools.
The private primary school where the researcher conduct experiments is located in Bangkok this private
primary school was founded in 1994, It covers an area of 2800 square meters and has over 1,600 students, there
are from year one to year six, and 6 classes in each level. Chinese teaching in Bangkok usually begin at
kindergarten or year 1, based on the textbook, and aims to complete the teaching task, the main content of the
textbook is the text and the words. There are about two hours Chinese lessons per week, and fifty minutes in each
lesson. Chinese teaching time quite few.
Chinese learning is actually a complex process of Chinese knowledge accumulation, skill training and
ability development, mainly through conscious learning. The attention of primary school students is not easy to
be concentrated for a long time, so we should create the conditions for learning and fully mobilize students to
carry out unconscious learning so as to reduce their learning burden. Chinese camp can put more complicated
teaching content in relaxed play, so that the primary school students can unknowingly active study.

Research Questions

The research question of this study is as follows:
1. How is the effectiveness of Chinese camp for Chinese speaking skills encourage of intercultural
teaching at Thai primary school?
2. How is different the Chinese speaking per test and post-test of primary school students after Chinese
camp?
3. How is the perspective of primary students in intercultural teaching of Chinese speaking skills after
Chinese camp?

Research Objectives

The purposes of this study are as follows:
1. To study the effectiveness of Chinese camp for Chinese speaking skills encouragement of
intercultural teaching at a Thai primary school.
2. To compare the Chinese speaking pretest and post-test of primary school students after using Chinese
camp in intercultural teaching.
3. To find out the perspective of primary students in intercultural teaching of Chinese speaking skills
after using Chinese camp.
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Literature Review

One of the theories that are related to the student’s learning development is constructivism. The Swiss
philosopher and psychologist, Jean Piaget, was the first proposed constructivism. The school he founded was
called Piaget School or Geneva School; it is the most influential school in the field of cognitive development.
Piaget (1972) conducted a systematic and in-depth study on children's psychology from the perspective of the
occurrence and development of cognition, he proposed that cognition is an active construction based on the
existing knowledge and experience of the subject; this is also the core of the constructivism, he pointed out that
children interact with their surroundings and gradually build up their knowledge of the outside world, so as to
develop their own cognitive structure (Wui, 2006).
The basic point of constructivism is that learners understand and give meaning to their external world
based on their own experience, in other words, constructivism emphasizes that learners should actively construct
knowledge in the process of cognition, create a situation that is related to knowledge and presents the connection
between new and old knowledge. Constructivism advocates the student-centered teaching process; it is believed
that students should play an active role in the learning process; we should actively build our own knowledge
system and realize the construction of knowledge through teaching situations and cooperation. In a sense, these
provide a new teaching concept and thought for primary school Chinese teaching (Chen, 2014).
The “Play Theory” which is also called “The Cognitive Developmental Game Theory”. The “Play
Theory” has closely contact with or a part of Piaget’s cognitive developmental theory. Piaget thought the game
not only reflects the developing level but promotes the development of children’s acquaintance. He asserts one
can study only when adapting. The adapting needs two unchanging processes. One is the assimilation, a process
of accepting or imbibing the new information in the reality; the accommodation is the other process, which means
to modify existence the structure of acquaintance in order to account for the new event (Ni, 2013)
The affective filter hypothesis holds that emotional factors directly influence second language
acquisition. The affective filter hypothesis embodies Krashen’s view that plenty of “affective variables” play a
facilitative but non-causal role in the second language acquisition. These variables contain (1) Motivation.
Learners with high motivation will acquire more language; (2) Self-confidence. The self-confident learners tend
to do better; (3) Anxiety. In terms of acquiring second language, the learners who are of low personal anxiety
may do more .

Research Methodology

This study is an experimental design, as it is a type of quantitative research. The aim of the researcher
is to encourage primary school students speaking skills in intercultural teaching through educational game of
Chinese camp, from quantitative data to find out the different achievement of speaking. The study aims to find
out the results between students in educational games teaching group, and the students in a traditional teaching
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group, and after the encouragement, to find out whether the students will be satisfied with the educational games
of Chinese camp in their Chinese speaking skills. In this research, two sample classes from the public primary
school of grade 3. In those two classes, one is an experimental group, and another one is a control group. The
research is planned to complete in the academic year 2019.
The experimental group uses the educational games in intercultural Chinese teaching, and the control
group uses the traditional method of Chinese teaching. The teaching contents in the two groups are the same but
different in teaching method.
The test results will be analyzed by using SPSS program. The 80 sample students from one of private
primary school in Thailand, the eighty samples are purposive selected from 2 classes which students have similar
ability, and each class has 40 students. In those two classes, one performs as an experiment group, and another
one is a control group. Data collection is conducted from the 1st to 30th August during the second semester of
academic year 2019; the general method used is to conduct a one-month experiment on two classes. Both classes
are held in the form of two classes a week for forty minutes each and both classes are taught by the same teacher,
and the teaching materials are the students' textbooks.

Data Analysis

This research was used quantitative method. The first analysis was the test scores analysis of Pretest
and Posttest of the grade 3 students in the experimental and control groups in an Thai primary school in Chinese
speaking skills encouragement. The mean scores (�X), standard deviation (SD), Mean difference (MD), t-value,
p-value of pretest and posttest were computed with both experimental and control groups. In addition, the Average
Growth Percentage (AGP) of four Chinese language skills (Listening, Reading, Speaking and Writing).

Results

The Results of this research show 3 parts that
1. The effectiveness of Chinese camp for Chinese speaking skills encouragement of intercultural
teaching at a Thai primary school.
number of 2 classes students of grade 3.The experimental group was taught by Chinese camp and the
control group was taught by traditional teaching to encourage Chinese speaking skills. Both of the experimental
and the control group students were in the age of 8 to 10 years old.
2. The Analysis of Pretest and Posttest Scores Chinese speaking of primary school students after
using Chinese camp in intercultural teaching
The pretest and posttest mean scores of grade 3 students of the experimental compared to the control
groups on the application of Chinese camp in Chinese speaking skills encouragement in an private primary school
of Thailand. The number of the students in both of the experimental group and control group . The analysis was
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done by using SPSS to get mean scores (�X), standard deviation (SD), mean difference (MD), t-value, p-value.
The pretest and posttest scores were compared in mean scores (�X), standard deviation (SD), mean difference
(MD), p-value.
A Comparison of Posttest Scores of the Experimental and Control Groups
Table 1 Mean Scores (�X), Standard Deviation (SD), Mean Difference (MD), t-value and p-value of Posttest
Scores of the Experimental and Control Groups
�
Groups
X
SD
MD
t-value
p-value
Experimental Group
88.68
10.100
4.500
6.047
0.000
Control Group
75.65
14.326
Table 2 shows the mean scores of the students in the experimental group was 88.68 with standard
deviation of 10.100 (�X= 88.68, SD = 10.100); whereas the mean scores of the students in the control group was
84.18 with the standard deviation of 14.326 (X�=84.18, SD = 14.326). The mean difference between the two groups
was 4.500 (MD = 4.500). The t-value was 6.047 with the p-value was 0.00 (p < 0.05). Therefore, it can be
concluded that the mean scores of the posttest of the experimental group was higher than the mean scores of the
posttest of the control group. The following .
A Comparison of the Pretest to Posttest of the Control Groups
Table 3 Mean Scores (�X), Standard Deviation (SD), t-value and p-value of Pretest and Posttest Scores of
Control Group (Paired t-test)
�
Achievement
X
SD
t-value
p-value
Pretest
78.10
0.000
-37.162
0.020
Postttest
84.18
14.326
Table 3 shows the mean scores of students in the control group’s pretest was 78.10 ; whereas the mean
for the posttest was 84.18 with standard deviation of 14.326 (�X = 84.18, SD = 14.326). The t-value was -37.162
with the p-value was 0.02 (p < 0.05). It shows students improved their Chinese speaking skills through using the
traditional teaching approach is a little slower than the experimental group. The following
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1. The perspective of primary students in intercultural teaching of Chinese speaking skills after
using Chinese camp.
Table 4 Analysis Growth Percentage (GP) of Chinese speaking Skills of the Experimental Group and control
Group
Scores

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

pre-test

posttest

GP

Scores

ID

89
78
68

100
89
90

0.12
0.14
0.32

21

83
78
87

99
99
99

0.19
0.26
0.13

24

90
78
88

98
98
98

0.08
0.25
0.11

27

90
97
80
76
77
83
77
64
66
80
79

97
97
97
96
96
95
95
95
94
94
94

0.07
0.00
0.21
0.26
0.25
0.14
0.23
0.48
0.42
0.17
0.20

30

pre-test

22
23
25
26
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

GP

pre-test

86
88
76

93
92
92

0.08
0.09
0.21

65
80
66

90
86
86

0.38
0.07
0.30

89
76
90

86
84
80

-0.03
0.11
-0.11

89
60
56
89
56
65
65
75
87
55
45

79
79
79
77
76
76
72
71
70
70
70

-0.11
0.31
0.41
-0.13
0.35
0.17
0.10
-0.05
-0.19
0.27
0.55

According to growth percentage formula as below:
Growth Percentage =

posttes – pretest
pretest

X 100%

From the growth percentage may find out the Chinese camp was effectiveness for learning Chinese.
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Conclusion And Discussion

The development of Chinese camp play and learn them is in accordance with children’s cognitive
development. Because cognitive development of a child happens through these stages. The first stage of cognitive
development, which is known as Sensor Motor stage, is from birth to at the age of two. At this stage, children are
only conscious of the direct things which are in front of them, thus the saying “out of sight, out of mind”. The
second stage is called Preoperational stage appears at two until at the age of seven. Children use pretending play
to understand the world around them. At the preoperational stage, children begin to use language to communicate,
so it is the language developing stage. The third stage is Concrete Operational stage, which begins at seven and
continues to eleven years old, children at this stage begins to use logical reasoning to understand concrete,
observable objects and events. The fourth and last stage of cognitive development is Formal Operational stage,
appearing from twelve to about fourteen or fifteen years old. Children develop the ability to reason with abstract
information and they can think over problems that are focused on matters other than themselves.
Basic on the point this research found that students may interesting in Chinese camp student; Chinese
camp study it not only for study to play game on the ground or the time to share opinion, it also prepares a Chinese
language environment for them. As the reason, “affective variables” play a facilitative but non-causal role in the
second language acquisition. For example, Motivation. Learners with high motivation will acquire more
language; Self-confidence. The self-confident learners tend to do better; Anxiety. In terms of acquiring second
language, the learners who are of low personal anxiety may do more.

Discussion

In this research, two sample classes from the private primary school of grade 3. In those two classes,
one is an experimental group, and another one is a control group. The research result for experimental group is
better than control group, maybe Chinese camp is the new method for students to learning Chinese, it is the step
to improve students learning activities, they may in terms of acquiring second language, the learners who are of
low personal anxiety may do more. The may feel relaxes.
The experimental group uses the educational games in intercultural Chinese teaching, and the control
group uses the traditional method of Chinese teaching. The teaching contents in the two groups are the same but
different in teaching method, from different teaching method showed that teacher teaching method is other
variance may effective on students learning achievement.
This study is relatively short, and the observation is not comprehensive enough, recommendations for
further researcher adopt Chinese music and speech games to observation students learning achievement.
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Abstract

This research discusses the importance of classroom environment. Goal of this study is to contribute
teacher’s knowledge how classroom environments impact students’ learning. Three objectives of this research
are to: 1) study Chinese language learning in both traditional classroom and modern classroom, 2) study students’
learning attendance from traditional classroom and modern classroom, 3) compare students’ achievement from
Chinese language learning in traditional classroom and modern classroom. Population are 45 Kasem Bundit
University students, sample are 8 students which randomly chosen by sample random sampling. Instruments were
used by: paper-based exam, pre-test and post-test. In order to compare the different learning outcome result
analyzed by mean and Standard Deviation.
The results of the study indicate that students do perceive significant differences between traditional
classroom and modern classrooms. Students who study at modern classroom have 16% higher average score than
students who study at traditional classroom.

Keywords: Traditional classroom, modern classroom, learning attendance

Introduction

A 2012 technology survey of AACSB-accredited business school shows that more than 50% school
decided to renew and upgrade their classroom facilities and environment within next 5 years. The renewal and
upgrade include: Improving the comfort of the table and chair, changing the wall color to make sure that it is
good for both students and teachers, also make sure the light is healthy and productive for students’ learning
process, etc. Researchers have examined several aspects of classroom learning environments and the impact of
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such environments at the K-12 education level (Earthman 2002). These studies found that building conditions
such as lighting, temperature, student comfort, and classroom technology are significantly positively related to
student outcomes, including performance and attitude (Vartabedian 2002).

Research Objectives
1) To study Chinese language learning in both traditional classroom and modern classroom.
2) To study students’ learning attendance from traditional classroom and modern classroom.
3) To compare students’ achievement from Chinese language learning in traditional classroom and
modern classroom.

Research Hypothesis

1) Students’ achievement from modern classroom is higher than traditional classroom.

Scope of Research

1) Independent variable are different classrooms : traditional classroom and modern classroom.
2) Dependent variable is students’ achievement and learning attendance in Chinese language learning.

Conceptual Framework

Figure 1 Conceptual Framework

Research Design

Experimental research design. This is a traditional type of research that is quantitative in nature. In
short, researchers use experimental research to compare two groups on one or more measures. In this design, one
variable is manipulated to see if it has an effect on the other variable, and the research design – experimental also
answer the hypothesis finally.
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Population and Sample

All of 45 students are randomly chosen from four different bachelors, majors and faculties, also they
were come from different countries. This study used the formula from Cochran (2003) to determine the sample
size. The formula for unknown population is:
n= (Z^2pq) / e^2

Research Variable

The dependent variable was used in this research are:
1) students’ achievement
2) learning attendance
The independent variable was used in this research are:
1) Modern Classroom
2) Traditional Classroom

Research Instruments

The instrument was used in the study was pretest and posttest, this design allows researchers to compare
the final posttest results between the two groups, giving them an idea of the overall effectiveness of the
intervention or treatment. The researcher can see how both groups changed from pretest to posttest, whether one,
both or neither improved over time.
Secondly there was two paper based-exam, totally have 30 questions with 100 points. which combine
with multiple choices, translation, sentences and words matching. This competition helps students to work more
hard and is a motivation for them. The most important part is that students learn to handle competition which they
are definitely going to face later in life. Exams not only test a student but also increase their knowledge

Data collection procedures

Step one: Pretest and study in traditional classroom 2 times about Chinese history and general Chinese.
Step two: Gave students quiz, quiz have 3 part,100 points: multiple choices, translation and English to
Chinese matching.
Step three: Move to modern classroom and study 2 times about Chinese history and general Chinese.
Step four: Gave students quiz, quiz have 3 part,100 point: correct sentences, translation and answer
questions in Chinese.
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Data analysis

Quantitative data analysis, for the statistical analysis of the data, Different group and different students
have different score, so researcher compare by using the mean and SD between each group. So we will notice the
differences between two group based on different learning environment, researcher assign 45 students learn
different chapter at different classroom with similar content.
Trend analysis helps collect feedback about data changes over time and if aims to understand the
change in variables considering one variable remains unchanged.

Results

Part 1: To study Chinese language in traditional classroom and modern classroom.
Students have been studied at two type of classroom. Totally there were 4 classes and 2 exams made.
First and second lesson that we studied in traditional classroom there was 12 students late and their average quiz
score was 7. Third and fourth lesson that we studied in modern classroom there was 6 students late and their
average quiz score was 8.1.
Part 2 To study students’ learning attendance from traditional classroom and modern classroom.
In the attendance form there were “X” “L” “A” three symbol. “X” means students come to class on
time, no late. “L” mean students come late, if symbol was “L10” it is mean student late for 10 minutes. “A” means
absent. During 4 lesson that studied, there were 12 students late totally from traditional classroom, and there were
6 students late totally from modern classroom. Students who studied in traditional classroom average late time
are 20 minutes ,at the same time there were 7 students absent totally. But for students who studied in modern
classroom their average late time are 9 minutes, at the same time there were 2 students absent totally.
Attendence Late Time Compare

Absent Compare

60
40
20
0

Group A Students

Group B Students

Figure 2 Compare students’ achievement.
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Part 3 To compare students’ achievement from Chinese language learning in traditional
classroom and modern classroom.
The result of figure 3 indicated that there was some different between each group. Which Group A
(Mean =7, SD=1.31) and Group B (Mean=8.1 SD=1.55) Which mean Group B students average score is high
1.12 than each students. After students studied at both traditional classroom and modern classroom. I collected
their score for 2 quizzes to compare their academic scores. Students in the Group A, their average score which
mean is 7/10. But Group B their average score which mean is 8.14/10. From academic score, we can see the
differences scores for students from Group B which study in a Modern classroom the average scores are higher
than Group A students who study in a traditional classroom. From following chart that the group A, 8 students
who learn in a traditional classroom have less academic scores if compare with group B, students who learn in a
modern classroom.
Category
Group A
Group B

N
8
8

Mean
7
8.1

SD
1.31
1.55

Figure 3 Compare students’ achievement.
Compare Examination Score
10
5
0

Student Student Student Student Student Student Student Student
1
2
3
4
5
6
7
8
Group A Students

Group B Students

Figure 4 Compare Exam score

Conclusions

There are 6 lessons that I made during students study at traditional classroom and modern classroom. 6
lessons consist by 4 lessons and 2 quizzes. When students study at traditional classroom there are 6 students
absent totally. On the other hand, students who study at traditional classroom there are 2 students absent totally.
There is so many prior research shows that there is so many factors that may affect students’ learning outcome
and learning achievement, but there is very less research about how about the affection of classroom environment.
This is one of the main reason that I did this research, and from the result we could see it very clearly that there
is a huge different when student learn from traditional classroom and when they study from modern classroom.
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The average score from modern classroom students are high than students from traditional classroom. Also the
attendances from modern classroom are higher too.

Discussions

In each lesson that the researcher taught, there is an attendance form to evaluate their performance, it
shows students’ attendance show that the students come late or absent. First learning and second learning which
made in a traditional classroom, there are 8 students absent totally, and there is 12 students late average late 20
minutes. Third learning and fourth learning which made at a modern classroom, there is 2 students absent totally,
and there is 6 students late average late 9 minutes.
About the average score that between students’ learning in a traditional classroom and a modern
classroom show that there is a significant different, students who study in a traditional classroom, their average
score is 7, students who study in a traditional classroom, their average score is 8.1.
Related research, Gang (2006) summarizes the importance of physical environment which most
students prefer the classroom have new design, new facility. The research indicated that the physical classroom
environment will have effect into decisions regarding school enrollment. Tornabene (2008) found that students
preferred “Intelligent” classroom, meaning students more willing to study in a good environment.

Recommendations

If another researcher wanted to further explore this topic, it would be best to do a broader study. My
research was only done in two classrooms, but had it taken place in more classrooms, I as a researcher might
have found out more on the topic of the impact of classroom environment on students’ achievement. Future
researchers could observe several classrooms and then compare student grades and interactions between one
another in a classroom that did poorly on the checklist and one that was considered to be conducive to learning.
For the further study, if I as a researcher design this study again, there are a number of changes we
would make. Most importantly I as a researcher would go for a longer time period to be able to capture
involvement through the whole research process from initial design through to dissemination. I as a researcher
would seek to recruit far more potential case studies in principle, so that i had greater choice of which to proceed
with once our study began in earnest. We would include case studies from the application stage to capture the
important early involvement of research partners in the initial design period. It might be preferable to research a
smaller number of case studies, allowing a more in-depth ethnographic approach.
With a clear explanation of the terms, both the teacher and the researcher would be able to focus
specifically on the same characteristics being discussed. The results from the checklist were developed based on
merely my observations and understanding of the classrooms as a teacher. The research might be more valid if
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an actual teacher who had several years of experience in the classroom completed it. The outcome of the case
studies would still vary depending on the researcher and the participants.
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Abstract

This paper discusses a work in progress on Thai MOOC, a national digital learning platform (NDLP)
as a disruptive tool revitalizing higher education for sustainable development. Thai MOOC is the national MOOC
platform of Thailand. It has been introduced since 1st of March 2017. Presently, there are 228,383 registered
members with 422,930 enrollments and 406 courses at national standard, all is available at no costs to the learners,
developed and offered by 95 partner institutions, including government organizations and universities
(Information from http://mooc.thaicyberu.go.th/ as of 2nd of September 2019). Major objective of Thai MOOC
is to revitalize education sphere in Thailand, in the hope to have a sustainable life-long learning platform serving
equal education with high quality to all Thais. Presently, Thai higher education institutions take a leading role in
developing and offering courses on Thai MOOC. Thai MOOC utilizes four progressive strategies for its
sustainable development: (1) expanding partnership through 9 regional university networks (courses are created
and offered by universities across Thailand, with the focus on subjects that reflect on uniqueness of the region),
(2) utilizing funding from Thailand Cyber University (TCU) Target Program, focusing on development of courses
with the needs from universities and government organizations, ( 3) establishing domestic and international
cooperation with educational institutions and related agencies by signing an MOU to jointly develop MOOC
courses to promote lifelong learning, and (4) giving the opportunity to other organizations to request the use of
Thai MOOC platform to publish courses already produced, focusing on organizations that use Thai MOOC
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without seeking for financial benefits. It is expected that Thai MOOC could become a disruptive tool revitalizing
higher education for sustainable development of the nation.
Keywords: Thai MOOC, MOOC, Higher Education, Thailand Cyber University

Background

Education is always a key to prosperity of a nation as it develops human resources who enrich the
nation. The World Bank has classified Thailand as an upper-middle income economy since 2011 1. It is also
suggested that for Thailand to revitalize its growth, higher quality of education is very much needed. As years
has gone by, online education seems to be a new weapon for improving education in Thailand.
Education by itself is organic, and emerging digital technologies have always played a part in
transformation of education. From traditional classroom as a beginning, the world has experienced new forms
and terms related directly to education, including Computer Assisted Instruction (CAI), Computer Assisted
Learning (CAL), Computer-Based Education (CBE), e-Learning, mobile-Learning, ubiquitous-Learning, Online
Education, Learning Management Systems (LMS), Self-Directed Learning (SDL), and most recently, Massive
Open Online Courses (MOOC) and Small Private Online Course (SPOC). All of these reflects primarily on an
integration of Information Communication and Technology (ICT) in education.
Since the birth of MOOC in 2008, MOOC is seen as new form of online education that utilizes digital
contents, pedagogy, and technology to bring quality education to mass number of learners worldwide. According
to Class-Central.com, in 2018 there were over 12,000 MOOC courses in the world, being offered on 35 different
MOOC platforms, in which several was at national level, including Thai MOOC.
MOOC courses were originally offered as an individual short course for the benefit of collaborative
learning and massive interaction between the learners. MOOC does provide a smart way for educators to offer an
online course that meets the needs of digital learners. Thereafter, coursera and udacity, among the world’s biggest
MOOC platforms have introduced a series of related MOOC courses by the name of “specialization” and “nanodegree” programs. Later, both platforms have partnered with leading traditional universities to offer full degree
program at a bachelor and a master’s degree levels. In addition, MOOC courses are often available for free, or
with a minimum enrollment fee, making quality education affordable to the mass. With this, MOOC could be a
vital tool revitalizing education for sustainable development of a nation, particularly in Higher education where
quality and affordable education is needed most. For Thai MOOC, all courses are available for free and majority
of the courses offer certificate for successful learners.

1

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2011/08/02/thailand-now-upper-middle-income-economy
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In Thailand, primary education (K-12) is free and is a mandatory in Thailand. For higher education, the
government does provide national loan scheme to cover educational expenses for the learners but for selected
programs only. The government is also looking for alternative education such as vocational and skill-based
education, in the hope to bring education that is in demand of the country to all 2. In addition, private sectors are
now seeking more and more for certified workers, rather than having to train their employees from scratch. As a
result, the presence of national body governing qualification standard for professions such as the Thailand
Professional Qualification Institute (TPQI), has increasingly become more and more important, especially
being a mandatory for many higher education programs in Thailand to produce graduates with the
relevant level of qualification as classified by the TPQI.
This has led Thailand to urgently act on education reform to accommodate the change, especially in
higher education sphere. Currently, Thai government is implementing a national strategic digital economic policy
planning. For education part, there are two Ministries involve in this top level policy, which are 1) Ministry of
Education on ICT for Education Master plan 2013-2025, and Office of the Higher Education Commission
(OHEC) on the second 15 years long range Higher Education plan (2008 – 2022), and 2) Ministry of ICT for 3rd
Thailand ICT Master plan (2014-2018) and National Broadband Policy (2011-2020). This is in-line with the 5year Digital Plan for the Economic and Social Development (2017-2021), Strategy 3: Building a quality society
with digital technology. This states that people of all ages across the country (or at least students, seniors, the
disabled, farmers, and small business owners) can access digital education from MOOCs as needed, with the aim
of achieving a target of at least 2 million people of all ages across the country accessing MOOCs by 2021. By
combining these key strategies from the two ministries, it can be predicted that Thailand will put a much more
emphasis on online education with a much stronger emphasis on quality across the country, to tackle the problem
of education disparity and inequality. This is going to be a real disruptive education reform and it will certainly
need much cooperation from all the stakeholders in the country 3. Presently, the OHEC is now a part of Ministry
of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI) as a result of new ministry merger and
transformation since 2019.
As a part of the 2nd OHEC long term planning, there are two main bodies directly responsible for the
reform, which are 1) Inter-University Network (UniNet) to look after ICT infrastructure backbone for nationwide
education and 2) Thailand Cyber University (TCU) project to utilize the UniNet infrastructure to improve the
quality of education through e-Learning across Thailand. Their responsibilities have increased from Higher
Education to be across all educational spectrum of Thailand, including Primary education, Secondary education,
Vocational education, Higher education, and life-long Learning.

2
3

http://www.bangkokpost.com/learning/work/910860/what-just-happened-to-education-in-thailandhttp://www.nationmultimedia.com/national/E-Learning-slow-to-progress-in-Thailand-30221101.html
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Thai MOOC

An analysis by TCU4 clearly reflects on necessity of borderless and open education across the country.
Presently, the government is looking into a new national education model which could be used to effectively
educate people of the nation, regardless of their social status, age, background, and whereabouts. In this context,
TCU has been assigned to manage Thai MOOC operation by the government, in the believe that Thai-MOOC, as
a flagship national project would disruptively revitalizing education in Thailand to become borderless, more open,
and reachable by majority of the Thais. Thai-MOOC has been strategically designed to be the national hub of
multidisciplinary knowledge for education for all, including formal/non-formal education, life-long learning,
knowledge marketplace, etc. At this stage, majority of Thai MOOC courses are being offered at higher education
level.
Thai-MOOC will utilize reliable ICT infrastructure and networking as offered by UniNet and other
partner providers. In principle, Thai-MOOC will be: 1) Knowledge market hub for all, serving life-long learning
sector, 2) Online place for continuing education and professional development, 3) Courses for tertiary and K12
education, 4) Flexible options of educational for all, and 5) Tool to foster research and development on online
education management and related fields.
Thai MOOC has set out five main objectives: 1) to develop a national digital learning platform that can
accommodate unlimited participation with a learner database, learning records, credit bank, and credit transfer
system, 2) to develop national digital learning standards and guidelines and educational quality assurance of Thai
MOOC, 3) to establish cooperation with universities, to develop and/or to improve course materials for Thai
MOOC, and create cooperation for credit transfer, 4) to develop courses, including learning materials and learning
activities in accordance with the quality standards and digital learning process of Thai MOOC, and 5) to develop
the test database for the measurement and evaluation of learning in Thai MOOC and to collect data for research
and developing the process and quality of a digital learning platform.

4

http://www.thaicyberu.go.th/
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Figure 1 The four phases of the operational plan (Theeraroungchaisri, A., & Khlaisang, J., 2019)

International and National cooperation

Thailand is actively seeking to strategically partner with quality overseas institutions for the support of
Thai-MOOC. At present, there have been an MOU signed between Thai MOOC, K MOOC (Republic of Korea),
and J MOOC (Japan) at the 1st Asia-Pacific MOOCs Stakeholders Summit in March 2017, in Thailand. Other
notable partnerships include several regional network organizations such as the Association of ASEAN Open
Universities, SEAMEO, and UNESCO.
Domestically, Thai MOOC has established a deep level of cooperation among leading national bodies,
including the Office of the Civil Service Commission (OSCS) (government official development courses),
Ministry of Information and Communication Technology (digital literacy courses), Digital Economy Promotion
Agency (DEPA) (digital economic and society promotion courses), Distance Education Institute, Office of the
Non-Formal and Informal Education, Thailand Professional Qualification Institute (public organization), and
Office of the National Digital Economy and Society Commission (courses from the Digital Community Center).
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The four progressive strategies for Thai MOOC for managing and expansion of learner base

Thai MOOC deploys the following four progress strategies (PS):
PS1: Funding for courses development and offering
Since 2017, TCU has provided direct funding to the nine higher education regional network hubs. Each
hub will then provide the given funding to the member institutions for course creation and offering, under strict
supervision from the hub, and is under the given guideline and regulations from TCU. Each course has been
selected by the hub and then by TCU, to participate based upon needs of the nation, and whether the developing
institution has provided enough evidence as a credible MOOC course developer and instructor.
PS2: Funding for TCU target programs
TCU provides direct funding for TCU Target Programs, which are courses from universities and
government organizations focusing on national needs. Examples of projects include the course development
project for government officials, jointly developed by the OCSC and the international course development project
(Bi-languages courses), jointly developed by Thai MOOC, K MOOC and J MOOC. Presently, there are two
courses in progress, which are 1) Special Interest Tourism course by MaeFah Luang University and Dusit Thani
College, and 2) Data Science Essential and Applications course by Chulalongkorn University.
PS3: Cooperation with government organizations
TCU partners directly with government organizations on Thai MOOC course development and
deployment for life-long learning. Examples of this cooperation include 1) Partnership with the Digital Economy
Promotion Agency (DEPA), to organize five courses aimed at developing SME entrepreneurs and farmers,
2) cooperation with the Office of the National Digital Economy and Society Commission to conduct a project in
digital community development and upgrading the ICT community learning center to act as the digital community
center. Currently, there are 200 sets of Thai MOOC learning materials, which can be categorized into 5 subject
areas: 1) Agriculture, 2) Public health, 3) Career promotion, 4) Technology, and 5) Other subject areas such as
tradition, culture, art, and painting. In addition, other cooperation include 1) partnership with the OCSC to develop
courses for government officials such as the 20- year National Strategy with the development of the Thai
government system. OCSC MOOC courses are now on offered on Thai MOOC since September 2019,
2) partnership with the Distance Education Institute (DEI) to develop courses on the quality of life, 3) partnership
with Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization - TPQI) to create courses related to digital
competencies, and 4) partnership with the Institute of Community Colleges to modify existing courses and publish
them, making them available for the large target group through Thai MOOC.
PS4: Redistribution of existing quality courses on other platforms
TCU seeks for quality existing MOOC courses which might have been offered on other platforms.
If found, then TCU will ask for official permission to redistribute such courses on Thai MOOC, all without
financial burden to the learners. Sample cases of PS4 include 1) NCTU001: Creative Essentials of Economics
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from National Chiao Tung University, and 2) NOU001 Course: Creative Marketing and NOU002 course: Open
Mind! Cross-Boundary New Media and Creative Public Relations from the National Open University of Taiwan.
For better and effective utilization of the platform, Thai MOOC also provides opportunity for
domestic and international institutions to request for Thai MOOC course development, if the course is of Thai
MOOC standards and will be available freely to the public at no cost. In addition, instructors from educational
institutions can request for re-opening of existing Thai MOOC course, and research students can request use of
the Thai MOOC space to develop media for research or theses purposes in accordance with the conditions of the
MHESI (OHEC). Importantly, each participating university or institution have own microsite for the ease of
access and management.

Conclusion

As MOOCs have taken the world of education by storm, there have been millions of people around the
world directly benefited from learning on MOOCs, especially at Higher Education level. Top tier universities in
the USA, Europe, and Australia have already offered their courses or even full degree programs on global MOOC
platforms such as edx.org (over 10,000,000 learners), as well as Coursera, Udacity, Udemy, and Khan Academy.
Many courses are also offered on such platforms for up-skill or reskilling purposes, or as a non-degree program.
Likewise, Thai MOOC is currently being offered as a national digital learning platform (NDLP) for similar
purposes. Since 2017, hundreds of MOOC courses have been successfully developed and offered on Thai MOOC
at higher education level and with very high success rate. This is a result of the four progressive strategies, which
are PS1: Funding for courses development and offering, PS2: Funding for TCU target programs, PS3:
Cooperation with government organizations, and PS4: Redistribution of existing quality courses on other
platforms. Therefore, it is very important for Thai MOOC to keep improving to serve the community better.
It is pleased to address that Thai MOOC is now working on development of add-on modules for better
coverage of the project objectives, local context, and modern online distance learning pedagogy. Thai MOOC
will have features and functions that truly be an effective digital learning platform with learner’ s database,
learning history, and accumulated credits. In addition, credit transfer and test bank systems will be introduced in
the coming years. For quality control of the process, there will also be research and development with the aim of
effective and high-quality Thai MOOC standard and practices. Therefore, it is evident to conclude that, Thai
MOOC is now being used as a disruptive tool revitalizing higher education for sustainable development, and for
years to come.
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Abstract

This thematic paper examined the use of the mobile phone Application in Chinese vocabulary learning.
The research objectives included: (1) To study the overall attitude of students in Chinese learning; (2) To study
results of Chinese vocabulary learning attitude; (3) To study the Chinese achievement between before and after
using mobile application learning. To research the three objectives, analysis was done across the data collection
methods. This paper uses quantitative research, including lesson plans, pre-test, post-test, questionnaires. This
paper takes 130 grade 9 students for population and take 100 students. The research finding revealed that: (1)
Students think Chinese is important but difficult to learn; (2) Students think Chinese vocabulary is the most
significant in Chinese learning and need to learn firstly; (3) Students perform better after using mobile Application
in learning Chinese. Finally, the paper discuss and recommendation for teaching and learning.
Keywords : Mobile, Application, Chinese, Vocabulary

Introduction

Since the teaching Chinese as a second language in Thailand has been expanded significantly. A lot of
schools in Thailand has already established the Chinese courses into their school’ s curriculum. Obviously,
teaching Chinese as the second language becomes popular in Thailand. Simultaneously, due to the teaching
methods has been developed rapidly. As the result, the teaching Chinese as a second language is also developed
in order to improve the students’ Chinese skills. Teachers have to find the suitable teaching methods for their
students. On the other hand, the traditional teaching methods are still unable to fulfill the classes’ requirement.
So the mobile application is one of the best method of teaching Chinese as a second language.
25

The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning On Wednesday 2nd October 2019
การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ประจําประเทศไทย ครั้งที่ 43 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

At present, with the development of Chinese education in Thailand, a lot of Thai primary and secondary
schools have opened the Chinese lessons. There are one to five Chinese classes every week in junior high school,
two to eight Chinese classes every week in Phraharuthai Don muang high school. The period of one Chinese class
is 50 minutes, which means that Chinese language education in Thailand has been widely popular. At the same
time, along with the development of science and technology, Chinese language teaching techniques are under the
influence of new science and technology. In order to improve the students' Chinese level, school teachers find a
lot of teaching methods to assist in Chinese language teaching. But some of traditional teaching method can not
meet the requirements of Chinese lessons, so using mobile phone Application to teach Chinese has gradually
become a method of Chinese teaching.
As the teacher of Thailand Phraharuthai Don muang School, I found in teaching process, main problems
of learning Chinese are: (1) Students forgot Chinese vocabularies they learned in class, (2) Students play mobile
phone in class, (3) Students lack of interest in class. Most of students have smart phone, so I let students download
Chinese learning software ‘Fun Easy Learn Chinese’ then students can learn Chinese anytime and anywhere.

Research objective

There are 3 objectives as follows:
1. To study the overall attitude of students in Chinese learning
2. To study results of Chinese vocabulary learning attitude
3. To study the Chinese achievement between before and after using mobile application learning.

Review of Literature

This section reviews the key theoretical concepts and relevant research studies from Google Scholar,
textbooks, Bai Du Scholar and Chinese knowledge website. In this part, I will explain three parts: (1) The
Literature review on research status, (2) The literature review on Chinese vocabulary teaching, (3) Mobile phone
APP software teaching related literature review.
Science and technology have been playing an important and positive role in teaching Chinese as a
foreign language. Patricia Thornton and Chris Houser (2004) indicated that Japanese can use mobile phone in
education. In their research paper, they have two projects then have one conclusion that mobile devices such as
phones and ipads can be effective tools for foreign language learning. The two researches show that Japanese
university students are not bothered by reading text on small screens. Rich multimedia can attract their interest,
and bring learning chance to students. Students can get a lot of new vocabularies from mobile email. Zheng
Yanqun(2013) has been committed to the research on the mode of teaching Chinese as a foreign language
education technology, she thought of the integration of information technology for learning resources and
powerful ability to continuously improve the mode of teaching Chinese as a foreign language.
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The phone APP as foreign students learning Chinese auxiliary methods developed in recent years,
I found there are not so much research about using APP in teaching from scholar search web. Scholars research
can be divided into two groups, one focus on technology knowledge such as Lian Yang (2008) Under the guidance
of information technology theory, they explored the possibility and process of the development of mobile
language learning software on mobile phone development platform, put forward the design idea of Chinese
language learning software, and put it into practice, which has certain enlightenment on the development of
mobile phone software market. The biggest problem of these studies is that most researchers lack solid theoretical
support for teaching Chinese as a foreign language, which makes the design results obviously innovative in
technology, but not practical and attractive.
Another class of scholars pay more attention to two aspects of ‘Chinese knowledge’ and ‘teaching
Chinese as a foreign language’ theory knowledge for smart cell phones in learning. Putting forward the
optimization advice, such as the Wang Jing (2012), according to south Korean intelligence environment for
mobile Chinese learning software are classified investigation and study, on the results of the investigation and
study to try the new Chinese learning software design, the content of the process by the Chinese mobile phone
software is practical, to learn the whole content, frequency, neck, the author thinks that was the only regret is not
from the perspective of teaching resources localization was reviewed, such as Tan Rong (2018) in his master's
thesis, he focused on sampling and analyzing the representative teaching materials of Chinese learning in the
sixth teaching questionnaire research, summarizes the use of Chinese learning software overseas students, pointed
out the shortcomings of existing software.

Research Methodology

This chapter presents a description of the methods and procedures used to investigate the effectiveness
of using mobile application to teach Chinese vocabulary in Thailand. The research site where the study was
conducted, research design, and the population and the participants are described. The instruments used to collect
the data, including the method implemented to maintain validity and reliability of the instruments are also
presented. There were three quantitative research instruments used to gather the data. These were lesson plan,
pre-test and post-test, achievement questionnaire.

Research design
There are two learning articles in research: 《animals》and《foods》. In each article, I selected 20
vocabularies in this mobile application to teach students Chinese vocabularies. The duration of each teaching job
takes 7 hours. There are the summary of researching in the first article 《animals》and the second article
《foods》：(1)Using mobile and fill in the questionnaire and pre-test, (2) Learning new words and texts,
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(3) Use the mobile APP for assisting learning, (4)Study (grammar and exercises), (5)Activities, (6) Post-test,
(7) Fill in the achievement questionnaire.

Population

This research paper takes grade 9 students from Thailand Phraharuthai Donmuang School in Thailand
as the research object. There are 130 students in the third grade of this middle school, including 47 boys and 73
girls. In the research process of questionnaire, because class 9/1 is the best score class and have the best Chinese
skills and the other 3 classes are equal in Chinese skills, so I took the other classes for 100 students as research
sample.

Research instruments

There were three quantitative research instruments used to gather the data. These were lesson plan, pretest and post-test, achievement questionnaire.
Lesson plan
(1) The teaching object: class 2, class3, class 4 of grade 9, high school (100 students)
(2) The reference textbook: Happy Chinese book one
(3) Teaching content
Words: Wolf, wild child, tiger, scorpion, monkey, ant, squirrel, snake, zebra, cat, dog, crocodile,
butterfly, bee, rabbit, camel, fox, giraffe, qipeng, elephant.
(4) Teaching objectives
1. Cognitive objectives:
(I) To be able to remember the learned animal new words and (II) To understand the meaning
of the learned animal new words.
2. Emotional goal: students can communicate animal with their friends.
3. Communication objectives:
(I) students can answer the new words of animals
(II) students can use the new animal words to answer the questions of teachers or classmates.
(III) students can use the new animal words to express how many animals there are in their home.
(5) Teaching media: TV, mobile phone APP, projector.
(6) Teaching steps (100 minutes)
1. Warm up (10 minutes)
2. Chinese vocabulary teaching by mobile APP (60 minutes)
3. Review Chinese vocabulary with mobile APP (20 minutes)
4. Summary (10 minutes)
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Pre-test and post-test
I prepare for pre-test before my teaching in using mobile application and post-test after my teaching.
Finally, I summarize test scores effect after analysis.
Questionnaire
The questionnaire is divided into two parts: the first part is the basic information of Chinese learning,
the second part is the basic information of Chinese vocabulary. A total of 100 copies of the questionnaire are
distributed, and 100 percent of the valid questionnaire are collected, with the recovery rate of 100%.

Content Validity

The research instruments were validated by three experts in Education Administration. Asst. Prof. Dr.
Waraporn, Thaima, Sripatum University. Asst. Prof. Dr. Sirinthorn Sinjindawong, Sripatum University.
Mr. Wang Xueqi, headmaster of No.1 high school in Dengfeng, China for validating research instruments.
Item-Objective Congruence was the process to measure specific objectives listed by giving the item
rating like (-1 means clearly not measuring), 0 means degree to which if measures the content area unclear). and
1 means clearly measuring. The results from experts were used to assess a set of items, the value of approximately
among 0.75 to 1.00. The item will be considered valid when the index in the IOC range from 0.75 to 1.00 and
unacceptable range was below 0.75 to -1
Table 1: The results for IOC of Questionnaire validating
Item

Expert 1

Expert 2

Expert 3

Total

10

11

11

Mean

0.83

0.92

0.92

Table 2: IOC of Pre-test and Post-test
Item

Expert 1

Expert 2

Expert 3

Total

20

20

20

Mean

1

1

1
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Results and Discussion

The results are divided into three parts: 2 questionnaires and test score. I collect the data then using
SPSS to calculate and make some tables for easy review.
Table 3: “Attitude survey result of Chinese learning”
There are 6 items in this survey. The results are as follows:
Item/Questions

Standard
Deviation

Assessment
Level

Mean

Percentage

I think Chinese is a very important language.

3.83

76.60%

0.79

Basically agree

I’m interested in Chinese

3.14

62.80%

0.86

Not sure

I think I need to learn Chinese

3.33

66.60%

0.74

Not sure

I think Chinese is difficult to learn

3.67

73.40%

1.02

Basically agree

I think Chinese is helpful for college entrance
examination in the future

3.51

70.20%

0.98

Basically agree

I study Chinese because surrounding people
learning Chinese

2.59

51.80%

1.06

Not sure

3.35

67.00%

0.91

Not sure

Overall mean

As shown in Table 3, the overall mean is 3.35, the average percentage is 67.00%, the standard deviation
is 0.91, and the evaluation level is indifferent, which indicates that the research object may think of other aspects
of Chinese, such as writing and grammar, and the students may be indifferent to writing and grammar, and the
results are irrelevant. Because some students are interested in Chinese, some students can study Chinese or not.
According to the analysis of the questionnaire, in order to improve students' interest in learning Chinese, teachers
should think of more effective ways.
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Table 4: “Results of Chinese vocabulary learning attitude”
There are 6 items in this survey. The results are as follows:
Item/Questions

Mean

Percentage

Standard
Deviation

Assessment
level

Chinese vocabulary is very important in
learning Chinese.

4.10

82.00%

0.93

Basically agree

In the course of learning Chinese, I like
learning vocabulary best.

3.60

72.40%

0.95

Basically agree

I find it is interesting and easy to learn
Chinese vocabulary.

4.62

92.40%

0.72

Strongly agree

I think Chinese words are interesting, but 3.70
difficult to learn and remember.

74.00%

0.97

Basically agree

I think learning Chinese vocabulary can
help me learn Chinese better.

4.00

80.00%

0.78

Basically agree

I think it is useful for learning Chinese
nouns.

3.92

78.40%

0.88

Basically agree

Overall mean

3.99

79.80%

0.87

Basically agree

According to Table 4, students think it is very important to learn Chinese vocabulary in the course.
Students feel interesting learn Chinese vocabulary, and is very simple, the average was 4. 62, the average
percentage of 92.40, the standard deviation is 0.72, assessment level for very agree.
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Table 5: “Analysis of pre-test and post-test score”
score/students’
number

The first text ‘Animal’

The second text ‘food’

Pre-test (20points)

Post-test (20points)

Pre-test (20points)

Post-test (20points)

The average

7.78

18.67

6.43

18.38

The median

8

19

7

19

Model

6

20

7

19

The highest score

13

20

10

20

The lowest score

3

13

3

12

Standard deviation

2.34

1.76

1.88

1.94

From the research of pre-test and post-test, I got the result that students’ scores are improved after using
mobile teaching. Compare the data, it’s easy to indicate that using mobile Application in teaching Chinese has a
significant effect for improving students’ learning.

Conclusions and Recommendations

This paper studies the effect of mobile phone APP in Chinese vocabulary teaching in Thailand
Phraharuthai high school. Through preliminary questionnaire, pre- test, post- test, and detailed analysis, the
problems and Suggestions in this paper are putting forward. After experimental comparison, I draws the following
conclusions on the advantages and disadvantages of this paper: (1)Using mobile phone APP to assist Chinese
vocabulary teaching can improve students' interest in learning Chinese, (2)Students can learn Chinese Vocabulary
anytime and anywhere, ( 3) According to the results of the questionnaire, students think that using mobile
Application in teaching Chinese help a lot for Chinese vocabulary learning, (4)This paper use a mobile phone
Application for Chinese vocabulary teaching, to seek innovative teaching method to improve the students' interest
in learning Chinese, increase students' motivation, improve the efficiency of students learning Chinese.
The main Recommendations for using mobile APP for teaching are as follows: (1)Teachers must know
how to use mobile APP and have some experience in Chinese teaching, (2)Teachers use wireless phone screen
device is connected to the TV show Chinese vocabulary in the classroom, (3) In class, when the teacher divides
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the students into groups to review Chinese words with games on mobile phone apps, the teacher should focus the
students' attention, because some students will use their mobile phones to do other things.
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Abstract

This research study examined game based learning in Chinese vocabulary learning. The research
objectives included: (1) To study students’ interest in learning Chinese vocabulary through game based learning.
(2) To investigate the effectiveness of game-based learning. A pre-test and post-test and a questionnaire were
employed with. This paper takes 400 students for population and take 76 students. The research finding revealed
that: (1) Students had a significant interest in learning Chinese vocabulary through the use of game-based
learning; (2) Students performed better after using game based learning in learning Chinese vocabulary. Finally,
the paper discuss and recommendation for teaching and learning. After learners adopt the game teaching method,
their learning results will be better than before, so teachers or researchers should conduct the comparison of game
teaching and research. It is also found in the research that teaching games are a complicated teaching method of
design, creation and application.
Keywords : game, interest, learning, achievement

Introduction

With the opening of the international Chinese fever, Chinese has become one of the most important
languages in the world. In order to encourage Chinese learning, Thailand government has focused on the
development of Chinese language teaching. Many schools throughout the country, from infants to universities,
have opened Chinese courses, especially in the recent 50 years. According to Zhu Pengde’s research(2017), after
1999, Thailand government has been supporting primary and secondary schools by openning more Chinese
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lessons. It has also begun to set Chinese class examination of the university entrance examination. Thai
government has also opened actively cooperate with China's activity. The government sends the Thai Chinese
teaching training for teachers in China, and invites the Chinese teachers to teach in Thailand.
Although the Thai government has been supporting Chinese teaching, There are still problems in the
language teaching, which lead to low efficiency of Thai Chinese teaching. To solve the problems, the game-based
learning in Chinese teaching, to improve Chinese interests, to create an efficiency learning environment, to
increase the learners' motivation, confidence, interest in learning Chinese. I hope game- based learning can
improve learners' learning ability in Chinese teaching and Chinese level, enhance the communication between
teachers and students.

Research objectives

1. To study students’ interest in learning through game based learning.
2. To investigate the effectiveness of game-based learning.

