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รวบรวมโดย 

คณะกรรมการพจิารณาผลงาน  

การประชุมวชิาการสมาคมสถาบันการศึกษาข้ันอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

คร้ังที ่43 

ออกแบบปกโดย สํานักงานประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

จัดรูปเล่มโดย โรงพมิพ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

-  บทความทุกเร่ือง ไดรั้บการตรวจสอบทางวชิาการโดยผูท้รงคุณวฒิุ แต่ขอ้ความและเน้ือหาและบทความ             

ท่ีตีพิมพเ์ป็นความรับผิดชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงผูเ้ดียว มิใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของ

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

-  การคดัลอกอา้งอิงตอ้งดาํเนินการตามการปฏิบติัในหมู่นกัวชิาการทัว่ไป และสอดคลอ้งกบักฏหมาย                      

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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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 4 3 rd 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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คณะกรรมการจัดการประชุมวชิาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอดุม 

แห่งภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ คร้ังที ่43 

 

1. ทีป่รึกษา 

  (1) อธิการบดี ท่ีปรึกษา 

 (2) ท่ีปรึกษามหาวทิยาลยั ท่ีปรึกษา 

 (3) รองอธิการบดี ท่ีปรึกษา 

 (4) ผูช่้วยอธิการบดี ท่ีปรึกษา 

2. คณะกรรมการจัดประชุม    

  (1) ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวร์ี สุวรรณสวสัด์ิ ท่ีปรึกษา 

  (สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 

 (2) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรัิช เลิศไพฑูรยพ์นัธ์           ประธาน    

  (มหาวทิยาลยัศรีปทุม) 

 (3) รองศาสตราจารย ์อุษณีย ์คาํประกอบ     รองประธาน  

  (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 

 (4) อธิการบดีหรือ รองประธาน    

  ผูแ้ทนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 (5) รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยะพงศ ์เนียมทรัพย ์ กรรมการ   

  (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 

 (6) รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑามาส ศตสุข กรรมการ   

  (มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์) 

 (7) รองศาสตราจารย ์ดร.วนัดี สุทธรังษี กรรมการ   

  (มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์) 

 (8) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุปราณี ลิสวสัด์ิ กรรมการ   

  (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) 

 (9) รองศาสตราจารย ์ดร.พรนภิส ดาราสวา่ง กรรมการ   

  (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี) 

 (10) รองศาสตราจารย ์ดร.ทิพยจ์นัทร์ วงศจ์นัทร์ตา กรรมการ   

  (มหาวทิยาลยัพะเยา) 

 (11) รองศาสตราจารย ์ดร.นภเรณู สจัจรักษธี์ระฐิติ กรรมการ   

  (มหาวทิยาลยัมหิดล) 

 (12) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รักษพ์งศ ์วงศาโรจน์         กรรมการ   

  (สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์) 

 (13)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลัยา ธเนศพงศธ์รรม   กรรมการ    

   (มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ) 
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 (14) รองศาสตราจารย ์ดร.สิรี ชยัเสรี  กรรมการ   

  (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 

 (15) ผูช่้วยศาสตราจารย ์วราภา มหากาญจนกลุ กรรมการ   

  (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 

 (16) ดร.สิริวรรณ รัตนาคาร กรรมการ    

  (มหาวทิยาลยักรุงเทพ) 

 (17) ดร.มทันา สานติวตัร  กรรมการ   

  (มหาวทิยาลยักรุงเทพ) 

 (18) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา มหทัธนทว ี กรรมการ 

  (มหาวทิยาลยัสยาม) 

 (19) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มารุจ ลิมปะวฒันะ กรรมการ 

  (มหาวทิยาลยัสยาม) 

 (20) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เผชิญชยัภตั ไชยสิทธ์ิ กรรมการ 

  (เลขานุการ สออ.ประเทศไทย) 

 (21) รองศาสตราจารยเ์พญ็รัตน์ หงษว์ทิยากร กรรมการ 

  (รองเลขานุการ สออ.ประเทศไทย) 

 (22) รองศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช เลขานุการ   

  (มหาวทิยาลยัศรีปทุม) 

3. คณะกรรมการอาํนวยการ  

 (1) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรัิช เลิศไพฑูรยพ์นัธ์ ประธาน 

 (2) รองอธิการบดีทุกคน รองประธาน 

 (3) ผูช่้วยอธิการบดีทุกคน กรรมการ 

 (4) คณบดีทุกคณะ กรรมการ 

 (5) ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาศึกษาทัว่ไป กรรมการ 

 (6) ผูอ้าํนวยการวทิยาลยันานาชาติ กรรมการ 

 (7) ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม กรรมการ 

 (8) รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั วทิยาเขตชลบุรี กรรมการ 