Review of Literature

Although a lot of teachers have research on game-based learning, but they have different definitions
and conceptions about game-based learning. Xu Guoping (2010) indicated that game-based learning is starting
from the psychological state and age characteristics of students. Pan Hong (2012) believes that game teaching
method is to transform boring language knowledge into vivid and interesting game forms that students are willing
to accept as much as possible in class. To achieve the goal of “teaching through lively activities”. I think that
game teaching method is to combine “game” and “teaching” skillfully. Teachers teach in the form of game and
students learn in the way of game.
Many scholars and teachers have analyzed the role of game teaching. Among them, He Jie (2011)
believes that game teaching can promote the development of intelligence, develop non-intelligence factors, reduce
the difficulty of learning, and break through the heavy and difficult points. Gao Caizhen (2015) believes that
game teaching can stimulate students’ interest in learning, enhance students’ confidence in learning and improve
the quality of primary school Chinese teaching. The role of game teaching can be summarized into the following
two aspects: (1) Helping students to learn better, develop intelligence and non-intelligence factors, improve
interest and enhance confidence. (2) It helps teachers to teach better, reduces the difficulty of Chinese vocabulary
learning, and also makes it easier for students to have fun in learning.
In recent years, with the vigorous development of Chinese education undertakings in countries,
Thailand's Chinese language teaching research has also been popular. Cheng Zhu (2006) discussed the Thai
students Chinese and Thai measure words by mistake. From the aspects of surface, it is pointed out that professor
in Thailand students of quantifier matters, Shu Qinsun (2005) in Thailand Chinese vocabulary characteristics are
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discussed. This paper discusses the general situation of Thai Chinese vocabulary influenced by local culture and
foreign culture, and points out that there are three characters of Thai Chinese vocabulary. The first part is the Thai
parliament language reflects the King’s and the royal family's vocabulary is very active. Secondly, the words
reflecting Buddhism and related buddhist things are very active. Thirdly, there are a large number of loanwords
in the Chinese language. On this basis, Shu Qinsun (2005) points out that Thai Chinese vocabulary teaching
should pay attention to these aspects, and she likes to pay attention to the selection and teaching of these words.

Research Methodology

This chapter presents a description of the methods and procedures used to investigate the effectiveness
of game-based learning in learning Chinese. In this study, a pre-test, post- test and questionnaires were employed.

Research design

This study applied game-based teaching method in Chinese teaching in Thailand through questionnaire
survey. Firstly, in terms of questionnaire design, targeted design is carried out according to research objectives.
Secondly, the research results on the application of game teaching method in Chinese teaching at home and abroad
are referenced. A total of 76 questionnaires were distributed in this study. The questionnaire recovery rate is
100%. As one of the purposes of this study is to investigate the views and expectations of primary school Chinese
learners on the application of game teaching method in Chinese teaching. For pre-test and post-test, I took 20
students for sample to do the tests.
The questionnaire questions mainly investigate the satisfaction and intensity of Thai learners on the
application of game teaching method in Chinese teaching. The results of pre-test and post-test collected from two
Chinese tests.

Population

This research study was conducted with six graders from Beaconhouse Yamsaard School in Thailand.
The population of the questionnaire is from grade 6. Two classes of 76 students each were selected. The sample
used 76 students from grade six because primary students are young age children and most of them are interested
in games, which are easy to research the effect of game-based learning. In Pre-test and post-test, researcher took
20 students as sample because they have a same medium level on Chinese.

Research instruments

There were two quantitative research instruments used to gather the data. These were pre-test and
post-test, achievement questionnaire.
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Pre-test and post-test Chinese vocabulary
Pre-test and post-test Chinese vocabulary were implemented. The test consisted of two items. Finally,
I summarize test scores effect after analysis.
Questionnaire
The questionnaire is divided into two parts: pre- school questionnaire. The first part is the basic
information of Chinese, the second part is the questionnaire after teaching. A total of 76 copies of the
questionnaire are distributed, and 100 percent of the valid questionnaire are collected, with the recovery rate of
100%.
Lesson plan of Game-based learning
I design one lesson plan before researching and teach in class follow with the lesson plan.

Results and Discussion

The results are divided into two parts: 1 questionnaire and test score. I collect the data then using SPSS
to calculate and make some charts for easy review.
Results analysis of the questionnaire survey
The first part of this questionnaire mainly investigates the class of learners, gender, time of learning
Chinese, whether they are Chinese americans and whether they have passed the HSK. From the analysis of the
results of the questionnaire, it can be seen that:
Table 1: Gender of two classes

It can be seen from the table that most of the high school Chinese language learners were 35 female
students (62.5%), 21 male students (37.5%). It can be seen from the percentage counting the thorough analysis,
three Chinese arts class most learners have women, to 68%, the study also concluded that female learners learners
more than men. This reflects that in the number of foreign learners, female learners are more than male learners,
which also plays a great role in teaching.
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Figure 1: Students learning Chinese time
Can be seen from the bar chart, students have learned Chinese for a year to two years of the learners,
most have 20 people, accounted for 36% of the total who have studied Chinese for two years or more, at least 5
people, accounted for 8% of the total reflected most Chinese learners of Chinese level is the primary school
Chinese, the school less than 10% of the Chinese learners can achieve similar intermediate Chinese or
intermediate Chinese level.
Through in-depth analysis, the author finds that the most of the first-year Chinese learners in this school
have not learned Chinese or have learned Chinese for less than six months, with a total of 15 students, accounting
for 75% of the total. Only 5 students in this class have learned Chinese for more than six months to two years,
accounting for the majority
The total number is 25%. It can be expressed that most of the learners in the Chinese liberal arts class
of high school in the first grade are learners at the beginning or learners with the lowest level of Chinese.
Results analysis of pre-test and post-test Chinese vocabulary
From the research of pre-test and post-test, researcher got the result that students’ scores are improved
after game- based teaching. Compare the data of the below charts, it’ s easy to indicate that using mobile
Application in teaching Chinese has a significant effect for improving students’ learning.
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Conclusions and Recommendations

Game-based teaching is mainly based on the knowledge, ability of learning and teaching, the teaching
rules and teaching objectives. Its purpose is to make learners' interest, improve knowledge, reduce the class boring
or depressive mood. This paper mainly chooses teaching games as the research tool. Firstly, teaching games are
used to study and do experiments in the primary Chinese learning of Thai high school classes. Then, questionnaire
survey, observation and pre-test, post-test are used to investigate. Then the results are analyzed.
After learners adopt the game teaching method, their learning results will be better than before, so
teachers or researchers should conduct the comparison of game teaching and research. It is also found in the
research that teaching games are a complicated teaching method of design, creation and application. In order to
perfect and effectively apply games to future teaching or research, the author needs to put forward some
Suggestions as follows.
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1. Before carrying out the game teaching method or game-related activities, teachers should clearly
understand the characteristics of learners, learning advantages and disadvantages.
2. Comparative analysis and research should be carried out among different genders, ages and
knowledge levels so as to see the difference in effect more clearly.
3. The research should be carried out to each grade, so that the research can have diversity and
correspond to learners in each grade.
4. The purpose, rules, conditions and methods of game activities must be clearly and completely defined
so as to reduce the chance of problems
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ในปั จจุบนั การเรี ยนการสอนด้านโลจิสติกส์ส่วนมากอาศัยการเรี ยนภายในห้องเรี ยนและการศึกษาจาก
สถานที่จริ ง ซึ่งไม่สามารถตอบสนองกับผูเ้ รี ยนได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งการศึกษาในสถานที่อาจจะเกิดอันตราย จึงทํา
ให้เกิดการพัฒนาห้องเรี ยนโลจิสติกส์เสมือนจริ งขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงคลังสิ นค้า ตลอดจนการสอบคุณวุฒิ
วิชาชี พด้านโลจิ สติ กส์ อีกด้วย โดยมี วตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อช่ วยสนับสนุ นการเรี ยนการสอนของนักศึ กษา
สาขาโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสิ นค้า ตลอดจนการสอบคุณวุฒิวชิ าชีพทางด้านโลจิสติกส์ 2) เพื่อให้
นักศึ กษาสาขาโลจิ สติ กส์ ได้ฝึกปฏิ บตั ิ การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ภายในคลังสิ นค้า และเตรี ยมตัวก่อนการสอบ
คุณวุฒิวชิ าชีพได้อย่างปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
การพัฒนาระบบดังกล่าวข้างต้นจะส่ งผลให้นกั ศึกษาสามารถเข้าใจเนื้ อหาการเรี ยนการสอนได้ย่งิ ขึ้น
สามารถมองเห็นคลังสิ นค้าและอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างอิสระ เข้าใจฟังก์ชน่ั กระบวนการทํางานในการรับของเข้า
จัดการสิ นค้า ตลอดจนการขนส่ งสิ นค้าได้อย่างชัดเจน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยต้องเสี ยเพื่อพา
นักศึ กไปดูสถานที่จริ ง และได้ฝึกก่อนการสอบคุณวุฒิวิชา อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ดีมาก
ยิ่งขึ้น สร้างแรงดึงดูดใจในการเรี ยน การจดจําให้ดีข้ ึน และสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างหลากหลาย ซึ่ งผลการ
ประเมินประสิ ทธิภาพการใช้งานมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.41) โดยมีค่าเฉลี่ยผลการพิจารณา
ความเหมาะสมอยูร่ ะหว่าง 4.37 – 4.48 ส่ วนผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.57) โดยมีค่าเฉลี่ยของผลการพิจารณาความพึงพอใจอยูร่ ะหว่าง 4.5 – 4.67
คําสําคัญ: ความจริ งเสมือน, คลังสิ นค้า, โลจิสติกส์, คุณวุฒิวชิ าชีพ
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Abstract

At present, most of the teaching and learning in logistics relies on classroom education and real-life
education which cannot fully respond to the student. Also, studies in the area may be dangerous. Resulting in the
development of a virtual logistics classroom which covers the warehouse as well as a logistical qualification exam
as well. The purposes of the research were to 1) Support the teaching and learning of students in logistics related
to warehouse management. As well as logistics qualification examinations. 2) In order for students in the field of
logistics to practice using various devices inside the warehouse and prepare before the professional qualification
exam more safely.
The development of the above system will enable students to better understand the teaching and learning
content. Clearly understand the function, working process of receiving goods, managing products, and
transportation of goods clearly, save time and money. Create attraction in education. Remembering better and
can be developed in a variety of ways. The result of the evaluation of the effectiveness of the use is appropriate
at a high level (x�= 4.41) with the average result of the suitability between 4.37 - 4.48. The result of the student
satisfaction evaluation is included in the High level (x�= 4.57) with the average satisfaction between 4.5 - 4.67.

Keywords: Virtual Reality, Warehouse, Logistic, Professional Qualification

บทนํา

ในยุค ศตวรรษที่ 21 เป็ นยุค ของข้อ มู ลข่ า วสารมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ซึ่ ง ผลกระทบจากยุค
โลกาภิวฒั น์น้ ี ทําให้ผูเ้ รี ยนจําเป็ นจะต้องมีการเรี ยนรู ้ได้ด้วยตนเองและสามารถแสวงหาความรู ้อยู่ตลอดเวลา
ประกอบกับปั จจุบนั มีความรู ้ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยสาขาด้านโลจิสติกส์จะเกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสิ นค้า
มีการจัดเรี ยงสิ นค้าไปยังตําแหน่งต่างๆ การออกแบบคลังสิ นค้า และการสอบคุณวุฒิวชิ าชีพทางด้านโลจิสติกส์ ซึ่ง
ในการเรี ยนการสอนในปั จจุบันจะอาศัยการพูด บอก เล่า และการบอกภาพถ่ายหรื อวีดีโอต่างๆ ส่ งผลให้ไม่
สามารถจะพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้มี ค วามรู ้ นํา ปฏิ บัติ ไ ด้ดี ซึ่ งเนื้ อ หาที่ ม ากและจดจํา ยากประกอบกับ ผู ้เ รี ย นต้อ ง
จิ นตนาการภาพจากในหนังสื อหรื อวีดีโอต่างๆ ทําให้ไม่เข้าใจในเนื้ อหาและถ้าต้องการจะฝึ กปฏิบตั ิตอ้ งเข้าไป
ปฏิ บตั ิภายในคลังสิ นค้าจริ ง ซึ่ งมีความไม่ปลอดภัยกับผูท้ ี่ไม่ชาํ นาญการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ และยังกระทบต่อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในคลังสิ นค้าอีกด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการประยุกต์ความรู ้ใหม่ๆและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรี ยนการ
สอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถหา
ความรู ้และประยุกต์ใช้ทกั ษะต่างๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็ นการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย
ขณะที่เทคโนโลยีความจริ งเสมือน (Virtual Reality หรื อ VR) เป็ นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมา ทั้งนี้ จะ
จําลองสภาพแวดล้อมต่างๆขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งจําลองภาพ เสี ยงและประสาทสัมผัสด้านอื่น โดย
จะมี อุ ป กรณ์ นํา เข้า เช่ น แว่น VR โทรศัพ ท์มือ ถื อ เป็ นต้น เทคโนโลยีความจริ งเสมื อน (Virtual Reality) นั้น
สามารถแยกออกจากเทคโนโลยีประเภทอื่นๆได้อย่างชัดเจน โดยความจดจ่อทางร่ างกาย (Physical Immersion)
และความรู ้สึกถึงความมีอยู่ (Psychological Presence) จะทําให้ผใู ้ ช้รู้สึกเหมือนอยูใ่ นโลกเสมือนจริ ง ซึ่ งความจด
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จ่อทางร่ างกายจะมีอยูห่ ลายระดับ โดยระดับสู งสุ ดคือระบบสัมผัสเต็มรู ปแบบ (Fully Immersive System) จะทํา
ให้ผใู ้ ช้รู้สึกเหมือนอยูใ่ นโลกเสมือนจริ งอย่างสมบูรณ์ เพราะผูใ้ ช้จะรู ้สึกเหมือนอยูใ่ นโลกจริ งแต่ในความเป็ นจริ ง
เป็ นเพียงโลกที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสมือน
ผูพ้ ฒั นาเล็งเห็นความสําคัญของสาขาวิชาด้านโลจิสติกส์ จึงได้นาํ มารวมกับเทคโนโลยีความจริ งเสมือน
(Virtual Reality) และใช้ Active Learning ซึ่ งเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
ส่ งเสริ มให้ ผูเ้ รี ยนเกิดการประยุกต์ใช้ทกั ษะและเชื่อมโยงความรู ้นาํ ไปสู่ การปฏิบตั ิ เพื่อใช้แก้ไขปั ญหาในอนาคต
โดยหลักการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning การนําเอาวิธีการสอน เทคนิ คการสอนที่หลากหลาย มา
ใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน Active Learning จึงเป็ นวิธีการใน
การจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปั จจุบนั อีกทั้งยัง
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม student engagement enhance relevance and improve motivation ของผู ้เ รี ยน และตอบสนองกับ
นโยบาย Thailand 4.0 จึงทําให้มีแนวคิดในการพัฒนาสื่ อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ในรู ปแบบ Virtual
Reality เนื่ องจากการทําให้ผใู ้ ช้เห็นภาพและสามารถมองได้หลายๆมุม ได้เห็นการกระบวนการจัดการคลังสิ นค้า
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ภายในคลังสิ นค้าและจําลองการสอบคุณวุฒิวชิ าชีพทางด้านโลจิสติกส์ ตลอดจนทดลองการจัด
คลังสิ นค้าในรู ปแบบต่างๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยสนับสนุนการเรี ยนการสอนของนักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสิ นค้า
ตลอดจนการสอบคุณวุฒิวชิ าชีพทางด้านโลจิสติกส์
2. เพื่อให้นกั ศึกษาสาขาโลจิสติกส์ได้ฝึกปฏิบตั ิการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆภายในคลังสิ นค้า และเตรี ยมตัว
ก่อนการสอบคุณวุฒิวชิ าชีพได้อย่างปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น

กรอบแนวคิด

แนวความคิดในการออกแบบเทคโนโลยีความจริ งเสมือน (VR) ตามหลักทฤษฏีการเรี ยนรู ้โดยมัลติมีเดีย
(The Cognitive Theory of Multimedia Learning) เพื่อสร้างความคงทนในการจดจํา โดยมีกรอบแนวคิดการวิจยั
ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ออกแบบ Virtual Reality
ตามทฤษฏีการเรี ยนรู ้โดย
มัลติมีเดีย

แบบจําลองคลังสิ นค้าและการสอบ
คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ทางโลจิ ส ติ ก ส์ ด้ ว ย
เทคโนโลยีเสมือนจริ ง
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วิธีดําเนินการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการพัฒนาแบบจําลองคลังสิ นค้าและการสอบคุณวุฒิวชิ าชีพทางโลจิสติกส์ดว้ ย
เทคโนโลยีเสมือนจริ งโดยอาศัยหลักการทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)
มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ตั้งแต่เริ่ มต้นวิเคราะห์ปัญหาจนนําระบบไปใช้งาน ซึ่งมีรายละเอียด
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจยั 7 ขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดปัญหา
เริ่ มจากทางคณาจารย์และนักศึกษาได้รวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อค้นหาการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมที่สุด
และตรงกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ปัจจุบนั มากที่สุด โดยโครงการที่เหมาะสมมากที่สุด คือ
การออกแบบและพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนให้มีความหลากหลาย น่ าสนใจ สามารถเข้าใจตัวผูเ้ รี ยนได้ง่าย
มากขึ้น
2. การศึกษาความเป็ นไปได้
เมื่อพิจารณากําหนดปั ญหาได้แล้ว ในขั้นตอนนี้ จะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ ซึ่ งข้อมูลที่
รวบรวมจะมาจากหลายๆส่ วนประกอบ เช่น ข้อมูลจากคณาจารย์, ข้อมูลจากผูบ้ ริ หาร, ข้อมูลจากนักศึกษา, ข้อมูล
จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ, คลังสิ นค้าต่างๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้และเริ่ มต้นจัดทําโครงการที่ได้รับอนุมตั ิโดยเริ่ มจากการ
ค้นหา สร้างแนวทาง และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการนําระบบใหม่มาใช้งาน เมื่อได้ทางเลือกที่ดีและเหมาะสม
ที่สุดแล้ว จึงเริ่ มวางแผนดําเนินงานโครงการ โดยศึกษาความเป็ นไปได้ กําหนดระยะเวลาดําเนินงานแต่ละขั้นตอน
และกิจกรรม
3. การวิเคราะห์ ระบบ
เริ่ มจากทําการศึ กษาถึงขั้นตอนการดําเนิ นงานของระบบเดิมหรื อระบบปั จจุบนั ว่าเป็ นไปอย่างไรบ้าง
ปั ญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร โดยในการศึกษาผูพ้ ฒั นาได้เดินทางไปดูข้ นั ตอนการการจัดการคลังสิ นค้า, ขั้นตอนการ
สอบคุณวุฒิวชิ าชีพและการจัดการเรี ยนการสอนในสถานที่จริ งตาม หลังจากนั้นจึงรวบรวมความต้องการในระบบ
ใหม่จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ คณาจารย์ ผูบ้ ริ หารและนักศึกษา โดยอาจจะมีการใช้เทคนิ คในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น
การสัมภาษณ์ เป็ นต้น
4. การออกแบบระบบ
เป็ นขั้นตอนในการออกแบบลักษณะการทํางานของระบบ โดยจะกําหนดถึงลักษณะของรู ปแบบรายงาน
ที่ เกิ ดจากการทํางานของระบบ ลักษณะของการนําข้อมูลเข้าสู่ ระบบและผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ จะมีการจัดทํา
แผนภาพที่ แสดงถึงความต้องการของผูใ้ ช้ระบบที่ ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบมาทําการแปลงเพื่อให้ได้
ข้อมูลเฉพาะของการออกแบบ ที่ สามารถนําไปเขียนโปรแกรมได้สะดวกขึ้น โดยจะออกแบบในรู ปแบบของ
Storyboard, เนื้ อเรื่ อง, Flowchart และจะมีการระบุถึงคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้ เทคโนโลยี โปรแกรม
ภาษาที่จะนํามาเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ระบบปฏิบตั ิการ และระบบเครื อข่ายที่เหมาะสมกับระบบ
5. การสร้ างและพัฒนาระบบ
เป็ นระยะที่ เกี่ ยวข้องกับสร้ างและพัฒนาโปรแกรม โดยจะต้องพัฒนาโปรแกรมตามที่ ได้ออกแบบ
ไว้ การเขียนชุดคําสั่งเพื่อสร้างเป็ นระบบงานทางคอมพิวเตอร์ ข้ ึนมา โดยสามารถนําเครื่ องมือเข้ามาช่วยในการ
พัฒนาโปรแกรมได้เพื่อช่วยให้ระบบงานพัฒนาได้เร็ วขึ้นและมีคุณภาพ
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โดยขั้นตอนกระบวนการสร้างและพัฒนาระบบมีดงั นี้
5.1 สร้างตัวละคร อุปกรณ์ต่างๆ และห้องเอกซเรย์ เป็ นโมเดล 3 มิติ ตามที่ได้ออกแบบไว้
5.2 พากย์เสี ยงบรรยายประกอบ โดยอาศัยข้อมูลจากพนักงานขายและคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์
5.3 สร้างแอนิเมชัน่ ให้กบั ตัวละคร และอุปกรณ์ต่างๆ โดยออกแบบให้เข้ากับเสี ยงบรรยายประกอบ
5.4 นําตัวละคร อุปกรณ์ต่างๆ มาจัดวางให้เหมาะสม
5.5 เขียนโค้ดเพื่อกําหนดกระบวนการทํางานต่างๆ และใส่เสี ยงบรรยายประกอบ
6. การทดสอบและติดตั้งระบบ
เมื่ อโปรแกรมได้พฒ
ั นาขึ้ นมาแล้ว ยังไม่สามารถนําระบบไปใช้ง านได้ทันที จาํ เป็ นต้องดําเนิ น การ
ทดสอบระบบก่อนที่จะนําไปใช้งานจริ ง โดยจะมีการทดสอบข้อมูลเบื้ องต้นก่อน ด้วยการลองใช้งาน ลองเดิน
กดปุ่ มคําสัง่ ต่างๆ หากพบข้อผิดพลาดก็ปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง การทดสอบระบบจะมีการตรวจสอบไวยากรณ์
ของภาษาเขียน และตรวจสอบว่าระบบตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้หรื อไม่
7. การประเมินและการบํารุงรักษาระบบ
เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายหลังจากระบบใหม่ได้เริ่ มดําเนินการ ผูใ้ ช้ระบบและผูเ้ ชี่ยวชาญอาจจะพบกับปั ญหา
ที่เกิดขึ้นเนื่ องจากความไม่คุน้ เคยกับระบบใหม่ และค้นพบวิธีการ แก้ไขปั ญหานั้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของคณาจารย์ ผูบ้ ริ หาร นักศึกษา ผูเ้ ชี่ยวชาญเอง ดังนั้นจะต้องคอยแก้ไขและเปลี่ยนแปลงระบบที่ทาํ การพัฒนาขึ้น
จนกว่าจะเป็ นที่พอใจมากที่สุด

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย

1. เครื่ องมือในส่วนของซอฟต์แวร์
1.2 Autodesk Maya 2018
1.3 Unity 3D 2017
1.4 Adobe Photoshop CC 2018
1.5 Adobe Audition CC 2018
1.6 Visual Studio 2017
2. เครื่ องมือในส่วนของฮาร์ดแวร์
2.1 HTC VIVE
2.2 Notebook MSI GE72VR

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

1. ประชากรที่ใช้ ได้แก่ นักศึกษาและคณาจารย์สาขาเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ในมหาวิทยาลัยที่เปิ ดสอน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักศึ กษาและคณาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซับพลายเชน มหาวิทยาลัย
ศรี ปทุมวิทยาเขตขอนแก่น จํานวน 30 คน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ จํานวน 5 คน ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ทดสอบการใช้ระบบแบบจําลองคลังสิ นค้าด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากแบบสอบถาม โดยจะมี ก ารประเมิ นความเหมาะสมของสื่ อ การเรี ย นรู ้ จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ และการประเมิ นความพึงพอใจในการใช้งานของนักศึ กษาและคณาจารย์วิทยาลัยโลจิ สติ กส์และ
ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่ งคําถามที่ ใช้ในการประเมินจะแตกต่างกันออกแบบ
ตามแต่ละบุ คคล ซึ่ งการประเมิ นโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจะเป็ นคําถามเกี่ ยวข้องกับด้านเนื้ อหา ด้านการออกแบบสื่ อ
ด้านเครื่ องมือ ด้านการนําไปใช้ ส่ วนคําถามที่ใช้ในการประเมินของนักศึกษาและคณาจารย์จะเกี่ ยวข้องกับด้าน
การใช้งาน ด้านเจตคติ ด้านการพัฒนาการเรี ยน

การวิเคราะห์ ข้อมูล

จะแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. การประเมินความเหมาะสมของสื่ อโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของนักศึกษาและคณาจารย์
โดยจะมีเกณฑ์การแปลค่าระดับเหมาะสมและความพึงพอใจ มีดงั นี้
4.50 - 5.00 ระดับ มากที่สุด
3.50 - 4.49 ระดับ มาก
2.50 – 3.49 ระดับ ปานกลาง
1.50 – 2.49 ระดับ น้อย
1.00 – 1.49 ระดับ น้อยที่สุด
ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะอยูใ่ นรู ปแบบ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วจึง
นําข้อมลที่ได้มาสรุ ปผล
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สรุ ปผลการวิจัย

1. ผลการออกแบบแบบจําลองคลังสิ นค้ าและการสอบคุณวุฒิวิชาชี พทางโลจิสติกส์ ด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริง
แบบจําลองนี้ จะเป็ นการจําลองสถานที่ ข้ ึ นมาในรู ปแบบ 3 มิ ติเสมื อนจริ ง โดยผูใ้ ช้งานจะต้องสวม
แว่นตา VR บนศีรษะ ซึ่งจะทําให้ผใู ้ ช้งานมองเห็นเสมือนอยูใ่ นสถานที่นน่ั จริ ง ผูใ้ ช้งานจะสามารถเคลื่อนไหวได้
อย่า งอิ ส ระในสถานที่ นั่น สามารถดู มุ ม มองต่ า งๆได้ต ามต้อ งการ สามารถหยิบ จับ สิ่ ง ของต่ า งๆได้อี ก ด้ว ย
โดยภายในแบบจําลองคลังสิ นค้าและการสอบคุณวุฒิวิชาชี พทางโลจิ สติกส์ดว้ ยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง จะแบ่ง
ออกเป็ น 2 หมวดด้วยกัน คื อหมวดจําลองการสอบคุณวุฒิวิชาชี พทางโลจิ สติ กส์ และหมวดจําลองคลังสิ นค้า
เสมือนจริ ง

ภาพที่ 2 แบบจําลองคลังสิ นค้า
ในส่ วนแรกจะเป็ นแบบทดสอบสําหรับใช้ฝึกเพื่อเตรี ยมสอบคุณวุฒิวิชาชี พทางด้านโลจิ สติ กส์ โดย
ภายในจะเป็ นแบบจําลองให้ผใู ้ ช้ได้ทดลองขนย้ายสิ นค้าบนพื้นฐานทฤษฏี ABC อีกทั้งภายในยังประกอบไปด้วย
โมเดลจําลองรถเทรลเลอร์ให้ผใู ้ ช้งานได้ศึกษา

ภาพที่ 3 บริ เวณห้องก่อนเข้าคลังสิ นค้า
การจําลองการสอบคุณวุฒิวิชาชีพ จะจําลองเหตุการณ์โดยให้ผูใ้ ช้นาํ สิ นค้าที่ วางอยูด่ า้ นข้างมาจัดเรี ยง
บนรถเข็น โดยจะต้องจัดวางสิ นค้าให้เหมาะสม ไม่เช่นนัน่ สิ นค้าจะได้รับความเสี ยหาย เมื่อจัดวางเสร็ จเรี ยบร้อย
ผูใ้ ช้จะต้องเลื่อนรถเข็นเข้าไปจัดเก็บสิ นค้าภายในห้องบนพื้นฐานทฤษฏี ABC
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ภาพที่ 4 จําลองเหตุการณ์การสอบคุณวุฒิวชิ าชีพ
ในส่ วนที่ สองเป็ นการจําลองคลังสิ นค้าอัตโนมัติ ซึ่ งจะมีการสาธิ ตวิธีการจัดการคลังสิ นค้า ผูใ้ ช้งาน
สามารถดูในมุมต่างๆของคลังสิ นค้าได้อย่างอิสระ ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการต่างๆของการจัดการคลังสิ นค้า
ตั้งแต่การขนส่งสิ นค้ามาถึงคลังสิ นค้า จนไปถึงการเรี ยงสิ นค้าเข้าสูร้ ะบบ

ภาพที่ 5 สาธิตวิธีการจัดการคลังสิ นค้า
และในส่ วนนี้จะมีการสอนเกี่ยวกับหลักทฤษฏี ABC ว่าสิ นค้าแต่ละชนิดควรจะเก็บที่ตาํ แหน่งไหนของ
คลังสิ นค้า พร้อมทั้งสาธิ ตกระบวนประกอบการอธิ บาย อีกทั้งผูใ้ ช้งานยังสามารถทดลองจัดการสิ นค้าตามหลัก
ทฤษฏี ABC ได้อีกด้วย
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ งานโดยผู้เชี่ยวชาญ
ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ง าน “แบบจํา ลองคลัง สิ น ค้า และการสอบคุ ณ วุฒิ วิช าชี พ ทาง
โลจิ สติ กส์ ด้วยเทคโนโลยีเสมื อนจริ ง” มี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.41) โดยมี ค่าเฉลี่ ยผล
การพิจารณาความเหมาะสมอยูร่ ะหว่าง 4.37 – 4.48 โดยด้านการออกแบบสื่ อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยูใ่ นระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.48) รองลงมาคือด้านเครื่ องมือและด้านการนําไปใช้ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
= 4.4) ตามลําดับ
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์ และนักศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์ที่มีต่อ “แบบจําลองคลังสิ นค้าและการสอบ
คุณวุฒิวิชาชีพทางโลจิสติกส์ดว้ ยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง” ทําให้ทราบว่านักศึกษาและคณาจารย์มีความพึงพอใจ
ในการใช้ “แบบจําลองเรี ยนรู ้การจัดท่าและภาพถ่ายเอกซเรย์ดว้ ยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง” โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ น
ระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 4.57) โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ของผลการพิ จ ารณาความพึ ง พอใจอยู่ ร ะหว่ า ง 4.5 – 4.67
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โดยด้านพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.67) รองลงมาคือด้านการใช้งาน
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.58) ตามลําดับ
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การจัดการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัยรู ปแบบใหม่ในยุค 4.0 นับได้วา่ เป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิ่งที่อาจารย์
ต้องให้ความสนใจ เนื่องจากผูเ้ รี ยนในยุคปัจจุบนั เกิดอยูใ่ นช่วงที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถื อที่ มีความสามารถมากกว่าการสื่ อสารในรู ปแบบเดิ ม เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ ต
สามารถเป็ นแหล่งเข้าถึ งแหล่งข้อมูลที่ สนใจศึ กษาค้นคว้า อาจารย์จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่ ตอ้ งปรั บตัวในการนํา
เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาปรับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนําเกมออนไลน์ที่ผเู ้ รี ยนนิยมเล่นอยูท่ วั่ ไปมาประยุกต์ใช้ใน
การเรี ยนการสอน ซึ่ งช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมีความสนใจในการเรี ยนมากขึ้นผ่านการเล่นเกมออนไลน์ ในบทความนี้
ผูเ้ ขี ยนนําเสนอการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาการจัดการการขนส่ งด้วยรู ปแบบการสอนในเชิ งกิ จกรรม
การเรี ย นรู ้ ที่ มุ่ ง เน้น ไปที่ ก ารเรี ยนรู ้ ผ่า นกิ จ กรรมการเล่ น เกมออนไลน์ เพื่ อ ให้บ รรลุ จุ ด ประสงค์ก ารเรี ยนรู ้
การเรี ยนรู ้ผ่านเกมเป็ นแนวการสอนแบบใหม่ที่จะไม่เน้นให้ผเู ้ รี ยนท่องจําเน้นให้รู้จกั คิดวิเคราะห์และเรี ยนรู ้จาก
กิจกรรมที่ได้ทาํ จริ ง และสามารถจดจําสิ่ งที่เรี ยนรู ้ได้ดีกว่าการท่องจํา
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นเกม เกมบริ หารสายเรื อจําลองสถานการออนไลน์ การจัดการการขนส่ง

Abstract

The new style of teaching and learning in the university in the 4.0 era is very important for teachers to
pay attention. Since the students in the present day are in the period of technological advances, such as mobile
phone technology that is more capable than traditional communication. Internet technology can be a source of
access to information sources that are interested in studying and researching. Therefore, teachers need to adapt to
the use of these technologies. Especially the application of online games that learners commonly use in teaching
and learning which helps students to become more interested in studying through online games. In this article,
the author presents instruction in transportation management courses in the form of Principles of teaching in
learning activities. ( Activity- Based Learning) that focuses on learning through online gaming activities.
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To achieve learning objectives learning through games is a new type of teaching that will not focus on memorizing
learners, focusing on thinking, analyzing and learning from activities that are done (Learning by doing) and can
remember what they learned better than memorization.
Keywords: Learning management through games, Ship management game online, Transportation
management

ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

การจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้กระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนทุ กคนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตามธรรมชาติของผูเ้ รี ยนและตาม
ศักยภาพโดยผูส้ อนควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการความสนใจของผูเ้ รี ยนรวมไป
ถึงการประยุกต์ใช้ความรู ้ ผ่านกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กปฏิบตั ิให้ทาํ ได้ คิดเป็ นสนใจ
การศึกษาความรู ้เพิ่มเติมจากการอ่านและค้นคว้าอย่างต่อเนื่ อง (คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2553) นอกจากนี้ แล้ว
แนวคิดเรื่ องทักษะการดํารงชี วิตในโลกศตวรรษที่ 21 กําลังเข้ามามีบทบาทที่ สาํ คัญในการจัดการเรี ยนการสอน
โดยเฉพาะเรื่ องทักษะการเรี ยนรู ้ (Learning skill) ในศตวรรษที่ 21
ดังนั้นหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้ในยุคใหม่จึงจําเป็ นต้องมีความหลากหลาย มีความ
ยืดหยุน่ มีการใช้ทรัพยากรเพื่อจัดการสอนเพิ่มขึ้น ลดจํานวนชัว่ โมงเรี ยนในชั้นเรี ยน และเพิ่มการใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายเหมาะสม เช่น การเรี ยนรู ้ผ่านโครงงาน และการแก้ปัญหา มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน
การเรี ยนรู ้และการนําเสนอเนื้ อหาอย่างทันสมัย ซึ่ งสภาพการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวนี้ ผูเ้ รี ยนจะตื่นตัวและเตรี ยมตัวใน
การเรี ยนตลอดเวลา ซึ่ งผูส้ อนต้องออกแบบบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ในชั้นเรี ยนหรื อกลุ่มให้มีลกั ษณะที่ ควบคุม
พฤติกรรมกันเอง เรี ยนรู ้ร่วมกัน ช่วยกันทํากิจกรรมให้สาํ เร็ จร่ วมกัน ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผสู ้ อนอาจจะสอนน้อยลง
แต่ใช้เวลาในการออกแบบการเรี ยนรู ้และทวนสอบผลการเรี ยนรู ้มากขึ้น (ขวัญชัย ขัวนาและคณะ, 2561)
หลักสู ตรวิชาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานนั้น เป็ นหลักสู ตรที่บูรณาการแนวคิดในหลาย
ศาสตร์ เพื่อใช้ในการวางแผน การปฏิบตั ิ และการควบคุมให้การไหลของสิ นค้า บริ การจากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดที่
ผูบ้ ริ โภคต้องการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ดังนั้นรายวิชาที่ เกี่ ยวข้องจึ งมี จาํ นวนหลายรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชาด้านการจัดการการขนส่ ง ที่ มีรูปแบบ
การจัดการขนส่ งที่หลากหลาย และใช้ความรู ้ในหลายแขนงวิชาเข้ามาเกี่ยว อาทิ เศรษฐศาสตร์ การเงินการลงทุน
การจัดการ ดังนั้นรู ปแบบการสอนที่ จะทําให้ผูเ้ รี ยนมีความเข้าในรู ปแบบของการบูรณาการศาสตร์ ต่างๆ เข้า
ด้วยกันนั้นหากผูส้ อนใช้การบรรยายรู ปแบบเดี ยวอาจจะส่ งผลต่อระยะเวลาในการเรี ยนรู ้ทาํ ความเข้าใจ หากมี
กิ จกรรมเสริ มที่ อยู่ในความสนใจของผูเ้ รี ยน เช่ น การใช้สมาร์ ทโฟน การเล่นเกมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ใน
การสอนในเนื้ อหาเชิ งบูรณาการแล้วจะมีผลให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ที่รวดเร็ วขึ้นและสามารถมองการจัดการ
ด้านโลจิสติกส์ในภาพรวมได้
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ออนไลน์

1. เพื่อแสดงถึงกระบวนการเรี ยนรู ้เรื่ องการจัดการการขนส่งด้วยเกมบริ หารสายเรื อจําลองสถานการณ์

2. เพื่ออธิ บายผลที่ เกิ ดขึ้นจากกระบวนการเรี ยนรู ้ด้วยตนเองและการเรี ยนรู ้แบบมี ส่วนร่ วมในด้าน
ความเข้าใจเนื้อบทที่เรี ยน และพฤติกรรมการการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

กระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยเกม
สถานการณ์จาํ ลองออนไลน์
การบริ หารสายเรื อ Ship Tycoon

1. ความเข้าใจเนื้อหาที่เรี ยน
2. พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดําเนินการวิจัย

แบบแผนการวิจยั
การประยุกต์ใช้เกมบริ หารสายเรื อจําลองสถานการณ์ออนไลน์ โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้เกม Ship Tycoon ซึ่งเป็ น
เกมออนไลน์ที่สามารถลงโปรแกรมแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ ทโฟนทั้งในระบบ IOS และ Android โดยลักษณะ
ของเกมเป็ นการสร้างสถานการณ์จริ งให้ผเู ้ ล่นเกมเป็ นเจ้าของกิจการสายเรื อระหว่างประเทศเพื่อวางแผน บริ หาร
จัดการการขนส่ งสิ นค้า วางแผนทางด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใช้บริ การ
ขนส่ งสิ นค้าทางเรื อประเภทต่างไปยังทัว่ โลก โดยข้อมูลในเกมเป็ นข้อมูลจําลองเสมือนจริ งทั้งอัตราค่าระวาง
อัตราค่านํ้ามัน เส้นทางเดินเรื อหลักของโลก และท่าเรื อประเทศต่างๆที่มีอยูจ่ ริ งทัว่ โลก สําหรับขั้นตอนการเรี ยนรู ้
ผูส้ อนแบ่งขั้นตอนการเรี ยนรู ้ โดยเริ่ มจาก การชี้แจงรู ปแบบการเล่นเกม การเตรี ยมความพร้อม เกณฑ์การวัดผล
ความสําเร็ จ การจัดอภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และการสรุ ปเนื้อหา ผลของกิจกรรม
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ภาพที่ 2 รู ปแบบของเกม Ship Tycoon

ประชากร

ประชากรที่ใช้ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้ประชากรทั้งหมดของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา การจัดการ
การขนส่ง รหัสวิชา LSM 211 จํานวน 201 คน ในภาคเรี ยนที่ 3/2561

ตัวแปรทีศ่ ึกษา
Tycoon

ตัวแปรต้น ได้แก่ กระบวนการเรี ยนรู ้ ด้วยเกมสถานการณ์ จาํ ลองออนไลน์ การบริ หารสายเรื อ Ship

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรี ยนซึ่งได้แก่หวั ข้อการจัดการการขนส่ง และพฤติกรรมการมี
ส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน

เครื่ องมือวิจัย

ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือในการวิจยั ในสองส่ วน ส่ วนแรกคือ ใช้เกมสถานการณ์จาํ ลองออนไลน์ การบริ หาร
สายเรื อ Ship Tycoon เป็ นเครื่ องมือหลักในการจัดการเรี ยนรู ้ ส่ วนที่ สอง ในเรื่ องของการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
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ผูว้ จิ ยั สนใจศึกษา ได้แก่ แบบทดสอบผลประกอบการบริ หารสายเรื อจากเกมโดยใช้แบบวัดผลทางด้านการเงินดัง
ภาพที่ 3 แบบประเมินผลการสอนประจํารายวิชา และใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ระยะเวลาในการเรี ยนในรายวิชาช่วงเดือน พฤษภาคม – สิ งหาคม 2563 โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนของผลจากการเล่นเกมเป็ นการเก็บผลประกอบการของสายเรื อจากระบบของเกมที่
ผูเ้ รี ยนนําส่ ง ส่ วนการเก็บรวบรวมแบบประเมินใช้ระบบการประเมินการสอนแบบออนไลน์เก็บรวบรวมข้อมูล
ในช่วงท้ายของการเรี ยน สําหรับการเก็บรวมรวบเชิงสังเกตพฤติกรรมผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมเป็ นระยะจาก
การอภิปรายในชั้นเรี ยน และสํารวจพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมจากการพูดคุยกันของผูเ้ รี ยนผ่านกลุ่ม Facebook ของ
รายวิชา

การวิเคราะห์ ข้อมูล

การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนของผลประกอบการการบริ หารสายเรื อ ที่ใช้แบบวัดผลทางการเงิน ผูว้ ิจยั ใช้
การวิเคราะห์เป็ นร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการทางการเงินที่ดีข้ ึนของผูเ้ รี ยนจากการเล่นเกม
บริ หารสายเรื อ เปรี ยบเทียบก่อน การอภิปรายในชั้นเรี ยน และหลังการจัดอภิปรายในชั้นเรี ยน การวิเคราะห์ผล
ข้อมูลจากแบบประเมินผลการสอนใช้สถิติเชิงพรรณนา

ภาพที่ 3 ภาพแบบวัดผลประกอบการทางด้านการเงิน
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ผลการวิจัย

กระบวนการเรี ยนรู ้การจัดการขนส่งด้วยเกมบริ หารสายเรื อจําลองสถานการณ์ออนไลน์ข้ นั ตอนผูว้ จิ ยั ได้
ชี้แจงการเล่นเกมโดยสาธิ ตการเล่นเป็ นตัวอย่างให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ รวมถึงการนําเอกสารแนะนําการเล่นเกมจาก
นักศึ กษาที่ เรี ยนในภาคเรี ยนก่ อนหน้าให้ผูเ้ รี ยนในครั้ งนี้ เรี ยนรู ้วิธีการเล่น ทําให้ผูเ้ รี ยนมี ความเข้าใจมากขึ้น
หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ให้ผูเ้ รี ยนศึกษาแนว โดยให้สมาชิ กในห้องเรี ยนแลกเปลี่ยน และแนะนําลงในกลุ่ม Facebook
ของรายวิชา ผลจากการสังเกตพบว่าผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และมีปฏิสัมพันธ์กนั ในกลุ่มเรี ยนแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ มีการแนะนําระหว่างผูเ้ รี ยนถึงเทคนิคการจัดเส้นทางวิง่ ของเรื อ การวิเคราะห์ระยะทาง และ
เวลา ซึ่ งมีความสอดคล้องกับแนวคิดเนื้ อหาในวิชาเรี ยน นอกจากนี้ ในขั้นตอนการจัดอภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ผูว้ ิจยั ให้ตวั แทนผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มขึ้นนําการอภิปรายแลกเปลี่ยนประเด็นการเล่นเชิ งเทคนิ ค และการประยุกต์
ความรู ้ที่เรี ยนมาใช้ในการจัดการวางแผนการบริ หารสายเรื อ ซึ่ งพบว่าผูเ้ รี ยนค้นพบวิธีการเทคนิ คหลากหลายใน
แต่ละกลุ่มที่เป็ นตัวแทนนําอภิปราย แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั มีความสอดคล้อง และครอบคลุมกับเนื้อหาการเรี ยนใน
ด้านการวางแผนการขนส่ ง การใช้ทรัพยากรในการขนส่ ง การพิจารณาการใช้น้ าํ มัน การวิเคราะห์เศรษฐกิจโลก
กับการขนส่ง

ภาพที่ 4 การจัดอภิปรายกลุ่มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เทคนิค แนวทางการจัดการสายเรื อ
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างการนําเสนอแลกเปลี่ยนเทคนิค แนวทางการจัดการสายเรื อของผูเ้ รี ยน
ผลของการจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผวู ้ จิ ยั ให้ผเู ้ รี ยนกลับไปเล่นเกมออนไลน์เพิ่มเติมหลังจากจัด
อภิปรายแลกเปลี่ยนแล้ว ผลจากการดําเนิ นการวิจยั ในขั้นตอนนี้ วัดผลจากแบบวัดผลประกอบการด้านการเงิน
ของผูเ้ รี ยนที่เล่นเกมออนไลน์ก่อนและหลังอภิปรายพบว่า ค่าเฉลี่ยของผลประกอบการรวมของผูเ้ รี ยนทั้งชั้นเรี ยน
มีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 89.38แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่ งทําให้เห็นถึงพัฒนาการการเรี ยนรู ้หลังการอภิปรายกลุ่ม
ในชั้นเรี ยนได้ชดั เจน

56

The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning On Wednesday 2nd October 2019
การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ประจําประเทศไทย ครั้งที่ 43 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของผลประกอบการการบริ หารสายเรื อของผูเ้ รี ยนทั้งชั้นเรี ยน
ผลประกอบการการบริ หารสายเรื อเฉลี่ย
ช่วงเวลา
(หน่วยดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
ก่อนการอภิปราย
4,389,218,125 USD
หลังการอภิปราย
8,312,941,611 USD
ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง
89.38
จากผลของการประเมินการสอนที่สรุ ปประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องพบว่าผูเ้ รี ยนประเมินผลกิจกรรมการ
สอนในทุกด้านที่ เกี่ ยวข้องมีความพึงพอใจโดยค่าเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับมาก และจากค่าความแปรปรวนพบว่า
ผูเ้ รี ยนมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันเป็ นส่วนใหญ่ แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินการสอนในรายวิชา (สรุ ปเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม)
ข้อที่
ข้อคําถาม
µ
1
อาจารย์อธิบายและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสอนไว้อย่าง
4.45
ชัดเจน
2
อาจารย์ใช้วธิ ีสอนด้วยเกมออนไลน์กบั เนื้อหาวิชา
4.37
ทําให้นกั ศึกษาเข้าใจเนื้อหามากขึ้น
3
อาจารย์เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ปรึ กษาหารื อระหว่าง
4.41
นักศึกษากันเอง และให้คาํ ปรึ กษาเพิ่มเติม
4. มีรูปแบบการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายวิธีทาํ ให้เข้าใจเนื้อหา
4.35
บทเรี ยนง่ายขึ้น
5. วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้มีความชัดเจนและผูเ้ รี ยนทราบผล 4.34
ประเมิน ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ ง
รวม
4.38

อภิปรายผล

𝜎𝜎
0.71

แปลผล
มาก

0.77

มาก

0.78

มาก

0.79

มาก

0.82

มาก

0.77

มาก

จากผลการวิจยั การพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้เกมบริ หารสายเรื อจําลองสถานการณ์ออนไลน์ใน
รายวิชาการจัดการการขนส่ งแสดงให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนสามารถสรุ ปองค์ความรู ้จากการการลงมือปฏิบตั ิ การเล่นเกม
และสามารถประยุกต์และเชื่อมโยงองค์ความรู ้ที่สังเคราะห์ได้จากการเล่นเกมออนไลน์เข้ากับหลักการทางทฤษฎี
ที่ เกี่ ยวข้องได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐริ นดา เนตรสว่าง (2559) พบว่าการสอนเรื่ อง
ปรากฏการณ์ Bullwhip Effect ของโซ่อุปทาน เป็ นเรื่ องซับซ้อนยากแก่การเข้าใจ เมื่อนําเกมสถานการณ์จาํ ลองเข้า
มาใช้แล้วทําให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และสังเคราะห์ความรู ้กบั บทเรี ยนได้ ทั้งนี้ นอกจากผูเ้ รี ยนได้รับความรู ้
และแนวทางการประยุก ต์ใช้ทฤษฎี แ ล้ว การเล่ น เกมออนไลน์ย งั เป็ นการกระตุ ้นให้นัก ศึ ก ษามี ความท้าทาย
สนุกสนานจากการแข่งขัน และได้เรี ยนรู ้จากสถานการณ์เสมือนจริ งในการประกอบอาชีพ ทั้งการวางแผนเส้นทาง
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นอกจากนี้ ยงั ได้รับรู ้ถึงคําศัพท์ในเชิงเทคนิ ค สถานที่ท่าเรื อ และเส้นทางที่มีจริ งทําให้เกิดประสบการณ์เรี ยนรู ้ใน
โลกของการทํางานในอนาคตเพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ และคณะ (2560) ที่กล่าวว่า
การเล่มเกมสถานการณจําลองความเป็ นผูป้ ระกอบการ ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความตื่นตัว ตื่นเต้น เกิดความท้าทายและ
สนใจ จนถึงเกิดการเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผูเ้ รี ยนและทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ต่อ
ยอดในสายงานอาชีพ จากประสบการณ์เสมือนจริ งที่ผเู ้ รี ยนจําลองตัวเองประกอบอาชีพในเกมสถานการณ์จาํ ลอง
นอกจากนี้ การเล่นเกมยังช่วยสร้างปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเองในการร่ วมกันแก้ไขปั ญหา หารื อและ
ช่ วยเหลื อกันในกิ จกรรมการเรี ยน ซึ่ งถื อว่าเป็ นแรงจูงใจในเชิ งบวกที่ สําคัญในการเรี ยนรู ้ และการทํางานใน
อนาคต ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ ชาติ แสนพิช (2558) ที่ พบว่าการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือโดยใช้เกม
ออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นักศึกษาเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน เปิ ดโอกาสให้
ถ่ายโอนความรู ้ของผูเ้ รี ยนที่มีความแตกต่างกันระหว่างกัน ผูเ้ รี ยนสามารถโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ช่วยเหลือ
กันให้ผา่ นภารกิจหรื อเป้ าหมายร่ วมกัน และส่งผลต่อความก้าวหน้าในการเรี ยน