 (9) ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรทุกหลกัสูตร กรรมการ 

 (10) ผูอ้าํนวยการศูนยส่์งเสริมและพฒันางานวจิยั เลขานุการ 

4. คณะกรรมการพจิารณาผลงาน    

  (1)   รองศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช ประธาน 

 (2)   รองศาสตราจารย ์ดร.วชิิต อู่อน้ รองประธาน 

 (3)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ กรรมการ 

 (4)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพฒัน ์ กรรมการ  

 (5)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพฒัตรา ศรีญาณลกัษณ์  กรรมการ 

 (6)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปราลี มณีรัตน ์ กรรมการ 
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 (7)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ ์ กรรมการ 

 (8)   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา ชยัรัตนาวรรณ กรรมการ 

 (9)   ผูช่้วยศาสตราจารยว์รากร ใชเ้ทียมวงค ์ กรรมการ 

 (10)  ดร.นนัทพล กาญจนวฒัน ์ กรรมการ 

 (11)   ดร.ชานนท ์วาสิงหน  กรรมการ 

 (12)  ดร.วรสรวง ดวงจินดา กรรมการ 

 (13)   นางนิภาวรรณ พทุธสงกรานต ์ เลขานุการ 

 (14)  ดร.วสวตัต์ิ สุติญญามณี ผูช่้วยเลขานุการ 

 (15)  นางสาวอรกญัญา สุขแกว้ ผูช่้วยเลขานุการ     

5. คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์ ศิลปกรรม จัดพมิพ์เอกสาร และจัดทาํรายงานสืบเน่ือง 

      การประชุมวชิาการ (CD-Proceedings) 

  (1)   ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานกิจการสมัพนัธ์ ประธาน 

 (2)   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประชาสมัพนัธ์ รองประธาน 

 (3)   บุคลากรสาํนกังานประชาสมัพนัธ์ทุกคน กรรมการ 

 (4) บุคลากรงานกราฟิกและศิลปกรรมทุกคน กรรมการ 

 (5)   บุคลากรโรงพิมพทุ์กคน กรรมการ 

 (6) นางสาวกรองทอง หงษสิ์นสี เลขานุการ 

6. คณะกรรมการจัดทาํและดูแล Website การประชุมวชิาการ 

  (1)   ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ประธาน 

 (2)   เจา้หนา้ท่ีศูนย ์ICT ทุกคน กรรมการ 

 (3)   นายวรุิฬห์ ศสัตุระ เลขานุการ 

7. คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที ่

  (1) นายภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธ์ิ ประธาน 

 (2) นายปิยะศกัด์ิ รัตนภกัดี รองประธาน 

 (3) นายเศกสรรค ์เสียงเพราะ กรรมการ 

 (4) นายสมบูรณ์ แสงอินทร์ กรรมการ 

 (5) นายวรีพล เกตุอร่าม กรรมการ 

 (6) นายเสน่ห์ เขม็พรหมมา กรรมการ 

 (7) นายสมหมาย เยีย่มสถาน กรรมการ 

 (8) นายถวลัยศ์กัด์ิ กลดัเขียว กรรมการ 

 (9) นายอานนท ์บุญสอน กรรมการ 

 (10) นายประคอง ฤกษเ์ปรมปรี กรรมการ 

 (11) นางสาวสุพตัรา ป่ันไสว กรรมการ 

 (12) นางวมิล ชมจาํปี เลขานุการ 

 (13) นายธงชยั เอ่ียมทอง ผูช่้วยเลขานุการ 
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8. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลีย้ง 

  (1)   คณบดีวทิยาลยัการท่องเท่ียวและบริการ ประธาน 

 (2)   นางเตือนใจ ศรีชะฎา กรรมการ 

 (3)   นางสาวดวงเดือน อาจสมบุญ กรรมการ 

 (4)   นายวนัธงชยั ชีวะกลินศกัด์ิ กรรมการ 

 (5)   นางสาวชญาณิศา วงษพ์นัธ์ุ กรรมการ 

 (6)   ดร.ทศัตะวนั ด่วนตระกลูศิลป์ กรรมการ 

 (7)   นางสาวณฎัฐมน เผา่พนัธ์ุ กรรมการ 
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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 



The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning On Wednesday 2nd October 2019 

การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบนัการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประจาํประเทศไทย คร้ังท่ี 43 วนัพุธท่ี 2 ตุลาคม 2562 

 