ข้ อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูส้ อนควรออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้จากสื่ อหรื อเครื่ องมือที่ผเู ้ รี ยนให้ความสนใจ และอยูใ่ น
การใช้ชีวิตประจําวัน เช่น เกมจากแอปพลิเคชันในมือถือที่ ผูเ้ รี ยนเล่นจากเกมอื่นๆอยู่เป็ นประจํา แต่ท้ งั นี้ ควร
ออกแบบกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เล่มเกมเพื่อเรี ยนรู ้และสร้างการมีส่วนร่ วมในกลุ่ม ร่ วมทํากิจกรรมเป็ นกลุ่มเพื่อให้
เกิดปฎิสมั พันธ์เรี ยนรู ้ร่วมกัน
(2) ผูส้ อนควรศึกษาทําความเข้าใจเกม และควรอธิบายรู ปแบบการเรี ยน การเล่นเกม และการวัดผล
ว่ามีลกั ษณะอย่างไร หากผูเ้ รี ยนจะได้ประโยชน์หรื อบรรลุเป้ าหมายในการเรี ยนผ่านเกมควรทําอย่างไร เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผูส้ อน และผูเ้ รี ยน
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) เนื่ องจากผูว้ ิจยั มีขอ้ จํากัดในกลุ่มเรี ยนเพียงกลุ่มเดียวจึงไม่ได้ดาํ เนิ นการกลุ่มทดลองการเรี ยน
แบบเล่นเกม และไม่เล่นเกม จึงควรมีการวิจยั ทดลองเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม
(2) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบนําเกมเข้ามาใช้ในกิจกรรมการสอนว่ามีปัจจัย
ใดบ้างที่ส่งเสริ ม และมีปัจจัยใดบ้างที่สร้างอุปสรรคที่ควรต้องปรับปรุ ง
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การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ บีบอัดกระป๋องเครื่ องดื่ม
Design and Develop of Compression Equipment Mechanism for Beverage Cans.
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บทคัดย่ อ

นวัตกรรมหรื อสิ่ งประดิษฐ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ออกแบบอุปกรณ์ที่มีกลไกการบีบอัดกระป๋ องเครื่ องดื่ม
ที่ มีขนาดเล็กกะทัดรั ด สามารถวางได้ในทุกพื้นที่ ท้ งั ในอาคาร นอกอาคารและมีความปลอดภัยในการใช้งาน
ในการออกแบบได้คาํ นึ งถึ งความปลอดภัยของผูใ้ ช้งานเป็ นหลัก โดยที มผูอ้ อกแบบได้ติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกัน
อันตรายไว้ในส่วนต่างๆ รวมไปถึงการออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรง โดยจําลองจากการใช้ซอร์ ฟแวร์ ใน
การจําลองความแข็งแรงของวัสดุ โครงสร้างสามารถรองรับแรงกดอันเนื่ องมาจากมวล 300 กิโลกรัม และใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัย ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นของสิ่ งประดิษฐ์น้ ี แบ่งได้เป็ นสองส่ วนคือในเชิงปฏิบตั ิและเชิ ง
พาณิ ชย์ที่สามารถขยายผลได้ นวัตกรรมหรื อสิ่ งประดิษฐ์น้ ีเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจ เนื่องด้วยในสถานศึกษาต่างๆ
บางพื้นที่ไม่มีที่ทิ้งขยะแบบแยกชนิดและไม่มีอุปกรณ์บีบอัดขยะประเภทกระป๋ อง ดังนั้นสิ่ งประดิษฐ์ชิ้นนี้จึงจัดทํา
ขึ้นเพื่อจุดประกายความคิดในเรื่ องการอนุรักษ์พลังงาน การนําวัสดุสิ่งของมาใช้ซ้ าํ ลดปั ญหาการทิ้งขยะไม่เป็ นที่
การแยกขยะให้ถูกประเภท การบีบอัดแปรรู ปขยะประเภทกระป๋ อง รวมไปถึงการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
คําสําคัญ: ถังขยะบีบอัดกระป๋ อง, เครื่ องบีบอัดกระป๋ อง, กระป๋ องรี ไซเคิล
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ : เลขที่คาํ ขอ 1903000315 (2561)

Abstract

The objectives of this invention are 1) to design a compression equipment for beverage cans. The
equipment can be placed on small area and safe for user and 2) to reduce space, time and accidents in waste
separation process. With the conceptual design is developed based mainly on safety first. The compression
equipment is installed with safety devices having the structural strength as evaluated using FEM simulation
software with ability of compressive stress at 300 kg. The benefits and values of this invention can be divided in
two parts, which are practical usage and commercial extension. The idea to creating this invention came from the
lacking of garbage for classification use in the university. Therefore, this invention was created to spark the idea
of resource conservation and reuse of materials.
Keywords: Can recycle machine, Garbage compactor, Recycle cans.
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1. บทนํา

การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมของโลก อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปั จจัยธรรมชาติหรื อจากการ กระทํา
ของมนุษย์ ได้ส่งผลให้เกิดปั ญหาทางกายภาพหรื อภัยพิบตั ิต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค ต่างๆ ของโลก
อาทิ แผ่นดิ นไหว สึ นามิ อุทกภัย ตลอดจนภัยพิบตั ิอ่ืนๆ ก่อให้เกิ ดผลกระทบทั้ง ทางตรงและทางอ้อมต่อมวล
มนุษย์ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงมีต้ งั แต่การเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ไปจนถึง การเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุ นแรง ซึ่งเป็ น
อันตรายต่อชีวติ และความเป็ นอยูข่ องสิ่ งมีชีวติ
ปั ญหาขยะเป็ นสิ่ งที่ส่งผลเสี ยต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่ องปริ มาณขยะที่กองพะเนินเป็ นภูเขาสร้างภาพลักษณ์
ไม่งามตา เมื่อขยะสะสมกันมากๆ ก็เป็ นแหล่งสะสมเชื้อโรค ก่อเป็ นมลภาวะต่างๆ ขยะที่ปนเปื้ อนลงนํ้าก็ทาํ ลาย
สิ่ งแวดล้อม ทําให้น้ าํ เน่าเสี ย สาเหตุน้ าํ ท่วมเมืองเกือบทุกครั้ง ก็เพราะท่อนํ้าอุดตันไปด้วยขยะ ทุกวันนี้ คนไทย
จํานวนกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้หลายล้านตันต่อปี สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ คือปั ญหาจากมนุ ษย์ ทั้งความ
ฟุ่ มเฟื อยในการอุปโภคบริ โภค การใช้ถุงพลาสติ กเกิ นความจําเป็ น และการไม่คดั แยกขยะ เสมอ โดยไม่ได้
ตระหนักว่า ขยะเหล่านี้ได้ก่อปั ญหามากมาย
มหาวิทยาลัยศรี ปทุมวิทยาเขตชลบุรี ได้ตระหนักถึงเรื่ องการจัดการขยะและสุ ขลักษณะของทุกพื้นที่ใน
มหาวิทยาลัยเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่ องการทิ้งและจัดเก็บขยะ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จดั วางถังขยะสําหรับขยะ
ประเภทต่างๆ ไว้โดยรอบพื้นที่ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือพฤติกรรมการทิ้งขยะ นักศึกษาบางส่ วนยังทิ้งรวมกันในถัง
เดี ยว ไม่คดั แยกประเภทก่ อนทิ้ งและขาดเครื่ องมื อในการบี บอัดขยะประเภทกระป๋ องโลหะก่ อนทิ้ ง ซึ่ งขยะ
ประเภทกระป๋ องเครื่ องดื่มที่เป็ นโลหะมีปริ มาณการทิ้งเป็ นจํานวนมากในแต่ละวัน จึงทําให้พนักงานคัดแยกขยะ
ของมหาวิทยาลัยต้องใช้เวลามากในการคัดแยกประเภทขยะก่อนที่จะรวบรวมไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอเทศบาลมา
เก็บ และบีบอัดกระป๋ องก่อนจัดเก็บเพือ่ นําไปขายต่อไป โดยสรุ ปปั ญหาที่เกิดได้ดงั ตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 สรุ ปปั ญหาและความสูญเสี ย
ลําดับ
ปั ญหา
1 พนักงานใช้เวลาคัดแยกขยะนาน
2 พนักงานไม่มีเครื่ องมือช่วยในการบีบอัดกระป๋ อง
3 นักศึกษาขาดจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม

ความสูญเสี ย
เสี ยโอกาสที่จะไปทํางานอื่นๆ
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นจากการบีบอัดด้วยวิธีเหยียบ
เป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดปั ญหาในข้อ 1, 2

นวัตกรรมหรื อสิ่ งประดิ ษฐ์น้ ี เกิ ดขึ้นเพราะในสถานศึ กษาต่างๆ โดยส่ วนใหญ่ไม่มีที่ทิ้งขยะแบบแยก
ชนิ ด และบี บ อัด ขยะประเภทกระป๋ อง ดัง นั้น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ชิ้ น นี้ จึ ง จัด ทํา ขึ้ น เพื่ อ จุ ด ประกายความคิ ด ในเรื่ อ ง
การอนุรักษ์พลังงาน การนําวัสดุสิ่งของมาใช้ซ้ าํ ลดปั ญหาการทิ้งขยะไม่เป็ นที่ การแยกขยะให้ถูกประเภท การบีบ
อัดแปรรู ปขยะประเภทกระป๋ อง รวมไปถึงการใช้สิ่งของหรื อพลังงานทุกอย่างอย่างเห็นคุณค่า เพราะมีการใช้งาน
และขั้นตอนที่เรี ยบง่าย
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2. วัตถุประสงค์

เพื่อออกแบบถังขยะที่มีกลไกการบีบอัดกระป๋ องเครื่ องดื่มที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถวางได้ทุกพื้นที่
ทั้งในอาคาร นอกอาคารและมีความปลอดภัยในการใช้งาน

3. การทบทวนวรรณกรรมและสิ ทธิบัตรที่เกีย่ วข้ อง

จากการค้นความข้อมูลสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการกําจัดขยะ ในปั จจุบนั มีผปู ้ ระดิษฐ์กลไกและ
ถังขยะเพื่อช่วยในการจัดการขยะประเภทกระป๋ องเครื่ องดื่มอยูห่ ลายแบบ ซึ่ งทีมผูป้ ระดิษฐ์ได้คดั เลือกผลงานที่
น่าสนใจที่นาํ มาศึกษาวิเคราะห์ให้เห็นข้อดีและข้อเสี ยเพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาผลงานดังต่อไปนี้
เครื่ องบีบอัดกระป๋ อง (นายอภิสิทธิ์ สี แสงจัน และคณะ, 2559) นี้ มีวตั ถุประสงค์สาํ คัญคือให้นกั เรี ยน
ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ในการเรี ยนทางด้านวิชาชี พ กระบวนการในการเก็บรั กษา
กระป๋ องอลูมิเนียมต้องใช้พ้ืนที่มากและการขนย้ายค่อนข้างลําบาก อาจทําให้มีการตกหล่นขณะทําการขนย้าย จาก
สภาพปั ญหาดังกล่าวคณะผูจ้ ดั ทําจึ งมี แนวคิดออกแบบเครื่ องบี บอัดกระป๋ องนี้ ข้ ึนมา เพื่อให้กลุ่มผูค้ า้ ของเก่า
นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บกระป๋ องอลูมิเนียม เพื่อลดพื้นที่จดั เก็บ และลดเวลาในการขนย้าย

รู ปที่ 1 เครื่ องบีบอัดกระป๋ อง (นายอภิสิทธิ์ สี แสงจัน และคณะ, 2559)
โครงการเครื่ อ งอัด กระป๋ องของโรงเรี ย นอัสสัม ชัญ เทคนิ คนครพนม (ชัช วาล ยงบรรทม, 2553)
เครื่ องจักรนี้ เพื่อช่วยลดขนาดกระป๋ องโดยอาศัยระบบกลไกบีบอัดจากมอเตอร์ เพื่อทําให้กระป๋ องนํ้าอัดลมที่ดื่ม
หมดแล้วมี ปริ มาณลดลง โดยเครื่ องอัดกระป๋ องนี้ สามารถอัดกระป๋ องได้ในปริ มาณมากและมี ความแข็งแรง
ทนทาน

รู ปที่ 2 โครงการเครื่ องอัดกระป๋ องของโรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (ชัชวาล ยงบรรทม, 2553)
62

The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning On Wednesday 2nd October 2019
การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ประจําประเทศไทย ครั้งที่ 43 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างเครื่ องบีบอัดกระป๋ อง (2) เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
ของเครื่ องบีบอัดกระป๋ อง (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานเครื่ องบีบอัดกระป๋ อง (รุ่ งทิวา สลากัน, 2557)
ในขั้น การดํา เนิ นการ ผูว้ ิจัย ได้ด ํา เนิ น การด้ว ยการศึ ก ษาข้อมู ล เบื้ อ งต้นจากเอกสาร ตํา รา อิ น เตอร์ เ น็ ต และ
สัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านออกแบบและสร้างเครื่ องบีบอัดกระป๋ อง และดําเนิ นการสร้างเครื่ องบีบอัดกระป๋ อง
ผลการวิจยั พบว่าเครื่ องบีบบอัดสามารถใช้งานได้จริ งและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

รู ปที่ 3 เครื่ องบีบอัดกระป๋ อง (รุ่ งทิวา สลากัน, 2557)
เครื่ องบีบอัดภาชนะแบบอัตโนมัติเฉพาะกระป๋ องเบียร์ และนํ้าอัดลมเท่านั้น (ดร.สมศักดิ์ สงวนเดือน,
2554) ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อเป็ นการลดจํานวนขยะประเภทกระป๋ องลงบ้าง และนําของที่ได้รับ
บริ จาคไปรี ไซเคิลอีกครั้งเพื่อลดการใช้สรรพยากรของโลกประกอบกับต้องการให้ประชาชนมีนิสัยใส่ ใจในสิ่ ง
เหล่านี้ ผนู ้ าํ ของมาบริ จาคแล้วก็จะมีสิ่งของออกมาจากเครื่ องเพื่อเกิดแรงจูงใจการที่จะนําลงของมาบริ จาคดี กว่า
นําไปทิ้งในถังขยะธรรมดาไม่เกิดประโยชน์

รู ปที่ 4 เครื่ องบีบอัดภาชนะแบบอัตโนมัติเฉพาะกระป๋ องเบียร์และนํ้าอัดลมเท่านั้น
(ดร.สมศักดิ์ สงวนเดือน, 2554)
สาขาวิช าวิศ วกรรมการจัดการอุ ตสาหกรรมเพื่ อความยัง่ ยืน คณะวิศ วกรรมศาสตร์ (มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2560) จึงจัดตั้งโครงการพัฒนาเทคโนโลยีบริ หารจัดการขยะบรรจุภณ
ั ฑ์ใช้แล้วใน
เขตเมืองเพื่อการรี ไซเคิล ทําการศึกษาพัฒนาและผลิตเครื่ องรับซื้อบรรจุภณั ฑ์รีไซเคิล หรื อ เครื่ อง RVM (Reverse
Vending Machines) สําหรับจัดการขยะประเภทขวดพลาสติกและกระป๋ องอลูมิเนี ยมในเครื่ องเดี ยวกัน โดยใช้
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เทคโนโลยีบีบ-อัดขวดหรื อกระป๋ องให้มีขนาดเล็กลง เพื่อเพิ่มการรองรับปริ มาณขยะบรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวได้มาก
ขึ้น เครื่ อง RVM ที่ผลิตขึ้น นับเป็ นนวัตกรรมการจัดการขยะยุค Thailand 4.0 สําหรับบริ การประชาชนในเขตเมือง

รู ปที่ 5 เครื่ อง RVM (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2560)
การสร้ างเครื่ องอัดแน่ นขยะหลังการคัดแยก (สมบู รณ์ เต็งหงษ์เจริ ญ, 2546) มี วตั ถุประสงค์เพื่อลด
ปริ มาตรขยะโดยการอัดแน่นขยะ และบําบัดนํ้าเสี ยจากการอัดแน่นขยะ ดําเนินโครงการโดยศึกษาสถานการณ์การ
จัดการมูลฝอยของวิทยาเขตเทคนิคกรุ งเทพฯ ออกแบบเครื่ องอัดแน่นขยะ ระบบบําบัดนํ้าเสี ย และดําเนินการสร้าง
เครื่ องอัดแน่นขยะและระบบบําบัดนํ้าเสี ยจากการอัดแน่นขยะ ผลการดําเนินงานพบว่าขยะที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่เกิด
จากกิจกรรมการเรี ยนการสอน และการบริ โภค มีอตั ราการผลิตขยะมูลฝอยในช่วง 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และ
เมื่อนําขยะมาผ่านเครื่ องอัดแน่นขยะ กําลังอัดสู งสุ ด 50 ตัน ขยะจะเกิ ดความแน่น และรัดด้วยเชื อกมัด สามารถ
ปริ มาตรขยะลงได้ร้อยละ 75 ของปริ มาตรเดิม

รู ปที่ 6 การสร้างเครื่ องอัดแน่นขยะหลังการคัดแยก (สมบูรณ์ เต็งหงษ์เจริ ญ, 2546)

4. ขอบเขต

สิ่ งประดิษฐ์น้ ี เป็ นการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์บีบอัดนี้ ใช้บีบอัดกระป๋ องเครื่ องดื่มทรงกระบอกที่
เป็ นโลหะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 7 เซ็นติเมตร และความสู งไม่เกิน 15 เซ็นติเมตร โดยใช้แบบจําลอง
ทางคอมพิวเตอร์
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5. หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสร้ างและการทดสอบการทํางานของนวัตกรรม

รู ปที่ 7 ขั้นตอนการสร้างและการทดสอบ
ขั้นตอนการจัดทําโครงการนี้ประกอบด้วย
5.1 ศึ ก ษาปั ญ หาพบว่า ภายในมหาวิทยาลัย ขยะประเภทกระป๋ องที่ ถู ก ทิ้ งไม่เป็ นที่ เสี ย เวลาในการ
รวบรวมและใช้พ้นื ที่ในการจัดเก็บมาก
5.2 กําหนดวัตถุประสงค์กาํ หนดวัตถุประสงค์จากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้น แนวทางแก้ไขและผลประโยชน์ที่
ได้รับเมื่อใช้งาน
5.3 ออกแบบชิ้นงาน แนวคิดหลักในการออกแบบสิ งประดิษฐ์น้ ีคือ
- ลดการใช้พลังงาน โดยไม่ใช้อุปกรณ์ตน้ กําลังที่อาศัยพลังงานไฟฟ้าหรื อนํ้ามันเชื้อเพลิง แต่อาศัย
นํ้าหนักตัวของผูใ้ ช้งานในการบีบอัดชิ้นงาน
- ขนาดเล็ก กะทัดรัด จากการศึกษาเครื่ องบีบอัดกระป๋ องที่เผยแพร่ ออกใช้งานในปั จจุบนั
ผูอ้ อกแบบพบว่าเครื่ องอัดระบบใช้แรงคนกดยังเป็ นเพียงอุปกรณ์ ที่แยกออกจากถังขยะ ยังมี ความ
ยากลําบากในการใช้งานในชีวิตจริ งหรื อบางเครื่ องที่มีการติดตั้งกลไกบีบอัดไว้กบั ถังขยะนั้นยังมีขนาดใหญ่ ไม่
สามารถวางได้ในบริ เวณที่มีพ้ืนที่จาํ กัด ทีมผูป้ ระดิษฐ์จึงออกแบบให้มีขนาดเล็กและยังคงความสามารถในการบีบ
อีดกระป๋ องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถวางได้ในทุกพื้นที่ เช่น ในอาคาร ห้องสํานักงาน โรงอาหาร เป็ น
ต้น โดยถังขยะนี้ มีขนาดหน้ากว้างเพียง 35 เซ็นติเมตร ความยาว 85 เซ็นติเมตร และความสู งรวม 1.4 เมตร ใน
กระบวนการสร้างแบบถังขยะนี้ ทีมผูอ้ อกแบบใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design) ด้วย
โปรแกรม Autodesk Inventor Professional 2017
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รู ปที่ 8 มิติภายนอกของเครื่ องบีบอัดกระป๋ องที่ออกแบบ

รู ปที่ 9 ส่วนประกอบของเครื่ องบีบอัดกระป๋ อง
- ด้านความปลอดภัย เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่สุดในการออกแบบ ผูอ้ อกแบบคํานึ งถึงสิ่ งนี้ มากที่สุดโดย
จะกล่าวถึงรายละเอียดการออกแบบและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในหัวข้อจุดเด่นของนวัตกรรม
- ด้านสุ ขลักษณะก็เป็ นสิ่ งหนึ่งที่สาํ คัญ ตัวถังขยะมีฝาเปิ ดที่ดา้ นบน และจะซ้อนด้านในถังด้วยถุง
ดําเพื่อง่ายในการถ่ายกระป๋ องที่ถูกบีบบอัดแล้วออกจากถังขยะและถูกสุขลักษณะ
5.4 การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้าง
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โครงสร้างที่การรับแรงกดในขณะใช้งาน ต้องมีความแข็งแรงมากพอ เพื่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้งาน
ดังนั้นผูอ้ อกแบบจึ งใช้วิธีการจําลอง (Simulation) หาค่าความแข็งแรงของโครงสร้างด้วยโปรแกรม Autodesk
Inventor โดยการใส่ ภาระ (Load) ที่ จุดรับมวลทั้งสองข้าง ข้างละ 300 kg ผลการวิเคราะห์พบว่า เกิ ดความเค้น
สูงสุด (Maximum Stress) เท่ากับ 71.14 MPa เมื่อคํานวณค่าความปลอดภัย (Safety factor) จะได้เท่ากับ 2.9 ซึ่งเป็ น
ค่าที่ยอมรับได้ (ชุมพล ศฤงคารศิริ, 2545)

โครงสร้างใช้เหล็กกล่อง
ขนาด
50 x 25 x 1.5t mm

รู ปที่ 10 การเสี ยรู ปของโครงสร้างและความเค้นที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง

6. จุดเด่ นของสิ่ งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

6.1 ลดการใช้พ ลังงาน โดยออกแบบระบบกลไกเป็ นแบบเหยีย บด้ว ยเท้า โดยอาศัย นํ้า หนักตัวของ
ผูใ้ ช้งานในการกดบีบอัด
6.2 ขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถวางได้ทุกพื้นที่ ทั้งบนอาคารหรื อพื้นที่ๆจํากัด โดยถังขยะนี้ มีหน้ากว้าง
เพียง 35 เซนติเมตร ยาว 85 เซนติเมตร และสูง 1.4 เมตร
6.3 การออกแบบคํานึ งถึงความปลอดภัยของผูใ้ ช้งานและมีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ทีมนักประดิษฐ์ได้
ออกแบบโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูใ้ ช้งานมาเป็ นอันดับแรก จากรู ปด้านล่างในกรณี
ผูใ้ ช้งานใช้เท้าขวาในการเหยียบแป้ นกด จะเห็นว่าคือเท้าซ้าย (หมายเลข 1) คือ เท้าข้างที่ไม่ได้ใช้เหยียบ
แป้ นกดจะปลอดภัยจากการถูกแป้ นเหยียบกดทับเท้า เพราะโครงสร้างจะวางอยูต่ าํ แหน่งกลางระหว่างเท้าทั้งสอง
ข้าง และในการออกแบบส่วนนี้ยงั เป็ นจุดเสริ มความแข็งแรงให้กบั โครงสร้างได้อีกด้วย
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รู ปที่ 11 ระบบความปลอดภัยในการใช้งานของสิ่ งประดิษฐ์

7. สรุ ปประโยชน์ และคุณค่ าของผลงานสิ่ งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

ผลประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นของสิ่ งประดิษฐ์น้ ี แบ่งได้ 2 ส่ วนคือในเชิงปฏิบตั ิและสามารถขยายผล
เชิงพาณิ ชย์ ซึ่งแสดงได้ดงั ตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ประโยชน์และคุณค่าของผลงานสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ประโยชน์และคุณค่า
เชิงปฏิบตั ิ
นําไปติดตั้งในจุด
ต่างๆที่เป็ นจุดสําคัญ
ในการ ทิง้ ขยะใน
มหาวิทยาลัย
เชิงพาณิ ชย์
การพัฒนาเพื่อการ
ขยายผลเชิงพาณิ ชย์ได้
เนื่องด้วยต้นทุนการ
ผลิตที่ไม่สูงมาก

แนวทาง
แยกขยะที่เป็ น
กระป๋ องโลหะออก
จากขยะประเภทอื่น

กลุ่มเป้าหมาย
ผลกระทบ
นักศึกษามหาวิทยาลัย สร้างนิสัยในการแยก
ศรี ปทุมวิทยาเขตชลบุรี ขยะให้ถูกประเภท

การต่อยอดลงมือ
ผลิตและนําไปใช้
จริ งในหน่วยงาน
ต่างๆ

กลุ่มองค์กรและ
ประชาชนทัว่ ไปที่
สนใจด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากร
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สามารถที่จะใช้ได้จริ ง
ลดขยะประเภท
กระป๋ องโลหะลงทุก
คนเห็นความสําคัญ
ในการแยกขยะให้ถูก
ประเภท
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8. ข้ อเสนอแนะ

1. สิ่ งประดิษฐ์น้ ีควรจะสร้างตัวต้นแบบ (Prototype) เพื่อทดสอบการทํางาน
2. ในการออกแบบสิ่ งประดิษฐ์น้ ี เป็ นเพียงการออกแบบเชิงแนวความคิด ซึ่ งยังไม่ได้ลงรายละเอียดใน
ด้านการกําหนดขนาดทุกชิ้นส่วน ฉะนั้นหากมีการสร้างตัวต้นแบบ จะต้องให้ขนาดโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
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ความสั มพันธ์ ระหว่ าง ความพึงพอใจ กับความภักดีต่อแบรนด์ และ Net Promoter
Score ของธุรกิจบ้ านและอาคารชุดสํ าหรับพักอาศัย
The relationship between satisfaction with brand loyalty and the Net Promoter
Score of home and condominium businesses
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E-mail: preecha.ta@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ความพึงพอใจ ความจงรักภักดี ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
กับ ความภักดี ต่อแบรนด์ และ Net Promoter Score ของธุ รกิ จบ้านและอาคารชุดสําหรับพักอาศัย ประชากร คือ
ลูกค้าที่พกั อาศัยในบ้านจัดสรรและอาคารชุด ใช้ตวั อย่างจํานวน 1,800 ตัวอย่าง ด้วยการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
และแบบับงเอิญ เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับและ 10 ระดับ จํานวน 1 ชุด สถิติที่ใช้
ได้แก่ สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของระดับความพึง
พอใจของลูกค้าทั้ง 5 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการตรวจรับ โอน และส่งมอบบ้านอยู่
ในระดับมาก รองลงมาเป็ นด้านการรับชําระเงินดาวน์ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ
การบริ การหลังจากเข้าพักอาศัยในโครงการแล้วมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ภาพรวมของระดับความจงรักภักดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.79 (จาก 10 ระดับ) โดย การยอมรับ การแนะนํา และการบอกมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 6.78 6.80 และ 6.81 ความพึงพอใจของลูกค้า ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเปิ ดตัวโครงการ 2) ด้านการจอง
และการทําสัญญาซื้ อขาย 3) ด้านการชําระเงินดาวน์ 4)ด้านการตรวจรับ โอน และส่ งมอบบ้าน และ 5) ด้านการ
บริ การหลังจากเข้าพักอาศัยในโครงการ มีความสัมพันธ์และมีอิทธิ พลทางบวกกับความภักดีอย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ 0.05 ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.547 0.634 0.648 0.623 และ 0.427 และมีอิทธิ พลต่อความ
จงรักภักดี ด้วยนํ้าหนักอิทธิ พลมาตรฐาน เท่ากับ 0.150 0.205 0.345 0.115 และ 0.045 ตามลําดับ และมีค่า Net
Promoter Score เท่ากับ 1.98 อยูใ่ นระดับต้องปรับปรุ ง
คําสําคัญ: Net Promoter Score, ความภักดีต่อแบรนด์, บ้านและอาคารชุดสําหรับพักอาศัย
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Abstract

The purposes of this study were to Study satisfaction, loyalty, relationship between satisfaction with
Brand loyalty and Net Promoter Score of house and condominium businesses. The population is residential
customers in housing estates and condominiums. Using a sample of 1,800 units with an accidental and Purposive
sampling method. The instrument used is a questionnaire with a estimation of 5 and 11 levels with a accuracy of
more than 0.50 and a confidence value of 0.976. Statistics used are the percentage, arithmetic mean standard
deviation Pearson Correlation coefficients and multiple regression analysis.
The findings indicated that the overall level of customer satisfaction in all 5 facets is at a high level.
The highest average value is Home inspection, transference and Delivery. Followed by Down payment has a very
high average. The lowest mean value is Service after staying in the project has a high average. Overview of
loyalty levels with an average of 6.79 (From 10 levels) which accepting advice and telling with average values
has an average of 6.78 6. 80 and 6. 81. Customer satisfaction in 5 aspects, including 1) project launch, 2)
reservation and contract purchase, 3) down payment 4) Inspection and transfer and home delivery 5) Service after
staying in the project There is a significant relationship and positive influence on loyalty at the level of 0.05 With
standard influence weight equal to 0.150 0.205 0.345 0.115 and 0.045 respectively. And the study found that the
Net Promoter Score was 1.98 in the level of need to improve.
Keywords: Net Promoter Score, Brand loyalty, Home and Condominium

ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ปี 61 มีแนวโน้มตลาดสดใสคาดว่าจะปรับตัวสู งขึ้นร้อยละ 6 – 8 ปั จจัย สําคัญที่
เป็ นตัว ขับ เคลื่ อ นตลาดที่ อ ยู่อ าศัย ได้แ ก่ ภาวะเศรษฐกิ จ โลกที่ มี แ นวโน้ม ปรั บ ตัว ดี ข้ ึ น การส่ ง ออกจะดี ข้ ึ น
การลงทุนของภาครัฐชัดเจนมากขึ้น ทิศทางอัตราดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มแบบช้าๆแต่ยงั อยูใ่ นระดับตํ่า กําลังซื้ อและ
สภาพคล่องยังมี สูง มี การคาดการว่าจะมี สินเชื่ อบ้านปล่ อยใหม่ 6 แสนล้านบาท ปรั บตัวสู งขึ้ นร้ อยละ 3 – 4
แนวโน้มการร่ วมทุนต่างชาติยงั มีต่อเนื่ อง ผลจากรั ฐบาลใช้มาตรการดอกเบี้ ยตําเป็ นเครื่ องมือในการกระตุน้
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยงั คาดการณ์วา่ ซับพลายที่อยูอ่ าศัยในตลาดกรุ งเทพและปริ มณฑลปี 2561 จะมีจาํ นวนหน่วย
ประมาณ 154,200 หน่วย แบ่งเป็ นโครงการแนวราบประมาณ 74,300 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 48.2 และอาคารชุดมี
ประมาณ 79,900 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 51.8 โดยหน่วยที่มีมากสุ ดได้แก่ อาคารชุดคิดเป็ นร้อยละ 51.8 รองลงมา
เป็ นทาวน์เฮาส์คิดเป็ นร้อยละ 29.1 และบ้านเดี่ยวคิดเป็ นร้อยละ 13.6 ส่ วนที่เหลือเป็ นบ้านแฝดและอาคารพาณิ ชย์
(วิชยั วิรัตน์กพันธ์ , 2561) ตลาดที่อยูอ่ าศัยแนวราบจะอยูใ่ นจังหวัดปริ มณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี
นครปฐม สมุทรสาคร และ สมุทรปราการ สําหรั บทําเล เด่ นในจังหวัดปริ มณฑล คื อ แนวเส้นทางรถไฟฟ้ า
ใกล้พ้นื ที่พาณิ ชยกรรม ใกล้พ้ืนที่ตามแนวถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก และพื้นที่ที่ไม่ไกลจากจุดขึ้น-ลงทางด่วน
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์มีแนวโน้มการเติบโตหลังจากชะลอตัวในปี 2559 การแข่งขันเดิมซึ่งมีการแข่งขันสู ง
อยูแ่ ล้วยิ่งเพิ่มความรุ นแรงมากขึ้น ความยัง่ ยืนของธุรกิจต่างๆ รวมทั้งธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ จะตั้งอยูบ่ นรากฐาน
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ของความภักดีต่อแบนรด์ ซึ่ งจะเป็ นรากฐานที่สาํ คัญในการพัฒนาความได้เปรี ยบทางการแข่งขันแบบยัง่ ยืนของ
ธุ รกิ จ ความภักดี ของลูกค้ามี ความสําคัญต่อการจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด สร้ างมูลค่าและคุ ณค่าให้สินค้า
ช่วยลดความกดดันในสงครามราคาจากการแข่งขันที่ รุนแรง ความภักดี ต่อแบรนด์จะเกิ ดขึ้นได้ลูกค้าจะต้องมี
ความพึงพอใจต่อสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ก่อนเป็ นอันดับแรกเพราะความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์
เชิ งบวกต่อความภักดี (Bourdeau, 2005) การสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าให้สูงขึ้นย่อมจะนํามาซึ่ งความภักดีที่
สูงขึ้น ความพึงพอใจในธุรกิจบ้านและอาคารชุดสําหรับพักอาศัยใช้จะเริ่ มตั้งแต่ ด้านการเปิ ดตัวโครงการ การจอง
และทําสัญญาซื้ อขาย การรับชําระเงินดาวน์ การตรวจรับ-โอน-และส่ งมอบ และการบริ การหลังเข้าพักอาศัยแล้ว
การสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าปั จจุบนั ใน 5 ด้านนี้ น่ าจะส่ งผลต่อความภักดีในต่อแบรนด์ของธุ รกิ จบ้านและ
อาคารชุดสําหรับพักอาศัย ช่วยให้เกิด การยอมรับ การแนะนํา และการบอกต่อ ซึ่งเรี ยกรวมๆ ว่าความภักดีที่สูงขึ้น
Net Promoter Score (NPS) เป็ นตัวชี้วดั ความภักดีได้รับการยอมรับจากหลายองค์กร จนมีขอ้ มูลจํานวน
มากที่ ส ามารถนํา มาใช้เพื่ อ ทํา การเที ย บเคี ยง (Benchmarking) ได้ Website ของ Satmetrix ซึ่ ง เป็ นบริ ษทั ที่ ให้
คํา ปรึ ก ษาเกี่ ย วกับ NPS ได้มี ก ารทํา การสํา รวจและคํา นวณค่ า NPS ของแต่ ล ะบริ ษ ัทในแต่ ล ะอุ ตสาหกรรม
ยกตัวอย่างเช่นในธุรกิจ Online Shopping นั้น Amazon.com ได้คะแนน NPS เท่ากับ 76% สําหรับลูกค้าในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อบริ ษทั Apple ได้คะแนน NPS เท่ากับ 67% สําหรับลูกค้าในประเทศสหราชอาณาจักร เป็ นต้น
(นภดล ร่ มโพธิ์ , 2555) NPS มีความสัมพันธ์กบั อัตราการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั โดยบริ ษทั ที่มีค่า NPS สู งมักจะ
อัตราการเติบโตสูงกว่าบริ ษทั คู่แข่ง
จากที่ กล่าวมาทั้งหมด ผูว้ ิจยั จึ งให้ความสนใจ NPS ของ ธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์กลุ่มบ้านจัดสรรและ
อาคารชุดสําหรับพักอาศัย และ ต้องการศึ กษาความสัมพันธ์และอิทธิ พล ระหว่างความพึงพอใจในสิ นค้าและ
บริ การบ้านจัดสรรและอาคารชุดสําหรับพักอาศัย กับความภักดีต่อแบรนด์ เพื่อให้เป็ นข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้า
ต่อธุรกิจด้านนี้สาํ หรับนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจบ้านและอาคารชุดสําหรับพักอาศัย
2. เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจบ้านและอาคารชุดสําหรับพักอาศัย
3. เพื่อศึกษาระดับ Net Promoter Score ของธุรกิจบ้านและอาคารชุดสําหรับพักอาศัย
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความพึงพอใจกับ ความภักดี และ Net Promoter Score ของธุรกิจ
บ้านและอาคารชุดสําหรับพักอาศัย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความพึงพอใจ
- การเปิ ดตัวโครงการ
- การจองและทําสัญญาซื้อขาย
- การรับชําระเงินดาวน์
- การตรวจรับ โอน และส่ งมอบ
- การบริ การหลังจากเข้าพักอาศัยในโครงการ

ความภักดีต่อแบรนด์
- การยอมรับ
- การบอกต่อ
- การแนะนํา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดําเนินการวิจัย

แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้แบบแผนวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างโครงการบ้านและ
ที่ พกั อาศัยทั้งในกรุ งเทพและปริ มณฑลด้วยวิธรการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 18
โครงการ และเลือกลูกค้าที่ พกั อาศัยในโครงการด้วยวิธีการสุ่ มแบบบังเอิญ(Accidental Sampling ) จํานวน 1,800
ตัวอย่าง เก็บและรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์งานวิจยั
ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษา คือ ลูกค้าที่ อาศัยอยู่ในบ้านจัดสรรและ/หรื ออาคารชุดสําหรับพักอาศัย ในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล และส่วนภูมิภาค สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ประกอบด้วย 1) สุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงในแต่ละภาค ที่มีความเป็ นเมืองและมีบา้ นจัดสรรและ/หรื ออาคารชุดหนาแน่นในพื้นที่ ประกอบด้วย
ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ จํานวน 1 จังหวัดต่อ 1
ภาค รวม 6 จังหวัด และ กรุ งเทพและปริ มณฑล รวม 6 กลุ่มตัวอย่าง 2) สุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจงโครงการบ้าน
จัดสรรและหรื ออาคารชุดสําหรับพักอาศัยมาจังหวัดละ 2 โครงการ และ กรุ งเทพและปริ มณฑล 6 โครงการ รวม
18 โครงการ 3) สุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ จํานวน 100 ตัวอย่างต่อโครงการ รวมกรุ งเทพและปริ มณฑลและส่ วน
ภูมิภาคเป็ นจํานวน ทั้งสิ้น 1,800 ตัวอย่าง
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัว แปรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ประกอบด้ว ยตัว แปร อิ ส ระในเรื่ อ งความพึ ง พอใจจํา นวน 5 ด้า น ได้แ ก่
1) การเปิ ดตัวโครงการ 2) การจองและทําสัญญาซื้อขาย 3) การรับชําระเงินดาวน์ 4)การตรวจรับ โอน และส่งมอบ
และ 5) การบริ การหลังจากเข้าพักอาศัยในโครงการ และตัวแปรตามจํานวน 1 ตัว คือ ความภักดีต่อแบรนด์
เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 และ 10 ระดับใน
เรื่ อง ความพึงพอใจ และความภักดี ของลูกค้าโครงการที่ พกั อาศัยในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล จํานวน 1 ชุ ด
จํานวน 78 ข้อ และลักษณะทางประชากร จํานวน 15 ข้อ ที่ ผ่านการวัดความเที่ยงตามเนื้ อหาของแบบสอบถาม
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(Content Validity) ด้วยได้ค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกข้อ และผ่านความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้างของแบบสอบถามด้วย
ค่าความเชื่อมัน่ สัมประสิ ทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient Method) เท่ากับ 0.976
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการขอความร่ วมมือจากโครงการบ้านและที่พกั อาศัย
ต่างๆ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล และส่วนภูมิภาคโดยดําเนินการด้วยตนเองทีมงาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ใช้การจําแนกความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ในการแจงนับจํานวนและหาค่าร้อย
ละอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้า
2. ใช้หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายระดับความพึงพอใจ
ทั้ง 5 ด้าน และ ระดับความภักดีต่อแบรนด์
3. ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ ยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สันวิเคราะห์ความสัม พันธ์
ระหว่างความพึงพอใจกับระดับความภักดีต่อแบรนด์
4. ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ศึ กษาอิทธิ พลที่ ความพึงพอใจมีต่อ
ความภักดีต่อแบรนด์
5. การใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลการวิจัย

1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึ กษา เป็ นเพศชาย ร้อยละ 36.8 เป็ นเพศ
หญิงร้อยละ 63.2 ส่ วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.67 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแต่งงานแล้วคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 68.17 มี บุ ต ร 1 และ 2 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 20.94 และ 31.44 ตามลํา ดับ ส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาระดับ
อนุปริ ญญา – ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 44.11 ส่ วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน คิดเป็ นร้อยละ 31.67 มีรายได้ส่วนตัว
เฉลี่ย 17,340.18 บาทต่อเดือน และมีรายได้ครัวเรื อนเฉลี่ย 29,426.00 บาทต่อเดือน
2) ภาพรวมของระดับความพึง พอใจของลูก ค้า ทั้ง 5 ด้า น อยู่ใ นระดับมาก ( �X= 3.76) โดยด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ยสู งที่สุดคือด้านการตรวจรับ โอน และส่ งมอบบ้านอยูใ่ นระดับมาก (�X= 3.84) รองลงมาเป็ นด้านการรับ
ชําระเงินดาวน์มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (X�= 3.82) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือการบริ การหลังจากเข้าพักอาศัย
ในโครงการแล้วมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน (X�= 3.69) รายละเอียดดังตารางที่ 1
3) ภาพรวมของระดับความจงรักภักดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.79 (จาก 10 ระดับ) โดย การยอมรับ
การแนะนํา และการบอกมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.78 6.80 และ 6.81 รายละเอียดดังตารางที่ 2
4) ความพึงพอใจของลูกค้า ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเปิ ดตัวโครงการ ด้านการจองและการทําสัญญา
ซื้ อขาย ด้านการชําระเงินดาวน์ ด้านการตรวจรับ โอน และส่ งมอบบ้าน และด้านการบริ การหลังจากเข้าพักอาศัยใน
โครงการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความจงรักภักดีอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กนั ด้วยค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.547 0.634 0.648 0.623 และ 0.427
5) ระดับ 0.05 (F = 398.648 มีค่า P – value =0.000 ) ความพึงพอใจทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์กบั ความ
จงรักภักดี ร้อยละ 72.5 ( R = 0.725) และสามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของระดับความจงรักภักดีได้ ร้อยละ
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52.6 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่ละด้าน พบว่า ทั้ง 5 ด้าน มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ด้วยนํ้าหนักอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.150 0.205 0.345 0.115 และ 0.045 ตามลําดับ โดยตัวแปรที่
มีน้ าํ หนักอิทธิพลสูงที่สุดคือ การรับชําระเงินดาวน์ รองลงมาเป็ น การจองและการทําสัญญาซื้อขาย ดังตารางที่ 3
6) Net Promoter Score ของกลุ่มธุ รกิ จบ้านจัด สรรและอาคารชุ ด มี ค่าเท่ า กับ 1.98 อยู่ในระดับต้อ ง
ปรับปรุ ง ซึ่งถือได้วา่ ในมุมมองของกลุ่มลูกค้ายังให้การยอมรับโครงการต่างของกลุ่ม ธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคาร
ชุดในระดับที่ตอ้ งพัฒนาอีกมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 1 : ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า
ด้ าน
1. การเปิ ดตัวโครงการ
2. การจองและทําสัญญาซื้อขาย
3. การรับชําระเงินดาวน์
4. การตรวจรับ โอน และส่งมอบบ้าน
5. การบริ การหลังจากเข้าพักอาศัยในโครงการแล้ว
รวม

ระความพึงพอใจ
�
X
S.D.
3.79
0.55
3.76
0.64
3.82
0.60
3.84
0.55
3.69
0.55
3.76
0.48

ตารางที่ 2 : ระดับความภักดีต่อแบรนด์ของกลุ่มลูกค้า
�
S.D.
X
ความจงรักภักดี
ยอมรับ
แนะนํา
บอกต่อ

รวม

6.78
6.80
6.81
6.79

1.95
1.98
1.93
1.85

ตารางที่ 3 : สัมประสิ ทธิ์ของสมการถดถอยของความพึงพอใจต่อความภักดีต่อแบรนด์
Unstandardized Coefficients

(Constant)
การเปิ ดตัวโครงการ
การจองและทําสัญญาซื้อขาย
การรับชําระเงินดาวน์
การตรวจรับ โอนและส่ งมอบบ้าน
การบริ การหลังจากเข้าพักอาศัยในโครงการ

B
-3.381
0.503
0.590
1.064
0.391
0.151

Std. Error
0.253
0.081
0.078
0.075
0.095
0.070

Standardized
Coefficients
Beta
0.150
0.205
0.345
0.115
0.045

t

Sig.