6 

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 

ID 
Scores 

GP ID 
Scores 

GP 
pre-test posttest pre-test pre-test 

1 89 100 0.12 21 86 93 0.08 

2 78 89 0.14 22 88 92 0.09 

3 68 90 0.32 23 76 92 0.21 

4 83 99 0.19 24 65 90 0.38 

5 78 99 0.26 25 80 86 0.07 

6 87 99 0.13 26 66 86 0.30 

7 90 98 0.08 27 89 86 -0.03 

8 78 98 0.25 28 76 84 0.11 

9 88 98 0.11 29 90 80 -0.11 

10 90 97 0.07 30 89 79 -0.11 

11 97 97 0.00 31 60 79 0.31 

12 80 97 0.21 32 56 79 0.41 

13 76 96 0.26 33 89 77 -0.13 

14 77 96 0.25 34 56 76 0.35 

15 83 95 0.14 35 65 76 0.17 

16 77 95 0.23 36 65 72 0.10 

17 64 95 0.48 37 75 71 -0.05 

18 66 94 0.42 38 87 70 -0.19 

19 80 94 0.17 39 55 70 0.27 

20 79 94 0.20 40 45 70 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. 

 

       
 

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 N Mean SD 

Group A 8 7 1.31 

Group B 8 8.1 1.55 

 

Figure 3  Compare students’ achievement. 

 

 
 

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 20111. 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 “nano-

degree” 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 all2. 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 5-

year 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 country3.  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 http://www.bangkokpost.com/learning/work/910860/what-just-happened-to-education-in-thailand-  
3 http://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. 

mailto:wuhaopeng9328@gmail.com
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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, pre-

test 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 Mean Percentage 
Standard 

Deviation 

Assessment 

Level 

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 

Overall mean 3.35 67.00% 0.91 Not sure 

 

         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 

difficult to learn and remember. 

3.70 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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บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบนัการเรียนการสอนดา้นโลจิสติกส์ส่วนมากอาศยัการเรียนภายในหอ้งเรียนและการศึกษาจาก

สถานท่ีจริง ซ่ึงไม่สามารถตอบสนองกบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งเต็มท่ี อีกทั้งการศึกษาในสถานท่ีอาจจะเกิดอนัตราย จึงทาํ

ใหเ้กิดการพฒันาหอ้งเรียนโลจิสติกส์เสมือนจริงข้ึน ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมถึงคลงัสินคา้ ตลอดจนการสอบคุณวฒิุ

วิชาชีพด้านโลจิสติกส์อีกด้วย โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพ่ือช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา

สาขาโลจิสติกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการคลงัสินคา้ ตลอดจนการสอบคุณวฒิุวชิาชีพทางดา้นโลจิสติกส์ 2) เพ่ือให้

นักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ไดฝึ้กปฏิบติัการใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ ภายในคลงัสินคา้ และเตรียมตวัก่อนการสอบ

คุณวฒิุวชิาชีพไดอ้ยา่งปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 

 การพฒันาระบบดงักล่าวขา้งตน้จะส่งผลใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจเน้ือหาการเรียนการสอนไดย้ิ่งข้ึน 

สามารถมองเห็นคลงัสินคา้และอุปกรณ์ต่างๆไดอ้ย่างอิสระ เขา้ใจฟังก์ชัน่กระบวนการทาํงานในการรับของเขา้ 

จดัการสินคา้ ตลอดจนการขนส่งสินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งเสียเพ่ือพา

นักศึกไปดูสถานท่ีจริง และไดฝึ้กก่อนการสอบคุณวฒิุวิชา อีกทั้งยงัสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัให้ดีมาก

ยิ่งข้ึน สร้างแรงดึงดูดใจในการเรียน การจดจาํใหดี้ข้ึน และสามารถพฒันาต่อยอดไดอ้ยา่งหลากหลาย ซ่ึงผลการ

ประเมินประสิทธิภาพการใชง้านมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.41) โดยมีค่าเฉล่ียผลการพิจารณา

ความเหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 4.37 – 4.48 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษามีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบั

มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.57) โดยมีค่าเฉล่ียของผลการพิจารณาความพึงพอใจอยูร่ะหวา่ง 4.5 – 4.67  

 

คาํสําคญั: ความจริงเสมือน, คลงัสินคา้, โลจิสติกส์, คุณวฒิุวชิาชีพ 
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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 

 ในยุคศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคของขอ้มูลข่าวสารมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงผลกระทบจากยุค

โลกาภิวฒัน์น้ี ทาํให้ผูเ้รียนจาํเป็นจะตอ้งมีการเรียนรู้ไดด้้วยตนเองและสามารถแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 

ประกอบกบัปัจจุบนัมีความรู้ใหม่เกิดข้ึนตลอดเวลา โดยสาขาดา้นโลจิสติกส์จะเก่ียวขอ้งกบัการจดัการคลงัสินคา้ 

มีการจดัเรียงสินคา้ไปยงัตาํแหน่งตา่งๆ การออกแบบคลงัสินคา้ และการสอบคุณวฒิุวชิาชีพทางดา้นโลจิสติกส์ ซ่ึง

ในการเรียนการสอนในปัจจุบันจะอาศัยการพูด บอก เล่า และการบอกภาพถ่ายหรือวีดีโอต่างๆ ส่งผลให้ไม่

สามารถจะพัฒนาผูเ้รียนให้มีความรู้นําปฏิบัติได้ดี ซ่ึงเน้ือหาท่ีมากและจดจํายากประกอบกับผู ้เรียนต้อง

จินตนาการภาพจากในหนงัสือหรือวีดีโอต่างๆ ทาํให้ไม่เขา้ใจในเน้ือหาและถา้ตอ้งการจะฝึกปฏิบติัตอ้งเขา้ไป

ปฏิบติัภายในคลงัสินคา้จริง ซ่ึงมีความไม่ปลอดภยักบัผูท่ี้ไม่ชาํนาญการใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ และยงักระทบต่อ

ผูป้ฏิบติังานในคลงัสินคา้อีกดว้ย ดงันั้นจึงตอ้งมีการประยกุตค์วามรู้ใหม่ๆและปรับเปล่ียนวิธีการจดัการเรียนการ

สอนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละการเรียนรู้ของนกัศึกษา เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถหา

ความรู้และประยกุตใ์ชท้กัษะต่างๆ สร้างความเขา้ใจดว้ยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 

 ขณะท่ีเทคโนโลยคีวามจริงเสมือน (Virtual Reality หรือ VR) เป็นเทคโนโลยีท่ีถูกสร้างข้ึนมา ทั้งน้ีจะ

จาํลองสภาพแวดลอ้มต่างๆข้ึนมาดว้ยเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ซ่ึงจาํลองภาพ เสียงและประสาทสมัผสัดา้นอ่ืน โดย

จะมีอุปกรณ์นําเขา้ เช่น แว่นVR โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) นั้น 

สามารถแยกออกจากเทคโนโลยีประเภทอ่ืนๆไดอ้ย่างชดัเจน โดยความจดจ่อทางร่างกาย (Physical Immersion) 

และความรู้สึกถึงความมีอยู ่(Psychological Presence) จะทาํใหผู้ใ้ชรู้้สึกเหมือนอยูใ่นโลกเสมือนจริง ซ่ึงความจด



The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning On Wednesday 2nd October 2019 

การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบนัการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประจาํประเทศไทย คร้ังท่ี 43 วนัพุธท่ี 2 ตุลาคม 2562 

43 

จ่อทางร่างกายจะมีอยูห่ลายระดบั โดยระดบัสูงสุดคือระบบสัมผสัเต็มรูปแบบ  (Fully Immersive System) จะทาํ

ใหผู้ใ้ชรู้้สึกเหมือนอยูใ่นโลกเสมือนจริงอยา่งสมบูรณ์ เพราะผูใ้ชจ้ะรู้สึกเหมือนอยูใ่นโลกจริงแต่ในความเป็นจริง

เป็นเพียงโลกท่ีถูกสร้างข้ึนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือน 

 ผูพ้ฒันาเลง็เห็นความสาํคญัของสาขาวิชาดา้นโลจิสติกส์ จึงไดน้าํมารวมกบัเทคโนโลยคีวามจริงเสมือน 

(Virtual Reality)  และใช ้Active Learning ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนการสอนแบบเน้นพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

ส่งเสริมให ้ผูเ้รียนเกิดการประยกุตใ์ชท้กัษะและเช่ือมโยงความรู้นาํไปสู่การปฏิบติั เพ่ือใชแ้กไ้ขปัญหาในอนาคต 

โดยหลกัการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning การนาํเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย มา

ใชอ้อกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน Active Learning จึงเป็นวิธีการใน

การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในยคุปัจจุบนั อีกทั้งยงั

ช่วยส่งเสริม student engagement enhance relevance and improve motivation ของผู ้เ รียน และตอบสนองกับ

นโยบาย Thailand 4.0 จึงทาํใหมี้แนวคิดในการพฒันาส่ือส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัโลจิสติกส์ในรูปแบบ Virtual 

Reality  เน่ืองจากการทาํใหผู้ใ้ชเ้ห็นภาพและสามารถมองไดห้ลายๆมุม ไดเ้ห็นการกระบวนการจดัการคลงัสินคา้ 