-13.339
6.208
7.606
14.166
4.124
2.167

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.030

F =398.468, P-value = 0.000, R = 0.725, R2 = 0.526, Std. Error of the Estimate = 1.275, Durbin-Watson = 1.756
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ตารางที่ 4 : Net Promoter Score
ค่าวัด
จํานวน
ร้อยละ

1
728
6.74

2
690
6.39

3
320
2.96

4
400
3.7

5
6
1,250 1,000
11.57 9.26
NPS = 1.98

อภิปรายผล

7
1,000
9.26

8
810
7.5

9
3,100
28.7

10
1,502
13.91

รวม
10,800
100.00

1. ความพึ ง พอใจภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับมากค่อ นข้า งไปทางด้า นปานกลางและมี ค่าความ
พึงพอใจ ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมากค่อนข้างไปทางด้านปานกลางทั้ง 5 ด้าน ดังนั้น บริ ษทั อสังหาริ มทรัพย์ควร
วางแผนในการปรับปรุ งระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้นโดยเฉพาะด้านการให้บริ การหลังจากเข้าพักอาศัย
ในโครงการแล้ว
2. ความภักดีต่อแบรนด์ ภาพรวมลูกค้ามีความภักดีในแบรนด์ของบ้านจัดสรรและอาคารชุดสําพักอาศัย
อยู่ใ นระดับปานกลางเท่ า นั้น ซึ่ ง เมื่ อ พิ จารณาในรายละเอี ยดพบว่า ค่า เฉลี่ ยความภัก ดี ท้ งั ในเรื่ อ งการแนะนํา
การยอมรับและการบอกต่อมีค่าอยูใ่ นระดับปานกลางทั้ง 3 ตัวชี้วดั จึงอาจจกล่าวได้วา่ บริ ษทั ด้านอสังหาริ มทรัพย์
จะต้องให้ความสําคัญกับความภักดีต่อแบรนด์อนั หมายถึงความมัน่ คงยัง่ ยืนขององค์กร การศึกษานี้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ เกศนภา ไลซานดร้า ยะเสน (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อระดับความจงรักภักดีของลูกค้าใน
การใช้สินค้าและบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัด
ปทุ มธานี ผลการศึ กษาพบว่า ลูกค้าในเขตจังหวัดปทุมธานี มี ความจงรั กภักดี ที่มีต่อการใช้สินค้าและบริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด(มหาชน) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้อง
กับการศึกษาของ ณัฐิกานต์ อดิศยั รัตนกุล (2560) พบว่า ความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริ การอินเทอร์ เน็ต
ประเภท FTTx ของบริ ษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน)ในเขตพื้นที่ศูนย์บริ การลูกค้า ทีโอที สาขาสุ ราษฎร์ ธานี ทุกด้าน
อยูใ่ นระดับมากที่สุด ยกเว้นด้านความตั้งใจซื้อ อยูใ่ นระดับมาก
3. ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิงบวก กับความภักดีต่อแบรนด์ นัน่ หมายความว่าการจะ
สร้างให้เกิดการยอมรับ เกิดการแนะนําและการบอกต่อในเรื่ องบ้านจัดสรรและอาคารชุดสําหรับพักอาศัยจะต้อง
หากลยุทธ์ในการบริ หารจัดการให้ความพึงพอใจทั้ง 5 ด้านได้แก่ การเปิ ดตัวโครงการ การจองและทําสัญญาซื้ อ
ขาย การรับชําระเงินดาวน์ การตรวจรับ โอนและส่ งมอบบ้าน และการบริ การหลังจากเข้าพักอาศัยในโครงการ
สูงขึ้น การศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ ปยุต ภัทราพงศธร (2556) ได้ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ของคุณภาพ
บริ การ ปั จจัยการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคและความภักดีต่อการบริ การของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในประเทศไทย
ผลการศึ ก ษาพบว่า การรั บ รู ้ คุ ณ ภาพบริ ก ารมี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกับ ความภัก ดี ต่ อ การบริ ก ารใน
อุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในประเทศไทยสูงมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ สอดคล้องกับการศึกษาของ แววรัตน์
เวสนุสิทธิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริ การกับความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของ
ลู ก ค้า บริ ษ ัท พี ซี แอลโฮลดิ้ ง จํา กัด ผลการศึ ก ษาพบว่า ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ต่ อ สิ น ค้า และบริ ก ารมี
ความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีของลูกค้าของบริ ษทั พีซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด สอดคล้องกับการศึกษาของ วรท
ธรรมวิ ท ยาภู มิ (2558) ศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจและความภัก ดี ข องผู ้ใ ช้บ ริ ก ารสถานี บ ริ ก ารนํ้ามัน ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่าความภักดีของลูกค้าได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้า
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สอดคล้องกับการศึ กษาของ ณัฐิกานต์ อดิ ศยั รัตนกุล (2560) ศึ กษาเรื่ องความภักดี ของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และ
บริ การอินเทอร์ เน็ต ประเภท FTTx ของบริ ษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน) ในเขตพื้นที่ศูนย์บริ การลูกค้า ทีโอทีสาขา
สุ ราษฎร์ ธานี ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตํ่ามากถึงระดับตํ่ากับ
ความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริ การ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มณฑิรา ศรี ดว้ ง และณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
(2558) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสิ นค้าของศูนย์บริ การตอบรับทางโทรศัพท์ใน
อุตสาหกรรมสิ นเชื่ อรถยนต์ ในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในศูนย์บริ การตอบรับทาง
โทรศัพท์ด้านภาพรวม ด้านบริ การและด้านพนักงาน มี ความสัมพันธ์กับความภักดี ต่อบริ ษทั สิ นเชื่ อรถยนต์
จึงสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั ความภักดีต่อแบรนด์
4. Net Promoter Score(NPS) ของกลุ่มธุ รกิ จบ้านจัดสรรและอาคารชุด มีค่าเท่ากับ 1.98 อยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุ ง ซึ่ งถือได้วา่ ในมุมมองของกลุ่มลูกค้ายังให้การยอมรับโครงการต่างของกลุ่ม ธุรกิจบ้านจัดสรรและ
อาคารชุดในระดับที่ตอ้ งพัฒนาอีกมาก เมื่อพิจารณาในรู ปแบบของค่าเฉลี่ยของความภักดีในแบรนด์ค่าเฉลี่ยของ
การยอมรับ การแนะนําและการบอกต่อค่าเฉลี่ยก็อยูใ่ นระดับกลางๆ เท่านั้น และเมื่อพิจารณาจากค่าความพึงพอใจ
ของลูกค้ายิง่ ชัดเจนมากเพราะค่าความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากแต่มีค่าค่อนข้างไปทางด้านปานกลางมีค่า
เท่ากับ 3.79 ซึ่ งน่ าจะอยู่ระดับมากกว่า 4.00 ดังนั้น จึ งกล่าวได้ว่าในมุมมองของลูกค้าธุ รกิ จด้านนี้ ยงั ควรมี ก าร
ปรั บ ปรุ ง ให้มี ค่ า ความพึ ง พอใจในบริ ก ารสู ง ขึ้ น ทั้ง 5 ด้า น เมื่ อ ความพึ ง พอใจสู ง ขึ้ น จะนํา ไปสู่ ก ารยอมรั บ
การแนะนํา และการบอกต่อในระดับที่สูงมากขึ้น จะส่ งผลให้ NPS สู งขึ้น ซึ่ งยืนยันได้จากงานวิจยั นี้ ที่ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์และอิทธิ พลที่ ความพึงพอใจมีต่อความภักดีต่อแบรนด์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทั้ง 5 ด้าน นั้นคือ
ถ้าองค์กรธุรกิจสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงขึ้นจะมีผลให้ความภักดีต่อแบรนด์สูงขึ้นไปด้วย NPS ก็จะสูงตาม

ข้ อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) บริ ษทั หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนําผลการศึกษานี้ไปใช้ในการปรับปรุ งความพึงพอใจของ
ลูกค้าในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้านได้แก่ การเปิ ดตัวโครงการ การจองและทําสัญญาซื้ อขาย การรับชําระเงินดาวน์
การตรวจรับ โอนและส่งมอบบ้าน และ การบริ การหลังจากเข้าพักอาศัยในโครงการให้สูงขึ้น
(2) บริ ษทั หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหา NPS ของบริ ษทั ตนเองและเปรี ยบเทียบกับ NPS ของ
งานวิจยั ชิ้นนี้เพื่อการพัฒนาแบรนด์ของตนเอง
(3) บริ ษทั หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนําปั จจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิ พลที่ได้จากงานวิจยั ใน
ชั้นนี้ไปใช้ในการบริ หารจัดการเพื่อสร้างความพึงพอใจและภักดีความภักดีต่อแบรนด์ของตนเอง
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมี ก ารศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความพึ ง พอใจกับ ความภัก ดี ต่ อ แบรนด์ แ ละ Net
Promoter Score ของธุรกิจบ้านและอาคารชุดสําหรับพักอาศัยเปรี ยบเทียบระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน
(2) ควรมีการศึ กษาความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างระหว่างความพึงพอใจกับความภักดี ต่อแบรนด์
ของธุรกิจบ้านและอาคารชุดสําหรับพักอาศัย
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งานวิจยั ฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดีเนื่ องจากได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผูช้ ่วศาสตราจารย์ ดร.
นิ ลุบล ศิวบวรวัฒนา ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ที่ให้ความอนุเคราะห์ดา้ นข้อมูลใน
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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การประยุกต์ ใช้ งาน NETPIE สํ าหรับตรวจวัดอุณหภูมใิ นพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
และแรงดันไฟฟ้ าของแบตเตอรี่เครื่ องยนต์ สูบนํา้ ดับเพลิง : โครงการวิจัยสหกิจศึกษา
ระดับปริญญาตรี
NETPIE Application to Measuring Ambient Temperature and Battery Voltage
for Engine Fire Pump:A Co-operative Education
with Undergraduate Research Project
เอกชั ย ดีศิริ1, อนุสรณ์ ขาวทอง1, พศวีร์ ศรีโหมด1, ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี1 และเสมา พัฒน์ ฉิม1
akekachai.de@spu.ac.th, anusorn.k5858@gmail.com, pasawee.sr@spu.ac.th,
thanapat.pr@spu.ac.th, sema.pa@spu.ac.th
1
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บทคัดย่ อ

บทความนี้เป็ นการนําเสนอการประยุกต์ใช้งาน NETPIE สําหรับตรวจวัดอุณหภูมิในพื้นที่โดยรอบและ
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เครื่ องยนต์สูบนํ้าดับเพลิง เพื่อตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิในพื้นที่โดยรอบที่มี
ผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ จึงได้มีการดําเนิ นการศึกษาระบบ NETPIE และสร้างชุดจําลองขึ้นมาเพื่อทํา
การทดลอง โดยนํา เอา NodeMCU (ESP8266) Version 2 โมดู ล สื่ อ สารไร้ ส ายและเซนเซอร์ ว ดั อุ ณ หภู มิ แ ละ
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ผา่ นระบบ NETPIE และประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวในการประมวลผลและแสดงผล
ผ่า นระบบ NETPIE โดยการติ ดตั้งและทดสอบ เป็ นการเปรี ยบเที ยบค่า จากการวัด อุณ หภู มิ โดยใช้เครื่ องวัด
(DIGITAL THERMOMETER) ELITECH รุ่ น ST-2 และเครื่ องวัดแรงดันไฟฟ้า เพื่อหาความเที่ยงตรงและแม่นยํา
โดยผลการทดสอบพบว่า เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการทดลองวัดอุณหภูมิโดยค่าเฉลี่ยจะอยูท่ ี่ 1.03%
ส่วนเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการทดลองแรงดันไฟฟ้าโดยค่าเฉลี่ยจะอยูท่ ี่ 1.46%
คําสําคัญ: NETPIE, ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่

Abstract

This paper presents the NETPIE application for measuring the ambient temperature and the voltage of
the battery for fire pump engine. Measure the voltage and a temperature in the surrounding areas that have an
effect on the life of the battery , The prototype of NETPIE by using the NodeMCU (ESP8266) Version 2 wireless
communication module and the temperature and voltage sensor of the battery through the NETPIE system and
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display by using the NETPIE system. The installation and testing use to comparison of the temperature
measurement by using the digital thermometer Model ELITECH ST-2 and voltage meter to find a precision and
an accuracy, the testing of results showed the percentage of deviations from the temperature measurement
experiment, with an average of 1.03%, while the percentage of error from the voltage experiment, with an average
of 1.46%
Keyword: NETPIE, Measurement the voltage of the battery.

1. บทนํา

ระบบ NETPIE เป็ นระบบการส่งข้อมูลในระยะไกล ทําหน้าที่เป็ นสื่ อกลาง ที่ทาํ ให้สิ่งต่างๆเชื่อมโยงกัน
ได้ผ่านอิ นเตอร์ เน็ต สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับระบบเครื่ องยนต์สูบนํ้าดับเพลิ งได้ ใช้ในการตรวจสอบหา
อุณหภูมิในพื้นที่ โดยรอบและแรงดันไฟฟ้ าของแบตเตอรี่ เครื่ องยนต์สูบนํ้าดับเพลิ ง ซึ่ งแบตเตอรี่ เป็ นตัวช่วย
สตาร์ ทเครื่ องต้นกําลังในการขับเคลื่อนเครื่ องยนต์สูบนํ้าดับเพลิงเปรี ยบเสมือนหัวใจหลัก จึงจําเป็ นต้องให้อยูใ่ น
สภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
ในการใช้งานแบตเตอรี่ ให้ทนทานจะต้องทราบข้อจํากัดทางด้านอุณหภูมิและระดับความลึกในการคาย
ประจุ (Depth of Discharge: DOD) ในระหว่างการทํางานด้วย ซึ่ งจะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพและอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ การใช้งานจนพลังงานไฟฟ้าหมดจะเป็ นผลทําให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ส้ ันลงอย่างมาก ดังนั้น
การใช้งานจึ งไม่ควรใช้ประจุไฟฟ้ าตํ่ากว่าระดับ 60 เปอร์ เซ็ นต์และแบตเตอรี่ ควรเก็บไว้ในที่ อากาศเย็นปกติ
อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส
ดังนั้นการนํา NETPIE มาประยุกต์ใช้ร่วมการตรวจวัดอุณหภูมิในพื้นที่โดยรอบและแรงดันไฟฟ้ าของ
แบตเตอรี่ เครื่ องยนต์สูบนํ้าดับเพลิง ทําให้สามารถรับส่ งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์ เน็ตได้และยังช่วยประหยัดเวลา
การทํางานอย่างมากเพราะแค่มีอินเตอร์ เน็ตก็สามารถรับส่ งข้อมูลได้ อีกทั้งเพื่อขยายขอบข่ายงานของบริ ษทั และ
สามารถนําไปพัฒนาต่อ โดยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ สมองกลฝั งตัว ESP8266 ทํางานร่ วมกับ
เซ็นเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้า เพื่อตรวจเช็คแบตเตอรี่ ของเครื่ องยนต์สูบนํ้าดับเพลิง และส่ งข้อมูล
ไปยัง NETPIE ถ้าเกิดข้อมูลที่ได้รับเกิดผิดปกติก็จะได้ตรวจสอบแก้ไขได้ทนั ก่อนจะเกิดเหตุอคั คีภยั

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

2.1 NETPIE
NETPIE ย่อมาจาก (Network Platform for Internet of Everything) คือ Cloud Platform ทําหน้าที่เป็ น
สื่ อกลาง ที่ทาํ ให้สิ่งต่างๆ เชื่อมโยงกันได้ผา่ นอินเตอร์เน็ต โดยสิ่ งเหล่านั้นก็คือ IOTหรื อ Internet Of Things ซึ่ง
หมายถึงการที่สิ่งต่างๆถูกเชื่อมโยงเข้าสู่โลกเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต ทําให้มนุษย์สามารถสัง่ การควบคุม การใช้งาน
อุปกรณ์ต่างๆได้ เช่น การสัง่ เปิ ด ปิ ดอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่ องใช้สาํ นักงาน เครื่ องใช้
ในชีวติ ประจําวันผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ เป็ นต้น
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Cloud Computing คื อ บริ ก ารการใช้ซ อฟแวร์ ร ะบบและทรั พ ยากรของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องผู ้
ให้บริ การ ผ่านทางอินเตอร์ เน็ต โดยที่ เราสามารถเลือกกําลังประมวลผล เลือกจํานวนทรัพยากรได้ตามความ
ต้องการในการใช้งาน และทําให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud ได้ทุกที่มีอินเตอร์เน็ต สามารถเข้าใช้
งานผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น

ภาพที่ 1 ภาพรวมของการเชื่อมต่อ NodeMCU เพื่อใช้งานกับ NETPIE คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ
2.2 NodeMCU (ESP8266)
ESP8266 คือโมดูล Wi-Fi ที่มีความพิเศษตรงที่สามารถโปรแกรมลงไปได้ สามารถนําไปใช้งานแทน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ และมีพ้นื ที่โปรแกรมที่มากถึง 4MB ทําให้มีพ้ืนที่เหลือมากในการเขียนโปรแกรมลงไป
ESP8266 เป็ นชื่อของไอซีบนบอร์ดของโมดูล ซึ่งไอซี ESP8266 ไม่มีพ้นื ที่โปรแกรม (flash memory) ใน
ตัว ทําให้ตอ้ งใช้ไอซีภายนอก (external flash memory) ในการเก็บโปรแกรม ที่ใช้การเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล SPI
ซึ่งสาเหตุน้ ีเองทําให้โมดูล ESP8266 มีพ้นื ที่โปรแกรมมากกว่าไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์อื่นๆ
ESP8266 ทํางานที่ แรงดันไฟฟ้ า 3.3V - 3.6V การนําไปใช้งานร่ วมกับเซ็นเซอร์ อื่นๆ ที่ ใช้แรงดัน 5V
ต้องใช้วงจรแบ่งแรงดันมาช่วย เพื่อไม่ให้โมดูลพังเสี ยหาย กระแสที่โมดูลใช้งานสูงสุดคือ 200mA ความถี่คริ สตัล
40MHz ทําให้เมื่อนําไปใช้งานอุปกรณ์ที่ทาํ งานรวดเร็ วตามความถี่ เช่น LCD ทําให้การแสดงผลข้อมูลรวดเร็ วกว่า
ไมโครคอนโทรลเลอร์ยอดนิยม Arduino มาก
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ภาพที่ 2 NodeMCU (ESP8266 Version 2)
2.3 Voltage Sensor
โมดูลนี้ใช้หลักการวัดแรงดันไฟฟ้าทางขา Analog ของ Arduino ที่สามารถอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าที่ 0-5
โวลต์ออกมาเป็ นค่าดิจิตอล 0-1023 โมดูลนี้ใช้วงจรแบ่งแรงดันทําให้สามารถวัดไฟได้สูงสุดถึง 24.9 โวลต์ โดยใช้
ไฟเลี้ยงที่ 5 โวลต์ ถ้าบอร์ด Arduino ใช้ไฟเลี้ยงที่ 3.3 โวลต์จะวัดไฟได้สูงสุดที่ 16.5 โวลต์
2.4 DHT22 Temperature & Relative Humidity Sensor
อุปกรณ์เซนเซอร์ สาํ หรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Temperature & Relative Humidity Sensor)
เป็ นอุปกรณ์ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้งานทางด้านระบบสมองกลฝังตัวได้หลากหลาย เช่น การวัดและควบคุม
อุณหภูมิแ ละความชื้ น ระบบบันทึ กข้อมูล เกี่ ยวกับ อุณหภูมิ และความชื้ นในห้อง เป็ นต้น อุ ปกรณ์ ป ระเภทนี้
แตกต่างกันตามผูผ้ ลิต ราคา ความแม่นยํา ความละเอียดในการวัด การให้ค่าแบบดิจิตอลหรื อแบบอนาล็อก เป็ น
ต้น
2.5 เครื่ องยนต์ สูบนํา้ ดับเพลิงแบบดีเซล
เป็ นเครื่ องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกาํ ลังขับเคลื่อนไม่ต่าํ กว่าที่ระบุไว้ที่ความเร็ วไม่เกิน 3,000 รอบต่อนาที
กําลังขับเคลื่อน (Brake Horse Power) ของเครื่ องยนต์ตอ้ งสู งกว่ากําลังขับเคลื่อนที่เครื่ องสู บนํ้าต้องการสู งสุ ดไม่
ตํ่ากว่าร้ อยละ 10 เครื่ องยนต์ตอ้ งสร้ างตามมาตรฐาน หรื อข้อกําหนดและได้รับการทดสอบตามที่ ระบุ ไว้ใ น
มาตรฐานที่ใช้อา้ งอิงและได้รับการรับรอง จากสถาบันทดสอบที่น่าเชื่อถือ

ภาพที่ 3 ปั๊ มนํ้าดับเพลิงแบบดีเซล (Diesel Engine Fire Pump)
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2.6 แบตเตอรี่ชนิดตะกัว่ -กรด
ส่ วนประกอบของแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ รถยนต์ชนิ ดกรดตะกัว่ เป็ นแหล่งที่สะสมพลังงานไฟฟ้าไว้ในรู ปพลังงานเคมีเมื่อต่อสายครบ
วงจรพลังงานเคมีภายในจะเปลี่ยนเป็ นพลังงานไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่ ไปใช้งานซึ่ งแบตเตอรี่ จะได้รับการอัดไฟ
ใหม่จากเยนเนอเรเตอร์ และอัลเตอเนเตอร์ ส่วนประกอบต่างๆ มีดงั นี้

ภาพที่ 4 ส่วนประกอบต่างๆ ของแบตเตอรี่
2.7 สภาวะแวดล้ อมทีม่ ผี ลต่ อแบตเตอรี่
ผลกระทบจากอุณหภูมิ (Temperature Effects)
ผลกระทบของอุณหภูมิ (Temperature Effects) สําหรับแบตเตอรี่ ที่เป็ นเซลล์ไฟฟ้ าเคมีทวั่ ไปแล้วการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จะมีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพของแบตเตอรี่ เช่น เมื่อ อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 10°C จาก
อุณหภูมิหอ้ ง หรื อ เพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่า ซึ่งเป็ นผลทําให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ลดลงเป็ นสองเท่าเช่นกัน และ
นอกจากนั้นอุณหภูมิสูงยังมีผลในการเร่ งการ สึ กหรอ ของเพลตบวก เนื่ องมาจากผลของการเกิ ดก๊าซ และ
การสู ญเสี ยนํ้า ส่ วนอุณหภูมิต่าํ มีผลทําให้อายุการใช้งานนานขึ้นแต่อย่างไรก็ตามทําให้ความจุลดลงในแบตเตอรี่
แบบตะกัว่ -กรด สําหรับแบตเตอรี่ ใช้งานในลักษณะ Stand By อุณหภูมิที่สูงขึ้นทุก 10°C จากอุณหภูมิที่ผผู ้ ลิตได้
กําหนดไว้จะทําให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ลดลงครึ่ งหนึ่ ง ด้วยเหตุน้ ี จึงมี ความจําเป็ นอย่างมากที่ จะต้อง
พยายามรักษาอุณหภูมิหอ้ งให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับแบตเตอรี่ ตามที่ผผู ้ ลิตแนะนํา (20°C หรื อ 25°C) ติดตั้งให้
แบตเตอรี่ มีระยะห่ างพอสมควรประมาณ 1.5 – 2 เซนติ เมตร เพื่อให้มีการระบายอากาศที่ ดี หลี กเลี่ ยงไม่ ใ ห้
แบตเตอรี่ รับแสงแดดโดยตรงหรื อแหล่งความร้อน เป็ นต้น
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ภาพที่ 5 ผลของอุณหภูมิกบั อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ (อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ : การศึกษาแบบจําลองพลวัต
ของแบตเตอรี่ ตะกัว่ -กรดสําหรับการประยุกต์ใช้กบั กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

3. วิธีการ/ขั้นตอนในการทําโครงงาน หรื อ ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ

3.1 การออกแบบชุดจําลองการตรวจวัดอุณหภูมแิ ละแรงดันไฟฟ้ าของแบตเตอรี่ผ่านระบบ NETPIE
โดยการใช้ NodeMCU/ESP8266 Version 2 รับค่าแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ดว้ ย Voltage Sensor โดยใช้
โปรแกรม Arduino IDE โดยทําการเขียน Code และทําการอัพโหลดไปยัง NodeMCU/ESP8266 Version 2 และ
ต้องทําความเข้าใจกับอุปกรณ์ที่นาํ มาใช้งาน เนื่องจาก Voltage Sensor นั้นสามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่มีค่าตั้งแต่
0-25 VDC และทําการแปลงค่าสัญญาณอนาล็อกให้เป็ นสัญญาณดิจิตอลที่มีความละเอียด 10 บิต โดยมีค่า Analog
Read อยูท่ ี่ 0 -1023
3.2 การต่ อวงจรของเซนเซอร์ วดั อุณหภูมแิ ละแรงดันไฟฟ้ า
การต่อวงจรและการใช้งานเซนเซอร์วดั อุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าและ ESP8266 Version 2 โดยเซนเซอร์
วัดอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าจะมีเซนเซอร์ 2 ตัวคือ DHT22 และ volltage sensor

ภาพที่ 6 การออกแบบชุดจําลองการตรวจวัดอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ผา่ นระบบ NETPIE

85

The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning On Wednesday 2nd October 2019
การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ประจําประเทศไทย ครั้งที่ 43 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

3.3 การติดตั้งเพื่อการทดสอบ

ภาพที่ 7 การติดตั้งและทดสอบชุดจําลองการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ผา่ นระบบ NETPIE

ภาพที่ 8 การติดตั้งและทดสอบชุดจําลองการตรวจวัดอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่
การติ ด ตั้ง เพื่ อ การตรวจวัด อุ ณ หภู มิ แ ละแรงดัน ไฟฟ้ า ของแบตเตอรี่ ดัง ภาพที่ 7 และภาพที่ 8 เป็ น
การตรวจวัดแบตเตอรี่ และสภาพแวดล้อมจริ งของเครื่ องยนต์สูบนํ้าดับเพลิง โดยบันทึกค่าอุณภูมิสภาวะแวดล้อม
และแรงดันไฟฟ้ า เปรี ยบเที ยบกับเครื่ องมือมาตรฐาน ค่าที่ ได้จะนํามาหาค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อน เพื่อประเมิน
ความน่าเชื่อถือเบื้องต้น
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4. สรุ ป

ผลการตรวจสอบชุดจําลองการตรวจวัดอุณหภูมแิ ละแรงดันไฟฟ้ าของแบตเตอรี่ผ่านระบบ NETPIE
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการวัดอุณหภูมิ

ภาพที่ 9 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิระหว่างเครื่ องมือวัดอุณหภูมิ (DIGITAL THERMOMETER) ELITECH รุ่ น ST-2
กับชุดจําลองการตรวจวัดอุณหภูมิโดยรอบของแบตเตอรี่ ผา่ นระบบ NETPIE ที่ใช้เซนเซอร์ DHT22
เป็ นตัววัด
จากตารางที่ 1 และภาพที่ 9 จะพบว่ามีชุดจําลองการตรวจวัดอุณหภูมิโดยรอบของแบตเตอรี่ ผา่ นระบบ
NETPIE ที่ใช้เซ็นเซอร์ DHT22 เป็ นตัววัด จะมีค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 1.03% เมื่อเปรี ยบเทียบกับเครื่ องมือวัด
อุณหภูมิ (DIGITAL THERMOMETER) ELITECH รุ่ น ST-2 ผลจากการวัดอุณหภูมิผา่ น NETPIE

ภาพที่ 10 ผลจากการวัดอุณหภูมิผา่ น NETPIE
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองการวัดแรงดันไฟฟ้า

ภาพที่ 11 เปรี ยบเทียบระหว่างเครื่ องมือวัดมัลติมิเตอร์กบั ค่าจากการวัดด้วยชุดจําลองการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า
ของแบตเตอรี่ ผา่ นระบบ NETPIE ที่ใช้ Voltage Sensor เป็ นตัววัด

ภาพที่ 12 ผลจากการวัดแรงดันไฟฟ้าผ่าน NETPIE
จากตารางที่ 2 และภาพที่ 11 จะพบว่ามีชุดจําลองการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ าของแบตเตอรี่ ผ่านระบบ
NETPIE ที่ใช้ Voltage Sensor เป็ นตัววัด จะมีค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 1.46% เมื่อเปรี ยบเทียบกับเครื่ องมือวัดมัลติ
มิเตอร์

5. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

การประยุกต์ใช้งาน NETPIE สําหรับตรวจวัดอุณหภูมิในพื้นที่โดยรอบและแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่
เครื่ องยนต์สูบนํ้าดับเพลิง เพื่อตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ าและอุณหภูมิในพื้นที่โดยรอบที่มีผลต่ออายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ จึ งได้มีการดําเนิ นการศึ กษาระบบ NETPIE และสร้างชุดจําลองขึ้นมาเพื่อทําการทดลอง โดยนําเอา
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NodeMCU (ESP8266) Version 2 โมดูลสื่ อสารไร้สายและเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้ าของแบตเตอรี่
ผ่านระบบ NETPIE และประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวในการประมวลผลผ่านระบบ NETPIE และทําการเทียบค่า
จากการวัด อุ ณ หภู มิ โ ดยใช้ เ ครื่ องวัด (DIGITAL THERMOMETER) ELITECH รุ่ น ST-2 และเครื่ องวัด
แรงดัน ไฟฟ้ า มัล ติ มิ เตอร์ เพื่ อ ให้ท ราบว่า เซนเซอร์ ที่ว ดั มี ความเที่ ย งตรงและแม่น ยํา จากการทดสอบพบว่า
เปอร์ เ ซ็ น ต์ค วามคลาดเคลื่ อ นที่ ไ ด้จ ากการทดลองวัด อุ ณ หภู มิ โ ดยค่ า เฉลี่ ย จะอยู่ที่ 1.03% ส่ ว นเปอร์ เ ซ็ น ต์
ความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการทดลองแรงดันไฟฟ้าโดยค่าเฉลี่ยจะอยูท่ ี่ 1.46% ซึ่งผลความคลาดเคลื่อนที่ได้มีค่าที่
ใกล้เคียงมาก
ดังนั้นหากมีการนําไปประยุกต์ใช้เพื่อตรวจเช็คแบตเตอรี่ ของเครื่ องยนต์สูบนํ้าดับเพลิง และส่งข้อมูลไป
ยัง NETPIE ถ้าเกิ ดข้อมูลที่ ได้รับเกิ ดผิดปกติก็จะได้ตรวจสอบแก้ไขได้ทนั ก่อนจะเกิ ดเหตุอคั คีภยั สามารถเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและสามารถใช้งานทันท่วงที เนื่ องจากเมื่อแบตเตอรี่ เกิดปั ญหาขัดข้องขึ้นมาระหว่างการตรวจเช็ค
จะสามารถแก้ไขได้ ก่อนจะส่งผลกระทบที่รุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสี ยอย่างใหญ่หลวงต่อชีวติ และทรัพย์สิน

6. ข้ อเสนอแนะ

(1) เนื่ อ งจากบอร์ ด ESP8266 Version 2 มี บัค ในส่ ว นของฮาร์ ทแวร์ จึงทํา ให้ไ ม่ ส ามารถวัดแสดงค่า
สัญญาณ Analog ให้คงที่ได้จึงทําให้ค่าที่แสดงผลออกมาไม่นิ่งตามความต้องการส่ งผลให้ขอ้ มูลที่ได้รับบางตัวมี
ความคลาดเคลื่อนเกิน 3 เปอร์เซ็นต์
(2) ข้อจํากัดในเรื่ องของการส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ NETPIE เนื่องจาก NETPIE เปิ ดให้ใช้งานได้โดยที่ไม่
เสี ยค่าใช้จ่ายแค่ 100 เครดิต จึงทําให้ NETPIE 1 ไอดี สามารถรับข้อมูลจากบอร์ด ESP8266 Version 2 ได้ประมาณ
3 บอร์ด โดยประมาณ
(3) จากข้อจํากัดในการใช้งาน NETPIE สามารถทําการขอเพิ่มเครดิตของ NETPIE ได้โดยการติดต่อไป
ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ เพื่อทําการขอเพิ่มเครดิต โดยมีค่าใช้จ่าย เครดิตละ 3
บาท ต่อปี

7. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ พนั ก งานที่ ป รึ กษา และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งทุ ก ภาคส่ ว นที่ ให้ ก ารสนั บ สนุ น จน
โครงการวิจยั สหกิจศึกษาแล้วเสร็ จ

เอกสารอ้ างอิง

[1] พนิตา พงษ์ไพบูลย์, ชาวีร์ อิสริ ยภัทร์, และกุลชาติ มีทรัพย์หลาก. (2560). คู่มือการใช้ NETPIE. ปทุมธานี:
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
[2] ถาวร อมตกิตติ์, (2547), เคล็ดลับในการบํารุ งรักษาแบตเตอรี่ ชนิดตะกัว่ -กรด, EC Electrical&Control, (11),
32-41.

89

The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning On Wednesday 2nd October 2019
การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ประจําประเทศไทย ครั้งที่ 43 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

[3] NodeMCUESP8266. [Online] Available form:
http://playground.cmmakerclud.com/2015/06/esp8266/using[4] DHT22. [Online] Available form: http://www.mechashop.net/shop/DHT22/wfs019/
[5] NETPIE. [Online] Available form: https://netpie.gitbooks.io/
[6] NETPIE. [Online] Available form: https://www.netpie.io

90

The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning On Wednesday 2nd October 2019
การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ประจําประเทศไทย ครั้งที่ 43 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

Empowering educational
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the transformation
of curricula
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Abstract

This Academic paper provides a chronicle aspect of school of thoughts that was behind the curriculum
of entrepreneurship. The paper linked each school of thought and methodology to explain the necessity and
circumstances under various contextual environment and goals. In light of the current disruptive era, however,
many contextual variables bare far beyond implications than any linear predictions. Thus, this paper argue that
educators must beware not only the epistemological aspect to entrepreneurship but be prepared to act as an
experimental catalyst in cultivating the next generation of leaders. In short, theoretical underpinning alone is
necessary but insufficient condition to the study of entrepreneurship.
Keywords: Epistemology, Entrepreneurship, Disruptive Era

Introduction

Epistemology concern “the study or a theory of the nature and grounds of knowledge with reference
to its limits and validity”. 1 This paper attempt to trace from the original meaning of entrepreneurship through
its various transformations and evolutions of the concept. Particular attention is paid to the boundaries of
teaching and learning process of entrepreneurship. In the early nineteenth century, scientific inquiries were the
dominant sources of educational establishment. In the middle of the century, art and experiences were gaining
ground in the making of the first ever designed ‘curriculum’. Art and experiences were described as
ethnography or “thick description” to serve as tools for curriculum and instruction architecture. (Eisner, 1985)
This broaden the horizon of scientific inquiries to include observed behavior and non-scientific phenomenon.
Toward the latter half of the nineteenth century, educators paid more attention to the control and measurement
as a result of their designed curriculum. Thus, completed the third element to empirical evidence namely
“experimentation”. A more sophisticated and a more systematic approach to curriculum design and instruction
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is here with us since. By reviewing the progress and the pedagogy of entrepreneurship in the light of the current
disruptive era, we should begin to realize the missing link that is crucial to the training of new breed of
entrepreneurs.

Objectives

1. Provide a chronicle of concepts and ideas behind entrepreneurship.
2. Explore alternative routes to the study of entrepreneurship.

Entrepreneurship Chronicle

Interestingly the origin of entrepreneurship began long before the epistemology and the idea of
curriculum design ever even took place. Entrepreneur is a French word meaning “Between-Taker” or “Gobetween”. Historically, during the middle ages, entrepreneurship meant that “No risk” were involved. The term
referred to a large-scale contractor who carried out a task and got paid for performing a task without any risk.
Until the seventeenth centuries, entrepreneur was “a person who entered into a contractual relationship with the
government for the performance of a service or the supply of goods. The price at which the contract was valued
was fixed and the entrepreneur bore the risks of profit and loss from the bargain”. (Ronstadt,1985)
In 1803, the very first person to ever defined an entrepreneur was Jean- Baptiste Say. He required that
in order to succeed, an entrepreneur must have: “judgement, perseverance, and a knowledge of the world as
well as of business. He must possess the art of superintendent and administration.” (Ronstadt,1985)
Over a century later, in 1922 Frederick Lavington added that “In modern times, the entrepreneur
assumes many forms. He may be a private businessman, a partnership, a joint stock company, a cooperative
society, a municipality or similar body.” (Ronstadt,1985) Lavington characterized various forms of
entrepreneur, one of which exist among us today is social entrepreneur.
In 1934, Joseph Schumpeter stated that “the function of entrepreneurs is to reform or revolutionize the
pattern of production by exploring an invention or, more generally, an untired technological possibility for
producing a new commodity or producing an old one in a new way, by opening up a new source of supply of
materials or a new outlet for products, by recognizing an industry and so on.” In the same year, Schumpeter
defined entrepreneurship as “essentially, consists in doing things that are not generally done in the ordinary
course of business routine, it is essentially a phenomenon that comes under the wider aspect of leadership.”
Schumpeter further stated that “I have always emphasized that the entrepreneur is the man who gets new things
done and not necessarily the man who invents”. (Ronstadt,1985)
In 1959, Arthur Cole broaden the definition of entrepreneur in economic term to that of societal task.
He stated that “Entrepreneurship, at least in all non-authoritarian societies, constitutes a bridge between society
as a whole, especially the non-economic aspects of that society, and the profit-oriented institutions established
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to take advantage of its economic endowments and to satisfy, as best they can, its economic desires.”
(Ronstadt,1985)
In 1961, David McClelland characterized entrepreneurship as “someone who exercises some control
over the means of production and produces more than he can consume in order to sell it for individual income.”
McClelland further defined entrepreneurial role behavior as “moderate risk taking as a function of skills,
energetic, novel instrumental activity, individual responsibility, knowledge of results of decisions, money as a
measure of results, anticipation of future possibilities and organizational skills” (Ronstadt,1985)
In 1964, Peter Drucker sharply defined entrepreneurship as “Resources, to produce results, must be
allocated to opportunities rather than to problems. Needless to say, one cannot shrug off all problems, but they
can and should be minimized.” Followed by Drucker’s famous quotes “…definition of entrepreneurial job. It
implies that effectiveness rather than efficiency is essential in business. The pertinent question is not how to do
things right but how to find the right things to do, and to concentrate resources and efforts on them.”
(Ronstadt,1985)
In 1968, William Baumol argued that “Entrepreneur has a different function. It is his job to locate his
new ideas and to put them into effect. He must lead, perhaps even inspire; he cannot allow things to get into a
rut and for him today’s practice is never good enough for tomorrow. In short, he is the Schumpeterian
innovator and some more. He is the individual who exercises what in the business literature is called
‘leadership’.” (Ronstadt,1985)
One decade later, Peter Drucker offered a new twist “The specific job of entrepreneurship in business
enterprise is to make today’s business capable of making the future, of making itself into a different business.
It is the specific job of entrepreneurship in the going business to enable today’s already existing-and especially
today’s already successful-business to remain existing and to remain successful in the future.” (Ronstadt,1985)
In 1975, Albert Shapero added a few attributes “In almost all of the definitions of entrepreneurship,
there is agreement that we are talking about a kind of behavior that includes: (1) initiative taking (2) the
organizing or reorganizing of social/economic mechanisms to turn resources and situations to practical account,
(3) the acceptance of risk of failure. A major resource utilized by the entrepreneur, is himself…”
(Ronstadt,1985)
In 1981, Gordon Baty summarized “Roughly defined, the entrepreneurial tasks involved the setting
up, planning and motivational activities of the firm”
(Ronstadt,1985)
In 1995, Steve Jobs, the greatest entrepreneur on all accounts pointed out the requirement to
entrepreneurship “You’ve got to have an idea, or a problem, or a wrong that you want to right that you’re
passionate about, otherwise you’re not going to have the perseverance to stick it through.” (Jobs, 1995)
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In 2000, Coulter defined that “entrepreneurship is innovation. It involves changing, revolutionizing,
transforming, and introducing new approaches.” (Coulter, 2000)
In 2002, Cartwright defined that “An entrepreneur is a person who is prepared to take a calculated risk
on a business venture in which they have a belief and, if the venture is a success, to plough the profits back into
further ventures or, if it is a failure, to treat the experience as part of learning and continue to pursue their
vision.” (Cartwright, 2002)
In 2004, Hellriegel&Slocum defined entrepreneurial culture as “commitment to experimentation,
innovation and being on the leading edge.” (Hellriegel&Slocum, 2004)
In 2005 Dodgson,Gann&Salter argued that “Entrepreneurs are often dissatisfied with existing
technologies or business processes; they favor change and dislike the status quo. The entrepreneurship is a
means of personal expression and development.” (Dodgson,Gann&Salter, 2005)
In 2007, Mariotti defined entrepreneur as “a person who organizes and manages a business, assuming
the risk for the sake of the potential return.” (Mariotti, 2007)
In 2009, Teece characterized that “Entrepreneurship is about sensing and understanding opportunities,
getting things started, and finding new and better ways of putting things together. It is about creatively
coordinating the assembly of disparate and usually co-socialized elements, getting “approvals” for nonroutine
activities.” (Teece, 2009)
In 2012, Jones,McCormick&Dewing viewed entrepreneur as those who “disturbs equilibrium and so
causes economic development.” (Jones, McCormick&Dewing, 2012)
In 2018 Whittington viewed entrepreneur as “someone with the talent, skill and determination to
create and drive a viable business that transforms innovation into value.” (Whittington, 2018)
In 2019, Avneet Makkar echoed “Steve Jobs showed the world how design thinking can integrate into
technology” (Bhauya Kaushal, 2019)
In 2019, Manning & Curtis defined entrepreneurship as “the ability to achieve results, regardless of
obstacles. It takes entrepreneurship to build a plant on time, to produce a quality product, and to close a sale.
An entrepreneur is action oriented but knows that it is not just action, but achievement, that counts. Consider
the story of entrepreneur Henry Ford, who founded and built the Ford Motor Company. Ford believed in
honesty and hard work and lived by the principle” (Manning & Curtis, 2019)

The Disruptive Era

Western civilization embarked on industrial revolution a few centuries ago. Henry Ford established
Ford Motor Company in 1903. Entrepreneurship first principle were based on the practice of ‘Good’
administrator focusing on individual character and personality. Shortly after, Model T-Ford automobile went
into assembly line production. Like most industrial products within that era, the focus was efficiency or to
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maximize output with minimum input. In 1911, Frederick Winslow Taylor published a paper called “Gospel of
Efficiency”. The emphasis is on training and introduced a process of ongoing improvement. The goal of
companies and factories were to maximize efficiency in order to fill the demand. In our current disruptive era,
however, majority of companies are beyond equilibrium. Thus, supply is way over demand. Anymore efficient
and they will go bankrupt because the goods either rot in the warehouse or inventory tied up and dried the cash
flow. Even the very idea of efficiency can be outdated in today’s best run factories. The goal is no longer to
produce as much as possible in the most efficient way, otherwise factories will be piled up with high stack of
inventory. On the other hand, entrepreneurship is an orchestrated event of production method and the
management of its people. Although Taylor’s model had outlived itself. Taylor still serve as an icon to the
second evolving principle: the scientific method. The third principle to entrepreneurship is human relation
focusing on motivating and understanding human behavior as well as internal and external forces of
organization needed in order to maintain social equilibrium.
An amalgam of all three principles would be sufficient to the understanding of entrepreneurial tasks.
Moreover, they provide a fuller understanding of the individual to behave in an ever more complex organization
with an up to date knowledge as a tool in navigating a company amidst chaos and confusions. “Sailor who must
repair a rotting ship at sea. We trust that all but one of the timbers while we replace that one appeared weakest.
The knowledge that timbers we trust today will be removed tomorrow because they are also rotten in no way
suggests our trust was misplaced. Some assumptions must be made before any progress can occur.” (Roberts,
1978)
It is also interesting to note Mary Parker Follet’s believe that all businessmen motives are not only in
profit, but a contribution to society. The idea sounded rather new. Nonetheless, it was thought up since 1930.
This was paralleled in relation to Kenneth Boulding in his limiting factor that as an organization grew, it
absorbed more and more of its environment and turned it unfavorable leading to entropy. (Boulding, 1953)
While the present knowledge in entrepreneurial science is an ever expanding with inhaled theories
from other fields, entrepreneurship serve as a mean, not an end. Students are to learn as much as they can
because the field of entrepreneurship involved anything that concern mankind. Metaphorically, each piece are
Lego toys, we are to build a car out of it. Once we have a car, we can go anywhere. While individual pieces of
wheel can turn in different directions, as human relation from psychology, in oppose to scientific method. When
we are faced with a real task of running a real organization, however, it is an art and science of balancing. The
vehicle become means to an end.
Among the first of the top one hundred company in New York Stock Exchange to have gone bankrupt
by the digital disruption was Eastman Kodak. What was rarely discussed was the fact that Eastman Kodak had
the digital camera technology in their hand since 1973. By year 1993 when George Fisher, the first outsider
CEO to turn around the company, it was too little and too late.
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After the turn of the millennium, Pentium Micro Processor had gotten much faster and cheaper
allowing for far more superior computing power. Together with crystal clear digital signal over the mobile
phone, various platforms are created allowing technology and innovational development that ‘leap-frog’ across
various industries from medicine to electric car, artificial intelligence all the way to blockchain. Thus,
completely alter the landscape of entrepreneurship and the epistemology of entrepreneurship. Companies can no
longer compete on economy of scale nor economy of scope alone. Giant video rental for example are out of
business today because people can download them instantly. Huge telephone company are out of business
across the globe because people can talk freely and unlimited through their mobile phone applications. Bank
loans can be granted based on artificial intelligence and block chain technology thus reducing both the due
diligence procedure as well as lower Non-Performing-Loan. Mobile banking is currently gaining ground over
Automated Teller Machine while banks have to re-think the scope of their businesses. Higher education
institutes offer free ‘On-line’ learning world-wide, just to name a few. It is high time we re-think the approach
to the teaching of entrepreneurship.

The Experimental Catalyst

Katsuaki Watanabe, a former CEO of Toyota Motor explained that “Explicit knowledge becomes
obsolete the moment it is created. Growth stops once tacit knowledge is converted into explicit knowledge in
the form of manual, standard, machine, or a robot.” We have arrived in the age of knowledge vaporization.
(Osono, Shimizu &Takeuchi, 2008)
Traditionally we were taught a certain body of knowledge in the expectation that such knowledge be
useful for the rest of our lives. Educator came to realize that it would be more fruitful to teach students on how
to catch the fishes instead of just feeding students with fishes. Thus, students must learn the tools as well as
inventing one. That was half a century old issue that makes the distinction between means and ends. Today,
however, it is no longer sufficient to just invent tools and understanding ‘learning how to learn’ but in this
knowledge vaporization era, student of entrepreneurship as well as their mentor must practice ‘learning by
doing’ in order to reduce the validity gap that alter the outcome between planning and implementation and
ultimately evaluation. As a simple to follow example, a product that work in one location does not necessarily
work in another. Such axiom is well drilled by marketeers from how they were taught in their traditional market
segmentation methodology. In today’s global market, however, people travel and live so freely across the globe
that there is less and less homogeneous group of customers. Market place, specially the ‘on-line’ are very much
heterogeneous driven by artificial intelligence tools to stimulate purchase desire. It is vital that entrepreneurs are
better equipped with new and far more sophisticated tools. Many schools today turn to case study and business
simulation. The latter is an example of historical, pre-programmed gadgets that enhanced the muscle but lacked
the aptitude to successful implementation. The curriculum may have served the purpose on ‘routine’ tasks.
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However, the task of an entrepreneur today is anything but routine. Lee Hsien Loong, the current Singaporean
Prime Minister, concluded that the single most important factor contributed to Singapore success was “designthinking”. His father Lee Kuan Yew could not emphasize the concept enough in every aspect of instructional
design of curriculums from kindergarten to graduate schools. The task of entrepreneur is similar to that of an
astronaut in the sense that they should be among the first pioneers to explore new territories, new industries
where no man has ever sat footprint. Thus, it is not about overloading student with outdated tools, but designthinking is an ‘open ended’ tools that can create more tools as they needed and when they needed it. At Apple
company, their culture prohibits the use of ‘focus group’ because such tool can only be asked if the customers
are familiar with the product but before I-Phone was launched, hardly anyone could imagine the platform and
applications that propelled the phone. Thus, in the epistemological aspect to entrepreneurship, we must
advocate and orchestrate such open-ended tools that make tools. To put an old wine in new bottle, it is not a
trial an error method nor a quasi-experiment, but this paper proposes an experimental design as that open-ended
tools to planning, implementation and even evaluation of products and services. The methodology is well
drilled in both scientific as well as social science experiment. However, to incorporate design thinking into an
experiment, an entrepreneur must practice inductive methodology in elaborating and inductively identifying the
new control and treatment variables. In this process an entrepreneur will learn to seek pattern and see beyond
what others cannot see. It allows the entrepreneur to gather information from reality and connect the concepts to
form propositions, a basis for qualitative theories that allow the entrepreneur to transcend and easily
communicate within his or her organizations and across the external alliances. “There is no science without
abstraction, and abstraction means fundamentally that certain occurrences are removed from the dimension of
familiar practical experience into that of reflective or theoretical inquiry.” (Hass, 1987) The curriculum for
entrepreneurship, must therefore, allows for synthesize as well as analyze to fully comprehend the whole, the
parts as well as the sum of its parts.
The words of the late Peter Drucker could not be more profound “The basic architectural plan on
which our schools and universities are built goes back three hundred years and more. Now new, in some cases
radically new, thinking and new, in some cases radically new, approaches are required, and on all levels. Using
computers in preschool may turn out to be a passing fad. But four-year-old exposed to television expect,
demand and respond to very different pedagogy than four-year-old did fifty years ago. Young people headed for
a “profession”- that is, four-fifths of today’s college students-do need a “liberal education.” But that clearly
means something quite different from the nineteenth-century version of the seventeenth-century curriculum that
passed for a “liberal education” in the English-speaking world or for “Allgemeine Bildung” in Germany. If this
challenge is not faced up to, we risk losing the fundamental concept of a “liberal education” altogether and will
descend into the purely vocational, purely specialized, which would endanger the educational foundation of the
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community and, in the end, community itself.” (Peter Drucker, 1985) In short, great danger lies ahead if we
continue to preach the new generation of entrepreneur with yesterday’s methodology.

Conclusion

As a leading business school today, Harvard is taking the lead by challenging their Master of Business
Administration students to take apprenticeship abroad. The School promotes ‘real-life’ learning by doing in a
cross-cultural environment. Their entrepreneur students are involved from launching a product to solving real
logistic obstacle abroad. (Harvard Business School,2019) In other Task force formed by the Entrepreneurship
Division of the Academy of Management suggested that “quantitative techniques provide an essential
foundation for understanding research to date, and for designing and engaging in high quality research.
Quantitative techniques such as simulation modeling and structural equation modeling may hold promise for
understanding aspects of entrepreneurial creation, cognition and opportunity recognition.” (Brush, et al. 2003)
Both inductive and deductive methodologies are critical pillars to design thinking. It is crucial that entrepreneur
master design thinking through understanding the variables and hypothesis in their experiments. In conclusion,
by implanting experimentation into the epistemology of entrepreneurship, we have in the process, initiated a
platform of curriculum that allowed the learner to make use of tools that they can readily be invented inspite of
the rapidly changing body of knowledge. The concern is not so much on whether each experiment yield
success, but it is the experiment itself that strengthen the entrepreneur who can distinct an extraneous from an
intervene variables in relative to their degree of absence. Furthermore, it is vital to note that inductive takes into
account the whole as compare to deduct which separate the variables out of its context. Thus, an entrepreneur
must be trained to see both the forest as well as the trees. In such disruptive era, it is essential that educators
lead the way with real-life platforms of ‘learning by doing’ to provide continuous feedback through inductive,
design thinking and experimentations.