อุปกรณ์ต่างๆท่ีใชภ้ายในคลงัสินคา้และจาํลองการสอบคุณวฒิุวชิาชีพทางดา้นโลจิสติกส์ ตลอดจนทดลองการจดั

คลงัสินคา้ในรูปแบบต่างๆ 

 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพ่ือช่วยสนบัสนุนการเรียนการสอนของนกัศึกษาสาขาโลจิสติกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการคลงัสินคา้ 

ตลอดจนการสอบคุณวฒิุวชิาชีพทางดา้นโลจิสติกส์  

 2. เพ่ือใหน้กัศึกษาสาขาโลจิสติกส์ไดฝึ้กปฏิบติัการใชง้านอุปกรณ์ต่างๆภายในคลงัสินคา้ และเตรียมตวั

ก่อนการสอบคุณวฒิุวชิาชีพไดอ้ยา่งปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 

 

กรอบแนวคิด 

แนวความคิดในการออกแบบเทคโนโลยคีวามจริงเสมือน (VR) ตามหลกัทฤษฏีการเรียนรู้โดยมลัติมีเดีย 

(The Cognitive Theory of Multimedia Learning) เพ่ือสร้างความคงทนในการจดจาํ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจยั

ดงัน้ี 

 

ตวัแปรอิสระ                        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

แบบจาํลองคลงัสินคา้และการสอบ

คุณวุฒิวิชาชีพทางโลจิสติกส์ด้วย

เทคโนโลยเีสมือนจริง 

ออกแบบ Virtual Reality 

ตามทฤษฏีการเรียนรู้โดย

มลัติมีเดีย 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการพฒันาแบบจาํลองคลงัสินคา้และการสอบคุณวฒิุวชิาชีพทางโลจิสติกส์ดว้ย

เทคโนโลยเีสมือนจริงโดยอาศยัหลกัการทฤษฎีวงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 

มาเป็นแนวทางในการพฒันาแอปพลิเคชนั ตั้งแตเ่ร่ิมตน้วเิคราะห์ปัญหาจนนาํระบบไปใชง้าน ซ่ึงมีรายละเอียด

ขั้นตอนในการดาํเนินการวจิยั 7 ขั้นตอนดงัน้ี 

 1. การกาํหนดปัญหา      

 เร่ิมจากทางคณาจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้วมกลุ่มกนัข้ึนมาเพ่ือคน้หาการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

และตรงกบัวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยัในสถานการณ์ปัจจุบนัมากท่ีสุด โดยโครงการท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด คือ 

การออกแบบและพฒันาส่ือการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ สามารถเขา้ใจตวัผูเ้รียนไดง่้าย               

มากข้ึน 

 2. การศึกษาความเป็นไปได้     

 เม่ือพิจารณากาํหนดปัญหาไดแ้ลว้ ในขั้นตอนน้ีจะรวบรวมขอ้มูลเพ่ิมเติมจากแหล่งต่างๆ ซ่ึงขอ้มูลท่ี

รวบรวมจะมาจากหลายๆส่วนประกอบ เช่น ขอ้มูลจากคณาจารย,์ ขอ้มูลจากผูบ้ริหาร, ขอ้มูลจากนกัศึกษา, ขอ้มูล

จากผูเ้ช่ียวชาญ, คลงัสินคา้ต่างๆ เพ่ือนาํมาประยุกตใ์ชแ้ละเร่ิมตน้จดัทาํโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัโดยเร่ิมจากการ

คน้หา สร้างแนวทาง และเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการนาํระบบใหม่มาใชง้าน เม่ือไดท้างเลือกท่ีดีและเหมาะสม

ท่ีสุดแลว้ จึงเร่ิมวางแผนดาํเนินงานโครงการ โดยศึกษาความเป็นไปได ้กาํหนดระยะเวลาดาํเนินงานแต่ละขั้นตอน

และกิจกรรม  

 3. การวเิคราะห์ระบบ  

 เร่ิมจากทาํการศึกษาถึงขั้นตอนการดาํเนินงานของระบบเดิมหรือระบบปัจจุบนัว่าเป็นไปอย่างไรบา้ง 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคืออะไร โดยในการศึกษาผูพ้ฒันาไดเ้ดินทางไปดูขั้นตอนการการจดัการคลงัสินคา้, ขั้นตอนการ

สอบคุณวฒิุวชิาชีพและการจดัการเรียนการสอนในสถานท่ีจริงตาม หลงัจากนั้นจึงรวบรวมความตอ้งการในระบบ