Suggestion

To prevent the ignorance blind leading the blind, curriculum designers for entrepreneurship program
themselves must have been through the hardship of an entrepreneur. The emphasis is not so much on the body
of knowledge or theoretical underpinning as they quickly vaporized but entrepreneurship is a way of life.
“We have become much more aware of the roles of history, politics, and culture in circumscribing or historical
event thwarting our ambitious plan and in guiding them down paths that could not have been anticipated.
We are even more keenly aware that particular historical events and technological developments can mold the
future in a way that would have been difficult to envision even a decade ago.” (Gardner,1985) The implication
of such experimental curriculum with design thinking and inductive approach will not only strengthen the
entrepreneur in term of open-ended tools but reinforcing entrepreneurs with competency to invent their own
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tools. Educators must become experimental catalysts so their apprentice can always find new business
equilibriums amidst disruptions.
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึ กษาสัดส่ วนของข้อสอบแบบหลายตัวเลือกที่ มีระดับพฤติกรรม
การเรี ย นรู ้ ด้านพุท ธิ พิ สั ย แตกต่ างกัน และ (2) เปรี ย บเที ยบคุ ณ สมบัติ ท างจิ ต มิ ติ ข องแบบทดสอบที่ มี ระดับ
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสยั แตกต่างกัน ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบที่ใช้ในการทดสอบสําหรับ
นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี รายวิชาสถิติและการวิจยั เบื้ องต้นทางการศึกษา ปี การศึกษา 2561 จํานวน 2 ฉบับ คิด
เป็ น 200 ข้อ ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย จากข้อสอบทั้งหมด 5 ฉบับ จํานวน 500 ข้อ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ (1) สถิติบรรยาย คือ ความถี่ และร้อยละ (2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way
ANOVA) โดยใช้ส ถิ ติ F-test ผลการวิจยั พบว่า (1) สัดส่ วนของข้อสอบที่ วดั ความจํา: ความเข้าใจ: นําไปใช้:
วิเคราะห์: ประเมินค่า เท่ากับ 14.00: 36.50: 21.00: 21.00:7.50 และ (2) ข้อสอบที่วดั ระดับความจํามีคุณสมบัติทาง
จิตมิติดา้ นความยากแตกต่างจากระดับอื่นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F=5.092, p = 0.000)
คําสําคัญ: คุณสมบัติทางจิตมิติ แบบทดสอบ ข้อสอบแบบหลายตัวเลือก พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสยั

Abstract

This research aims to (1) study the proportion of multiple-choice items having different levels of
cognitive domain and (2) compare the psychometric properties of the test having different levels of cognitive
domain. The research data was the two tests used in testing for undergraduate students enrolling "Introduction
to Statistics and research in education" course (MER 2003) in academic year 2018. The two tests comprised of
200 items obtained from five tests which comprised of 500 items by random simple sampling. The data were
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analyzed by using (1) descriptive statistics of frequency and percentage, and (2) one-way ANOVA using F-test.
The results of the study reveal that (1) The proportion of the items measuring knowledge: comprehension:
application: evaluation is 14.00: 36.50: 21.00: 21.00:7.50. (2) the difficulty index of items measuring
knowledge level are significantly different from those of other levels at .05 level (F=5.092, p = 0.000), and the
items are more difficult than any other items measuring other levels.
Keywords: Psychometric properties, Test, Multiple-choice item, Cognitive domain

บทนํา

แบบทดสอบนับได้วา่ เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการวัดและประเมินผูเ้ รี ยน หากแบบทดสอบมีคุณภาพหรื อ
มีคุณสมบัติทางจิ ตมิติที่ดีก็ยอ่ มส่ งผลให้ผลที่ ได้จากการวัดมีความน่ าเชื่ อถือ ซึ่ งคุณสมบัติทางจิ ตมิติที่สะท้อน
คุ ณ ภาพของข้อสอบ คื อ ค่าความยาก (power of difficulty) และค่ าอํานาจจําแนก (discriminant index) ขณะที่
คุ ณ ภาพของแบบสอบสามารถพิ จารณาจากความเที่ ยง โดยค่าความเที่ ยงได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากค่าอํานาจจําแนก
กล่าวคือ ข้อสอบที่มีค่าอํานาจจําแนกสู ง ค่าความเที่ยงมีแนวโน้มมีค่าสูง นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยอื่น ๆที่ส่งผลต่อค่า
ความเที่ยง ได้แก่ ความเอกพันธ์ของผูส้ อบ ความยาวของแบบสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อสอบ เวลาที่ใช้ในการ
สอบ และวิธีประมาณความเที่ยง (ณัฏฐภรณ์ หลางทอง, 2551)
การสร้างและพัฒนาข้อสอบต้องคํานึงถึงการออกแบบข้อคําถามว่าจะวัดพฤติกรรมการเรี ยนในระดับใด
โดยบลูมและคณะ (1956) ได้จาํ แนกพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนด้านพุทธิพิสัย ตั้งแต่ระดับพฤติกรรมไม่ซบั ซ้อน ซึ่งง่าย
ไปจนถึงระดับพฤติกรรมที่ซับซ้อน ซึ่ งยาก 6 ระดับ ได้แก่ ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่า ภายหลังมีการปรับเปลี่ยนระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้เป็ น 6 ระดับ ได้แก่ ความจํา
ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และความคิดสร้างสรรค์ (จุทาภรณ์ มาสันเทียะ, 2556) ซึ่ ง
การวัด ความรู ้ ค วามสามารถของผูเ้ รี ย นนิ ย มใช้ข ้อ สอบแบบหลายตัว เลื อ ก เนื่ อ งจากสามารถสร้ างให้ ว ดั ได้
ครอบคลุมเนื้ อหา มีการตรวจให้คะแนนที่ เป็ นปรนัย และพัฒนาเป็ นแบบสอบมาตรฐานได้ อีกทั้งยังสามารวัด
ระดับได้ต้ งั แต่ระดับความจําไปจนถึงการประเมินค่า (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2552)
การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัยและคุณสมบัติของจิต
มิ ติยงั มี ไม่มากนัก โดย Kim และคณะ (2012) ได้ศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างระดับพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ และ
คุณสมบัติทางจิตมิติ 2 ค่า คือ ค่าความยากและค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบแบบหลายตัวเลือก ซึ่ งพบว่า ระดับ
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ส่งผลต่อค่าความยากและค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบ อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจยั อื่นๆ ที่
แสดงหลักฐานเชิ งประจักษ์ในเชิ งสอดคล้องหรื อแตกต่าง อีกทั้งยังไม่มีการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้กบั ค่าความเที่ยงซึ่งเป็ นดัชนี สาํ คัญที่สะท้อนคุณภาพของแบบสอบทั้งฉบับ ดังนั้น เพื่อให้ได้
สารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพของข้อสอบแบบหลายตัวเลือก และสามารถนําผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปปรับปรุ ง
ข้อสอบให้มีคุณภาพ รวมถึง แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์วา่ ข้อสอบที่วดั ระดับพฤติกรรมการเรี ยนแตกต่างกันนั้น
จะส่งผลต่อคุณภาพของข้อสอบหรื อไม่อย่างไร ผูว้ จิ ยั จึงสนใจเปรี ยบเทียบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบทดสอบที่
ประกอบด้วยข้อสอบแบบหลายตัวเลือก เมื่อระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสยั แตกต่างกัน
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วัตถุประสงค์
กัน

1. เพื่อศึกษาสัดส่วนของข้อสอบแบบหลายตัวเลือกที่มีระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสยั แตกต่าง

2. เพื่อเปรี ยบเที ยบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบทดสอบที่ มีระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พิสัย
แตกต่างกัน

การทบทวนวรรณกรรม

คุณสมบัตทิ างจิตมิตขิ องข้ อสอบและแบบสอบ
คุณสมบัติทางจิ ตมิติตามทฤษฎี การทดสอบแบบดั้งเดิ มสําหรับข้อสอบ ได้แก่ ค่าความยาก (power of
difficulty: P) หมายถึง สัดส่ วนของจํานวนคนที่ ตอบข้อสอบข้อได้ถูกต้อง ดังสมการ (1) และค่าอํานาจจําแนก
(discriminant index: r) หมายถึ ง ความสามารถของข้อ สอบในการจํา แนกความแตกต่ า งระหว่า งผู ้ส อบที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่างกันออกจากกันได้ ดังสมการ (2)

ความยากง่าย;
(1)
อํานาจจําแนก;
(2)
เมื่อ
คือ จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง คือ จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มตํ่า
คือ จํานวนคนในกลุ่มสูงทั้งหมด
คือ จํานวนคนในกลุ่มตํ่าทั้งหมด
คุณสมบัติทางจิติของแบบสอบ คือ ความเที่ยง (reliability) หมายถึง ความคงเส้นคงวาของคะแนนจาก
แบบสอบ เนื่ องจากงานวิจยั ครั้งนี้ ศึกษากับข้อสอบแบบหลายตัวเลือกที่ มีการให้คะแนนแบบ 0,1 และต้องการ
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างคะแนนรายข้อ จึงเลือกใช้วธิ ีของคูเดอร์- ริ ชาร์ดสัน (Kuder-Richardson method)
ซึ่งก็คือ KR-20 ดังสมการ (3)
เมื่อ

วิธี KR-20;
(3)
คือ จํานวนข้อสอบ
คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมทั้งฉบับ
คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งกลุ่ม

การจําแนกระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านพุทธิพสิ ัย
บลูม และคณะ (1956, อ้างอิงศิริชยั กาญจนวาสี ) ได้จาํ แนกระดับการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัยเป็ น 6 ระดับ
ได้แก่ (1) ความจํา (knowledge) คือ ความสามารถของผูเ้ รี ยนในการรับรู ้ รักษาความรู ้ และระลึกความรู ้ได้ถูกต้อง
(2) ความเข้าใจ (comprehension) คือ ความสามารถของผูเ้ รี ยนในการเรี ยน จํา และสื่ อสารความรู ้น้ ันออกมาได้
อย่างถูกต้อง (3) การนําไปใช้ (application) คือ ความสามารถในการนําความรู ้ ความเข้าใจที่ มีอยูไ่ ปประยุกต์ใช้
ในสถาการณ์ ใหม่ (4) การวิเคราะห์ (analysis) คื อ ความสามารถในการแยกแยะองค์ป ระกอบของสิ่ งต่ างๆ
ออกเป็ นส่วนย่อย ๆ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อย ทําให้เห็นถึงโครงสร้างของสิ่ งนั้นๆ (5)
การสังเคราะห์ (synthesis) คือ ความสามารถในการผสมผสานส่ วนประกอบย่อยเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างองค์รวม
ใหม่ที่มีความหมาย และ (6) การประเมินค่า (evaluation) คือ ความสามารถในการตัดสิ นคุณค่า/ตีค่าของสิ่ งต่าง ๆ
ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ โดยอาจจะใช้เกณฑ์ภายในหรื อเกณฑ์ภายนอก โดยจุทาภรณ์ มาสันเที ยะ (2556) ได้สรุ ป
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การแบ่งระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พสิ ัยแบบเดิมและแบบใหม่ออกเป็ น 6 ระดับ ดังตารางที่ 1 อย่างไรก็
ตามข้อสอบแบบหลายตัวเลือกไม่เหมาะสําหรับใช้วดั ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2552) ดังนั้น
งานวิจยั ครั้งนี้จึงเลือกใช้การจําแนกระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสยั แบบเดิม
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบระดับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสยั แบบเดิมและแบบใหม่ (จุทาภรณ์ มาสันเทียะ, 2556)
แบบเดิม
แบบใหม่
1. ความจํา (knowledge)
1. ความจํา (knowledge)
2. ความเข้าใจ (comprehension)
2. ความเข้าใจ (comprehension)
3. การนําไปใช้ (application)
3. การนําไปใช้ (application)
4. การวิเคราะห์ (analysis)
4. การวิเคราะห์ (analysis)
5. การสังเคราะห์ (synthesis)
5. การประเมินค่า (evaluation)
6. การประเมินค่า (evaluation)
6. การสร้างสรรค์ (create)
ความสัมพันธ์ ระหว่ างระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านพุทธิพสิ ัยและคุณสมบัตทิ างจิตมิติ
งานวิจัยที่ ผ่านมามี ก ารศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างระดับ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ ด้านพุท ธิ พิ สัย และ
คุณ สมบัติท างจิ ตมิ ติน้อยมาก โดย Kim และคณะ (2012) ได้ศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างระดับพฤติ กรรมการ
เรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พิสัยและคุณสมบัติทางจิตมิติ 2 ด้าน คือ ความยากและอํานาจจําแนก ผลการวิจยั พบว่า ระดับ
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พิสัยส่ งผลต่อค่าความยากและค่าอํานาจจําแนก เมื่อพิจารณาค่าความยาก พบว่า
ข้อสอบที่วดั ความจํา ความเข้าใจ และการนําไปใช้ง่ายกว่าข้อสอบที่วดั การวิเคราะห์ และการประเมินค่า และเมื่อ
พิจารณาค่าอํานาจจําแนกพบว่า ข้อสอบที่ วดั ความจําและความเข้าใจมีค่าอํานาจจําแนกตํ่ากว่าข้อสอบที่ วดั การ
วิเคราะห์และการประเมินค่า อย่างไรก็ตามงานวิจยั ดังกล่าวไม่ได้ศึกษาค่าความเที่ยง ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติทางจิตมิติ
ของแบบสอบที่ได้รับอิทธิ พลจากค่าอํานาจจําแนก รวมถึงปั จจัยอื่นๆ คือ ความเอกพันธ์ของผูส้ อบ ความยาวของ
แบบสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อสอบ เวลาที่ใช้ในการสอบ และวิธีประมาณความเที่ยง

วิธีดําเนินการวิจัย

ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบทดสอบที่ ใช้ในการทดสอบสําหรับนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี รายวิชาสถิติและการวิจยั เบื้ องต้น
ทางการศึ ก ษา ปี การศึ กษา 2561 ปี การศึ ก ษา 2561 จํานวน 2 ฉบับ คิ ด เป็ น 200 ข้อ ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่ าย
(simple random sampling) จากข้อสอบทั้งหมด 5 ฉบับ จํานวน 500 ข้อ
การวิเคราะห์ ข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่
1) การศึกษาสัดส่วนของข้อสอบแบบหลายตัวเลือก ใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ
2) การวิเคราะห์ขอ้ สอบแบบหลายตัวเลือกโดยใช้การวิเคราะห์ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม โดย
ค่าความยาก อํานาจจําแนก และความเที่ยงแบบ KR 20 วิเคราะห์จากสมการ (1), (2) และ (3) ตามลําดับ
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3) การเปรี ยบเที ยบคุ ณ สมบัติ ท างจิ ต มิ ติ ของแบบทดสอบ ใช้ส ถิ ติ อา้ งอิ ง ได้แก่ การวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวนแบบทางเดี ยว (one-way ANOVA) โดยใช้สถิ ติ F-test และการเปรี ยบเที ยบรายคู่ (post-hoc) โดยใช้
Scheffe

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาสัดส่ วนของข้ อสอบแบบหลายตัวเลือกทีม่ รี ะดับพฤติกรรมการเรียนรู้ แตกต่ างกัน
ผลการศึกษาสัดส่ วนของข้อสอบแบบหลายตัวเลือกที่มีระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้แตกต่างกันสําหรับ
แบบสอบทั้งสองฉบับ พบว่า สัดส่ วนของข้อสอบที่วดั ระดับความจํา: ความเข้าใจ: นําไปใช้: วิเคราะห์: ประเมิน
ค่า เท่ากับ 14.00: 36.50: 21.00: 21.00:7.50 โดยแบบสอบทั้ง 2 ฉบับ มีสัดส่ วนข้อสอบที่วดั ความเข้าใจมากที่ สุด
รองลงมา คือ ข้อสอบที่วดั การนําไปใช้และการวิเคราะห์ ความจํา และการประเมินค่า ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผล
การศึกษาสัดส่ วนดังกล่าวสําหรับแบบสอบฉบับที่ 1 พบว่า สัดส่ วนของข้อสอบที่วดั ระดับความจํา: ความเข้าใจ:
นําไปใช้: วิเคราะห์ : ประเมิ นค่า เท่ ากับ 8.00: 16.00: 11.00: 11.00:4.00 และเมื่อพิจารณาผลการศึ กษาสัดส่ วน
ดัง กล่ าวสําหรั บ แบบสอบฉบับ ที่ 1 พบว่า สั ด ส่ ว นของข้อ สอบที่ ว ดั ระดับ ความจํา: ความเข้าใจ: นําไปใช้:
วิเคราะห์: ประเมินค่า เท่ากับ 6.00: 20.50: 10.00: 10.00: 3.50 รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สัดส่วนของข้อสอบที่มีระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้แตกต่างกันจําแนกตามชุดข้อสอบ

1
2

ความจํา
16 (8.00)
12 (6.00)

จํานวนข้ อสอบแบบหลายตัวเลือก (ร้ อยละ)
ความเข้ าใจ
นําไปใช้
วิเคราะห์
32 (16.00)
22 (11.00)
22 (11.00)
41 (20.50)
20 (10.00)
20 (10.00)

ประเมินค่ า
8 (4.00)
7 (3.50)

100 (50.00)
100 (50.00)

รวม

28 (14.00)

73 (36.50)

15 (7.50)

200 (100.00)

ชุ ดที่

42 (21.00)

42 (21.00)

รวม

ผลการเปรียบเทียบคุณสมบัตทิ างจิตมิตขิ องแบบทดสอบทีม่ รี ะดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านพุทธิพสิ ัย
แตกต่ างกัน
ผลการเปรี ยบเที ยบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบทดสอบที่ มีระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พิสัย
แตกต่างกันพบว่า ระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้มีค่าความยากแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (p = 0.001) ส่ วนค่าอํานาจจําแนกและค่าความเที่ยงไม่มีความแตกต่างตามระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ดังตารางที่ 3 จากผลการวิเคราะห์ ขา้ งต้น จึ งเปรี ยบเที ยบเปรี ยบเที ยบรายคู่ (post-hoc) เฉพาะตัวแปรความยาก
เท่านั้น
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ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบทดสอบตามระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ดัชนี

ระดับพฤติกรรม

จํานวน (ข้ อ)

Mean

S.D.

ความยาก (p)

ความจํา
ความเข้าใจ

28
73

0.301
0.442

0.143
0.171

นําไปใช้
วิเคราะห์
ประเมินค่า

42
42
15

0.455
0.411
0.476

0.161
0.144
0.187

รวม

200

0.421

0.168

ความจํา
ความเข้าใจ

28
73

0.195
0.217

0.200
0.193

นําไปใช้
วิเคราะห์
ประเมินค่า

42
42
15

0.224
0.276
0.230

0.151
0.170
0.168

รวม
ความจํา
ความเข้าใจ
นําไปใช้

200
28
73
42

.2291
0.776
0.753
0.768

0.179
0.086
0.085
0.086

วิเคราะห์
ประเมินค่า
รวม

42
15
200

0.768
0.770
0.764

0.086
0.088
0.085

อํานาจจําแนก (r)

ความเที่ยง (KR20)

F

Sig.

5.675

0.003*

1.767

0.547

0.907

0.964

*p < .05
ผลการเปรี ยบเที ยบรายคู่ (post-hoc) โดยใช้สถิติ Scheffe ซึ่ งผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้ องต้นพบว่า
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ส่ วนผลการเปรี ยบเที ยบรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ ยความยากและระดับพฤติ กรรม
การเรี ยนรู ้ ที่ แ ตกต่ างกัน พบว่า ข้อสอบที่ วดั ระดับ ความจํามี ค่ าความยากตํ่ากว่าข้อ สอบที่ วดั การประเมิ น ค่ า
การวิเคราะห์ การนําไปใช้ และความเข้าใจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.003, 0.010, 0.002 และ
0.002 ตามลําดับ) และเมื่อเปรี ยบเทียบขนาดความแตกต่างของค่าความยากระหว่างระดับพฤติกรรมความจําและ
ระดับพฤติกรรมอื่น พบว่า ข้อสอบที่วดั ความจํามีค่าความยากตํ่ากว่าระดับการประเมินค่ามากที่สุด รองลงมา คือ
การนําไปใช้ การความเข้าใจ และการวิเคราะห์ ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 เปรี ยบเที ยบความแตกต่างรายคู่โดยใช้สถิติ LSD ระหว่างค่าเฉลี่ ยความยากกับระดับพฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้
ระดับพฤติกรรม (i)

ระดับพฤติกรรม (j)

Mean difference (i-j)

Sig.

การประเมินค่า

ความจํา

0.174

0.003*

การวิเคราะห์

ความจํา

0.109

0.010*

การนําไปใช้

ความจํา

0.154

0.002*

ความเข้าใจ

ความจํา

0.140

0.002*

*p < .05

อภิปรายผล

1. จากผลการศึกษาสัดส่วนของข้อสอบแบบหลายตัวเลือกที่มีระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัย
แตกต่างกันที่พบว่า แบบสอบทั้ง 2 ฉบับ มีสัดส่ วนข้อสอบที่ วดั ความเข้าใจมากที่ สุด รองลงมา คือ ข้อสอบที่วดั
การนําไปใช้และการวิเคราะห์ ความรู ้ความจํา และการประเมินค่า ตามลําดับ สอดคล้องกับหลักการสร้างข้อสอบ
แบบหลายตัวเลือกที่ดี กล่าวคือ ควรสร้างข้อสอบที่ วดั ความสามารถด้านพุทธิ พิสัยในระดับสู ง ไม่ควรเน้นไปที่
การสร้างข้อสอบที่วดั ความจํา ซึ่งข้อสอบแบบหลายตัวเลือกสามารถวัดระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ได้หลากหลาย
ทั้งความรู ้ ความเข้าใจ ความคิ ด การใช้เหตุ ผ ล การตัด สิ น ใจ การแก้ปั ญ หาได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (ศิ ริ ชัย
กาญจนวาสี , 2552)
2. จากผลการเปรี ยบเที ยบคุ ณ สมบัติท างจิ ตมิ ติของแบบทดสอบที่ มีระดับ พฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ด้าน
พุทธิพิสยั แตกต่างกันที่พบว่า ระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัยมีผลต่อคุณสมบัติทางจิตมิติดา้ นความยาก
เพียงตัวแปรเดียว โดยไม่มีผลต่อด้านอํานาจจําแนกและความเที่ยง
ด้านความยากพบว่า ข้อสอบที่วดั ความจํายากกว่าข้อสอบที่วดั ระดับพฤติกรรมที่ ซบั ซ้อนมากกว่าทั้ง 4
ระดับ และเมื่อพิจารณค่าเฉลี่ยของค่าความยาก พบว่า ข้อสอบที่ยากมากที่สุด คือ ข้อสอบที่วดั ความจํา รองลงมา
คือ ข้อสอบที่ วดั การวิเคราะห์ ความเข้าใจ การนําไปใช้ และการประเมินค่า แตกต่างจากงานวิจยั ของ Kim และ
คณะ (2012) ที่พบว่า ข้อสอบที่ยากที่สุด คือ ข้อสอบที่ วดั การสังเคราะห์/การประเมินค่า รองลงมา คือ ข้อสอบที่
วัดการวิเคราะห์ ความจํา การนําไปใช้ และความเข้าใจ ผลของความแตกต่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ข้อสอบที่
วัดความจําไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นข้อสอบที่ง่ายมากที่สุดเสมอไป เมื่อพิจารณาข้อสอบที่วดั ความจําและมีความยากจาก
แบบสอบที่ ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ข้อสอบดังกล่าววัดเนื้ อหาเชิงทฤษฎีและเชิ งสถิติ หากนักศึกษาไม่ได้อ่าน
หนังสื อมาอย่างดี อาจไม่สามารถตอบข้อสอบได้อย่างถูกต้อง ด้วยเหตุน้ ี ขอ้ สอบที่วดั ความจําแต่สร้างจากเนื้ อหา
เชิงทฤษฎีหรื อสถิติที่มีความซับซ้อน ย่อมทําให้ขอ้ สอบมีความยากเพิ่มขึ้น
ด้านอํานาจจําแนกพบว่า ระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ไม่ส่งผลต่อค่าอํานาจจําแนก แตกต่างจากงานวิจยั
ของ Kim และคณะ (2012) ที่ พ บว่า ระดับ พฤติ ก รรมการเรี ยนรู ้ ส่งผลต่ อค่ าอํานาจจําแนก อย่างไรก็ต ามเมื่ อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของค่าอํานาจจําแนกในงานวิจยั นี้ พบว่า ข้อสอบที่มีค่าอํานาจจําแนกมากที่สุด คือ ข้อสอบที่วดั
การวิเคราะห์ การประเมินค่า การนําไปใช้ ความเข้าใจ และความจํา ตามลําดับ ซึ่ งใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ Kim
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และคณะ ที่ พบว่า ข้อสอบที่ มีค่าอํานาจจําแนกมากที่ สุด คือ ข้อสอบที่ วดั การประเมินค่า การวิเคราะห์ และการ
นําไปใช้ ความจํา และความเข้าใจ ตามลําดับ นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ สังเกตว่า ข้อสอบที่วดั ระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ทั้ง 4 ระดับ มีค่าอํานาจจําแนกเฉลี่ยอยูใ่ นระดับพอใช้ (ค่า r อยูใ่ นช่วง 0.20-0.39) เนื่ องจากค่าความยากเฉลี่ยของ
ข้อสอบที่วดั ระดับพฤติกรรมเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ระดับไม่ได้อยูใ่ นระดับยากมากหรื อง่ายมาก จึงไม่ได้ส่งผลให้ค่าอํานาจ
จําแนกอยูใ่ นช่วงจํากัดและตํ่า (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2552)
ด้านความเที่ยงพบว่า ระดับพฤติกรรมไม่ได้ส่งผลต่อค่าความเที่ ยงของแบบสอบทั้งฉบับ ซึ่ งน่าจะเกิ ด
จากค่าอํานาจจําแนกเฉลี่ยของข้อสอบที่วดั ระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ทุกระดับอยูเ่ กณฑ์ที่ยอมรับได้ และไม่ได้มี
ค่าแตกต่างกันมากนัก จึงอาจทําให้ค่าความเที่ยงเฉลี่ยของข้อสอบที่วดั ระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ทุกระดับอยูใ่ น
เกณฑ์ดีและมีค่าใกล้เคี ยงกัน (ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป) โดยณัฏฐภรณ์ หลาวทอง (2551) ระบุ ว่า ค่าความเที่ ยงได้รับ
อิทธิ พลจากหลายปั จจัย ซึ่ งค่าอํานาจจําแนกก็เป็ นหนึ่ งในปั จจัยดังกล่าว กล่าวคือ ข้อสอบที่มีค่าอํานาจจําแนกสู ง
ค่าความเที่ ยงมีแนวโน้มมีค่าสู ง โดยปั จจัยอื่น ๆที่ส่งผลต่อค่าความเที่ ยง ได้แก่ ความเอกพันธ์ของผูส้ อบ (group
homogeneity) ความยาวของแบบสอบ (test length) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อสอบ (inter-item correlation) เวลาที่
ใช้ในการสอบ (time limit) และวิธีประมาณความเที่ยง (method) กล่าวคือ วิธีการประมาณค่าความเที่ยงแต่ละวิธีมี
ความเหมาะสมกับ แบบสอบที่ แ ตกต่ างกัน ถ้าเลื อ กใช้วิธีก ารที่ เหมาะสมในการประมาณค่ า ความเที่ ยงจึ ง มี
แนวโน้มมีค่าสูง

ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
การออกแบบและพัฒนาข้อสอบแบบหลายตัวเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนขั้นตอนการจัดเรี ยง
ข้อสอบควรต้องคํานึ งถึ งการจัดเรี ยงข้อสอบจากระดับ ความง่ ายไปยาก และควรพิ จารณาการเรี ยงลําดับของ
ข้อสอบจากกลุ่มเนื้อหาร่ วมด้วย โดยรวมข้อสอบที่มีเนื้อหาเดียวกันไว้ดว้ ยกัน จึงอาจจะเหมาะสมกว่าการใช้ระดับ
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นหลัก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Klosner และคณะ (1973) กล่าวว่า แบบสอบที่มีการเรี ยง
ข้อสอบจากข้อง่ายไปหาข้อยากโดยไม่คาํ นึ งถึงการเรี ยงเนื้ อหา มีความเที่ ยงตํ่ากว่าแบบสอบที่ มีการเรี ยงเนื้ อหา
และเรี ยงลําดับจากข้อง่ายไปหาข้อยาก
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
ประเด็นแรก คือ ควรวิเคราะห์คุณสมบัติของข้อสอบโดยอาศัยแนวคิดของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
เพราะว่ามีจุดแข็ง คือทฤษฎีน้ ี มีขอ้ ตกลงเบื้องต้นว่าค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบไม่ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถของกลุ่ม
ผูส้ อบ นอกจากนี้ ยงั สามารถวิเคราะห์ ค่าการเดา (guess parameter) ซึ่ งเป็ นสารสนเทศที่ แตกต่างจากทฤษฎี การ
ทดสอบแบบดั้งเดิ ม ประเด็ น ที่ ส อง คื อ ควรมี ก ารจําแนกข้อ สอบที่ มี ก ารวัด ระดับ พฤติ ก รรมที่ แตกต่ างกัน
ซึ่งจําแนกออกเป็ น 2 แบบ คือ พฤติกรรมการคิดขั้นตํ่า (lower-order thinking skills; LOTS) และพฤติกรรมการคิด
ขั้นสูง (higher-order thinking skills; HOTS) ว่ามีผลต่อคุณสมบัติทางจิตมิติของข้อสอบหรื อไม่อย่างไร
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Thailand
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Email: puanucha@windowslive.com
Abstract

The foundation of the Thai economic based on agriculture. Agricultural cooperatives limited in
Thailand is an economic development tool for the Thai government to help people in the rural area throughout
Thailand. It also has been the source of agricultural production to provide food for Thais. The research objectives
were to 1) study the trend of Gross Domestic Product and agricultural product value produced by the agricultural
cooperative in Thailand and their growth rate, and 2) find out the relationship between agricultural product value
produced by agricultural cooperative members and economic growth of Thailand. The secondary data of Gross
Domestic Product (GDP) were collected from the Bank of Thailand database. Time-Series data were collected
from 1990 to 2018. The secondary data of agricultural product value produced by the agricultural cooperatives’
members in Thailand were collected from 2 sources of database- - - Office of Agricultural Economics and
Department of Cooperative Promotion, Ministry of Agriculture and Cooperative, The Royal Thai Government
from 1990 to 2018. The time trend analysis was applied as a data analysis tool that attempts to predict the future
movement of Gross Domestic Product and agricultural product value produced by the agricultural cooperative in
Thailand and the growth rate of agricultural product value produced by agricultural cooperative members. In
addition, linear regression was applied to find out the relationship between agricultural product value and the
economic growth of Thailand. The research results found that 1) Thai Gross Domestic Product (GDP) has been
increased continuously with an average of $246.85 billion $ and a standard deviation of $126.773 billion .This
meant that from the last 29 years the Thai economy has been expanded leading to the growth of the Thai economy
with its average growth rate of 6.95 percent annually. Meanwhile, the trend of agricultural product value produced
by Thai Agricultural Cooperatives has been increased annually with an average of $2,468.48 million with its
average growth rate of 6.95 percent annually. 2) There was a positive impact on agricultural product value on the
Thai GDP. Even it is a small impact but it is still an economic driver for Thai economic growth. An increase in 1
percent of agricultural product value produced by agricultural cooperatives members led to an increase in Thai
Gross Domestic Product ( GDP) 2. 552 percent. So, agricultural product value produced from agricultural
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cooperatives in Thailand has been not only the source of cooperatives’ members earning but also the economic
driver of the Thai economy.
Keywords: Agricultural Cooperatives, Economic Growth.

Introduction

From the last 20 years, The Royal Thai government has launched long-term inspiration as a strategic
plan to achieve country development status through board reforms. The goal of reforms aimed to reach economic
stability, human capital quality, equal economic opportunity, environmental sustainability, competitiveness, as
well as effective government bureaucracies. The reform progressiveness has already happened. Along with the
reform implementation in Thailand through large public infrastructure transportation, The Royal Thai government
has set up a state enterprise policy committee to improve state-owned-enterprise governance. In addition, the
implementation of these policies had been transferred to supervisory oversight of specialized financial institutions
to the Bank of Thailand. The approval of progressive inheritance and property taxes had been launched as policy
implementation. As a part of human capital quality improvement, the National Savings Fund, a retirement safety
net for informal workers had been launched. (World Bank, 2019) (www.worldbank.org).
In terms of economic development, the Royal Thai government has been considered the philosophy of
cooperatives as an economic development tool for the Thai economy. The philosophy of cooperative was applied
for community and human capital quality development. The concept of cooperative is a union of people who
encountered the problem in the same way. They insightfully understood their own problems than others. So, it is
a good way to unite themselves as “Cooperative” in order to solve their own problem by themselves. In order to
set up a cooperative, people have to unite themselves and make legislation as a legal association. A cooperative
is self-reliance, legal, and independent organization. The government assistance is provided only when they need.
(www.cdp.go.th)
The philosophy of cooperatives based on the main idea of sharing among their members.
The cooperative outputs mainly stemmed from their own operation. The uniqueness of cooperative is that the
owners of cooperative are all members based on the values of self-reliance, self-obligation, democracy, equity,
and solidarity. In the founders’ traditional way, the ethical value of honesty, openness, social responsibility and
caring for others are the core beliefs of cooperative members. The most important objective of cooperative is to
harmonize a strong effort of people to solve their own problems that individual people cannot do that.
A cooperative strongly encourages the principle of voluntariness among members who attend the cooperative.
Cooperative members appreciate equal rights in the cooperative’s operation. All cooperative benefits stemmed
from its operation are shared. A cooperative known as a specific business characteristics, it has to follow the
universal cooperative principles strictly, openness of membership and voluntary which followed the 7 principles
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as 1) the openness of membership and voluntary, 2) following the democracy way of member control, 3) the
economic participation of membership, 4) self-governance and independence, 5) training, instruction, study and
information, 5) compliance among national and international cooperatives, 7) involve to community.
Cooperatives carry on business under the laws of Thailand, including the Cooperatives Act of Thailand 1999.
(www.cdp.go.th)
In Thailand, a cooperative is mainly based on the democracy way. Ownership belongs to all members.
On the other hand, the administering staff of a cooperative has to elect among members, a board of directors to
carry on the administration on their behalf. Following the 1999 cooperative act, a board of directors comprises
not more than 15 directors who authorized to execute all the affairs and acts as the cooperative for the business
related to the third parties. The day-to-day operations of cooperative are in charge of the manager based on an
appropriate volume of businesses and the economy. There are 7- types of Cooperatives in Thailand- - 1. Agricultural Cooperatives, 2. Fisheries Cooperatives, 3. Land- Settlement Cooperatives, 4. Consumer
Cooperatives, 5. Thrift & Credit Cooperatives, 6. Service Cooperatives, and 7. Credit Union Cooperatives
(Department of Co-operatives Promotion of Thailand, 2019).
The main objectives of agricultural cooperatives are to enable farmer members to congenial in business
together, assist one another, getting a better livelihood and quality of themselves. Historically, Wat Chan
Cooperative Unlimited Liability was declared as the first cooperative in Thailand. According to the agricultural
act, the number of small cooperatives merged together forming as agricultural cooperatives at the district level.
The wider scope of services for agricultural cooperatives members were recognized as larger and stronger
agricultural cooperatives in the provincial and national level.
In Thailand, the establishment of agricultural cooperatives is mainly to meet their members’ demand
which comprised of 1) to provide loans to members at affordable interest rates, 2) to encourage the members’
savings and deposits, 3) to provide agricultural products and other necessities at reasonable prices. 4) to promote
and encourage farm practices and disseminate technical know-how and 5) to find out the agricultural market for
members’ products in order to gain higher prices (http://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview,
2019).
Nowadays, agricultural cooperatives performed in several types of businesses to meet the members’
demand. In general, there are 5 main areas of agricultural cooperative business which are loans, savings, and
deposits, sale of consumer and farm supplies, joint marketing, and agricultural extension and services. With the
cooperation of the government, the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, cooperatives members
can access to the low-interest loan. The loan is classified into three categories -- short-term, medium-term and
long-term loans. Cooperatives’ members can gain the utmost benefit from sufficient loans to buy their agricultural
inputs---seedlings, fertilizers, insecticides, farm machinery or improving the land.
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One of the Agricultural cooperative functions is to encourage thrift through the savings account. This
can make the improvement of their standard of living. In addition, savings can make the yields for both
cooperatives and their members. Now, members can obtain and make deposits at their cooperatives. Another
function of the agricultural cooperative is to encourage thrift through the savings account. This can make the
improvement of their standard of living. In addition, savings can make the yields for both cooperatives and their
members. Now, members can obtain and make deposits at their cooperatives. In the meantime, agricultural
cooperatives' functions are selling consumer goods and farm supplies to their members and the general public
assured as fair price and measures. When members order large quantities through the cooperatives. It can be
assured that all products can obtain not only good prices but also fairness in weights and measures.
Thailand’s foundation is heavily based on agriculture. The agricultural sector is still a bedrock of the
Thai economy. According to the Department of Cooperatives Audit, Ministry of Agriculture and Cooperative,
the Royal Thai Government (2019), In terms of numbers, Agricultural Cooperatives has been the biggest group
among others accounted for 3,340 cooperatives, 48 percent of the total numbers of cooperative in Thailand.
Moreover, agricultural cooperatives still have the biggest numbers of members which were 6,347,762 individuals
accounted for 55 percent of the total numbers of cooperative members in Thailand. Also, the numbers of the
agricultural cooperative were account for 12 percent of the Thai population (Table 1, Figure 1, and 2).
Table 1.Numbers of Cooperatives and their Members in Thailand
Type of Cooperatives
Numbers of cooperatives

Numbers of cooperatives
Members
Agricultural Cooperatives
3,340
6,347,762
Land Settlement Cooperatives
88
193,311
Fishery Cooperatives
70
14,932
Saving Cooperative
1,478
3,107,188
Store Cooperatives
205
641,389
Service Cooperatives
1,275
484,943
Credit Union Cooperatives
583
784,736
Total
7,039
11,574,261
Source: Department of Cooperatives Auditing, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, 2019.
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Numbers of Coopeartives in Thailand
Agricultural Cooperatives
Land Settlement Cooperatives
18%

8%

Fishery Cooperatives
48%

3%
21%

Saving Cooperative
Store Cooperatives

1%
1%

Service Cooperatives
Credit Union Cooperatives

Figure 1. Numbers of Cooperatives in Thailand
Source: Department of Cooperatives Promotion, 2019.
Numbers of Cooperatives Members in Thailand
Agricultural Cooperatives

5%

Land Settlement Cooperatives

4% 7%

Fishery Cooperatives
Saving Cooperative

55%

27%

Store Cooperatives

0%
2%

Service Cooperatives
Credit Union Cooperatives

Figure 2. Numbers of Cooperatives Members in Thailand
Source: Department of Cooperatives Promotion, 2019.
In addition, agricultural cooperatives members took their function as the agricultural producers in
Thailand such as rice, rubber, cassava, livestock, fisheries, and others accounted for 2 percent of Thai Gross
Domestic Product (Office of Agricultural Economics, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, 2019).
From past to present, agricultural cooperatives have played a key role in the Thai economy. Since the Thai
economy has been changed from the last 15 years, it has been changed from an agricultural production country
to an industrial country which has an influence on the Thai economy, Society, and living. Evidently, it has been
showed up that the agricultural sector in the Thai economy has been declined as a source of Thai Gross Domestic
Product (GDP). Also, agricultural product value has been getting a small portion of GDP.

Research Objective

1. to study the trend of Gross Domestic Product and agricultural product value produced by the
agricultural cooperative in Thailand and their growth rate, and
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2 to find out the relationship between agricultural product value produced by agricultural
cooperative members and the economic growth of Thailand.

Research Methodology

Data collection
The secondary data of Gross Domestic Product (GDP) were collected from the Bank of Thailand
database. A time-series data of GDP were collected from 1990 to 2018. The secondary data of agricultural product
value produced by the agricultural cooperatives’ members in Thailand were collected from 2 sources of database--Office of Agricultural Economics and Department of Cooperative Promotion, Ministry of Agriculture and
Cooperative, The Royal Thai Government from 1990 to 2018.
Data preparation
The secondary data of Gross Domestic Product (GDP) were converted to Real GDP by inflation rate
adjusted. It truly reflected the value of all goods and services produced by the Thai economy in a given year.
Similarly, agricultural product value produced by the agricultural cooperatives’ members converted to real
value.
Data Analysis
Following the 1st research objective, the time trend analysis was applied as a data analysis tool that
attempts to predict the future movement of Gross Domestic Product and agricultural product value produced by
the agricultural cooperative in Thailand. The growth rate of Thai Gross Domestic Product (GDP) and the
growth rate of agricultural product value produced by agricultural cooperative members.

Findings
The research results were explained following the research objectives as below.
The Trend of Gross Domestic Product of Thailand
According to research results, from 1999 to 2018, Thai Gross Domestic Product ( GDP) has been
increased continuously with an average of $246.85 billion $ and a standard deviation of $126.773 billion .This
meant that from the last 29 years the Thai economy has been expanded leading to the growth of the Thai economy.
Meanwhile, the average growth rate of Thai GDP from 1999 to 2018 was equal to 6.95 percent annually.
The Trend of Agricultural Product Value Produced by Agricultural Cooperative in Thailand
The research outcome found that from 1999 to 2018, the agricultural product value produced by
Agricultural Cooperative from 1999 to 2018 has been increased annually with an average of $2,468.48 million
and a standard deviation of $1,267.7334 million. The statistics obviously expressed that the agricultural product
produced by Agricultural cooperatives limited has been increased from the last 29 years. Apparently, the
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agricultural product value has its trend along with GDP. In addition, the average growth rate of agricultural
production value was equal to 6.95 percent annually with a standard deviation of 4.691.
In addition, it obviously showed that from the last 30 years forecasting agricultural product value
produced from agricultural cooperatives would be increased with its average growth rate of 2.28 percent annually
and a standard deviation of 0.42. This research results consistent with Nilsson (1998) who studied the emergence
of new organizational models for agricultural cooperatives. His research outcomes expressed that the share of
agricultural products produced by agricultural cooperatives has been enlarged. Also, agricultural cooperatives
played a key role both in North America and Europe. Also the value of cooperatives products has been increased
in Europe and North America.
The relationship between agricultural cooperatives limited product value and economic growth of
Thailand could be expressed in table 2.
Table 2: The Agricultural Cooperatives Limited and Economic Growth of Thailand
Dependent Variables
Intercept
LnAgProValue
F
R-square

Dependent Variable: LnGDP
T-value
10.132**
21.003**

Estimated Parameter
2.864
2.552
441.116**
0.946

** Statistical Significance at 99 percent

Discussion

From the last 29 years, the Thai economy has been expanded expressing through the time trend and its
growth rate. Even the Thai economy has been changed from an agricultural production country to an industrial
country. With the foundation of agricultural production country, the agricultural sector is still a part of the whole
economy. It is the fundamental source of food products and raw materials to serve other economic sectors.
Agriculture is now still an important sector. Thai farmers gathered themselves as the agricultural cooperative
limited with its own characteristics of open membership society, collective ownership, equal voting, as well as
principles of equality and solidarity. In addition, the numbers of Thai agricultural cooperatives’ members are the
biggest group among others with 6.34 million people who are agricultural members accounted for 12 percent of
the Thai population ( Table 1) . The Royal Thai Government consistently encourage support of agricultural
cooperatives as an economic development means. With government support and a part of the Thai economy, the
agricultural product value produced by Thai agricultural cooperative has been increased from the last 29 years.
With the researcher’s intention, the relationship between Agricultural Cooperatives Limited product
value and the Economic Growth of Thailand was conducted. It found that Agricultural cooperative product value
117

The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning On Wednesday 2nd October 2019
การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ประจําประเทศไทย ครั้งที่ 43 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

still has a positive impact on the economic growth of Thailand consistent with Xiaojing et al. (2017) who found
that agricultural cooperatives play a positive role in the Chinese economy. Even though, the Thai economy has
been changed since the last 15 years. The research results showed that the agricultural sector has been and still
be the important economic sector of the Thai economy even it has been declined. So, agricultural cooperatives
limited is mainly has its own purposes to help cooperatives members especially in the rural area of Thailand. That
was similar to the study of Halilintar (2018) who found that Indonesia‘s economic growth was influenced by the
existing of cooperatives. Since cooperatives are based on the noble intentions of members. Moreover, cooperative
is the lifeblood of the Indonesian economy.

Suggestion

(1) From past to present, the Thai economy is based on agricultural sector. The agricultural sector is
not only the source of food production but also export revenue to Gross Domestic of Thailand. The agricultural
sector would be supported by the Thai government.
(2) Since agricultural cooperatives limited is the way to gather Thai farmers all over Thailand. It is the
Thai government tool to help Thai farmers all over Thailand to escape from their own problem of agricultural
production which vastly varied from time to time. Also, the Thai government should have an implementation
policy to help Thai agricultural cooperatives.
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การวางผังจัดเก็บสิ นค้ าในคลังสิ นค้ าของโรงงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ แห่ งหนึ่ง
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กุลวดี มลแจ้ ว, ณัฐรุจา กรมถิน และจิราวรรณ เนียมสกุล
คณะโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
E-mail: jirawannie@gmail.com
บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบผังการจัดเก็บวัตถุดิบและสิ นค้าในคลังสิ นค้า โดยใช้วิธี ABC
Analysis ในการแบ่งประเภทสิ นค้าคงคลังเป็ นกลุ่มตามมูลค่าของสิ นค้าและอัตราการหมุนเวียนในรอบ 6 เดือน
และวิธีตามแนวทางของการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ เพื่อการจัดผังการวางแบบใหม่ ผลการศึกษาพบว่าการจัด
ผังแบบใหม่ทาํ ให้ระยะทางในการขนถ่ายสิ นค้าโดยรวมลดลงร้อยละ 18.68 และสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ขนถ่ายในกระบวนการของคลังสิ นค้าได้
คําสําคัญ: การจัดผัง, ABC Analysis, อุตสาหกรรมยานยนต์

Abstract

The objective of this research was to redesign layout location for raw material and finish goods in the
warehouse. The ABC Analysis was used to classify item groups based on product value and movement frequency
in the last 6 months. The method of systematics layout planning (SLP) was conducted to design the new storage
layout. The research results indicated that the total handling distance could be reduced at 18.68% and enhance
material handling efficiency in warehouse processes.
Keywords: layout planning, ABC analysis, automotive industry

ความเป็ นมาและความสํ าคัญ

ปั จจุบนั นี้ ระบบโลจิ สติกส์ได้มีบทบาทที่ สําคัญใน การกระจายสิ นค้าจากผูผ้ ลิตผ่านตัวแทนกระจาย
สิ นค้า ไปยังผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภค ให้ได้ทนั เวลาของการจัดส่งสิ นค้า ความรวดเร็ วในการขนย้าย คลังสิ นค้า
ไม่ใช่ที่ซ่ ึ งจะถูกเก็บอย่างถาวรแต่เป็ นเพียงจุดพักชัว่ ระยะเวลาสั้น ๆในการเดินทางของสิ นค้าจากแหล่งผลิตไปสู่
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้น การจัดวางสิ นค้าในพื้นที่เก็บรักษา จะต้องอยูใ่ นลักษณะที่สามารถขนย้ายออกได้อย่างสะดวกและ
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รวดเร็ วประหยัดทั้งเวลา แรงงาน (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2557) การวางสิ นค้าในคลังของบริ ษทั กรณี ศึกษา กําลัง
ประสบปั ญหาในการวางสิ นค้าในคลังไม่เป็ นระเบียบ และการกระจายสิ นค้าไปยังฝ่ ายผลิตและลูกค้า ให้ทนั เวลา
ถูกต้องตามจํานวนที่ส่งั โดยเฉพาะสิ นค้าที่มีโอกาสเสี ยหายจากการขนถ่ายและความผิดพลาดจากการนับจํานวน
สิ นค้าได้ง่าย โดยได้มีการศึ กษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้รถโฟล์คลิ ฟท์ในการขนย้ายผลิตภัณฑ์ภ ายใน
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและ ภายใต้ขอ้ จากัดด้านพื้นที่ ระยะทาง
เวลา และ อัตรานํ้ามันเชื้อเพลิง ของบริ ษทั แห่งหนึ่ง โดยการวางแผนผังของโรงงานใหม่โดยพิจารณาเงื่อนไขใน
ด้านของระยะทาง เวลา และนํ้ามันเชื้ อเพลิ งเท่ านั้น (นิ ต พนมวาส, 2559) นอกจากนี้ ยังมี การศึ กษาเพื่อเพิ่ ม
ศักยภาพด้านโลจิสติกส์ โดยการจัดผังพื้นที่โรงงานด้วยหลักการ ABC Analysis (รุ่ งศิริ ใจเสมอ และแสงจันทร์
กันตะบุตร, 2559) รวมถึงมีการศึกษาเพื่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการไหลของวัสดุของผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรู ปที่ มี
หลายผลิตภัณฑ์ โดยการปรับปรุ งผังโรงงานให้การขนถ่ายวัสดุทาได้รวดเร็ วขึ้น และมีระยะทางที่ส้ นั ลง (ธณิ ดา
โขนงนุช และคณะ, 2555)
ดังนั้นในการวิจยั นี้ จะแก้ปัญหาในการจัดเก็บสิ นค้าและขนถ่ายสิ นค้าโดยการออกแบบผังการวางสิ นค้า
ในคลัง และการจัดหมวดหมู่สินค้าโดยใช้วิธี ABC Analysis เพื่อแก้ไขปั ญหาจากการวางสิ นค้าไม่เป็ นระเบียบ
ความล่าช้าของแรงงานคน เครื่ องจักรและความปลอดภัยของสิ นค้านั้นๆ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

ออกแบบผังการจัดเก็บวัตถุดิบและสิ นค้าในคลังสิ นค้า เพื่อลดระยะทางการขนถ่ายในคลังสิ นค้า

วิธีการวิจัย

1. ศึกษาสภาพผังการจัดเก็บสิ นค้าและวัตถุดิบในปั จจุบนั
2. รวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับอัตราการเคลื่ อนไหวและความถี่ของการขนถ่ายของสิ นค้าและวัตถุดิบใน
คลังสิ นค้า
3. คํานวณการแบ่งกลุ่มสิ นค้าด้วยหลักการ ABC Analysis โดยพิจารณาความถี่ในการขนถ่ายหรื ออัตร
การเคลื่อนไหวในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
4. วางผังพื้นที่ในการจัดเก็บด้วยหลักการของ Systematic Layout Planning: SLP โดยกําหนดให้สินค้า
หรื อวัตถุดิบ Class A อยูใ่ กล้ประตูทางเข้าออกมากที่สุด และ Class B ต้องอยูถ่ ดั ไปจาก Class A และ Class C ต้อง
อยูถ่ ดั ไปจาก Class B
5. วิเคราะห์ระยะทางขนถ่ายกรณี ผงั การจัดเก็บแบบเก่า และผังการจัดเก็บแบบใหม่ โดยใช้ขอ้ มูลชุด
เดียวกันมาเปรี ยบเทียบระยะทางการขนถ่ายที่ลดลงได้
6. เปรี ยบเทียบผลการวิจยั ที่ได้จากแผนผังที่ปรับปรุ งและผังการจัดเก็บเดิม
7. สรุ ปผลการวิจยั
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สภาพปัญหาในปัจจุบัน

ปั จจุบนั ภายในคลังสิ นค้าของบริ ษทั กรณี ศึกษามีการวางเรี ยงสิ นค้า และวัตถุดิบไม่เป็ นระเบี ยบ โดย
ส่ วนมากจะจัดเรี ยงตาม ชื่ อบริ ษทั ของลูกค้า และในอนาคตอันใกล้น้ ี ทางบริ ษทั เองจะนําสิ นค้า วัตถุดิบเข้ามา
จัดเก็บเพิ่มเติมในคลัง ซึ่งมีปริ มาณมาก ทําให้ไม่สะดวกต่อการขนถ่าย

การจัดวางเรี ยงสิ นค้าที่ไม่เป็ นหมวดหมู่

รวบรวมข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง

ในการจัดการสิ นค้า มีขอ้ มูลที่ตอ้ งรวบรวมดังนี้
1. ปริ มาณสิ นค้า ขนาด ปริ มาตร ตําแหน่ ง ความถี่ (จํานวนครั้ งการขนถ่ายเฉลี่ ยต่อวัน ที่ จัดเก็บใน
ปั จจุบนั ) ข้อมูลนี้รวบรวมมาเพื่อ ใช้ในการคํานวณการจัดเรี ยงสิ นค้าแบบ ABC Analysis
2. สภาพผังโรงงานในปั จจุบนั ชนิดและปริ มาณ ผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต จํานวนรถโฟล์คลิฟท์ และระยะทาง
การขนถ่าย ข้อมูลนี้รวบรวมมาเพื่อ ใช้ในการวางแผนเส้นทางการขนถ่ายสิ นค้า

ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ ABC Analysis
ในการวิเคราะห์จาํ แนกประเภทสิ นค้าและวัตถุดิบ ตามทฤษฎี ABC Analysis โดยนําข้อมูลจากการเก็บ
รวบรวมภายในคลังสิ นค้า ไม่วา่ จะเป็ นราคาสิ นค้าต่อหน่วยของแต่ละชนิ ดสิ นค้า หรื อแม้กระทัง่ พื้นที่ในการจัด
วางสิ นค้าและวัตถุดิบแต่ละชนิด เป็ นสิ นค้าจํานวน 31 รายการ วัตถุดิบ 99รายการ ที่มีการจัดเก็บอยูใ่ นคลังสิ นค้า
โดยพบว่าสิ นค้าแต่ละชนิ ดมี ปริ มาณขายอยู่ที่ 60-54,720 บาท จึ งได้ทาํ การแบ่งสิ นค้าออกเป็ น 3 หมวดหมู่คือ
หมวดA B และC โดยที่ หมวด A กําหนดให้เป็ นสิ นค้าที่ มีราคาโดยรวมเกิ นกว่า 44,000 บาท สิ นค้าหมวด B
กําหนดให้เป็ นสิ นค้าที่มีราคาโดยรวมไม่เกิน 44,000 บาท แต่สูงกว่า 41,000 บาทและสิ นค้า หมวด C กําหนดให้
เป็ นสิ นค้าที่มีราคาโดยรวมตํ่ากว่า 41,000 บาท เมื่อทําการจําแนกสิ นค้าตามระดับช่วงราคาในการขายสิ นค้าแล้ว
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จะได้ผลลัพธ์ ดังนี้ หมวด A มีสินค้า 4 รายการ, หมวด B มีสินค้า 4 รายการ และหมวด C มีสินค้า 23 รายการ รวม
สิ นค้าทั้งหมด 31 รายการ ส่วนวัตถุดิบแต่ละชนิดมีปริ มาณการใช้อยูท่ ี่ 50-75,000บาท จึงได้ทาํ การแบ่งสิ นค้าออก
เป็ น 3 หมวดหมู่คือ หมวดA B และC โดยที่ หมวด A กําหนดให้เป็ นวัตถุดิบที่มีราคาโดยรวมเกินกว่า 44,222บาท
วัตถุดิบหมวด B กําหนดให้เป็ นวัตถุดิบที่มีราคาโดยรวมไม่เกิน 44,222 บาท แต่สูงกว่า 22,254 บาทและวัตถุดิบ
หมวด C กําหนดให้เป็ นวัตถุดิบที่มีราคาโดยรวมตํ่ากว่า 22,254บาท เมื่อทําการจําแนกวัตถุดิบตามระดับช่วงราคา
ในการขายวัตถุดิบแล้วจะได้ผลลัพธ์ ดังนี้ หมวด A มีวตั ถุดิบ 4 รายการ, หมวด B มีวตั ถุดิบ 5 รายการ และหมวด
C มีวตั ถุดิบ 90 รายการ รวมวัตถุดิบทั้งหมด 99 รายการ และหลังจากทําการจัดโซนพื้นที่ในแต่ละกลุ่มประเภท
สิ นค้าและวัตถุดิบเรี ยบร้อยแล้วจากการวิเคราะห์การจัดวางพื้นที่ จึงได้นาํ การจัดสิ นค้าและวัตถุดิบตาม หมวด A
B และ C มาระบุ พ้ืนที่ ที่จัดเก็บในแต่ละโซนที่ กาํ หนดไว้ โดยมี สาระสําคัญ ดังนี้ (การแบ่ งสิ นค้าบนพื้นฐาน
แนวคิด ABC ได้กาํ หนดตามปริ มาณการเคลื่อนไหวและการพิจารณาการแบ่งความสําคัญร่ วมกับผูป้ ระกอบการ)
สินค้ า finished goods
สิ นค้าหมวด A มี 4 รายการและ หมวด B 4 รายการ ถือว่าเป็ นสิ นค้าที่มีราคาสูงเพราะฉะนั้นโซนจัดเก็บ
ควรระมัดระวังเป็ นพิเศษในเรื่ องการจัดวางสิ นค้าเพื่อป้ องกันการกระแทกจน ก่อให้เกิ ดสิ นค้าเสี ยหายได้ ส่ วน
สิ นค้าในหมวด C มีสินค้าปริ มาณมากแต่สินค้าไม่ได้มีราคาที่สูงนัก จึงให้จดั เก็บตามความเหมาะสม
วัตถุดบิ raw material
วัตถุดิบหมวด A มี 4 รายการและ หมวด B 5 รายการ ถือว่าเป็ นวัตถุดิบที่ มีราคาสู งเพราะฉะนั้นโซน
จัดเก็บควรระมัดระวังเป็ นพิเศษในเรื่ องการจัดวางสิ นค้าเพื่อป้ องกันการกระแทกจน ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
วัตถุดิบได้ ส่ วนวัตถุดิบในหมวด C มีวตั ถุดิบปริ มาณมากแต่สินค้าไม่ได้มีราคาที่สูงนัก จึ งให้จดั เก็บในกระบะ
พลาสติก เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ให้สินค้าสามารถซ้อนกันได้ แต่ให้เพิ่มการตรวจเช็คสิ นค้าใส่ผิดที่จนทําให้สินค้า
ปนกัน
2. ผลการจัดผังพื้นทีว่ างวัตถุดบิ และสินค้ า
คลังสิ นค้ามีพ้นื ที่ ความกว้าง 5.9 เมตร และความยาว 301 เมตร
2.1 แผนผังเดิม
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ผังพื้นที่จดั วางเดิม
2.2 แผนผังจัดวางที่ออกแบบใหม่

ผังพื้นที่จดั วางแบบใหม่
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จากการวางผังคลังสิ นค้า ตามทฤษฏี การวางผังโรงงาน ตามแนวทางของ “ขั้นตอนการวางผังโรงงาน
อย่างมีระบบ” (Systematic Layout Planning: SLP) เพื่อนํา ผลที่ได้ไปประยุกต์ในการออกแบบผังคลังสิ นค้าโดย
อาศัย ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการดํา เนิ น การ จากการวัด ขนาดพื้ น ที่ ของคลังสิ น ค้า และการคํา นวณยอดขายภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน มาสรุ ปเปรี ยบเทียบเป็ น เปอร์เซ็นต์ การปรับปรุ งผังคลังสิ นค้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดต้นทุน
การขนถ่ายในกระบวนการทํางานในคลังสิ นค้า เพื่อรองรับต่อปริ มาณสิ นค้าและวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น สามารถช่วย
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในคลังสิ นค้าโดยสามารถลดระยะทางในการขนถ่ายสิ นค้าและวัตถุดิบได้ดงั นี้
สินค้ า finished goods
หมวด A จากเดิ ม 6 เมตรในการขนสิ นค้าทั้งหมดถือว่าระยะทางการขนถ่ายไม่ได้เปลี่ ยนไปจากเดิ ม
สิ นค้าหมวด B จากเดิ ม 42 เมตร ลดลงเป็ น 6 เมตรคิดเป็ น 85% โดยประมาณ สิ นค้าหมวด C จากเดิ ม 54 เมตร
ลดลงเป็ น 24 เมตร คิดเป็ น 55.5%
วัตถุดบิ raw material
หมวด A จากเดิม 54 เมตร ลดลงเป็ น 48 เมตร คิดเป็ น 11.11% วัตถุดิบหมวด B จากเดิม 24เมตร เพิ่มขึ้น
เป็ น 36 เมตร จากวัตถุดิบหมวด B จะเห็นได้วา่ การจัดผังใหม่ทาํ ให้มีระยะทางการขนถ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่ถือว่า
เป็ นปั ญหาเพราะโดยรวมถื อว่าลดระยะทางไป วัตถุดิบหมวด C จากเดิ ม 54 เมตร ลดลงเป็ น 42 เมตร คิดเป็ น
22.22%
สรุ ปโดยรวมคือการจัดผังคลังสิ นค้าแบบใหม่โดยรวมทําให้สามารถลดระยะเวลาการขนถ่าย สิ นค้าและ
วัตถุดิบได้รวดเร็ วขึ้น และจากการดําเนินการนี้ทาํ ให้คลังสิ นค้ามีระเบียบมากขึ้น สามารถเคลื่อนได้เร็ วขึ้นอีกด้วย
ตัวอย่างผลการเปรี ยบเทียบระยะทางการขนถ่ายสิ นค้าของผังการจัดเก็บแบบใหม่กบั แบบเดิม
สิ นค้ า
A-001
A-002
A-003
A-004
A-005
A-006
A-013
A-014
A-015
A-016
A-017
A-018
A-022
A-023
A-024
A-025

ขนาดเดิม (m)
12,171.6
1,772.4
1,771.6
1,1760
1,080
1,101.6
4,449.6
4,838.4
6,955.2
6,955.2
2,188.8
2,174.4
3,218.4
1,296
1,328.4
410.4
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1,738.8
1,772.4
1,771.6
1,680
480
489.6
1,977.6
2,150.4
3,091.2
3,091.2
2,188.8
2,174.4
1,430.4
576
590.4
182.4

% เปรียบเทียบ
85.71%
0.00%
0.00%
85.71%
55.56%
55.56%
55.56%
55.56%
55.56%
55.56%
0.00%
0.00%
55.56%
55.56%
55.56%
55.56%
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A-026
A-200
A-201
AA-001
AA-002
AA-003
AA-004
AA-005

432
7,106.4
6,955.2
6,825.6
6,916.32
6,973.2
6,876
10,780

192
3,158.4
3,091.2
3,033.6
3,073.92
3099.2
3056
1540

55.56%
55.56%
55.56%
55.56%
55.56%
55.56%
55.56%
85.71%

ตัวอย่างผลการเปรี ยบเทียบระยะทางการขนถ่ายวัตถุดิบของผังการจัดเก็บแบบใหม่กบั แบบเดิม
สิ นค้ า
AA-20408
AA-20417
AA-20473
AA-41605
AA-55955
AA-95548
AA-95560
AS-01101
AS-16468
AS-39240
AS-55189
AS-76575
AS-83912
AS-83913
ASK1417
ASK1419
DA-20327
DA-32412
DA-41812
DA-72071
DA-11712
DA-71965
DA-31508

ขนาดเดิม (m)
1,800.9
2,700
1,188.54
216
189
243
243
27
2,614.14
5,924.16
54
27
540
594
1,238.76
1,238.76
705.78
97.74
810
1,450.44
1,160.46
7,020
28.08
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1,400.7
2,100
924.42
168
147
189
189
21
2,033.22
8,886.24
42
21
420
462
963.48
963.48
548.94
76.02
630
1,128.12
902.58
5,460
21.84

% เปรียบเทียบ
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
-50%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
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สรุ ป

จากการที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาํ การสํารวจ และเก็บข้อมูลภายในคลังสิ นค้าของบริ ษทั เมทัล เพรส์ จํากัด แล้วนํามา
วิเคราะห์จดั เรี ยงสิ นค้าและวัตถุดิบเป็ นหมวดหมู่ แล้วพบว่าการจัดเรี ยงสิ นค้าและวัตถุดิบแบบ ABC Analysis มี
ประโยชน์อย่างมากในการหยิบสิ นค้า ส่ วนการจัดผังคลังสิ นค้าแบบใหม่โดยรวมถือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้น รถโฟลค์ลิฟท์ขนถ่ายสิ นค้าและวัตถุดิบได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น

ข้ อเสนอแนะ

ด้านความเป็ นระเบียบและมีมาตรฐานในการจัดเก็บสิ นค้า ผูป้ ฏิบตั ิงานภายในคลังสิ นค้าทั้งในส่วนของ
การนําสิ นค้าเข้าจัดเก็บหรื อผูท้ ี่ได้รับการมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ในแต่ละกลุ่มของสิ นค้าควรมีการศึกษาและค้นหา
วิธีการจัดเก็บสิ นค้าที่เหมาะสมและมีมาตรฐานเพื่อให้เป็ นรู ปแบบการจัดวางสิ นค้าตามหมวดหมู่เดียวกัน และใน
ส่วนของคลังสิ นค้า ควรจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงผังคลังสิ นค้าอย่างเหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั ของคลังสิ นค้า โดย
ใช้หลักการวางผังคลังสิ นค้าอย่างมีระบบเพื่อก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
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เพียรพยายามที่ จะนําเสนอหลักพุทธธรรมที่ ตรงตามที่ พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้เป็ นหลักธรรมพื้นฐานสําหรับ
สังคมไทยสมัยใหม่ ผ่านงานนิ พนธ์ที่สาํ คัญของท่าน คือ พุทธธรรม ที่วา่ ด้วยกฎธรรมชาติและคุณค่าสําหรับชีวติ
ซึ่ งนําเสนอเป็ นสองภาค คื อมัชเฌนธรรมหรื อหลักความจริ งที่ เป็ นกลางตามธรรมชาติ และภาคที่ สอง หลัก
มัชฌิมาปฏิปทาหรื อข้อปฏิบตั ิที่เป็ นกลางตามกฏธรรมชาติ เพื่อตอบคําถามว่าชีวิตคืออะไร ชีวิตเป็ นอย่างไร ชีวิต
เป็ นไปอย่างไร ชี วิตควรให้เป็ นอย่างไร ชี วิตควรเป็ นอยู่อย่างไร ซึ่ งเป็ นการนําเสนอแก่ นคําสอนสํา คัญ ใน
พระพุทธศาสนา ทั้งหลักคําสอนเรื่ องไตรสิ กขา อริ ยสัจ 4 กรรม ปฏิจจสมุปบาท และนิ พพาน การนําเสนอหลัก
พุทธธรรม จึงไม่เพียงการเสนอกระบวนทัศน์แบบพุทธเพื่อให้เป็ นพื้นฐานของสังคมไทยสมัยใหม่เท่านั้น หากแต่
ยังเป็ นการนําเสนอเพื่อจะแก้ไขปั ญหาของสังคมไทยและสังคมโลกในปั จจุบนั
คําสําคัญ: พุทธธรรม สังคมไทยสมัยใหม่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

Abstract

The purpose of this article is to study the viewpoints of Somdet Phra Buddhaghosacariya (P.A.Payutto)
on the presentation of Buddhadhamma for the foundation of modern Thai society. The result of this study shows
that Somdet Phra Buddhaghosacariya Diligently tried to present the Buddhadhamma as the foundation for modern
Thai society through his the magnum opus is the Buddhadhamma on natural laws and values for life. He presented
two main parts of Buddhism namely (1) the principles concerning the truth which is the core of nature, and (2)
the middle path, or the way of practice to reach the ultimate truth. To answer the question of what is life ? How
is life ? How should life be? How should life be?. Which is an important presentation of Buddhism Including
the doctrine of the Threefold Truth, the Four Noble Truths, Karma, the Volitional Deeds and the Nirvana. The
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presentation of Buddhadhamma or the Buddhist doctrine is therefore not only the presentation of the Buddhist
paradigm to be the basis of modern Thai society. But it is also a proposal to solve the problems of Thai society
and global society in the present day.
Keywords:

Buddhadhamma Modern Thai Society Somdet Phra Buddhaghosacariya (P.A.Payutto)

บทนํา

งานเขียนทางวิชาการที่ ศึกษาถึ งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทยที่ ผ่านมา พอจะยืนยันได้ว่า แม้ว่า
คนไทยจะยังมีความเชื่อดั้งเดิมในการถือผีสางเทวดาและศาสนาพราหมณ์ แต่ความเชื่อหลักยังเป็ นความเชื่ อใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาได้มีบทบาทอย่างสําคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยในทุกชนชั้น อย่างน้อยก็เริ่ ม
ปรากฏตัวมาตั้งแต่กาํ เนิดรัฐไทยในสมัยกรุ งสุ โขทัยสื บเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั โดยผ่านบทบาทของพระสงฆ์ที่ได้
พรํ่าสอนธรรมแก่ประชาชนโดยตรงและผ่านการประกอบพิธีกรรมอื่นๆ พระพุทธศาสนาจึงมีความสัมพันธ์อย่าง
แนบแน่ นกับสังคมไทยมาช้านาน จนนักปราชญ์บางท่านกล่าวว่า ประวัติศาสตร์ ของชนชาติไทยก็คือประวัติ
ศาสตร์ ของชนชาติที่นบั ถือพระพุทธศาสนานัน่ เอง (Phra Rajavaramuni 1990 : 11) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนชั้น
ผูป้ กครอง คือกษัตริ ยน์ ้ ัน เป็ นผูส้ นับสนุ นพระพุทธศาสนาในการสร้างโบราณวัตถุสําคัญทางพระพุทธศาสนา
รวมทั้งประเพณี และวัฒนธรรม แม้วา่ ในท้องถิ่นจะมีประเพณี ราษฎร์ที่เป็ นธรรมเนี ยมปฏิบตั ิของคนท้องถิ่นมาแต่
เดิ ม แต่ ป ระเพณี เ หล่ า นี้ ก็ ย งั คงผูก โยงใยด้ว ยคติ ความเชื่ อ ของพระพุทธศาสนาเป็ นแกนหลัก ทํา ให้สัง คมมี
วัฒนธรรมพุทธศาสนาเป็ นหลักร่ วมกัน ความเป็ นไปของสังคมและวัฒนธรรมจึงวิวฒั นาการไปตามครรลองพุทธ
ศาสนา (ธิ ดา สาระยา, 2552 : 97) ด้วยเหตุน้ ี พระพุทธศาสนาจึ งเป็ นที่ มาของศิ ลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี
ชีวทัศน์ โลกทัศน์และค่านิยมของชนชาติไทย
อย่างไรก็ตาม ในแต่ละยุคสมัยในประวัติศาสตร์ ของสังคมไทย ก็จะมีลกั ษณะของสังคมและวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การนําเสนอหลักชีวทัศน์และโลกทัศน์ต่อสังคมที่ถูกหล่อหลอมด้วยความคิด
ความเชื่ อ หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในยุคสมัยต่าง ๆ ที่ ได้รับเน้นจึงแตกต่างกันออกไป ดังผลงานของ
สุ ภาพรรณ ณ บางช้า ง (2535) ที่ ศึ ก ษาถึ ง พุท ธธรรมที่ เ ป็ นรากฐานสัง คมไทยก่ อ นสมัย สุ โ ขทัย ถึ ง ก่ อ นการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พบว่า พุทธธรรมได้เป็ นรากฐานของสังคมไทยมาช้านาน และมีส่วนอย่างสําคัญต่อการ
สร้างรากฐานของสังคมให้เข้มแข็งมัน่ คงยิ่งขึ้น โดยพุทธธรรมจะถูกเลือกสรรและนํามาสร้างคุณลักษณะไทยที่
เหมาะกับบริ บทของยุคต่าง ๆ ดังในสมัยสุ โขทัย รัชกาลพ่อขุนรามคําแหงมหาราชได้มีการวางรางฐานพุทธธรรม
ตามพระไตรปิ ฎกบาลีให้เป็ นรากฐานของสังคม ในรัชกาลพระมหาธรรมราชาลิไทย การนําเสนอพุทธธรรมได้
วางอยูบ่ นพื้นฐานของไตรภูมิพระร่ วง ที่เน้นกระแสชีวติ สุขทุกข์ตามกรรม ความเชื่อในเรื่ องบุญกุศล กรรม และ
การหลุดพ้นจากกรรม ซึ่ งเป็ นรากฐานความเชื่ อของสังคมไทยสื บต่อมาจนถึงรัชกาลที่ 3 ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา
แม้วา่ จะมีการนําความเชื่อในศาสนาพราหมณ์มาผสมผสานกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา คติในเรื่ องของไตร
ภูมิก็ยงั มีบทบาทสําคัญ ในสมัยธนบุรีและต้นรัตนโกสิ นทร์ ก็ยงั ฟื้ นฟูพุทธธรรมที่มีมาแต่เดิมให้กลับมามีบทบาท
และความสําคัญมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็ นได้จากบทบาทของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก ปฐมบรม
กษัต ริ ย์แ ห่ ง ราชวงศ์ จัก รี ที่ ไ ด้ท รงเห็ น ความจํา เป็ นในการจัด ระบบในวงการพระสงฆ์ ทรงสร้ า งหลัก
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พระพุทธศาสนาคื อพระไตรปิ ฎก ให้เป็ นพื้นฐานในการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ (แทมไบอาท์, 2542 : 27) จวบ
จนกระทัง่ ในรัชกาลที่ 4 พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ทรงเป็ นกษัตริ ยผ์ ูย้ ่งิ ใหญ่ มีพระอัจฉริ ยภาพที่ผสมผสานความรู ้
ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องตามแหล่งต้นฉบับ เพื่อที่ จะสร้างความเชื่ อในพระพุทธศาสนาแนวใหม่ และเมื่อ
ความรู ้และวิทยาการแบบตะวันตกได้เริ่ มไหลบ่าเข้ามาสู่ สังคมไทยมากขึ้น การนําเสนอพุทธธรรมจึงเป็ นไปใน
แนววิทยาศาสตร์มากยิง่ ขึ้น (ทวีศกั ดิ์ เผือกสม, 2561)
จึงเป็ นที่น่าสนใจว่า ปั จจุบนั นี้ สังคมไทยกําลังเผชิญหน้ากับปั ญหาต่างๆ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
ในประวัติศาสตร์ไทย ทั้งปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม รวมทั้งปั ญหาทางด้านธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม การวิเคราะห์การนําเสนอความคิดและหลักธรรมจากพระพุทธศาสนาว่ามีการเน้นในหลักธรรม
ใดบ้าง และนําเสนอในลักษณะใด จึงเป็ นประเด็นที่น่าศึกษา เพราะสังคมไทยมีพระพุทธศาสนาเป็ นสถาบันหลัก
ของชาติ มีพระสงฆ์และสถาบันทางพระพุทธศาสนาเป็ นหลักสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเสนอหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาจากพระสงฆ์ช้ ัน นํา ในสังคมไทย บทความนี้ จึ งศึ ก ษาถึ งการนํา เสนอพุทธธรรมที่ มีต่อ
สังคมไทยของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ว่ามีการนําเสนอและเน้นหลักพุทธธรรมหรื อคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาอย่างไร

ธรรมวินัย : พุทธธรรมในฐานะรากฐานสั งคมสมัยใหม่

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) นับเป็ นพระมหาเถระ ที่มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการนําเสนอ
แนวคิดทางพระพระพุทธศาสนาในการสร้างสรรค์สังคมไทย ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่า เป็ น
นักคิดทางพุทธศาสนาเถรวาทไทยที่มีผลงานการตีความพุทธศาสนาประยุกต์กบั ความรู ้สมัยใหม่มากที่สุด (สุรพศ
ทวีศกั ดิ์, 2559 : 164) ดังจะเห็นได้วา่ ผลงานของท่านส่ วนใหญ่นอกจะเป็ นการนําเสนอหลักพุทธธรรมบริ สุทธิ์
แล้ว ยังมี ผลงานที่ โดดเด่ นในการบู รณาการพระพุทธศาสนาเข้ากับการพัฒนาสังคมไทยและประเด็นอื่ น ๆ
ครอบคลุมแทบทุกเรื่ อง ตั้งแต่การเสนอศีลธรรมเชิงปั จเจก(individual) และศีลธรรมเชิงสังคม (social morality) ที่
ตอบปั ญหาการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และอื่น ๆ
สมเด็ จ พระพุท ธโฆษาจารย์ ได้นํา เสนอหลัก พุท ธธรรมที่ ท่ า นเห็ น ว่า ตรงตามที่ พ ระพุทธองค์ทรง
ประสงค์ม ากที่ สุ ด โดยท่ า นเห็ น ว่า ตามหลัก การที่ แ ท้จ ริ ง ของพระพุท ธศาสนาแล้ว พระพุท ธศาสนาย่อ ม
ประกอบด้วยหลักธรรมวินยั เป็ นหลักสําคัญ (พระธรรมปิ ฎก, 2538 : 924)กล่าวคือ
1. หลักธรรม เป็ นหลักคําสอนที่แสดงความจริ ง ความดีงาม เป็ นเรื่ องเนื้ อหา หลักการ สิ่ งที่คน้ พบ
เน้นที่ชีวติ ด้านใน ที่จิตใจและที่ตวั บุคคลหรื อปั จเจกบุคคล
2. หลักวินัย คือ ระเบียบและการจัดระเบียบ เป็ นเรื่ องของรู ปแบบ วิธีปฏิบตั ิตามหลักการ ข้อบัญญัติ
การวางกฎและจัดระบบสังคมหรื อชุมชนให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายของหลักธรรม เน้นที่การ
แสดงออกหรื อชี วิตด้านนอก ความเป็ นอยู่ประจําวัน สภาพแวดล้อมสังคม ความสัมพันธ์และ
ความรับผิดชอบต่อประโยชน์สุขร่ วมกัน
จากหลักธรรมวินยั ดังกล่าวนี้ จึงเป็ นหลักที่แสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนานอกจากจะให้ความสําคัญ
ในเรื่ องของจิตใจของแต่ละบุคคลอันเป็ นองค์ประกอบที่คงที่และเป็ นแก่นของแต่ละบุคคลแล้ว พระพุทธศาสนา
ยัง ให้ค วามสํา คัญ กับ การจัด ระเบี ย บหรื อ สภาพที่ เ อื้ อ ต่ อ การที่ จ ะพัฒ นาจิ ต ใจให้สู ง ยิ่ง ขึ้ น กล่ า วอี ก นัย หนึ่ ง
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พระพุทธศาสนาได้พยายามจัดระเบี ยบสังคม เพื่อที่ จะมุ่งพัฒนามนุ ษย์ให้สูงส่ งขึ้น พระพุทธศาสนาจึ งเห็ นว่า
เป้ าหมายของมนุษย์กบั เป้ าหมายของสังคมนั้น ควรจะไปด้วยกัน นัน่ คือ การเข้าถึงธรรม
ในส่ วนของบุคคลซึ่ งเป็ นเขตแดนที่พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญเป็ นพิเศษนั้น ก็เพราะว่า ธรรมชาติ
ของมนุษย์น้ นั เป็ นธรรมชาติที่คงตัว ที่ตอ้ งได้รับการฝึ กฝนและพัฒนา การจัดการ การฝึ กหัดและพัฒนาบุคคล
จึงควรเป็ นส่ วนที่สามารถฝึ กฝนและพัฒนาได้ ไม่ข้ ึนกับกาลเทศะ นอกจากนี้แล้ว บุคคลยังมีสถานภาพที่สาํ คัญ
อีกประการหนึ่ ง คือ เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของสังคม ในฐานะพลเมืองหรื อสมาชิ กของสังคม เมื่อบุคคลดี
แล้วหรื อพัฒนาแล้ว สังคมย่อมจะดีและพัฒนาตามไปด้วย
ในส่ วนของบุคคล พระพุทธเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคคลโดยการพัฒนาทางด้านจิตใจเป็ น
แกนสําคัญ โดยมุ่งพัฒนาใน 3 ด้านให้เชื่อมโยงประสานเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ
1. ในด้านพฤติกรรมหรื อในด้านศีล มุ่งพัฒนาให้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องดีงามกับบุคคลและสิ่ งของ
ภายนอก
2. ในด้านจิตใจหรื อในด้านสมาธิ มุ่งพัฒนาให้จิตใจมีความสุ ข มีสมรรถภาพและศักยภาพที่จะคิด
และพัฒนาได้
3. ในสติปัญญาหรื อในด้านปั ญญา มุ่งพัฒนาให้มีความรู ้ความเข้าใจในธรรมชาติตามที่เป็ นจริ ง
จากการมุ่งนําเสนอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ครอบคลุมทั้งธรรมและวินยั ดังกล่าว ทําให้สมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ได้นิพนธ์หนังสื อที่เป็ นผลงานชิ้นเอกของท่าน คือ “พุทธธรรม” ซึ่ งได้รับการยอมรับว่า เป็ น
ข้อเขียนที่แสดงสาระสําคัญของคําสอนในพุทธศาสนาฝ่ ายเถรวาทที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในวรรณกรรมภาษาไทย
(ส.ศิวรักษ์, 2525 : 63) ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2514 จนถึงปั จจุบนั ที่ได้รับการปรับและขยายออกไปครอบคลุมสิ่ งที่
เป็ นแก่นพระพุทธศาสนา รวมทั้งได้รับการแปลเป็ นภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ในปี พุทธศักราช 2560 (Somdet Phra
Buddhaghosacariya, 2017) โดยนําเสนอหลักธรรมพุทธธรรม ที่ ว่าด้วยกฎธรรมชาติและคุณค่าสําหรับชี วิต เพื่อ
ตอบคําถามว่าชีวติ คืออะไร ชีวติ เป็ นอย่างไร ชีวติ เป็ นไปอย่างไร ชีวติ ควรให้เป็ นอย่างไร ชีวติ ควรเป็ นอยูอ่ ย่างไร
ซึ่ ง เป็ นการนํา เสนอแก่ น คํา สอนสํา คัญ ในพระพุท ธศาสนา ทั้ง หลัก คํา สอนเรื่ อ งไตรสิ ก ขา อริ ย สัจ 4 กรรม
ปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน

การนําเสนอพุทธธรรมสํ าหรั บสั งคมสมัยใหม่

ในช่วง 3-5 ทศวรรษที่ ผ่านมา ที่ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิ ดขึ้นในสังคมระดับโลก ระดับประเทศ
และระดับชุ มชนต่างๆ อย่างรวดเร็ ว ความเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อบุ คคล ชุ มชน และ
ธรรมชาติ แ วดล้อ มอย่า งชนิ ด ที่ ไ ม่ เ คยมี ม าก่ อ นในประวัติ ศ าสตร์ ข องมนุ ษ ยชาติ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ความ
เจริ ญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้นาํ ความเจริ ญก้าวหน้ามาให้มวลมนุษย์อย่างมากมาย ทํา
ให้มนุ ษย์มีความสะดวกสบายและความหวังในการตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด ใน
ขณะเดี ยวกันก็ก่อให้เกิ ดปั ญหาและผลกระทบเชิ งลบต่อชี วิต ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อมชนิ ดที่ ไม่เคยมีมาก่อน
เช่ นกัน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ จึ งพยายามนําเสนอพุทธธรรมหรื อหลักคํา สอนในพระพุท ธศาสนาใน
สังคมไทยที่จะช่วยให้การดําเนินชีวิตเป็ นไปอย่างสันติสุข มีดุลยภาพ ซึ่ งมีลกั ษณะสําคัญคือ การแสดงถึงความ
เชื่อมโยงและสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และสังคม (หลักไตรรัตน์)
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เชื่ อมโยงถึงปั ญหาของสังคมไทยและสังคมโลก และในส่ วนของมนุ ษย์เอง ก็จะแสดงถึงความเชื่ อมโยงและ
สัมพันธ์กนั ระหว่างพฤติกรรม จิตใจ และสติปัญญา (หลักไตรสิ กขา)
ในด้านการพัฒนามนุษย์หรื อชีวิตนั้น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์มองว่า มนุษย์ในยุคปั จจุบนั แม้จะมี
เครื่ อ งอํา นวยความสะดวกต่ า งๆ อย่า งมากมาย เพราะอาศัย อยู่ใ นยุคที่ วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีมีค วาม
เจริ ญก้าวหน้า แต่มนุษย์ตอ้ งเผชิญกับปัญหาต่างๆ ทั้งทางด้านร่ างกาย และจิตใจ โดยด้านกายนั้น แม้ปัจจุบนั จะ
มีการแพทย์ที่เจริ ญก้าวหน้า แต่มนุษย์ตอ้ งเผชิญกับโรคร้ายแรงต่างๆ อย่างมากมาย และโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจาก
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเสื่ อมเสี ย เกิ ดจากสารเคมี เกิ ดจากสภาพจิตที่เสื่ อมโทรมและเกิ ดจากความวิปริ ตทาง
สังคม เช่น ความผิดเพี้ยนทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เป็ นต้น ส่ วนในทางด้านจิตใจนั้น แม้วา่ ในปั จจุบนั จะมี
วัตถุพรั่งพร้อม แต่มนุษย์ก็ไม่มีความสุข มนุษย์เกิดความเครี ยดและความว้าเหว่ แปลกแยก มีความเร่ าร้อนกระวน
กระวาย จนเกิดโรคจิตและการฆ่าตัวตายสูงขึ้น รวมทั้งนําไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ เป็ นต้น
ปั ญหาสําคัญของมนุ ษยชาติ ที่ เป็ นผลมาจากความขัดแย้งภายในจิ ตใจว่า เมื่อมนุ ษย์ปล่อยใจให้ความ
อยากได้ผ ลประโยชน์ ท างวัต ถุ เ ข้า ครอบงํา มนุ ษ ย์จ ะมองเพื่ อ นมนุ ษ ย์เ ป็ นปฎิ ปั ก ษ์แ ละมองธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นวัตถุที่จะเอาผลประโยชน์ โดยเฉพาะเมื่อมนุ ษย์เชื่ อว่า ความสุ ขที่ แท้จะเกิ ดขึ้นได้ดว้ ยการบํารุ ง
บําเรอความสุ ขทางเนื้อหนัง มนุษย์จึงได้พฒั นาวิถีชีวิตแบบวัตถุนิยมสุ ดโต่งขึ้นทําให้การแข่งขันและการบริ โภค
กลายเป็ นแบบแผนของชีวิต มนุษย์จึงกลายเป็ นนักบริ โภคผูอ้ ุทิศตัวให้กบั วิถีชีวิตแห่งการแข่งขันเพื่อการบริ โภค
และการแข่งขันทําให้มนุ ษย์ตกอยู่ในสภาพของสงครามเย็นอย่างถาวรกับเพื่อนมนุษย์ และทําให้เกิ ดปั ญหากับ
สภาพแวดล้อม เมื่อมนุษย์ไม่มีความสุ ขภายในก็พยายามหาความสุ ขจากภายนอก โดยการเสพสิ่ งบําเรอความสุ ข
ทางเนื้ อหนัง เมื่อไม่มีสันติภาพและความมัน่ คงภายในจิตใจ มนุษย์ก็พยายามสร้างขึ้นด้วยการบังคับควบคุมกดขี่
ครอบงําผูอ้ ื่น ทําให้เกิดการแบ่งแยกเชื้อชาติผิวพรรณ พวกและเผ่าพันธุ์ จึงทําให้ความขัดแย้งทวีความรุ นแรงขึ้น
นี้ เป็ นสภาพสังคมที่เป็ นผลมาจากความขัดแย้งภายในจิตใจของมนุษย์ โดยท่านมองว่าปั ญหาของสังคมมนุษย์เกิด
จากกิ เลสสามประการ (พระธรรมปิ ฎก, 2540 : 18-20) คือ 1) ตัณหา คือ ความต้องการผลประโยชน์ แสวงหา
ผลประโยชน์ ซึ่ งเป็ นลักษณะปั ญหาสําคัญในปั จจุบนั ที่ทาํ ให้ระบบของสังคมเป็ นตัวผลักดันให้คนมีสภาพจิตที่
แสวงหาผลประโยชน์ ใช้ระบบแข่งขัน ระบบทุนนิ ยม ระบบวัตถุนิยม และทําให้สังคมในปั จจุบนั นี้ กลายเป็ น
สังคมบริ โภคนิ ยม คนในยุคปั จจุบนั จึ งต้องมุ่งหาผลประโยชน์ และหาวัตถุมาเสพให้มากที่ สุดไม่ว่าจะด้วย
วิธี ก ารใด ๆ ก็ ต าม 2) มานะ ความต้อ งการอํา นาจหรื อความยิ่งใหญ่ ใ นด้า นต่ า ง ๆ และ 3)ทิ ฏ ฐิ ความเชื่ อ
ความเห็น ความยึดถือในแนวความคิด ลัทธิ นิยม อุดมการณ์ ศาสนา มองว่า สิ่ งที่ตวั เองเห็นหรื อยึดถือเท่านั้น
เป็ นจริ ง ถูกต้อง
ตามทรรศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ หลักทิ ฎฐิ คื อความยึดมัน่ หรื อความเห็ นผิดนี้ เป็ นตัว
สนับสนุนให้ความโลภและความโกรธของมนุษย์ ก่ออันตรายแก่สังคมมนุษย์อย่างยาวนานและแก้ได้ยาก และ
เป็ นตัวที่ครอบงําอารยธรรมของมนุษย์สมัยปั จจุบนั เป็ น 3 ประการ (พระธรรมปิ ฎก, 2540 : 20) คือ
1. การมองมนุษย์แยกตัวต่างหากจากธรรมชาติ โดยเห็นว่ามนุษย์มีฐานะที่จะเข้าไปครอบครองเป็ น
เจ้าของและพิชิตจัดการกับธรรมชาติได้ตามความปรารถนาของตน
2. การมองเพื่อนมนุษย์ไม่เป็ นเพื่อนมนุษย์ ไม่มองมนุษย์ในความมีภาวะที่ร่วมกัน แต่มองให้เกิดความ
แตกแยกและแตกต่าง
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3. การมองความสุข ว่าความสุขเกิดจากการมีวตั ถุบาํ รุ งบําเรอตนพรั่งพร้อม โดยเห็นว่ามนุษย์จะมี
ความสุขได้เมื่อมีวตั ถุเสพบํารุ งบําเรอมากที่สุด
ความเข้า ใจผิดทั้งสามประการนี้ แสดงออกผ่า นศาสตร์ แ ละระบบต่ าง ๆ ในปั จจุ บัน ไม่ ว่า จะเป็ น
วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิ ติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศาสตร์ อื่น ๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนดวิถีสังคมของมนุ ษยชาติ
ปั จจุบนั ทําให้มนุษย์เกิดปั ญหาต่าง ๆ ทั้งตัวมนุษย์กบั มนุษย์เอง มนุษย์กบั สังคมและมนุษย์กบั ธรรมชาติแวดล้อม
ในการนําเสนอพุทธธรรมในโลกยุคใหม่น้ ี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงปั ญหา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม ที่มนุษย์เผชิญหน้าอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ ซึ่งเป็ นปั ญหาสมัยใหม่ที่มีความ
สลับซับซ้อน โดยชี้ให้เห็นถึงปั ญหาและความเป็ นมาของศาสตร์และระบบต่าง ๆ ในสังคมปั จจุบนั และชี้ให้เห็น
ถึงความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของศาสตร์ และระบบเหล่านั้น แล้วนําเสนอคําตอบจากพระพุทธศาสนาซึ่ งเป็ น
แหล่งความรู ้ด้ งั เดิม โดยการนําเสนอหลักพุทธธรรมนั้น ท่านจะอ้างอิงแหล่งที่มาเดิมของพุทธธรรม จึงจําเป็ นต้อง
มีการอธิ บายและตีความหลักคําสอนและจารี ตประเพณี ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
ท่านจึงมีแนวทางในการอธิ บายและตีความหลักพุทธธรรม ที่อิงอาศัยจารี ตประเพณี และพยายามรักษาคําอธิ บาย
ตามแนวพระไตรปิ ฎกเป็ นสําคัญ ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์หลักพุทธธรรมให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั
ได้อย่างเหมาะสม (ภัทรพร สิ ริกาญจน 2532 : 6) โดยท่านจะแสดงให้เห็นเสมอถึงความสมบูรณ์ของหลักพุทธ
ธรรมที่เป็ นหลักแสดงถึงความจริ งของธรรมชาติ และเมื่อมนุษย์ปฏิบตั ิสอดคล้องกับความจริ งของธรรมชาติ ก็จะ
บรรลุถึงความดีงามและความสุข
การก้าวไปสู่ ความเจริ ญสมัยใหม่ของสังคมไทยตามแบบอย่างตะวันตกนั้น จึ งเป็ นประเด็นที่ ท่านได้
วิเคราะห์อย่างลึกซึ้ ง โดยโยงไปถึงสายธารความคิดของอารยธรรมตะวันตกที่ สังคมไทยรับมาเกื อบทั้งหมดที่
แสดงออกผ่านปรัชญา ศาสนา และวิทยาการต่าง ๆ รวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์ และนักประวัติศาสตร์ ทั้งในฝ่ าย
ทุนนิ ยมหรื อสังคมนิ ยม ที่ลว้ นตั้งอยูบ่ นรากฐานความคิดที่ผิดพลาดทั้งสิ้ น พัฒนาการแห่ งการสร้างสรรค์ความ
เจริ ญก้าวหน้าของโลกในปั จจุบนั ที่แสดงออกผ่านอารยธรรมตะวันตกจึงก่อให้เกิดปั ญหาใหม่ ๆ ให้กบั โลก ซึ่ ง
เป็ นปั ญหาที่สาํ คัญร้ายแรงไม่เบาไปกว่าความสําเร็ จเหมือนกัน (พระเทพเวที 2535 : 10) ไม่วา่ จะเป็ นการคิดค้น
ทางด้านวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์เทคโนโลยี จนกระทัง่ การนําไปสู่ การสร้างสังคมอุตสาหกรรม เพื่อการ
สร้ างสิ่ งปรนเปรอคื อวัตถุให้กับมนุ ษ ย์ให้ม ากที่ สุดเท่ าที่ จะมากได้ เพราะมี ความเชื่ อรองรั บ ว่า มนุ ษย์จะมี
ความสุขเมื่อมีความพรั่งพร้อมทางด้านวัตถุ ซึ่งล้วนแต่เป็ นตัวแทนรากฐานความคิดดังกล่าวทั้งสิ้น

บทสรุ ป

การนําเสนอพุทธธรรมที่ เป็ นรากฐานของสังคมไทยในปั จจุบนั ในแนวความคิดของสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ เป็ นการกลับไปหาแหล่งเดิมหรื อต้นเค้าดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา นัน่ คือ คําสอนของพระพุทธเจ้าที่
แสดงออกในสองส่วน คือ ในส่วนของธรรมที่เป็ นความจริ งตามธรรมชาติ และในส่วนของวินยั อันเป็ นส่วนของ
การประยุก ต์ห รื อ บริ ห ารจัด การให้ชี วิต และสัง คมเป็ นไปอย่า งสอดคล้อ งกับธรรมชาติ การแก้ปั ญ หาและ
วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์ประสบอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ในส่ วนต่าง ๆ ของโลก ซึ่ งมีลกั ษณะที่เชื่อมโยงถึงกันและกัน
ที่เรี ยกว่าเป็ นกระแสโลกาภิวตั น์ จําเป็ นที่จะต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงตัวปั ญหาและฐานของปั ญหาอันเกิดจากฐาน
ความคิด ความเชื่อและการทํากิจกรรมของมนุษย์ที่ไม่เป็ นไปในทางพัฒนาชีวิต สังคม และธรรมชาติแวดล้อม
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อันมีประเทศตะวันตกเป็ นแบบอย่าง จึงกล่าวได้วา่ ผลงานของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์มีสองส่ วนสําคัญ คือ
ส่ วนที่ นาํ เสนอหลักพุทธธรรมล้วน ๆ ที่ ตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและทรงประสงค์ ดังผลงานพุทธธรรม
ของท่ า นเป็ นหลัก และผลงานส่ ว นที่ ส องคื อ ผลงานที่ เ ป็ นการนํา เอาพุ ท ธธรรมหรื อหลัก คํา สอนใน
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมไทย ซึ่งจะพบเห็นงานในลักษณะที่สองนี้เป็ นจํานวนมากไม่วา่
จะเป็ นผลงานเรื่ องการพัฒนาที่ ยง่ั ยืน พุทธศาสนาในฐานะรากฐานของวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ แนวพุทธ
การศึกษาแนวพุทธ การแพทย์แนวพุธ สิ ทธิ มนุษยชน และอื่น ๆ อีกเป็ นจํานวนมาก ผลงานของท่านจึงแสดงให้
เห็นถึงความพยายามในการนําเสนอพุทธธรรมที่แท้จริ งหรื อพุทธธรรมบริ สุทธิ์ ให้เป็ นฐานในการพัฒนาประเทศ
ไทย ให้เจริ ญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไป การนําเสนอพุทธธรรมของท่าน จึ งเป็ นการนําเสนอเพื่อให้วิเคราะห์ปัญหา
ของสังคมไทยและกระตุน้ ให้มนุษย์เราได้แสวงหาทางออกใหม่ที่สามารถไปพ้นจากวิกฤติการณ์ต่างๆ เหล่านี้ ที่
เป็ นรากเหง้า ของปั ญ หาทั้ง มวลของมวลมนุ ษ ย์ การพัฒ นาและสร้ า งสรรค์ สั ง คมไทยบนพื้ น ฐานของ
พระพุทธศาสนาที่ท่านนําเสนอนั้น ไม่เพียงแต่จะเป็ นทางออกของสังคมไทยในโลกยุคใหม่เท่านั้น หากแต่เป็ น
แนวทางในการสร้างสรรค์สังคมโลกยุคปั จจุบนั อันจะนําไปสู่ การสร้างสรรค์สังคมและอารยธรรมที่ยงั่ ยืนอีก
ด้วย

บรรณานุกรม

ทวีศกั ดิ์ เผือกสม. (2561). หยดเลือด จารึ กและแท่ นพิมพ์ : ว่ าด้ วยความรู้ /ความจริ งของชนชั้นนําสยาม พ.ศ.23252411. กรุ งเทพฯ : Illuminations Editions.
ธิดา สาระยา. (2552). อารยธรรมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์เมืองโบราณ.
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2538).เศรษฐศาสตร์ ตามแนวพุทธศาสตร์ . กรุ งเทพฯ :
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระธรรมปิ ฎก(ประยุทธ์ ปยุตโต). (2538). พุทธธรรมฉบับปรั บปรุ งและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ 6, กรุ งเทพฯ :
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2540). การศึกษาเพื่อสันติภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 6, กรุ งเทพฯ : มูลนิธิพทุ ธธรรม.
ภัทรพร สิ ริกาญจน. (2532). วรรณกรรมพุทธศาสนาในสังคมไทยปั จจุบนั . เอกสารประกอบการสัมมนาทาง
วิชาการเรื่ องวรรณกรรมพุทธศาสนาในสังคมไทยปั จจุบัน. สถาบันไทยศึกษา : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 24 - 25 สิ งหาคม 2532, 1-13.
สุภาพรรณ ณ บางช้าง. (2535). พุทธธรรมที่เป็ นรากฐานสังคมไทยก่ อนสมัยสุโขทัยถึงก่ อนเปลีย่ นแปลงการ
ปกครอง. กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณา วงศ์ไวศยวรรณ. (2529). "พุทธธรรมในรัฐไทย : ข้อพิจารณาญาณวิทยาทางสังคม". รายงานการวิจัย.
กรุ งเทพฯ : โครงการพุทธธรรมกับสังคมไทย, 2529, 1-198.
สุรพศ ทวีศกั ดิ์. (2559). พุทธศาสนากับรัฐ-การเมืองสมัยใหม่ : อิทธิพลทางความคิดของพระพรหมคุณาภรณ์และ
พุทธทาสภิกขุ, รั ฐศาสตร์ สาร,37(3), 150-199.
ส.ศิวรักษ์. (2525). แนะนําพุทธธรรม. วารสารธรรมศาสตร์ , 11(4) , 60-63.