ใหม่จากผูเ้ช่ียวชาญ คณาจารย ์ผูบ้ริหารและนกัศึกษา โดยอาจจะมีการใชเ้ทคนิคในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น 

การสมัภาษณ์ เป็นตน้ 

 4. การออกแบบระบบ 

 เป็นขั้นตอนในการออกแบบลกัษณะการทาํงานของระบบ โดยจะกาํหนดถึงลกัษณะของรูปแบบรายงาน

ท่ีเกิดจากการทาํงานของระบบ ลกัษณะของการนาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบและผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบ จะมีการจดัทาํ

แผนภาพท่ีแสดงถึงความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบท่ีไดจ้ากขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบมาทาํการแปลงเพ่ือให้ได้

ขอ้มูลเฉพาะของการออกแบบ ท่ีสามารถนาํไปเขียนโปรแกรมได้สะดวกข้ึน โดยจะออกแบบในรูปแบบของ 

Storyboard, เน้ือเร่ือง, Flowchart และจะมีการระบุถึงคุณลกัษณะของอุปกรณ์ท่ีจะนาํมาใช ้เทคโนโลยี โปรแกรม

ภาษาท่ีจะนาํมาเขียนโปรแกรมฐานขอ้มูล ระบบปฏิบติัการ และระบบเครือข่ายท่ีเหมาะสมกบัระบบ 

 5. การสร้างและพฒันาระบบ  

 เป็นระยะท่ีเก่ียวขอ้งกับสร้างและพฒันาโปรแกรม โดยจะตอ้งพฒันาโปรแกรมตามท่ีได้ออกแบบ

ไว ้การเขียนชุดคาํสั่งเพ่ือสร้างเป็นระบบงานทางคอมพิวเตอร์ข้ึนมา โดยสามารถนาํเคร่ืองมือเขา้มาช่วยในการ

พฒันาโปรแกรมไดเ้พ่ือช่วยใหร้ะบบงานพฒันาไดเ้ร็วข้ึนและมีคุณภาพ  
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โดยขั้นตอนกระบวนการสร้างและพฒันาระบบมีดงัน้ี 

  5.1 สร้างตวัละคร อุปกรณ์ต่างๆ และหอ้งเอกซเรย ์เป็นโมเดล 3 มิติ ตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้

  5.2 พากยเ์สียงบรรยายประกอบ โดยอาศยัขอ้มูลจากพนกังานขายและคู่มือการใชง้านผลิตภณัฑ ์

  5.3 สร้างแอนิเมชัน่ใหก้บัตวัละคร และอุปกรณ์ต่างๆ โดยออกแบบใหเ้ขา้กบัเสียงบรรยายประกอบ 

  5.4 นาํตวัละคร อุปกรณ์ต่างๆ มาจดัวางใหเ้หมาะสม 

  5.5 เขียนโคด้เพ่ือกาํหนดกระบวนการทาํงานต่างๆ และใส่เสียงบรรยายประกอบ 

 6. การทดสอบและตดิตั้งระบบ  

 เม่ือโปรแกรมได้พฒันาข้ึนมาแลว้ ยงัไม่สามารถนําระบบไปใช้งานได้ทันทีจาํเป็นตอ้งดาํเนินการ

ทดสอบระบบก่อนท่ีจะนาํไปใชง้านจริง โดยจะมีการทดสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อน ดว้ยการลองใชง้าน ลองเดิน              

กดปุ่มคาํสัง่ต่างๆ หากพบขอ้ผิดพลาดก็ปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  การทดสอบระบบจะมีการตรวจสอบไวยากรณ์

ของภาษาเขียน  และตรวจสอบวา่ระบบตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่ 

 7. การประเมนิและการบํารุงรักษาระบบ  

 เป็นขั้นตอนสุดทา้ยหลงัจากระบบใหม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินการ ผูใ้ชร้ะบบและผูเ้ช่ียวชาญอาจจะพบกบัปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากความไม่คุน้เคยกบัระบบใหม่ และคน้พบวิธีการ แกไ้ขปัญหานั้นเพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการ

ของคณาจารย ์ผูบ้ริหาร นกัศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญเอง ดงันั้นจะตอ้งคอยแกไ้ขและเปล่ียนแปลงระบบท่ีทาํการพฒันาข้ึน

จนกวา่จะเป็นท่ีพอใจมากท่ีสุด  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. เคร่ืองมือในส่วนของซอฟตแ์วร์ 

 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. เคร่ืองมือในส่วนของฮาร์ดแวร์ 