134

The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning On Wednesday 2nd October 2019
การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ประจําประเทศไทย ครั้งที่ 43 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

สแตนลีย ์ ชัยราชา แทมไบอาท์ (Stantley J.Tambiah). (2542). การปรับรู ปแบบประเทศไทยโดยราชวงศ์จกั รี .
แปลโดยพิมพันธุ์ เวสสะโกศล,จุลสารไทยคดีศึกษา, 15 (3), 25-38.
Phra Rajavarmuni (P.A.Payutto)(1990). Thai Buddhism in the Buddhist World. Bangkok : Mahachulalongkorn
Buddhist University.
Somdet Phra Buddhaghosacariya (P.A.Payutto).(2016).Buddhadhamma : The Laws of Nature and Their
Benefits to Life. Trans. Robin Philip Moore. Bangkok : Buddhadhamma Foundation.

135

The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning On Wednesday 2nd October 2019
การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ประจําประเทศไทย ครั้งที่ 43 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

อิทธิพลของคุณภาพชีวติ ต่ อผลการปฏิบัติงานของแรงงานต่ างด้ าว
ในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง จังหวัดสมุทรปราการ
The Influence of Quality of Worklife Toward the Performance of Foreign
Workers in the Construction Industry, Samut Prakarn Province
ดร.ประเสริฐ สิ ทธิจิรพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: prasert.si@spu.ac.th
ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชั ยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: kanyarat.ti@spu.ac.th
นิตยา ศรีจันทร์ อนิ ทร์
อาจารย์ ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: nittaya.sr@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลกับผลการ
ปฏิบตั ิงานของแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ 2) ศึกษาอิทธิ พลของคุณภาพชีวติ
ต่อผลการปฏิบตั ิงานของแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั คือแรงงานต่างด้าว จํานวน 384 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน t-test one-way ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ
แบบสเตปไวส์ ผลการศึ กษา พบว่า 1) ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ต่างกันมี ระดับผลการปฏิ บตั ิ งานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นสถานภาพสมรส ที่ ไม่แตกต่าง 2) ปั จจัยคุ ณภาพชี วิตการทํางาน ด้าน
ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริ มด้านบูรณาการทางสังคม ด้านค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม และด้านลักษณะงานที่
ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม มีอิทธิ พลต่อผลการปฏิ บตั ิงาน (R = 0.601) และสามารถ
อธิบายความแปรผันของผลการปฏิบตั ิงาน ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ร้อยละ 36.20
คําสําคัญ: คุณภาพชีวติ , ผลการปฏิบตั ิงาน, แรงงานต่างด้าว
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Abstract

The purpose of this research were; 1) to compare the difference personal factor with the performance
of foreign workers in the construction industry, Samut Prakarn Province; 2) to study the influence of quality of
worklife toward the performance of foreign workers in the construction industry, Samut Prakarn Province. The
samples were 384 migrants. Questionnaire was used for data collecting instrument. Statistics to be used in this
study were percentage, mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA, and Stepwise Multiple Regression.
Findings showed that: 1) different personal factor affect different performance on significant at the 0.05 level,
except for marital status; and 2) the quality of worklife factor in the aspect of job characteristics contribute to the
social integration, the aspect of the adequate and fair compensation, and the aspect of work which based on the
law or justice influencing the performance (R = 0.601), and could explained the variation of performance on
significant at the 0.05 level by 36.20 percent.
Keywords: Quality of Worklife, Performance, Foreign Worker

ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

กระแสการย้ายถิ่นของแรงงานในยุคโลกาภิวตั น์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มี
อัตราการเพิ่มชึ้นของแรงงานต่างด้าวมาโดยตลอด โดยหนึ่งในปั ญหาที่ประเทศไทยเผชิญ คือ โครงสร้างประชากร
ของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต กล่าวคือ มีอตั ราการเกิดน้อยลง คนวัยทํางานน้อยลง คนสูงอายุมากขึ้น ทํา
ให้ประเทศไทยจําเป็ นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวสูงขึ้น ซึ่งแรงงานเหล่านี้มีส่วนในการขับเคลื่อนและเป็ นฟันเฟื อง
ที่สาํ คัญของเศรษฐกิจไทย ดังนั้น หากมีการดูแลแรงงานเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีจึงถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของการ
พัฒนาสถานประกอบการ ซึ่ งจะส่ งผลโดยตรงต่อบุคคลที่ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการนั้น คุณภาพชีวติ การ
ทํางานคือความเป็ นอยูแ่ ละการทํางานที่ทาํ ให้ชีวิตมีคุณค่าหรื อมีชีวิตการทํางานที่สามารถตอบสนองความจําเป็ น
พื้นฐานของบุคคลแบ่งออกเป็ น8ด้านประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม 2) สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัย
และส่ งเสริ มสุ ขภาพ 3) โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน 5)
การบูรณาการทางสังคม หรื อการทํางานร่ วมกัน 6) ประชาธิ ปไตยในองค์การ 7) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ
ส่วนตัว 8) ลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม (Walton, 1974)
สําหรับผลการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ผลการปฏิบตั ิงานในช่วงเวลาหนึ่งว่าสามารถปฏิบตั ิงานได้ดีเพียงใด
โดยทัว่ ไปองค์การมักให้ความสําคัญกับผลงานที่เกิดขึ้น และยึดเป้ าหมายของงานเป็ นหลัก การประเมินผลการ
ปฏิ บัติงานตามแนวคิ ดนี้ มีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการคื อ เน้นเรื่ องผลลัพธ์ ในการปฏิ บัติงาน (Results
Oriented) ยึด เป้ า หมายและวัต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก ร (Focus on Goals or Objectives) และต้อ งมี ส่ ว นร่ ว มกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาในการกําหนดเป้ าหมายงาน (Mutual Goal Setting Between Supervisor and Employee) (นงลักษณ์
เพิ่มชาติ, 2548) โดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ประสิ ทธิผลของงาน คุณภาพของ
งาน และความสามารถเกี่ยวกับงาน (Mathis and Jackson, 2004)
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จังหวัดสมุทรปราการเป็ นจังหวัดหนึ่งที่มีแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาทํางานเป็ นจํานวนมาก เนื่องจาก
เป็ นเมืองเศรษฐกิจที่สาํ คัญของประเทศไทย และจากข้อมูลของสํานักบริ หารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน
ในเดื อนตุลาคม 2561 พบว่า การจ้างแรงงานต่างชาติหรื อเรี ยกตามภาษาราชการคือแรงงานต่างด้าว มี มากถึง
107,888 คน ซึ่งนับว่าเป็ นจังหวัดที่มีจาํ นวนแรงงานต่างด้าวมากเป็ นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ด้วยเหตุน้ ี การศึกษา
เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของแรงงานต่างด้าวจึงเป็ นประเด็นสําคัญของประเทศไทย จากที่กล่าวมาทั้งหมด
ข้างต้น คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของคุณภาพชี วิตต่อผลการปฏิบตั ิงานของแรงงานต่างด้าวใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้จะเป็ นแนวทางในการส่งเสริ มและพัฒนาผลการปฏิบตั ิงานของ
แรงงานต่างด้าวให้ มีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีข้ ึนต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับผลการปฏิบตั ิงานของแรงงานต่างด้าวใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวติ ต่อผลการปฏิบตั ิงานของแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ

สมมติฐานการวิจัย

1. ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับเงินเดือน แตกต่างกัน มีระดับผลการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางานส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของคุ ณ ภาพชี วิ ต ต่ อ ผลการปฏิ บัติ ง านของแรงงานต่ า งด้า วใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ นั้น ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนํามาพัฒนาเป็ น
กรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ดงั นี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดําเนินการวิจัย

แบบแผนการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยเป็ นรู ปแบบการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey research)

ประชากรและตัวอย่ าง

ประชากร ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตด้านประชากร เป็ นแรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาร์ ชาวกัมพูชา และ
ชาวลาว ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวนทั้งหมด 107,888 คน (สํานักบริ หารแรงงานต่าง
ด้าว กระทรวงแรงงาน, 2561)
กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยได้กาํ หนดให้ค่าความคลาดเคลื่อน =
0.05 ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% และกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการกําหนดกลุ่มตัวอย่างของ
Krejcie และ Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ท้ งั สิ้น จํานวน 384 คน

ตัวแปรทีศ่ ึกษา

ตัวแปรต้น ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ตัวแปรตาม คือ ผลการปฏิบตั ิงาน
139

The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning On Wednesday 2nd October 2019
การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ประจําประเทศไทย ครั้งที่ 43 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

เครื่ องมือวิจัย

เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎี ของ Richard E. Walton และผลงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง ส่ วนแบบสอบถามเกี่ ยวกับผลการปฏิ บัติงาน เป็ น
แบบสอบถามนี้ ผู ้วิ จัย สร้ า งขึ้ น จากการทบทวน แนวคิ ด ทฤษฎี ข อง ของ Mathis and Jackson (2003) และ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบเครื่ องมือในการวิจยั
1. การหาค่ าความเทีย่ งตรงของเครื่ องมือ (Validity)
ผูว้ ิจัยนําแบบสอบถามเสนอต่อผูท้ รงคุ ณ วุฒิ และผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 3 ท่ าน เพื่อตรวจสอบความถูก ต้อ งและ
เที่ยงตรงในเนื้ อหา (Validity) โดยหาค่าดัชนี ของความสอดคล้องกันระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์
(Index of Item Objective Congruence หรื อ IOC) และเลือกข้อที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.6
ส่วนที่มีค่าน้อยกว่า 0.6 นํามาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545)
2. การหาค่ าความเชื่ อมัน่ (Reliability)
การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามที่ผา่ น การตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Validity) แล้ว ไปทดลองใช้ (Try - out) กับ แรงงานต่ า งด้า วที่ มี ลกั ษณะการปฏิ บัติงาน
ใกล้เ คี ย งกับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง (ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง) จํา นวน 30 คน แล้ว นํา ข้อ มู ล มาหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา
(α – Coefficient) ของครอนบาค (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545)) โดยค่าของความเชื่อมัน่ ในแบบสอบถามนี้ คือ 0.93

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

ผูว้ ิจยั ทําการติดต่อสถานประกอบการในอุตสาหกรรมก่ อสร้ างในเขต จังหวัดสมุทรปราการ โดยทํา
หนังสื อชี้แจงขอความร่ วมมือ หลังจากนั้นจึงส่ งผูช้ ่วยนักวิจยั ที่สามารถสื่ อสารภาษาเมียนมาร์ ภาษากัมพูชา และ
ภาษาลาว ลงเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

การวิเคราะห์ ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ เชิ ง สิ ถิ ติเ ชิ งพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ ย (Mean) ค่าส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. การวิเคราะห์โดยสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ สถิ ติที่ใช้
ได้แก่ t-test One-way ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบสเตปไวส์ (Stepwise Multiple Regression)

ผลการวิจัย

การศึกษาวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของคุณภาพชีวิตต่อผลการปฏิบตั ิงานของแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรม
ก่ อสร้ าง จังหวัดสมุทรปราการ ครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูลตามขั้นตอนต่างๆ และนําเสนอผล
การวิเคราะห์ออกมา ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (x�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับผลการปฏิบตั ิงาน จําแนกตามเพศ
เพศ
n
S.D.
t
Sig.
ความแตกต่ าง
x�
ชาย
274
3.88
0.52
2.858
0.005
แตกต่าง
หญิง
110
3.64
0.80
จากตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคล จําแนกตามเพศ กับระดับ
ผลการปฏิบตั ิงาน พบว่า เพศต่างกัน มีระดับผลการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับผลการปฏิบตั ิงาน จําแนกตามอายุ
ผลการปฏิบัติงาน
ประสิ ทธิผลของงาน

คุณภาพของงาน

ด้านความสามารถ
เกีย่ วกับงาน

ในภาพรวม

อายุ
ตํ่ากว่า 30 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปี ขึ้นไป
ตํ่ากว่า 30 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปี ขึ้นไป
ตํ่ากว่า 30 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปี ขึ้นไป
ตํ่ากว่า 30 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปี ขึ้นไป

n
186
123
54
21
186
123
54
21
186
123
54
21
186
123
54
21

x�

3.78
4.06
4.17
3.76
3.67
3.98
4.03
3.40
3.67
3.81
3.78
3.30
3.77
3.95
4.00
3.48

S.D.
0.73
0.59
0.50
0.86
0.73
0.60
0.66
1.30
0.79
0.64
0.60
1.25
0.65
0.48
0.44
1.11

F

Sig.

ความแตกต่ าง

7.410

0.000

แตกต่าง

8.353

0.000

แตกต่าง

3.078

0.028

แตกต่าง

7.418

0.000

แตกต่าง

จากตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคล จําแนกตามอายุ กับระดับ
ผลการปฏิ บตั ิงาน พบว่า อายุต่างกัน มีระดับผลการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย (x�) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับผลการปฏิบตั ิงาน จําแนกตามสถานภาพ
สมรส
ผลการปฏิบัติงาน
ประสิ ทธิผลของงาน

คุณภาพของงาน

ด้านความสามารถ
เกีย่ วกับงาน
ในภาพรวม

สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง

n
190
185
9
190
185
9
190
185
9
190
185
9

x�

3.92
3.93
3.91
3.87
3.74
3.83
3.87
3.53
4.12
3.88
3.73
3.95

S.D.
0.59
0.76
0.80
0.56
0.90
0.53
0.51
0.93
0.40
0.41
0.78
0.57

F

Sig.

ความแตกต่ าง

0.028

0.972

ไม่แตกต่าง

1.439

0.238

ไม่แตกต่าง

10.833

0.000

แตกต่าง

2.906

0.056

ไม่แตกต่าง

จากตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคล จําแนกตามสถานภาพ
สมรส กับ ระดับ ผลการปฏิ บัติ ง าน พบว่า ในภาพรวมสถานภาพสมรส ต่ า งกัน มี ร ะดับ ผลการปฏิ บัติ ง าน
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความสามารถเกี่ยวกับงาน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย (x�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับผลการปฏิบตั ิงาน จําแนกตามระดับ
เงินเดือน
ผลการปฏิบัติงาน
ประสิ ทธิผลของงาน

คุณภาพของงาน

ด้านความสามารถ
เกีย่ วกับงาน

ระดับเงินเดือน
ตํ่ากว่า 9000 บาท
9000-15000 บาท
15001-20000 บาท
20000 บาทขึ้นไป
ตํ่ากว่า 9000 บาท
9000-15000 บาท
15001-20000 บาท
20000 บาทขึ้นไป
ตํ่ากว่า 9000 บาท
9000-15000 บาท
15001-20000 บาท
20000 บาทขึ้นไป

n
202
170
8
4
202
170
8
4
202
170
8
4

x�
3.89
3.96
3.50
5.00
3.63
4.00
3.75
4.16
3.63
3.79
3.87
3.75
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S.D.
0.80
0.49
0.53
0.00
0.86
0.53
0.08
0.00
0.91
0.54
0.13
0.00

F

Sig.

ความแตกต่ าง

4.790

0.003

แตกต่าง

7.830

0.000

แตกต่าง

1.452

0.227

ไม่แตกต่าง
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ในภาพรวม

ตํ่ากว่า 9000 บาท
9000-15000 บาท
15001-20000 บาท
20000 บาทขึ้นไป

202
170
8
4

3.72
3.92
3.70
4.30

0.78
0.36
0.16
0.00

4.007

0.008

แตกต่าง

จากตารางที่ 4 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปั จจัยส่วนบุคคล จําแนกตามระดับเงินเดือน
กับระดับผลการปฏิบตั ิงาน พบว่า ในภาพรวมระดับเงินเดือนต่างกัน มีระดับผลการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความสามารถเกี่ยวกับงาน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
ความมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 5 แสดงค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ระหว่างปั จจัยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สมการถดถอย
ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ (R2) และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น (R2-change) ของปั จจัยด้าน
คุณภาพชีวติ ในการทํางานกับผลการปฏิบตั ิงาน
ขั้นที่
ตัวพยากรณ์
1 (5) ด้านบูรณาการทางสังคม
2 (1) ค่าตอบแทนฯ
3 (6) ประชาธิปไตยในองค์การ
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

R
0.510
0.595
0.601

R2
0.260
0.355
0.362

R2-change
0.258
0.351
0.356

S.E.est
0.54213
0.50691
0.50481

F
129.819*
101.343*
69.481*

Sig.
0.000
0.000
0.000

จากตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยหนุคูณ พบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางานที่มี
อิทธิ พล ต่อผลการปฏิบตั ิงานของแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ มี 3 ปั จจัย คือ
(5) ด้านบูรณาการทางสังคม (1) ค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม และ (6) ประชาธิ ปไตยในองค์การ โดยค่า F มี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่วนปั จจัยอื่น ๆ ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 6 แสดงค่าสัมประสิ ทธิความถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ (b) และ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยมาตรฐานของตัวแปรพยากรณ์ (Beta) สําหรับสมการถดถอยที่ใช้พยากรณ์
ผลการปฏิบตั ิงานของแรงงานต่างด้าว ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ
ตัวแปรพยากรณ์
ค่าคงที่ (a)
(5) ด้านบูรณาการทางสังคม
(1) ค่าตอบแทนฯ
(6) ประชาธิปไตยในองค์การ
R2 ที่ปรับแล้ว เท่ากับ 0.362

b
1.671
0.324
0.160
0.102

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Std. Error
0.153
0.035
0.047
0.050

Beta
0.403
0.225
0.131

t
10.9050
9.174
3.439
2.017

Sig.
0.000
0.000
0.001
0.044
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จากตารางที่ 6 แสดงว่า ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อควบคุมตัวแปรพยากรณ์อื่น ๆ ให้คงที่ ตัว
แปรปั จจัยด้าน (5) ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริ มด้านบูรณาการทางสังคม (1) ค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม และ
(6) ลักษณะงานที่ต้ งั อยูบ่ นฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานของ
แรงงานต่างด้าว ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีประสิ ทธิภาพการพยากรณ์ได้ 36.2% นัน่ คือ
ตัวแปรพยากรณ์ท้ งั 3 ร่ วมกันอธิ บายความแปรผันของผลการปฏิ บตั ิงานของแรงงานต่างด้าว ในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร้อยละ 36.2 และสามารถคาดคะเนค่าผลการปฏิบตั ิงานได้จากสมการถดถอย
ดังนี้
สมการถอดถอยในรู ปคะแนนดิบ (b)
Y = 1.671 + 0.324 (ด้านบูรณาการสังคม) + 0.160 (ด้านค่าตอบแทนฯ) + 0.102 (ประชาธิปไตยใน
องค์การ)
สมการถดถอยในรู ปมาตรฐาน (Beta)
Z = 0.403 (ด้านบูรณาการสังคม) + 0.225 (ด้านค่าตอบแทนฯ) + 0.131 (ประชาธิปไตยในองค์การ)

อภิปรายผล

เพศต่างกัน มีระดับผลการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า เพศชาย
ย่อมมีสรี ระที่ใหญ่โต แข็งแรงกว่าเพศหญิง ทําให้สามารถทํางานได้แตกต่างจากเพศหญิง สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) ที่กล่าวว่า เพศและวัย ต่างก็มีผลต่อการทํางาน
อายุต่างกัน มีระดับผลการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เป็ นเพราะว่า วัยต่าง ๆ มี
ผลต่อการทํางาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ซึ่งศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ของพนัก งานบริ ษ ัท ซัน ไชน์ อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด ที่ พ บว่า อายุที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ่ มนวน ทองแสน และนพวรรณ พจน์พิศุทธิ พงศ์ (2559)
ซึ่ งศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานกลุ่มธุรกิจ ผลิตเครื่ องสําอางในเขตจังหวัด
ปทุมธานี ที่พบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฎิบตั ิงานของพนักงานแตกต่างกัน
สถานภาพสมรสต่างกัน มีระดับผลการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน ขัดแย้งกับสมมติฐาน ทั้งนี้ สถานภาพ
สมรสเป็ นเพียงตัวบ่งชี้ สถานทางสังคมเท่านั้น จึ งไม่มีผลต่อความสามารถในการทํางาน สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ปวีณรัตน์ สิ งหภิวฒั น์ (2557) ซึ่งศึกษาเรื่ องแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง ที่พบว่า สถานภาพสมรสต่างกันที่แตกต่างกันมีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ซึ่ งศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่ องจักรสายการผลิ ตในจังหวัดสงขลา ที่ พบว่า สถานภาพ
แตกต่างกันประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
ระดับเงินเดือนต่างกัน มีระดับผลการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เป็ นเพราะว่า
รายได้ที่เพิ่มขึ้นก็มีความรับผิดชอบในการทํางานที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤตชน วงศ์
รัตน์ (2554) ซึ่ งศึ กษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชี วิตในการทํางานกับประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานของ
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พนัก งานในโรงงานอุ ตสาหกรรมการผลิ ต ของจัง หวัดเพชรบุ รี ที่ พ บว่า รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อ นแตกต่ า งกันมี
ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงานของแรงงานต่างด้าว ในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ ระดับความมีนยั สําคัญ 0.05 มี 3 องค์ประกอบด้วยกัน คือ ลักษณะงานมีส่วน
ส่ งเสริ มด้านบูรณาการทางสังคม ค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม และประชาธิ ปไตยในองค์การ โดยสามารถ
ทํานายผลการปฏิ บตั ิงานของแรงงานต่างด้าว ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร้อยละ 36.20
(R2=0.362) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของฐานัส ฮ้อจงเจริ ญ (2560) ซึ่ งศึกษาเรื่ องคุณภาพ
ชี วิตในการทํางานที่ มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลในการให้บริ การของพนักงานศูนย์บริ การบํารุ งรั กษารถยนต์ใน
จัง หวัด นครปฐม พบว่า คุ ณ ภาพชี วิต ในการทํา งานมี อิ ทธิ พ ลต่ อประสิ ทธิ ผลในการให้บริ ก ารของพนักงาน
ศูนย์บริ การบํารุ งรักษารถยนต์ในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ยงั สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ อุสุมา ศักดิ์ไพศาล (2556) ที่พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

ข้ อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและเป็ นธรรม ควรให้ค่าตอบแทนที่ เพียงพอ และสอดคล้องกับ
ความสามารถของแรงงานต่างด้าว
(2) ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ควรดําเนิ นการในเรื่ องของ การจัดหาอุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ที่มีคุณภาพ และป้ องอันตรายจากการทํางาน
(3) ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ควรส่งเสริ มและสนับสนุนให้แรงงานต่างด้าว มี
โอกาสเข้าร่ วมการฝึ กผีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถในการทํางาน
(4) ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน ควรกําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการขึ้นค่าจ้างหรื อเลื่อน
ตําแหน่ง
(5) ด้านลักษณะงานมีส่วนส่ งเสริ มด้านบูรณาการทางสังคม ควรดําเนิ นการในเรื่ องของ การจัดให้มี
กิจกรรมเสริ มสร้างความสัมพันธ์ของแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็ นการสร้างความสามัคคีร่วมแรงร่ วมใจกันปฏิบตั ิงาน
(6) ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ ควรส่ งเสริ มให้แรงงานต่างด้าวได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
เพื่อส่งเสริ มประสิ ทธิภาพขององค์การ
(7) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่ วนตัว ควรส่งเสริ มให้มีวิธีการผ่อนคลายความเครี ยดในการ
ทํางานที่เหมาะสม
(8) ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ควรสนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวมีส่วนช่วยเหลือสังคม
และชุมชน
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2.ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การศึ กษาศึ กษาครั้ งต่อไปควรศึ กษาตัวแปรอื่ น ๆ เพิ่มเติ ม เช่ น สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กร ภาวะผูน้ าํ ของหัวหน้างานหรื อกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้
กรอบแนวคิดในการศึกษามีความกว้าง และครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
(2) งานวิจัยในครั้ งต่อไปอาจจะศึ กษาเรื่ องที่ เกี่ ยวกับแรงงานต่างด้าว ในงานประเภทอื่ น หรื อ
จังหวัดอื่น ๆ
(3) งานวิจยั ในครั้งต่อไปอาจจะศึกษาโดยใช้วธิ ีวจิ ยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก
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การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์กร:กรณี ศึกษา พนักงาน
ตัวแทนสายการบิ นชาวไทยในสายการบิ นต่างชาติที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศไทยโดยตัวอย่างที่ ใช้ใน
การศึกษาที่มากจากพนักงานตัวแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบแห่งหนึ่ง
โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จากนั้นใช้สถิติเชิงพรรณนา และการใช้สถิติข้ นั สู ง Ordered
Logistic Regression ในการวิเคราะห์ตวั อย่างเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ตัวแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศไทย ซึ่ งการศึกษาพบว่าอายุ
ระยะเวลาปฏิ บตั ิงาน รายได้ต่อเดื อน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ในด้านมนุ ษยสัมพันธ์ในองค์กร ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิ การ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านความมัน่ คงในงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นองค์กรควรมีมาตรการต่างๆ ที่ส่งเสริ มปั จจัยต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
ของผูป้ ฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพเพื่อให้องค์กรเจริ ญก้าวหน้าและมัน่ คงต่อไป
คําสําคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร พนักงานตัวแทน สายการบิน

Abstract

The purpose of this study was to investigate the factors determining organizational commitment:
A Case Study of Thai Airline Agents in a Foreign Full Service Air Carrier in Thailand. The samples used were
350 Thai Airline Agents in a Foreign Full Service Air Carrier by using systematic random sampling with cluster
Sampling. This study uses Ordered Logistic Regression for the analysis of the factors determining organizational
commitment. The study found that age, tenure, income monthly and the working environment ( the human
relations in the organization, Compensation and welfare and the progress in the job security) were affected
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organizational commitment which was statistically significant. Therefore, the organization should take measures
that promote the elements and the efficiency of the agents to be effective for the organization to progress.
Keywords: Organizational commitment, Agent, Air Carrier

บทนํา

1.1 ปัญหาและความสําคัญ
ปั จจุบนั เป็ นยุคโลกาภิวตั น์ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วด้วยเทคโนโลยี อันมุ่งพัฒนาไปสู่ การพัฒนาด้าน
ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี แต่อย่างไรก็ตามยังคงเป็ นที่ยอมรับกันว่าทรัพยากรที่มีความสําคัญและมีค่าที่สุด และมีส่วน
สําคัญต่อความอยู่รอดขององค์กร ได้แก่ ทรัพยากรมนุ ษย์ ดังนั้นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ จึ งมีจุดมุ่งหมายที่
สําคัญที่ผบู ้ ริ หารจะต้องรักษาบุคลากรที่มีค่าต่อองค์กร โดยในปั จจุบนั ทุกองค์กรเกิดการตื่นตัวในการสภาวะการ
แข่งขันที่มากขึ้น การดึงดูดทุนทางมนุษย์ที่มีความรู ้ ความสามารถ ให้มาอยูก่ บั องค์กรของตนให้มากที่สุดเพื่อให้
องค์กรมี บุคลากรที่ มีประสิ ทธิ ภาพ จากเหตุการณ์ ดังกล่าว นโยบายการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์จึงมุ่งเน้นให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจในองค์กร โดยองค์กรจะมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น สวัสดิการ
โบนัส เงินเดือน รวมถึงการเสนอแรงจูงใจในการทํางานภายนอกตามหลักมนุษยสัมพันธ์ เช่น สร้างบรรยากาศ
ภายในองค์กรที่ ดีในการทํางานให้แก่ พนักงานในองค์กร และเปิ ดโอกาสให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม เมื่อองค์กร
สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ พนักงานภายในองค์กรจะเกิดความพึงพอใจในการทํางานมาก
ขึ้น อันนําไปสู่ ความผูกพันต่อองค์กรซึ่ งเป็ นความรู ้สึกที่ลึกซึ้ ง โดยเป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกมาในรู ปของการ
ตระหนักในการทํางาน ภูมิใจในการเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรในการทํางาน อันนําไปสู่ประสิ ทธิภาพขององค์กร
ทรัพยากรมนุษย์ถือได้วา่ มีบทบาทสําคัญที่จะทําให้เกิดการผลักดันให้องค์กรสามารถดําเนินกิจกรรมให้
ประสบความสํา เร็ จ ตามเป้ า หมายอย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพได้ ดัง นั้น บุ ค ลากรที่ จะเข้า มาช่ ว ยพัฒ นาองค์ก ารให้
ดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิ ดผลสําเร็ จนั้น จะต้องเป็ นบุคคลที่ มีความสามารถ ความรู ้ และสร้าง
คุณค่าให้กบั ระบบการบริ หารงาน เพื่อให้สามารถดําเนิ นกิจกรรมให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร โดยองค์กร
จะต้องสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงาน และมีการส่ งเสริ มพัฒนาให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การพร้อมที่จะ
พัฒ นาองค์ ก ารอย่ า งเต็ ม ความสามารถ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมาย และวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ อ งค์ ก รกํา หนด
ในขณะเดี ยวกันองค์กรพร้ อมที่ จะดํารงรั กษาไว้ซ่ ึ งบุ คลากรที่ มีคุณค่าขององค์าร ดังนั้นทรั พยากรมนุ ษย์ที่ มี
ความผูกพันต่อองค์การจะปฏิบตั ิงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพอีกด้วย
ความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาํ คัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร และช่วย
ลดปั ญหาการลาออกของบุคลากร จึ งถือได้ว่าความผูกพันในองค์กรมีบทบาทสําคัญที่ ทาํ ให้เกิ ดการผลักดันให้
องค์กรสามารถดําเนินกิจกรรมให้ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมาย และเกิดประสิ ทธิ ภาพได้ ดังนั้นบุคลากรที่จะ
เข้ามาช่วยพัฒนาองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้นจะต้องเป็ นบุคคลที่มี ความรู ้ ความสามารถ และสร้างคุณค่าให้กบั
ระบบการบริ หารงาน เพื่อให้สามารถดําเนินกิจกรรมให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
การเจริ ญเติบโตขององค์กรธุรกิจข้ามชาติในปั จจุบนั มีการเจริ ญเติบโตในทุกๆปี ตั้งแต่การเปิ ดการค้าเสรี
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน รวมทั้งระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ที่จะเห็นถึงจํานวนบริ ษทั ข้ามชาติ
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ที่เข้ามาลงทุนในประเทศมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (พงษ์เทพ เงาะด่วน, 2560) การให้ความสําคัญกับบุคลากร
โดยองค์กรจะต้องสร้างแรงจูงใจให้กบั บุคลากร และมีการส่ งเสริ มพัฒนาให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร
และมีพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบตั ิงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในองค์กรธุรกิจข้ามชาติ
ที่มีวฒั นธรรมที่มีความแตกต่างระหว่างองค์กรกับบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานจึงเป็ นสิ่ งสําคัญของผูบ้ ริ หารองค์กรธุรกิจ
ข้ามชาติอย่างยิ่ง เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ที่องค์กรธุ รกิจข้ามชาติกาํ หนด ในขณะเดี ยวกันก็
พร้อมที่จะดํารงรักษาไว้ซ่ ึงการเป็ นบุคลากรที่มีคุณค่าขององค์กร ดังนั้นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความผูกพันต่อองค์กร
จะปฏิ บัติง านให้องค์กรได้อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ พฤติ ก รรมที่ ไม่ พึ งประสงค์ลดลง และเกิ ด ความพร้ อมที่ จะ
ปฏิ บตั ิงานให้กบั องค์กรได้เสมือนเป็ นครอบครัวที่มีสมาชิ กและคนในครอบครัวที่ แตกต่างและหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (ทรงวุฒิ แก้วกรม, 2546)
จากประเด็นองค์กรธุรกิจข้ามชาติกบั กับองค์กรธุรกิจตัวแทนที่บุคลากรที่เป็ นคนพื้นถิ่นในประเทศนั้น
ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่ จะทําการศึ กษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในองค์กรธุ รกิ จข้ามชาติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสายการบินต่างชาติที่ดาํ เนิ นธุรกิจในประเทศไทย เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญในการพัฒนาองค์กรให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพดําเนินกิจกรรมภายในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ในการวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาความผูกพันต่อองค์กร:
กรณี ศึกษา พนักงานตัวแทนสายการบินชาวไทยในสายการบิ นต่างชาติที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศไทย
จําแนกตามลักษณะ และนําผลจากการศึกษาที่ได้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มความผูกพันต่อองค์กร
ต่อไปในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานปฏิบตั ิการ: กรณี ศึกษา
พนักงานตัวแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศไทย
2) เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานปฏิบตั ิการ: กรณี ศึกษา
พนักงานตัวแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศไทย
1.3 ขอบแขตการวิจยั
การวิจัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้ทาํ การศึ ก ษาองค์ประกอบที่ มี อิทธิ พ ลต่อ ความผูก พัน ต่อ องค์ก ร:กรณี ศึกษา
พนักงานตัวแทนสายการบิ นชาวไทยในสายการบิ นต่างชาติที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศไทย โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานตัวแทนสายการบิ น (Airline Agents) ที่ ปฏิ บตั ิหน้าที่ ณ ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ จากการสุ่ มตัวอย่างเป็ นแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใช้แบบสอบถามทําการสอบถามพนักงาน
ตัวแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศไทย ระหว่างเดือน มีนาคม –
เมษายน 2562 โดยผูว้ จิ ยั ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และ สถิติเชิงอนุมานโดยวิธี Ordered Logistic
Regression ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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1.4 กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
รายได้ต่อเดือน และ ฝ่ ายงานที่สงั กัด
สภาพแวดล้อมของงาน ประกอบด้วย ดังนี้
1) การได้รับการยอมรับ
2) มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3) ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
วิธีด4)าํ เนิความก้
นงานวิ
จยั าในงาน
าวหน้
5) ความมัน่ คงในงาน
6) ความปลอดภัยในการทํางาน

ตัวแปรตาม
ความผูกพันต่อองค์กร
ประกอบด้วย ดังนี้
1) ความภาคภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่ง
ขององค์การ
2) ความเชื่ อมัน่ ศรัทธาในนโยบาย
และเป้ าหมายขององค์การ

2.1 แบบแผนการวิจยั
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร: กรณี ศึกษา พนักงานตัวแทนสายการบินชาวไทยในสายการ
บิ นต่างชาติ ที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศไทยเป็ นการศึ กษาโดยการวิจัยแบบเชิ งปริ มาณ (Quantitative
Research) ด้วยรู ปแบบการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2562
2.2 ประชากรและตัวอย่ าง
การคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างทราบจํานวนประชากรของ Taro
Yamane (Yamane, 1973 อ้างใน กัลยา วานิ ชบัญชา, 2549) แทนค่าโดยใช้สูตรที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95ค่า
ความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยใช้กลุ่มประชากรที่เป็ นพนักงานตัวแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติ
ที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศไทยจํานวน 865 คน จะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็ น 350 ตัวอย่าง โดยใช้วธิ ีทาํ
การสุ่มแบบเป็ นระบบ (Systematic Random Sampling) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เพื่อเลือก
จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นแผนกต่างๆจํานวน 3 แผนก ได้แก่ ฝ่ ายบริ การผูโ้ ดยสาร ฝ่ ายการบริ การคลังสิ นค้าและ
ฝ่ ายบริ การลานจอด
2.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้ขอ้ มูลบางส่วนจากแบบสอบถามเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กร ของสายการบินในประเทศไทย” ของผูว้ ิจยั ซึ่ งผ่านการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิ และตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเครื่ องมือ โดยได้ค่าความเชื่อมัน่ Cronbach’s Alpha ที่ 0.812 เป็ นเคริ่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้ แ บบสอบถามในการเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งกรอกคํา ตอบเอง (SelfAdministered) ซึ่ งแบบสอบถามในส่ ว นที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ข องผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา รายได้ และข้อจํากัดทางกายภาพ ลักษณะ
คําถามเป็ นแบบสํารวจรายการ (Check list) ส่วนแบบสอบถามในส่วนที่ 2 เป็ นแบบคําถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อ
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องค์ก ร โดยเป็ นลัก ษณะคํา ถามเป็ นแบบ Likert Scale 5 ระดับ แต่ ถ ้า ในกรณี ก ลุ่ ม ตัว อย่า งไม่ ส ามารถกรอก
แบบสอบถามได้ผู ้วิ จัย จะทํา การเก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้วิ ธี ส อบถามในแบบสอบถามและบัน ทึ ก ข้อ มู ล ลงใน
แบบสอบถามและนําแบบสอบถามที่ได้มาทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งใช้สถิติดงั นี้
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิ บายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถามส่ วนที่ 1 ลักษณะ
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน สายงานหรื อฝ่ ายในการปฏิบตั ิงาน
และรายได้ต่อเดือน
1.2 ค่าเฉลี่ ย (Mean) เพื่อใช้ในการอธิ บ ายลักษณะข้อ มูลจากแบบสอบถามส่ วนที่ 2 ความ
คิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย บรรยากาศในการทํางาน ความสัมพันธ์
ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงาน ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจ
ต่อการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของบริ ษทั ตัวแทนสายการบิ นแห่ งหนึ่ งประกอบด้วย ด้านการสรรหาและการ
คัดเลือกบุคลากร ด้านการจ่ายค่าตอบแทน ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ด้านขวัญและกําลังใจ และส่ วนที่ 4
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานตัวแทนสายการบิ นชาวไทยในสายการบิ นต่างชาติ ที่ให้บริ การเต็ม
รู ปแบบในประเทศไทยประกอบด้วย ด้านปริ มาณงาน ด้านคุณภาพ ด้านผลผลิต

ผลการวิจัย

3.1 การวิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปทางประชากร

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง (n=350)
คุณลักษณะข้ อมูล (n=350)

ร้ อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
อายุเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า/แยกกันอยู่
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

ค่ าเฉลีย่

49.3
50.7
28.25ปี
8.0412
47.8
52.2
97.3
2.7
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คุณลักษณะข้ อมูล (n=350)

รายได้ต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ฝ่ ายงานที่สังกัด
การบริ การผูโ้ ดยสาร
การบริ การคลังสิ นค้า
การบริ การลานจอด
สภาพแวดล้อมของงาน
ด้านการได้รับการยอมรับ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านความก้าวหน้าในงาน
ด้านความมัน่ คงในงาน
ด้านความปลอดภัยในการทํางาน
ความผูกพันต่ อองค์ กร
ด้านความภาคภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
ด้านความเชื่อมัน่ ศรัทธาในนโยบายและเป้าหมายขององค์กร

ร้ อยละ

ค่ าเฉลีย่
24,578.56 บาท
10,345.484

64.75
15.26
20.49
3.56
4.06
2.67
3.75
3.02
4.02
3.74
3.96
3.52

โดยพิจารณาลักษณะทัว่ ไปทางประชากรพบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นพนักงานตัวแทนสายการบินชาว
ไทยในสายการบินต่างชาติที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศไทยพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่ร้อยละ 50.7 มี
อายุเ ฉลี่ ย 28.25 ปี ส่ ว นใหญ่ สถานภาพสมรส เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี สถานภาพสมรส ที่ ร้ อ ยละ 52.2 มี ร ะดับ
การศึกษาที่ระดับปริ ญญาตรี ที่ร้อยละ 97.3 ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานเฉลี่ย 5.25 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 24,578.56
บาท ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานบริ การผูโ้ ดยสาร ที่ร้อยละ 64.75
ส่วนความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของงานด้านต่างๆพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้าน
การได้การยอมรับในระดับมากที่ ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.56 ในด้านมนุ ษยสัมพันธ์ในองค์กรในระดับมากที่ สุดที่ ค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.06 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการในระดับปานกลางที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.67 ด้านความก้าวหน้าใน
งานในระดับมากที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75 ด้านความมัน่ คงในงานในระดับปานกลางที่คา่ คะแนนเฉลี่ย 3.02 และด้าน
ความปลอดภัยในการทํางานที่ ระดับมากที่ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.02 รวมทั้งระดับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมที่
ระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.74 หากมองถึงความผูกพันในองค์กรในแต่ละด้านนั้น ด้านความภาคภูมิใจที่เป็ น
ส่ วนหนึ่ งขององค์กรมีระดับที่ มากที่ สุด ที่ ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.96 และ ด้านความเชื่ อมัน่ ศรัทธาในนโยบายและ
เป้ าหมายขององค์กรอยูใ่ นระดับมากที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.52
3.2 การตรวจสอบความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้น (Multicolinearity) ของตัวแปรอิสระที่เป็ นองค์ประกอบ
ที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันในองค์กร: กรณี ศึกษา พนักงานตัวแทนสายการบิ นชาวไทยในสายการบินต่างชาติที่
ให้บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศไทย
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การตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่จะนําไปเป็ นตัวแปรใน
การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิ สติ ก (Logistic Regression Analysis) โดยเกณฑ์ที่จะพิจารณาตัวแปรที่ เหมาะสม
สามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ ก็คือ จะมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ร่วม (Correlation) ระหว่างคู่ตวั แปรที่มี
ความสัมพันธ์กนั น้อยกว่า 0.75 หากมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 นัน่ หมายความว่าตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระคู่
นัน่ จะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสู ง ซึ่ งอาจก่อให้เกิดปั ญหาด้านความสัมพันธ์พหุ ร่วมเชิงเส้น (Multicolinearity)
ซึ่ งจากการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ร่วม (Correlation) ระหว่างคู่ตวั แปรต้นหรื อตัวแปรอิสระพบว่า ตัว
แปรต้นหรื อตัวแปรอิสระมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ตํ่ากว่า 0.50 ทุกตัว นัน่ หมายถึงตัว
แปรต้นหรื อตัวแปรอิสระเป็ นอิสระต่อกันมีความสัมพันธ์กนั ตํ่าจึงสามารถใช้เป็ นตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระใน
การหาองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานปฏิบตั ิการ: กรณี ศึกษา พนักงานตัวแทน
สายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศไทย
3.3. การทดสอบตัวแบบการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม (Parallel Line Test) เพื่อดูความเหมาะสมของการใช้
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
การทดสอบตัวแบบการวิเคราะห์ที่เหมาะสม (Parallel Line Test) เพื่อดูความเหมาะสมของการใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์ผลจาก คําสัง่ omodel พบว่า ค่า
prob chi2 ได้ค่า 0.82674 ซึ่ งหมายความว่าไม่มีนยั สําคัญ แสดงว่าแบบจําลองที่ใช้ cumulative logit function โดย
กําหนดให้ ค่าของ regression coefficients ของตัวแปรอิสระทุกตัวคงที่ ในขณะที่ intercept มีค่าเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่ กับระดับของตัวแปรตาม หรื อที่รู้จกั กันในนาม proportional odds model มีความเหมาะสม และให้ผลทาง
สถิตที่ไม่แตกต่างไปจากแบบจําลองที่กาํ หนดให้ท้ งั regression coefficients ของตัวแปรอิสระ และ/หรื อ intercept
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเป็ นเช่นนี้ การใช้ Ordered Logistic Regression ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระที่กาํ หนดกับตัวแปรตามที่มีค่าแบ่งออกเป็ นระดับมีความน่าเชื่อถือในทางสถิติ
3.4 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลและการแปลผลองค์ประกอบที่ มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร: กรณี ศึกษา พนักงานตัวแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศ
ไทยด้วยการวิเคราะห์ Ordered Logistic Regression
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผลองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์กร:กรณี ศึกษา พนักงาน
ปฏิบตั ิการชาวไทยในสายการบินต่างชาติแห่งหนึ่ง ด้วยการวิเคราะห์ Ordered Logistic Regression
ตัวแปรอิสระ

Odd Ratio

เพศ
ชาย (กลุ่มอ้างอิง)
หญิง
อายุ
สถานภาพสมรส
โสด (กลุ่มอ้างอิง)
สมรส

1.0652
1.0157**
1.0583
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ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี (กลุ่มอ้างอิง)
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
รายได้ต่อเดือน
ฝ่ ายงานที่สังกัด
การบริ การผูโ้ ดยสารภาคพื้น (กลุ่มอ้างอิง)
การบริ การคลังสิ นค้า
การบริ การลานจอด
ความพึงพอใจสภาพแวดล้อมของงาน
ด้านการได้รับการยอมรับ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านความก้าวหน้าในงาน
ด้านความมัน่ คงในงาน
ด้านความปลอดภัยในการทํางาน

1.1453
1.0021***
1.5273***
0.9784
1.0245
1.0523
1.0071*
1.5722**
1.4123**
1.1002*
1.2623
350
0.0000
0.2358
-646.85715

Sample size
Prob>chi2
Pseudo-R2
Log likelihood
*p-value=.10 **p-value=.05 ***p-value=.01

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิ บายการผันแปรของความผูกพันต่อองค์กร:
กรณี ศึกษา พนักงานตัวแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศไทยได้
ร้ อยละ 23.58 และผลการวิเคราะห์พบว่า อายุของพนักงานที่ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี จะมี โอกาสที่ จะมี ระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น 1.0157 เท่า (ค่า Odd Ratio =1.0157) ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้นใน
แต่ละปี จะมีโอกาสที่จะมีระดับความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น 1.0021 เท่า (ค่า Odd Ratio =1.0021) รายได้ต่อเดือน
ของพนักงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละหน่วยจะมีโอกาสที่จะมีระดับความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น 1.5273 เท่า (ค่า Odd
Ratio =15273) ระดับความพึงพอใจสภาพแวดล้อมของงานด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรของพนักงานที่เพิม่ ขึ้นใน
แต่ละหน่ วยจะมี โอกาสที่ จะมี ระดับความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น 1.0071 เท่ า (ค่า Odd Ratio =1.0071) ระดับ
ความพึงพอใจสภาพแวดล้อมของงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละหน่วยจะมี
โอกาสที่ จ ะมี ร ะดับความผูกพัน ต่อ องค์ก รเพิ่ ม ขึ้ น 1.5722 เท่ า (ค่ า Odd Ratio =1.5722) ระดับ ความพึงพอใจ
สภาพแวดล้อมของงานด้านความก้าวหน้าในงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละหน่ วยจะมีโอกาสที่จะมีระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น 1.4123 เท่า (ค่า Odd Ratio =1.4123) ระดับความพึงพอใจสภาพแวดล้อมของงาน
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ด้านความมัน่ คงในงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละหน่วยจะมีโอกาสที่จะมีระดับความผูกพันต่อองค์กรเพิม่ ขึ้น
1.1002 เท่า (ค่า Odd Ratio =1.1002)