 2.1 HTC VIVE 

 2.2 Notebook MSI GE72VR 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรท่ีใช ้ไดแ้ก่ นกัศึกษาและคณาจารยส์าขาเก่ียวขอ้งกบัโลจิสติกส์ ในมหาวทิยาลยัท่ีเปิดสอน 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้ไดแ้ก่ นักศึกษาและคณาจารย ์วิทยาลยัโลจิสติกส์และซับพลายเชน มหาวิทยาลยั  

ศรีปทุมวทิยาเขตขอนแก่น จาํนวน 30 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นโลจิสติกส์ จาํนวน 5 คน ดงัภาพท่ี 1  
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ภาพที ่1 ทดสอบการใชร้ะบบแบบจาํลองคลงัสินคา้ดว้ยเทคโนโลยเีสมือนจริง 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยจะมีการประเมินความเหมาะสมของส่ือการเรียนรู้จาก

ผูเ้ช่ียวชาญ และการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของนักศึกษาและคณาจารยว์ิทยาลยัโลจิสติกส์และ                

ซัพพลายเชน มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ซ่ึงคาํถามท่ีใชใ้นการประเมินจะแตกต่างกนัออกแบบ

ตามแต่ละบุคคล ซ่ึงการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญจะเป็นคาํถามเก่ียวขอ้งกับด้านเน้ือหา ด้านการออกแบบส่ือ                 

ดา้นเคร่ืองมือ ดา้นการนาํไปใช ้ส่วนคาํถามท่ีใชใ้นการประเมินของนักศึกษาและคณาจารยจ์ะเก่ียวขอ้งกบัดา้น

การใชง้าน ดา้นเจตคติ ดา้นการพฒันาการเรียน 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

จะแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. การประเมินความเหมาะสมของส่ือโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 2. การประเมินความพึงพอใจในการใชง้านของนกัศึกษาและคณาจารย ์

  โดยจะมีเกณฑก์ารแปลค่าระดบัเหมาะสมและความพึงพอใจ มีดงัน้ี 

  4.50 - 5.00   ระดบั  มากท่ีสุด 

  3.50 - 4.49   ระดบั  มาก 

  2.50 – 3.49  ระดบั  ปานกลาง 

  1.50 – 2.49  ระดบั  นอ้ย 

  1.00 – 1.49  ระดบั  นอ้ยท่ีสุด 

  ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลจะอยูใ่นรูปแบบ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้จึง

นาํขอ้มลท่ีไดม้าสรุปผล 
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สรุปผลการวจัิย 

1. ผลการออกแบบแบบจําลองคลังสินค้าและการสอบคุณวุฒิวิชาชีพทางโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี

เสมือนจริง 

 แบบจาํลองน้ีจะเป็นการจาํลองสถานท่ีข้ึนมาในรูปแบบ 3 มิติเสมือนจริง โดยผูใ้ช้งานจะตอ้งสวม

แวน่ตา VR บนศีรษะ ซ่ึงจะทาํใหผู้ใ้ชง้านมองเห็นเสมือนอยูใ่นสถานท่ีนัน่จริง ผูใ้ชง้านจะสามารถเคล่ือนไหวได้

อย่างอิสระในสถานท่ีนั่น สามารถดูมุมมองต่างๆได้ตามต้องการ สามารถหยิบจับส่ิงของต่างๆได้อีกด้วย                      

โดยภายในแบบจาํลองคลงัสินคา้และการสอบคุณวฒิุวิชาชีพทางโลจิสติกส์ดว้ยเทคโนโลยีเสมือนจริง จะแบ่ง

ออกเป็น 2 หมวดด้วยกัน คือหมวดจาํลองการสอบคุณวุฒิวิชาชีพทางโลจิสติกส์และหมวดจาํลองคลงัสินคา้

เสมือนจริง 

 

 
  

ภาพที ่2 แบบจาํลองคลงัสินคา้ 

 

 ในส่วนแรกจะเป็นแบบทดสอบสําหรับใชฝึ้กเพ่ือเตรียมสอบคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์ โดย

ภายในจะเป็นแบบจาํลองให้ผูใ้ชไ้ดท้ดลองขนยา้ยสินคา้บนพ้ืนฐานทฤษฏี ABC อีกทั้งภายในยงัประกอบไปดว้ย

โมเดลจาํลองรถเทรลเลอร์ใหผู้ใ้ชง้านไดศึ้กษา 

 

 
 

ภาพที ่3 บริเวณหอ้งก่อนเขา้คลงัสินคา้ 

 

 การจาํลองการสอบคุณวฒิุวิชาชีพ จะจาํลองเหตุการณ์โดยให้ผูใ้ชน้าํสินคา้ท่ีวางอยูด่า้นขา้งมาจดัเรียง