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

4.1 อภิปรายผล
1) อายุ และระยะเวลาการปฏิ บัติงาน จากการทดสอบความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อ
องค์กร:กรณี ศึกษา พนักงานตัวแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศ
ไทยจากการวิจยั พบว่า อายุและระยะเวลาการปฏิบตั ิงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ของ พนักงานตัวแทนสายการบินชาว
ไทยในสายการบินต่างชาติที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศไทย ส่ งผลให้มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Buchanan (1974) ที่ พบว่า ผูท้ ี่ มีอายุสูงจะมีความรู ้สึกว่า
ตนเองเป็ นที่น่าสนใจของหน่วยงานมีความคุน้ ชินและสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ดีกว่าผูท้ ี่มีอายุ
น้อย หรื อผูท้ ี่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่า และงานวิจยั ของ ประยงค์ มีผล (2545) พบว่า ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ย
กว่ามีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าผูท้ ี่มีอายุมากกว่า และงานวิจยั ของ กรกฎ พลพานิ ช (2551) พบว่า ลักษณะ
ส่วนบุคคล ได้แก่ อายุที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
2) รายได้ต่อเดื อน จากการทดสอบความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อองค์กร:กรณี ศึ ก ษา
พนักงานตัวแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศไทย จากการวิจยั
พบว่า รายได้ต่อเดื อนที่ เพิ่มขึ้ นในแต่ละปี ของพนักงาน ส่ งผลให้มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Allen and Meyor (1990) ที่พบว่า ผูท้ ี่มีรายได้สูงจะมีความรู ้สึกว่า
ตนเองเป็ นบุคคลที่มีคุณค่าของหน่วยงาน และงานวิจยั ของ พงษ์เทพ เงาะด่วน (2560) พบว่า ผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ยกว่า
จะมีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าผูท้ ี่มีรายได้มากกว่า และงานวิจยั ของ กรกฎ พลพานิช (2551) พบว่า เศรษฐ
ฐานะ ได้แก่ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
3) สภาพแวดล้อมของงาน ในภาพรวมลักษณะงานที่ปฏิบตั ิที่แตกต่างกันของ พนักงานตัวแทนสาย
การบิ นชาวไทยในสายการบินต่างชาติที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศไทยส่ งผลให้มีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Steers (1973) ซึ่งพบว่าความน่าเชื่อถือ และการ
พึ่งพาได้ขององค์กร มีอิทธิ พลต่อระดับความผูกพันของสมาชิกในองค์กร กล่าวคือหากสมาชิกรู ้สึกว่าองค์กรที่
ตนทํางานอยู่มีความน่ าเชื่ อถือและมัน่ คง พนักงานจะรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การ และมีความรู ้สึกผูกพันต่อ
องค์การตามไปด้วย ส่วนเรื่ องความมัน่ คงในการทํางาน พบว่า หากองค์กรไม่สามารถสร้างความรู ้สึกมัน่ คงในการ
ทํางานภายในองค์การได้ ซึ่ งจะเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้พนักงานลาออก หรื อโอนย้ายไปจากองค์กร หรื อไม่อยาก
มาทํา งานโดยการขาดงาน ลางานบ่ อ ย ๆ และงานวิ จัย ของ นภาเพ็ญ โหมาศวิ น (2554) ที่ พ บว่า ปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ด้านลักษณะงาน (งานที่ทา้ ทาย โอกาสก้าวหน้า การมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารงาน และงานที่ ติดต่อกับผูอ้ ื่ น) ด้านประสบการณ์ ที่ได้รับจากการทํางาน (ทัศนคติ ของกลุ่มเพื่อน
ร่ ว มงาน ความน่ า เชื่ อ ถื อ และพึ่ ง พาได้ข ององค์ก ร ระบบพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ และความสัม พัน ธ์ กับ
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน) และเมื่อทดสอบเป็ นรายด้าน พบว่า ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิที่แตกต่างกันส่งผลให้
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติหรื อไม่แตกต่างกัน ใน 5 ด้าน คือ 1) ด้านการได้รับ
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การยอมรับ 2) ด้านความเชื่อมัน่ ศรัทธาในนโยบายและเป้ าหมายขององค์กร 3) ด้านความภาคภูมิใจที่เป็ นส่ วน
หนึ่งขององค์การ 4) ด้านความมัน่ คงในงาน รวมถึง 5) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ส่วนลักษณะงานที่ปฏิบตั ิที่
แตกต่างกันส่งผลให้มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
4.2 ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
4.2.1 อายุและระยะเวลาปฏิ บตั ิงาน มี ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร โดยเฉพาะพบว่า
ระดับความผูกพันต่อองค์กรจะเพิ่มขึ้นตามอายุ และระยะเวลาปฏิบตั ิงานที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ผูบ้ ริ หารระดับสูงจึงควร
ให้ความสําคัญในเรื่ องนี้ให้มากขึ้น สร้างบรรยากาศการทํางานมีความสมานสามัคคีเห็นอกเห็นใจกันรักกันเหมือน
พี่นอ้ ง สร้างความประทับใจให้อบอุ่นเหมือนเป็ นครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรให้
มากขึ้น ด้วยการสื่ อสารให้พนักงานทั้งองค์กรได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร อาจจัดการอบรมหรื อสร้าง
กิจกรรมระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงาน รวมถึงเพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ให้กบั พนักงานได้รับความรู ้ใหม่ ๆ ทัน
ต่อยุคสมัย จัดสัมมนาหรื อกิจกรรมสันทนาการระหว่างหน่วยงาน โดยจัดกิจกรรมที่มุง้ เน้นให้พนักงานทุกระดับมี
ส่วนร่ วม เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น เป็ นต้น
4.2.2 รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร โดยเฉพาะพบว่าระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรจะเพิ่มขึ้นรายได้ต่อเดือนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ผูบ้ ริ หารระดับสู งจึงควรให้ความสําคัญในเรื่ องนี้ ให้มากขึ้น
การให้ผลตอบแทนแก่พนักงานจึ งป็ นส่ วนสําคัญในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานอันจะส่ งผลต่อความ
ผูกพันในองค์กรในที่สุด ดังนั้นการให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานที่เหมาะสมต่อสภาพการทํางาน ปริ มาณงานจึงเป็ น
สิ่ งสําคัญในการรักษาบุคลากรซึ่งเป็ นทรัพยากรที่มีค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับของค่าตอบแทนกับ
องค์กรที่เป็ นคู่แข่ง หรื อองค์กรที่ดาํ เนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันเพื่อเป็ นการลดอัตราการลาออกของบุคลากรไปสู่
องค์กรที่เป็ นคู่แข่งขัน เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กบั องค์กรอีกด้วย
4.1.3 สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 2) ด้านความก้าวหน้าในงาน 3) ด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร และ 4) ด้านความมัน่ คง
ในการทํางาน ซึ่ งในความเป็ นจริ งงานทุกด้านมีความสําคัญเท่าเที ยมกัน เพราะงานทุกด้านจะมีความสัม พันธ์
เกี่ยวเนื่ องกัน และเป็ นพลังขับเคลื่อนองค์กรร่ วมกัน ดังนั้น ผูบ้ ริ หารระดับสู งจึงควรมีความยุติธรรมและยึดหลัก
ธรรมาภิบาลให้มากขึ้น ส่งผลให้พนักงานที่รักเคารพศรัทธาต่อองค์การ และมุ่งมัน่ ตั้งใจทุ่มเททํางานหากองค์การ
เสี ยขวัญและกําลังใจในการทํางาน ก่อให้เกิดการแบ่งแยก อันจะทําให้บรรยากาศการทํางานภายในองค์การการ
ทํางานไม่ราบรื่ น ไม่เกิดความสามัคคี ประสิ ทธิ์ภาพและประสิ ทธิผลของงานด้อยลง ซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลให้คู่
แข่งขันอาจแทรกเข้ามาแย่งส่ วนแบ่งทางการตลาดอีกทั้งอาจส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานขององค์กร
ลดลงอีกด้วย
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บทคัดย่ อ

การท่องเที่ยวถือเป็ นศาสตร์ ที่ผสมผสานกับแนวคิดทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
บริ หารธุ รกิ จและวิทยาศาสตร์ การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวจะต้องศึกษาทางด้าน แนวคิด เครื องมือในการ
จัดการการท่องเที่ ยว รวมทั้งต้องพิจารณากับประเด็นที่ ตอ้ งการศึ กษา แต่อย่างไรก็ตามการศึ กษาการท่องเที่ ยว
จะต้องเข้าใจรากฐากของการท่องเที่ยว โดยพิจารณาจาก องค์ประกอบที่สาํ คัญทุกมิติ มิติแรกคือด้านความต้องการ
หรื อพฤติกรรมการท่องเที่ยว มิติท่ี สองคือด้านการตอบสนอง โดยใช้องค์ประกอบทางด้านการท่องเที่ยวได้แก่
การเข้าถึง สถานที่พกั สถานที่ท่องเที่ยวหรื อทรัพยากรการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว อาหารเครื่ องดื่ม สิ นค้า
ที่ ระลึก และการบริ การนําเที่ ยว ส่ วนมิติสุดท้ายคือการสนับสนุ น จากนโยบาย งบประมาณ การบริ หารจัดการ
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน นอกจากนี้ยงั ต้องพิจารณาจากปั จจัยภายนอกที่เข้ามากระทบ เช่น
ภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (PEST) อีกด้วย ทั้งสามมิติจะต้องอาศัยการบริ หารจัดการที่
เหมาะสมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ดังนั้นการบริ หารจัดการจะต้องมีความยืดหยุน่ และแข็งในเวลาเดียวกันเพื่อ
จุดหมายคือ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และการได้ประโยชน์ของทุกฝ่ าย

Abstract

The Tourism are combine many concepts such as Social Science, Humanities Science, Economics,
Business management and Science. Objective of tourism development must be study concept and tools of tourism
management. However, tourism studies understand with tourism practice with three dimensions. First dimension,
Demand side or Tourist behavior. Second dimension, Supply side or tourism elements are tourism accessment,
accommodation, tourism attractions or tourism resources, tourism activities, food and beverage, souvenirs and
tourism services. Last dimension, Support side or Tourism Policies, Tourism Budgets and Tourism Management
from Government sector, Private sector and communities sector. It also needs to be considered by the external
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factors that affect such as economic factor, political factor, social factor and technology factor. The three
dimensions must be appropriated management for tourism force. The Management are flexible and strength for
same goal including tourist satisfaction, tourism conversation and tourism benefit of any section.

บทนํา

การท่องเที่ยวถือเป็ นสหวิทยาการ ที่ผสมผสานองค์ความรู ้ทางด้านการจัดการ การตลาด สังคมวิทยา การ
บริ การ เข้าด้วยกันภายในการตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ดังนั้นการศึกษาการท่องเที่ยวจะต้องเริ่ ม
จากการศึกษาประวัติศาสตร์ (History) หรื อภาพจําในอดีต (Retro) เพื่อสะท้อนถึงปั จจุบนั และอนาคต โดยมีความ
เกี่ยวเนื่องของข้อมูลทั้งในระดับมหาภาคและจุลภาค การท่องเที่ยวมีประวัติอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยกรี กและโรมัน
โดยเริ่ มต้นจากการเดิ นทางการเพื่อการขยายอํานาจ หรื อการเดิ นทางเพื่อทําการค้าขาย ทําให้เกิ ดเส้นทางการ
ท่ องเที่ ยวที่ สําคัญในอดี ตคื อ เส้นทางสายไหมที่ เ ชื่ อ มตะวัน ออกและตะวัน ตก (Silk road) และเส้นทางเพื่ อ
แสวงหาดินแดนบนเส้นทางเดินเรื อของมาโคโบโล รวมแม้กระทั้งแนวคิดการขยายอาณาเขตของอาณาจักรขอม
โบราณ โดยการสร้ างปราสาทหิ นในพื้นที่ ที่อาณาจักรขอมที่ มีศูนย์กลางอยู่ที่ นครวัดและแพร่ กระจายไปยัง
ดิ นแดนสุ วรรณภูมิ ผ่านที่ คา้ งแรมของนักแสวงบุ ญ พ่อค้า เป็ นต้น ดังนั้นระบบการท่ องเที่ ยว จะเริ่ มต้นจาก
องค์ประกอบของการเดินทาง ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างจุดหมายของการเดินทาง เส้นทาง สถานที่พกั อาหารและ
เครื่ องดื่ม ข้อมูลของเส้นทาง จุดแวะระหว่างทางหรื อแหล่งท่องเที่ยว การคมนาคม สิ นค้าที่ระลึก เป็ นต้น และได้มี
ขยายกรอบของพรมแดนความรู ้ดา้ นการท่องเที่ยวออกไป เป็ นการสร้างความสะดวกสบายในมิติต่างๆ เช่น การ
บริ การของสถานที่พกั การแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว การผ่อนคลายในการเดินทาง เช่นการนวด สปา เป็ นต้น
การดําเนิ นการท่องเที่ยวให้ประสบความสําเร็ จต้องอาศัยแนวคิดของการบริ หารจัดการ การตลาด การ
กําหนดนโยบายทางด้านการท่องเที่ยว การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก หรื อการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยว
มาเป็ นการเชื่ อมส่ งต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรื อพฤติกรรมของนักท่องเที่ ยว รวมถึง
ตอบสนองต่อส่ วนสนับสนุ นทางด้านการท่องเที่ยว ส่ งผลให้การท่องเที่ยวเป็ นองคาพยพไปด้วยกัน นอกจากนี้
ทางองค์การท่องเที่ยวโลก (www.unwto.org) ได้มีการกําหนดรู ปแบบการท่องเที่ยวได้ 3 รู ปแบบหลัก ได้แก่ 1)
รู ปแบบการท่องเที่ ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) 2) รู ปแบบการท่องเที่ ยวในแหล่งวัฒนธรรม
(cultural based tourism) และ3) รู ปแบบการท่ องเที่ ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) ซึ่ งแต่ล ะ
รู ปแบบสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. รู ปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(ecotourism) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism) การท่องเที่ยวเชิงธรณี วทิ ยา (geo-tourism) การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro tourism) การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (astrological tourism)
2. รู ปแบบการท่องเที่ ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism) ประกอบด้วย การท่องเที่ ยวเชิ ง
ประวัติศาสตร์ (historical tourism) การท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism)
การท่องเที่ยวชมวิถีชีวติ ในชนบท (rural tourism / village tourism)
3. รู ปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิ ง
สุขภาพ (health tourism) การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism) การท่องเที่ยวเพื่อศึกษา
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กลุม่ ชาติพนั ธุ์หรื อวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (ethnic tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism) การท่องเที่ยวแบบ
ผจญภัย (adventure travel) การท่องเที่ ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์ มสเตย์ (home stay & farm stay) การท่องเที่ ยว
พํานักระยะยาว (longstay tourism) การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (incentive travel) การท่องเที่ ยวเพื่อการประชุม
(MICE หมายถึง M=meeting/I= incentive/ C=conference / E=exhibition) นอกจากนี้ ยงั มีการท่องเที่ยวที่ผสมผส
นาจากความต้องการของนักท่องเที่ยวหรื อสภาพของแหล่งท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร (eco–
agro tourism) การท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรและประวัติศาสตร์ (agro-historical tourism) การท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศและ
ผจญภัย (eco-adventure travel) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรณี วิท ยาและประวัติ ศ าสตร์ (geo- historical tourism) การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม (agro-cultural tourism) การท่องเที่ยวสี เขียว (Green tourism) การท่องเที่ยวใน
แหล่งประวัติศาสตร์ สงคราม (War tourism) การท่องเที่ ยวเชิ งอาสาสมัคร (Volunteer tourism) เป็ นต้น สําหรับ
รู ปแบบการท่องเทียวในความสนใจพิเศษ จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการท่องเที่ยวโดยมีรากฐานจากการ
ท่องเที่ยวเดิมและผสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่นการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ มีรากฐานจาการท่องเที่ยว
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (อาหาร อากาศ) รวมกับการกระแสการดูแลด้านสุขภาพของนักท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยวให้ประสบความสําเร็ จ จะต้องอาศัยองค์ความรู ้ที่เกี่ ยวข้อง จํานวนมากดังนั้น
การศึกษาการท่องเที่ยวจะต้องแบ่งออกเป็ นแนวคิดดังต่อไปนี้
มุมมองด้านการท่ องเที่ ยว มี ความสําคัญมากโดยเฉพาะการกําหนดนิ ยามของการเดิ นทางท่องเที่ ยว
เนื่ อ งจากองค์ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลก (UNWTO) ได้ก ํา หนด 4 ประเภทคื อ 1) การท่ อ งเที่ ย วระหว่างประเทศ
(International tourism) 2) การท่องเที่ ยวส่ วนภูมิภาค (Internal tourism) 3) การท่องเที่ ยวภายในประเทศ (Domestic
tourism) และ 4) การท่องเที่ยว นอกภูมิภาค (National tourism) (Goeldner,C. R. & Ritchie, J.R.B. (2012).Tourism :
Principles, Practices, Philosophies. 12th ed. New York: John Wiley & Sons.)
องค์ ป ระกอบของการท่ อ งเที่ ย วและการจัด การการท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย 1) นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
2) ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ ม (ให้รวมสถานที่ ทางวัฒนธรรมหรื อประวัติศาสตร์ หรื อชุ มชนด้วย)
3) โครงสร้างสาธารณูปโภค 4) การดําเนินการด้านการท่องเที่ยว (ประกอบด้วย การขนส่ง อาหารและเครื่ องดื่ม ที่
พัก สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว การนันทนาการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กิจกรรมบันเทิงและการค้า
การลงทุนและการบริ การ) 5) การวางแผน กระบวนการการพัฒนา การโฆษณา การตลาดการท่องเที่ยว การพัฒนา
บุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและการจัดองค์กรของหน่วยงานทางด้านการท่องเที่ยว (Goeldner,C. R. & Ritchie,
J.R.B. (2012).Tourism : Principles, Practices, Philosophies. 12th ed. New York: John Wiley & Sons.)
สิ่ งสําคัญคือการกําหนดนิ ยาม การให้ความหมาย เนื่ องจากการดําเนิ นการใด หากนิ ยาม หรื อการให้
ความหมายไม่ชดั เจน จะทําให้การนําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ แนวคิดที่สาํ คัญคือ การท่องเที่ยว หมายถึงการ
เดินทางจากที่พกั ไปยังปลายทาง โดยนิ ยามบางช่วงได้กาํ หนดระยะทางไว้เช่นอย่างน้อย 100 กิโลเมตร หรื อต้อง
ข้ามแดน รวมถึ งการกําหนดระยะเวลาในการท่องเที่ ยวต้องมากว่า 6 ชั่วโมงถึ งจะนับเป็ นการเดิ นทางในการ
ท่องเที่ยว ในปั จจุบนั ลักษณะการท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
เกิดขึ้นใหม่จาํ นวนมาก การคมนาคมดีข้ ึน รวมถึงสถานที่บางแห่งเช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว ก็กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหรื อจุดหลักในการทํากิจกรรมการท่องเที่ยวในยุคปั จจุบนั ที่มากับแนวคิดที่
เรี ยกว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) รวมถึงพฤติกรรมการทํางานของคนในปั จจุบนั มีภาวะที่
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เร่ งรี บ ดังนั้นการไม่ระบุระยะทางหรื อระยะเวลาในการเดินทาง ซึ่ งย่อมทําให้การท่องเที่ยวมีความหมายกว้างขึ้น
กว่าเดิม แต่เป็ นการกําหนดวัตถุระสงค์เป็ นหลัก ทําให้ การท่ องเทีย่ วควรหมายถึงการเดินทางเพื่อการพักผ่อนและ
เรี ยนรู้ เสริ มประสบการณ์ ส่ งผลทําให้การท่องเที่ ยวของคนในจังหวัด หรื อพื้นที่ มีระยะทางไม่ไกล สามารถ
นับเป็ นการท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ การกําหนดนิยามของนักท่องเที่ยว ยังมีความหมายมากกว่านักเดินทาง หรื อผู ้
มาเยี่ยมเยือน เพราะนักท่ องเที่ยวจะเป็ นผู้ที่แสวงหาการพักผ่ อนที่เป็ นรู ปแบบของกายภาพ และจิตใจ รวมถึงการ
เรี ยนรู้ และค้ นหาประสบการณ์ ใหม่ ๆ โดยไม่ ได้ สนใจว่ าเป็ นคนในพื้นที่เดียวกับหรื อจังหวัดเดียวกัน รวมถึงไม่
ต้ องคิดเรื่ องการค้ างคืน อีกด้วย
มุมมองทางด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว ความเป็ นมาของการท่องเที่ยวตั้งแต่ยคุ เริ่ มแรก
4,000 ปี ก่อนคริ สตกาล (ยุคบาบีเลียน) จนมาถึงสมัยของอียิปส์โบราณ ต่อมาในยุคการมีถนน ในสมัยโรมัน ยุค
ถนนสายไหม สมัยของมาโคโบโล เป็ นยุคที่รุ่ งเรื องมากเป็ นการเชื่อมยุโรป กับเอเชียเป็ นครั้งแรก ต่อมาเป็ นยุค
คลาสิ ก ที่ เป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการแข่งขันกี ฬาโอลิ มปิ ก ตามมาด้วยยุคเริ่ มต้นการเดิ นทางทางนํ้า ที่ เริ่ มมาจาก
แสวงหาอาณานิคมใหม่ การเจอทวีปอเมริ กา หรื อการค้าขายโดยเฉพาะประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีนกับชาว
ยุโรป และยุคการเดินทางที่ตอ้ งการการขนส่ งขนาดใหญ่ ซึ่ งเกิดการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น ที่มีผลมาก
จากการปฎิ วตั ิอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริ กนั และเกิ ดบริ ษทั ท่องเที่ยวแห่ งแรกของโลก ส่ งผล
ก่ อ ให้เ กิ ด รู ป แบบการเดิ น ทางที่ หลากหลาย เช่ น รถโดยสารระหว่า งรั ฐ หรื อ เมื อ ง การเดิ น ทางทางนํ้า ทาง
มหาสมุทร เช่นเรื อสําราญ การเดินทางด้วยรถไฟ การเดินทางด้วยรถยนต์ รถบัส รถบ้าน หรื อการเดินทางอากาศ
ทําเกิ ดสถานที่ พกั แรมที่ มีความหลากหลายเช่ น B&B (Bed and Breakfast) หรื อ Motel (Motor + Hotel) ที่ พกั
ระหว่างทางหลวงหรื อทางเชื่อมเมือง การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การแต่งกาย อาหาร โดยสรุ ปทําให้ทราบถึง
ประวัติศาสตร์ของการเดินทางในยุคต่างๆ ที่เป็ นจุดกําเนิดการท่องเที่ยวในยุคปั จจุบนั พัฒนาการก่อให้เกิดรู ปแบบ
การท่องเที่ยวต่างๆ และยังแสดงให้เห็นถึงระบบการเชื่ อมโยงในยุคแรกที่เน้นการเดินทาง การค้าขาย การขยาย
ดินแดน ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงระบบคมนาคมที่เกิดขึ้นพร้อมวิวฒั นาการของที่พกั แรม และการท่องเที่ยว
เมื่อศึกษาลงไปจะพบว่าสามารถแบ่งภาพของการท่องเที่ยวได้เป็ น สองลักษณะ คือ 1) ด้านองค์ประกอบ
หลัก และ 2) ด้านการบริ หารจัดการ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดงั นี้
ด้ านองค์ ประกอบหลักทางด้ านการท่ องเทีย่ ว ประกอบด้วย
1. มุมมองทางด้านองค์กรด้านการท่องเที่ยว เนื่ องจากการท่องเที่ยวเหมือนโยงใย ที่มีความสัมพันธ์กนั
หลากหลายทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการศึ กษาองค์กรทางด้านการท่องเที่ ยว จึ่ งทําให้สามารถเข้าใจการ
เคลื่อนของภาพอุตสาหกรรมได้ องค์กรการท่องเที่ยว จะมีองค์กรอยู่ สองลักษณะ คือ องค์กรทําหน้าที่ทางด้าน
ประสานงาน เชื่ อ มโยงทุ ก อย่า งเข้า ด้ว ยกันเป็ นหน่ ว ยงานกลางทํา หน้า ที่ ประสานหน่ ว ยงานที่ เป็ นธุ รกิ จกับ
นัก ท่ อ งเที่ ย ว และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในระดับ โลกคื อองค์ก ารการท่ องเที่ ย วโลก (The United Nations World
Tourism Organization : UNWTO) เป็ นหลัก โดยทํา หน้า ที่ ส นับ สนุ น ให้ ทุ ก องค์ก รด้า นการท่ อ งเที่ ย วมี ก าร
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยเป็ นลักษณะของการออกนโยบายทางด้านการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติ รวมทั้งการออก
แนวปฏิ บัติ หรื อ กฎหมาย กฎบัต รเพื่ อ ดํา เนิ นกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วในการตอบสนองต่อ ความต้อ งการของ
นัก ท่ อ งเที่ ย ว การตรวจสอบทางด้า นผลกระทบจากการท่ อ งเที่ ย ว นอกจากนี้ ยัง มี ก ารสนับ สนุ น งานวิ จัย
การเชื่ อมโยงขององค์กรการท่องเที่ยว เป็ นการประสานงานระว่างภาพที่เป็ นองค์กรระดับนานาชาติ สู่ องค์กร
162

ระดับชาติ และองค์กรระดับท้องถิ่ น มี การประสานงานแบบ สองทิ ศทาง ทําให้เกิ ดรู ปแบบการทํางานอย่าง
สมบู ร ณ์ สํา หรั บ อี ก หน่ ว ยงานอี ก ประเภทคื อ หน่ ว ยดํา เนิ น การให้ เ กิ ด การท่ อ งเที่ ย ว เช่ น สมาคมทางด้า น
การท่องเที่ยว ทางด้านโรงแรม ซึ่งมีการรวมตัวกันแบบหลวมๆเพื่อให้ดาํ เนินการอย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้สะดวกตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยงั เป็ นหน่วยดําเนิ นการอนุรักษ์ดา้ นการท่องเที่ยวใน
อีกทางหนึ่งด้วย
2. องค์ป ระกอบทางด้า นการเดิ น ทาง การเดิ น ทางสํา หรั บ การท่ อ งเที่ ย วนับ เป็ นสิ่ ง สํา คัญ เหมื อ น
สายเลือดหล่อเลี้ยงร่ างกาย ดังนั้นการเดินทาง จะแบ่งออกเป็ น 5 ประเภทคือ ทางอากาศ ทางถนน ทางราง ทางนํ้า
และอื่น ๆ (เดิน รถจักรยาน หรื อ สโนท์บอร์ ด เป็ นต้น) โดยการเดินทางนั้นจะต้องมีการกําหนดนโยบายที่สาํ คัญ
คือ 1) ความแออัดของการเดินทางมีมากน้อยเพียงใด มีอนั ตรายในการเดินทางหรื อไม่ สูญเสี ยเวลาในการเดินทาง
การใช้พลังงานอย่างสิ้ นเปลือง 2) ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ซึ่ งถือว่าเป็ นความต้องการพื้นฐาน
ของการท่องเที่ ยว 3) สิ่ งแวดล้อม การปกป้ องสิ่ งแวดล้อมจะต้องพิจารณาจากขีดความสามารถในการรองรั บ
นักท่องเที่ยว การวางแผนการเดินทาง ที่มีผลต่อต้อทุนทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
4) ฤดูกาล เนื่ องจากจะมีผลต่อปริ มาณในการเดินทางในแต่ละครั้ง ดังนั้นจะต้องมีการกําหนดหรื อวางแผนในการ
รองรับ ปั จจัยทั้ง 4 ด้านส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว การเดินทางด้านการท่องเที่ยวไม่ได้พิจารณาเพียงแค่วิธีการ
เดินทางเท่านั้นยังรวมถึงการจัดทําป้ ายนําทาง หรื อแผนที่การท่องเที่ยวในชุมชน หรื อแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้
การศึกษาทางด้านการไหลของนักท่องเที่ยว (Physical Flow) มีความจําเป็ นเพื่อลงความแออัดของการท่องเที่ ยว
หรื อการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว ลดความบอบชํ้าของแหล่งท่องเที่ยว ที่กาํ กับโดยการกําหนดขีดความสามารถ
ในการรองรับ (Carrying Capacity : CC)
3. การศึ ก ษาการจํา แนกเรื่ องการกํา หนดการบริ ก ารที่ พ กั และร้ า นอาหาร สํา หรั บ การบริ การที่ พกั
สามารถแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คื อ กลุ่มที่ ไม่ใช้การค้า และกลุ่มที่ เป็ นการค้า โดยกลุ่มที่ ไม่ใช่ การค้า แบ่ ง
ออกเป็ น 3 คือ 1) บ้าน 2) หน่วยงานไม่แสวงหาผลกําไร (เช่น บ้านพักเยาวชน) และ 3) ที่พกั ในสถาบันการศึกษา
สําหรับกลุ่มที่เป็ นการค้า สามารถแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม คือ 1) Time share (เช่น Airbnb) 2) Motels 3) Bed & Breakfast
(นับรวมถึง Homestay) และ 4) Hotels (รวมรี สอร์ท) อย่างไรก็ตามเรื่ องที่พกั ในปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาการไปไกล
ก็ ใ ห้ เ กิ ด รู ปแบบการพัก ที่ ห ลากหลาย เช่ น Farm Stay หรื อ Boutique Camp หรื อ Top Tree house เป็ นต้น
แต่ท้ งั หมดนี้ มาจากรากฐานเดี ยวคื อที่ พกั แรมแต่รูปแบบเปลี่ ยนไปตามความต้องการของผูท้ ี่ มาพักแรม หรื อ
ลักษณะของพื้นที่
ร้านอาหาร สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ1) อาหารจานด่วน 2) โรงอาหาร เช่นในสนามบิน หรื อศูนย์
ประชุม และ 3) ร้านอาหารทัว่ ไป สาระสําคัญคือการกําหนดร้านอาหารท้องถิ่นสามารถปรับเป็ นร้านอาหารเพื่อ
การท่ องเที่ ยวได้หรื อไม่อย่างไร จะมี วิธีการอย่างไร ที่ จะทําให้ร้านอาหารของท้องถิ่นเป็ นร้ านอาหารเพื่อคน
ท้องถิ่ นได้และร้ านอาหารสําหรั บนักท่ องเที่ ยวในเวลาเดี ยวกัน โดยที่ นักท่ องเที่ ยวได้รับรู ้ ถึงวัฒนธรรมและ
คุณประโยชน์ของอาหารได้อีกทางหนึ่ง Gastronomy Tourism เป็ นรู ปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ระหว่าง
อาหารและนักท่องเที่ยวได้ โดยมีองค์ประกอบได้แก่ อาหารถิ่น การออกแบบการตกแต่งอาหาร การสร้างประสบ
การณ์และคุณค่าของอาหารที่เล่าเรื่ องราวของตัวตน การพัฒนาอาหารเพื่อการท่องเที่ยว
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4. การศึกษาแหล่งท่องเที่ยว สถานบันเทิง นันทนาการ และสิ่ งดึงดูดการท่องเที่ยว การศึกษาสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ 1) แหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่ง
ท่องเที่ ยวทางเชิ งสถาปั ตยกรรม การท่องเที่ ยวเชิ งอาหาร อนุ สาวรี ย ์ แหล่งอุตสาหกรรม พิพิธภัณฑ์ ชาติพนั ธุ์
คอนเสิ ร์ต และภาพยนตร์ 2) แหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ ยวธรรมชาติ ประเภทวิว
ทิวทัศน์ ทะเล ภูเขา สวนรุ กชาติ สวนดอกไม้ เกาะ ชายฝั่ง และสวนสัตว์ 3) กิจกรรม ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ
การจัดกิจกรรมชุมชน เทศกาล พิธีกรรมทางศาสนา การจัดกิจกรรมกีฬา นิทรรศการการค้า เป็ นต้น 4) นันทนาการ
ประกอบด้วยการเที่ยวชมสถานที่ กอล์ฟ ว่ายนํ้า เทนนิ ส การปี นเขา ปั่ นจักรยาน และสกี และ 5) สถานที่ท่องเที่ ยว
บันเทิง ประกอบด้วย สวนสนุก มหรสพ คาสิ โน โรงฉายภาพยนตร์ ชอปปิ ง การแสดงศิลปะ และศูนย์กีฬา
5. การกําหนดแหล่งประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ได้สะท้อนให้เห็นการกําหนดรู ปแบบการท่องเที่ยวที่
จะเกิดขึ้นตามประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ งรู ปแบบการท่องเที่ยวจะผสมผสานแหล่งท่องเที่ยว เนื่ องจากตอบ
โจทย์เรื่ องพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ซึ่งสงผลต่อการเกิดรู ปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ข้ ึนมาตลอด
6. การศึกษาทางด้านวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว ซึ่ งสามารถแบ่งประเด็นในการศึกษาได้ดงั นี้ 1) อาชีพ
2) การแต่งกาย 3) สถาปั ตยกรรม 4) หัตถกรรม 5) ประวัติศาสตร์ 6) ภาษา 7) ศาสนา 8) การศึ กษา 9) ประเพณี
10) กิจกรรม 11) ศิลปะหรื อดนตรี และ12) การทําอาหาร หากวิเคราะห์ขอ้ มูลจะพบว่า วัฒนธรรมมีรากฐานจาก
ปั จจัย 4 คื อ อาหาร ยารั กษาโรค เครื่ องนุ่ มห่ ม และที่ อยู่อาศัย และสภาวะทั้ง 4 ของคน คื อ เกิ ด แก่ เจ็บ ตาย
โดยผสมผสานกันผ่านความเป็ นธรรมชาติ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่หลากหลาย ดังนั้นการศึกษาทางด้านวัฒนธรรม
กับการท่องเที่ยวต้องอาศัยองค์ความรู ้ดา้ นสังคมวิทยาในการตอบคําถามของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
7. การศึ กษาเกี่ ยวกับองค์ประกอบด้านการสนับสนุ นการท่องเที่ ยว สําหรั บด้านการสนับสนุ นการ
ท่องเที่ยวสามารถกําหนดองค์ประกอบได้ 4 มิติ คือ 1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ศึ กษาทางด้าน
ศัก ยภาพและความพร้ อมของสถานที่ 2) ด้า นระบบสาธารณู ปโภค ศึ ก ษาในมิ ติของระบบสาธารณู ปโภคที่
สนับสนุนการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชน 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จะศึกษาในมิติของการ
กําหนดนโยบาย การส่งเสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และการปกป้ องรักษา และ 4) จิตวิญญาณด้านการ
ท่ องเที่ ยว โดยการศึ กษาเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์ รู ปแบบการท่องเที่ ยว การเดิ นทางท่ องเที่ ยว ซึ่ งทั้งสี่ มิติ จะช่ วย
ส่งเสริ มให้การท่องเที่ยวดํารงอยูไ่ ด้
8. การศึ กษาสังคมกับการท่องเที่ ยว ซี่ งสามารถอธิ บายถึงความน่ าสนใจเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ของ
นักท่องเที่ยวกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว อะไรคือปั ญหาที่จะเกิดขึ้น เช่นนักท่องเที่ยวต้องการคือ การบริ การอัน
เป็ นมาตรฐานแต่ในชุมชนบางแห่ งมีมาตรฐาน บางแห่ งไม่มีมาตรฐานทําให้ นักท่องเที่ยวเกิดความสับสน และ
การมีมาตรฐานจะทําให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งบางอย่างเป็ นเรื่ องที่ดี บางอย่างจะเป็ นผลร้ายต่อชุมชน
นอกจากนี้ยงั มีกาํ แพงของการท่องเที่ยวที่สาํ คัญ คือ 1) ต้นทุน 2) ช่วงเวลาท่องเที่ยว 3) สถานการณ์ดา้ นสุขภาพ 4) ชน
ชั้นทางสังคม 5) ความน่าสนใจในแหล่งท่องเที่ยว และ 6) ความกลัวและความปลอดภัย ในการท่องเที่ยว ดังนั้น
การศึกษาสังคมกับการท่องเที่ยว ต้องศึกษาบริ บทของสังคมและพื้นหลังของนักท่องเที่ยวด้วยเพื่อให้เข้าใจทั้งสอง
ฝ่ าย
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ด้ านการบริหารจัดการประกอบด้วย
1. มุมมองในการศึกษาการกําหนดตําแหน่งงานต่างๆ หรื อหน้าที่ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีความ
จําเป็ นเพราะการทํางานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่เหมือนอุตสาหกรรมการผลิตเพราะการท่องเที่ยวมีโรง
สร้างที่ซบั ซ้อนและการทํางานส่ วนใหญ่อยู่กบั คน ดังนั้นในยการจัดการการท่องเที่ยว จึงต้องศึกษาการวางแผน
ตํา แหน่ ง งาน การกํา หนดคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะตํา แหน่ ง งาน แนวทางการใช้เ ทคโนโลยีเ ข้า ช่ ว ยใน
การทํางานด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยงั มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น
สายการบิ น บริ ษทั รถโดยสาร เรื อสําราญ รถไฟ บริ ษทั รถเช่า โรงแรม บริ ษทั ท่องเที่ ยว ร้านอาหาร อีกมีความ
ต้อ งการให้ ก ารศึ ก ษาด้า นการท่ อ งเที่ ย วเข้า ไปสู่ ส ถาบัน การศึ ก ษาทั้ง ภาครั ฐ เอกชน ระดับ อาชี ว ะ ระดับ
มหาวิทยาลัย การสร้างการวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สําหรับบุคคลที่จะเข้าทํางานใน
อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวที่ จะประสบความสําเร็ จจะต้องเป็ นบุคคลที่ มีจิตรั กบริ การ มี ทักษะในการทํางาน
มี ความต้องการพัฒนาตนตลอดเวลา เป็ นต้น โดยสรุ ปสามารถเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์
(Human Resource Management) และการจั ด องค์ ก ร (Organization Management) อย่ า งไรก็ ต ามการพัฒ นา
ทรั พยากรมนุ ษย์ในปั จจุ บันต้องอาศัยประสบการณ์ ในทํางานเป็ นเรื่ องมื อ สําคัญในการพัฒนาพนักงานหรื อ
ตํา แหน่ ง งานรุ่ น ใหม่ โดยใช้ป ระสบการณ์ ใ นอดี ต สอนปั จ จุ บัน ที่ เ รี ย กว่า การจัด การความรู ้ (Knowledge
Management : KM)
2. ความสําคัญอย่างหนึ่ งของการท่องเที่ ยวคือคุณภาพของการบริ การ (Service Quality) เป็ นหนึ่ งใน
ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความสําเร็ จในการท่องเที่ยว ดังนั้นกระบวนการการส่ งมอบการให้บริ การการท่องเที่ยว จะต้อง
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้บริ การและผูร้ ับบริ การ แต่อย่างไรก็ตามการให้บริ การมีความจําเป็ นที่ตอ้ งมีคน
กลางเนื่ อ งจาก การท่ อ งเที่ ย วที่ เ กิ ด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ห ลายมิ ติ ไม่ ใ ช่ แ ค่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอย่า งเดี ย วยัง รวมถึ ง
การเดิ นทาง ที่ พกั อาหาร และกิ จกรรมนันทนาการ เป็ นต้น ซึ่ งในอดี ตจนถึงปั จจุบนั ได้ใช้บริ การของบริ ษทั
ท่ องเที่ ยว (Travel Agents) ที่ เป็ นส่ วนประสานงาน หรื อให้บริ การระหว่างนักท่ องเที่ ยว ไปสู่ การท่ องเที่ ยวที่
ต้องการ อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบันระบบสารสนเทศ อิ นเทอร์ เน็ ต ได้มีบทบาทสําคัญมากขึ้นในเรื่ องของการ
ติดต่อสื่ อสาร ระหว่าง นักท่องเที่ยว กับบริ ษทั ท่องเที่ยว และบริ ษทั ท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยว และสิ่ งสําคัญคือ
ความท้าทายใหม่ ๆ ที่บริ ษทั ท่องเที่ยวต้องตระหนัก คือนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสถานที่ท่องเที่ยว ได้เองผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ต ดังนั้นบริ ษทั ท่องเที่ ยวจะต้องมีการปรับตัวการให้บริ การเพราะมิฉะนั้นนักท่องเที่ ยวจะใช้
บริ การลดลง การพัฒนาระบบการให้บริ การท่องเที่ยวในปั จจุบนั ต้องพิจารณาเรื่ องความไร้พรมแดน โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่อยูอ่ ีกส่วนหนึ่งของโลก ที่อยูค่ นละโซนเวลา นักท่องเที่ยวต้องการข้อมูลการท่องเที่ยว ในขณะที่เรา
อยูเ่ วลาดึก นักท่องเที่ยวอยูใ่ นโซนเวลากลางวัน ทําให้การโต้ตอบข้อมูลทําได้ลาํ บาก ทําให้การส่งมอบการบริ การ
เกิดจุดบอดได้ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีจะช่วยให้โลกเป็ น Time Zone เดียวกัน ส่ งผลทําให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความ
ประทับใจได้การบริ การได้ แต่การใช้เทคโนโลยีมาช่วยต้องอาศัยคลังข้อมูลจํานวนมากมาประกอบการดําเนินงาน
คุณภาพการบริ การ นอกจากนี้จะต้องทําความเข้าใจให้ลึกซึ่งเกี่ยวกับ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3. การศึกษาแรงจูงใจสําหรับการท่องเที่ยว มีความ สําคัญต่อความสําเร็ จในการท่องเที่ยว เนื่ องจากจะทํา
ให้นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นใจมาใช้บริ การ ดังนั้นแรงจูงใจจึงมีความจําเป็ นในการศึกษาเกี่ยวกับ แรงจูงใจของผูบ้ ริ โภค
การตัดสิ นใจ ความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว สิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ และความสัมพันธ์
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ของชุมชน นอกจากนี้ได้ใช้ประยุกต์ใช้แนวความคิดเรื่ องระดับความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow) มาเป็ นกลไก
การกําหนดแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยว โดยสาระสําคัญการเกิดแรงจูงใจ จะมาจากการสร้างรับรู ้ ของนักท่องเที่ยว
ซึ่ งการรับรู ้ในปั จจุบนั ได้มีอิทธิ พลจากโซเชียลมีเดีย ทําให้กระบวนการส่ งมอบประสบการณ์จากการท่องเที่ยวมี
การเปลี่ยนแปลงไป ได้ตามสมัยนิยม
4. การศึ ก ษาวิ ธี ก ารวัด และการพยากรณ์ ค วามต้อ งการท่ อ งเที่ ย ว โดยศึ ก ษาเกี่ ย วกับ 1) จํา นวน
นักท่ องเที่ ยวที่ เดิ นทาง 2) ลักษณะของพาหนะการเดิ นทาง 3) จํานวนวันพักและลักษณะของสถานที่ พกั และ
4) ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ส่ วนการพยากรณ์ความต้องการท่องเที่ยวจะใช้การวิเคราะห์แนวโน้มจาก
ข้อมูลในอดีตและปั จจุบนั ในการวิเคราะห์ เพื่อพยากรณ์ในอนาคต สาระสําคัญคือนําตัวเลขที่ได้ไปประมาณสิ่ งที่
เกิดขึ้นและศึกษาหากมีจาํ นวนมากกว่านี้จะทําให้เกิดปั ญหาด้านการท่องเที่ยวหรื อไม่
5. การศึ ก ษากับ ผลกระทบด้า นเศรษฐศาสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ รายได้ที่ ม าจาก
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะประเทศ เมือง (จังหวัด) ชุมชน และรวมไปถึงทุกภาคส่ วนถึงแม้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวโดยตรง และมาจากทางอ้อม และสิ่ งสําคัญคือการท่องเที่ยวจะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
แข็งแกร่ งขึ้น แต่มีขอ้ ระวังคือการกําหนดตัวแปรในการคํานวณด้านเศรษฐศาสตร์ เพราะการท่องเที่ยวมีตวั แปร
แทรกซ้อนจํานวนมาก โดยเฉพาะปั จจัยที่คาดไม่ถึง เช่นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท่องเที่ยว
6. การศึ กษาทางด้านนโยบายการท่องเที่ ยว : โครงสร้าง เนื้ อหา และกระบวนการ ความสําคัญของ
นโยบายการท่องเที่ยว รวมไปถึงสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อนโยบายการท่องเที่ยว ซึ่ งได้แก่ 1) กฎหมายหลักของประเทศ
2) การเปลี่ ย นแปลงทางด้า นเทคโนโลยี 3) อุ ต สาหกรรมบัน เทิ ง 4) ระบบการเงิ น 5) ระบบการศึ ก ษา
6) การเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม 7) ระบบสาธารณสุ ข 8) การจัดสรรทรัพยากร และ 9) อุตสาหกรรมการขนส่ ง
และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ สิ่ งสําคัญของนโยบายการท่องเที่ยว คือ 1) นโยบาย การท่องเที่ยวต้องประกอบ
จากทุกหน่ วยงานและทุกระดับที่ เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยว 2) นโยบายฯจะต้องสามารถแข่งขันได้และมีความ
ยัง่ ยืน และ 3) นโยบายฯ จะต้องมี เป้ าหมายชัดเจนและเป็ นจริ ง และต้องมี การประเมิ นผลจากการใช้นโยบาย
การท่องเที่ยว เพราะจะได้นาํ ผลมาพัฒนานโยบายการท่องเที่ยว เป็ นลักษณะของ PCDA
7. การศึ กษาเรื่ องการวางแผนการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว และการพิจารณาด้านสังคมการ
ท่องเที่ยว โดยกระบวนการวางแผนที่มาจากการกําหนดนโยบายการท่องเที่ยว ซึ่ งแผนจะต้องสามารถแข่งขันได้
และหรื อมีความยัง่ ยืน ขั้นตอนวางแผนที่ สําคัญ ประกอบด้วย 1) การกําหนดสถานการณ์ การแปลงนโยบายสู่ การ
ปฏิบตั ิ 2) การทําข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกมิติ 3) การวิเคราะห์ขอ้ มูล 4) การร่ างแผนปฏิบตั ิการ 5) การอนุมตั ิแผนด้วยผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ย 6) การสร้างแผนดําเนินการจริ ง และ7) การทํางานตามแผนการดําเนินการ
8. การศึ ก ษาการท่ องเที่ ย วกับสิ่ ง แวดล้อม การศึ ก ษาต้องให้พิ จารณาของความสํา คัญของอนุ รักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยว แนวความคิดยัง่ ยืน การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน การกําหนดเนื้ อหาในการอบรม
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน และสิ่ งสําคัญคือการให้ความรู ้เรื่ องดังกล่าวต่อชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว
9. การศึ กษาการวิจยั การท่องเที่ ยว ความสําคัญของการวิจยั ที่ จะช่ วยพัฒนาการท่องเที่ ยวได้ถูกต้อง
และยัง่ ยืน อีกทั้งยังได้กาํ หนดประเด็นของการวิจยั การท่องเที่ยวดังนี้ 1) การศึ กษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ
2) การตระหนักและภาพลักษณ์การท่องเที่ ยว 3) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยว 4) การศึ กษาการแข่งขันการ
ท่องเที่ยว 5) พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 6) การวิจยั อนาคต 7) การกําหนดวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยว 8) ผลกระทบ
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ด้านสังคม 9) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 10) กระบวนการทํางานด้านการท่องเที่ยว 11) ศึกษาความสัมพันธ์
ของครัวเรื อนในแหล่งท่องเที่ยว 12) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 13) การศึกษาตราสิ นค้าการท่องเที่ยว 14) ศึกษา
ความต้องการและพยากรณ์ 15) การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 16) การศึ กษาลงทุนด้านการท่องเที่ยว และ
17) ประเพณี เพื่อการท่องเที่ยว
10. การศึ กษาทางด้านการตลาดการท่องเที่ ยว การศึ กษาวิธีการนําหลักการตลาดมาบูรณาการกับการ
ท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากแนวคิดการตลาด และลูกค้า โดยกําหนดส่ วนประสมทางการตลาด อยู่ 12 ประเด็นคือ
1) ช่ ว งเวลาของการท่ อ งเที่ ย ว 2) ตราสิ น ค้า 3) การกํา หนดโปรแกรม 4) ราคา 5) ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย
6) ผลิตภัณฑ์ 7) ภาพลักษณ์ 8) การโฆษณา 9) การขาย 10) ประชาสัมพันธ์ 11) การบริ การ และ12) การวิจยั
11. การศึ กษาภาพอนาคตการท่องเที่ ยว จะต้องศึ กษาทางด้านการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคต
แนวความคิดที่ตอ้ งเป็ นสิ่ งพิจารณาในการพิจารณาการท่องเที่ยว เช่น ลักษณะของการพักผ่อน การท่องเที่ยวที่จะ
เกิดขึ้น ผลกระทบจาการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเจริ ญเติบโตของสหภาพยุโรป การรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ
สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยี การบริ การของหุ่ นยนต์ เป็ นต้น สิ่ งสําคัญอี กประการในการพิจารณาคื อการบริ หาร
ความเสี่ ยงและการก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้น ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว รวมไปถึงบริ หารองค์ความรู ้ดา้ นการท่องเที่ยว
การพัฒนาความสามารถในการบริ การ

สรุ ป

การท่ อ งเที่ ย วจะประสบความสํา เร็ จ ต้อ งอาศัย การศึ ก ษาและวิ จัย การบริ ห ารจัด การ การตลาด
การท่ องเที่ ยว รวมถึ งกระแสของการท่ องเที่ ยวต่างๆที่ เกิ ดขึ้น โดยจะต้องทําความเข้าใจกับนิ ยามและการให้
ความหมายให้ชดั เพราะเป็ นการกําหนดทิศทางของการศึ กษา นอกจากนี้ จะต้องทําการศึกษาอีก 2 ประการคือ
ด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยวและด้านการบริ หารจัดการ ทั้งนี่ตอ้ งพิจารณาของกระแสของการเปลี่ยนแปลงด้วย
การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างประชากร หรื อ การที่ มีกระแสของรักษาสุ ขภาพ หรื อกระแสการถ่ายรู ปที่ มาจาก
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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