บนรถเข็น โดยจะตอ้งจดัวางสินคา้ใหเ้หมาะสม ไม่เช่นนัน่สินคา้จะไดรั้บความเสียหาย เม่ือจดัวางเสร็จเรียบร้อย

ผูใ้ชจ้ะตอ้งเล่ือนรถเขน็เขา้ไปจดัเก็บสินคา้ภายในหอ้งบนพ้ืนฐานทฤษฏี ABC 
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ภาพที ่4 จาํลองเหตุการณ์การสอบคุณวฒิุวชิาชีพ  

 

 ในส่วนท่ีสองเป็นการจาํลองคลงัสินคา้อตัโนมติั ซ่ึงจะมีการสาธิตวิธีการจดัการคลงัสินคา้  ผูใ้ชง้าน

สามารถดูในมุมต่างๆของคลงัสินคา้ไดอ้ยา่งอิสระ ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการต่างๆของการจดัการคลงัสินคา้ 

ตั้งแต่การขนส่งสินคา้มาถึงคลงัสินคา้ จนไปถึงการเรียงสินคา้เขา้สูร้ะบบ 

 

 
 

ภาพที ่5 สาธิตวธีิการจดัการคลงัสินคา้   

 

 และในส่วนน้ีจะมีการสอนเก่ียวกบัหลกัทฤษฏี ABC วา่สินคา้แต่ละชนิดควรจะเก็บท่ีตาํแหน่งไหนของ

คลงัสินคา้ พร้อมทั้งสาธิตกระบวนประกอบการอธิบาย อีกทั้งผูใ้ชง้านยงัสามารถทดลองจดัการสินคา้ตามหลกั

ทฤษฏี ABC ไดอี้กดว้ย 

2. ผลการประเมนิประสิทธิภาพการใช้งานโดยผู้เช่ียวชาญ 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน “แบบจําลองคลังสินค้าและการสอบคุณวุฒิวิชาชีพทาง                   

โลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง” มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.41) โดยมีค่าเฉล่ียผล                

การพิจารณาความเหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 4.37 – 4.48 โดยดา้นการออกแบบส่ือมีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย = 4.48) รองลงมาคือดา้นเคร่ืองมือและดา้นการนาํไปใช ้มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

= 4.4) ตามลาํดบั 

3. ผลการประเมนิความพงึพอใจของคณาจารย์และนักศึกษา 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและคณาจารยท่ี์มีต่อ “แบบจาํลองคลงัสินคา้และการสอบ

คุณวฒิุวิชาชีพทางโลจิสติกส์ดว้ยเทคโนโลยีเสมือนจริง” ทาํให้ทราบวา่นกัศึกษาและคณาจารยมี์ความพึงพอใจ     

ในการใช ้“แบบจาํลองเรียนรู้การจดัท่าและภาพถ่ายเอกซเรยด์ว้ยเทคโนโลยเีสมือนจริง” โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่น

ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.57) โดยมีค่าเฉล่ียของผลการพิจารณาความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 4.5 – 4.67                                     
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โดยดา้นพฒันาการขายผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.67) รองลงมาคือดา้นการใชง้าน               

มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.58) ตามลาํดบั 
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บทคัดย่อ 

 การจดัการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัรูปแบบใหม่ในยคุ 4.0 นบัไดว้า่เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิ่งท่ีอาจารย์

ตอ้งใหค้วามสนใจ เน่ืองจากผูเ้รียนในยคุปัจจุบนัเกิดอยูใ่นช่วงท่ีมีความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยตี่างๆ ไม่วา่จะ

เป็นเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือท่ีมีความสามารถมากกว่าการส่ือสารในรูปแบบเดิม เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

สามารถเป็นแหล่งเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีสนใจศึกษาคน้ควา้ อาจารยจึ์งจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งปรับตวัในการนํา

เทคโนโลยเีหล่าน้ีเขา้มาปรับใช ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่การนาํเกมออนไลน์ท่ีผูเ้รียนนิยมเล่นอยูท่ัว่ไปมาประยกุตใ์ชใ้น

การเรียนการสอน ซ่ึงช่วยให้ผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียนมากข้ึนผ่านการเล่นเกมออนไลน์ ในบทความน้ี

ผูเ้ขียนนาํเสนอการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาการจดัการการขนส่งด้วยรูปแบบการสอนในเชิงกิจกรรม               

การเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่นเกมออนไลน์ เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้                      

การเรียนรู้ผ่านเกมเป็นแนวการสอนแบบใหม่ท่ีจะไม่เนน้ให้ผูเ้รียนท่องจาํเนน้ใหรู้้จกัคิดวิเคราะห์และเรียนรู้จาก

กิจกรรมท่ีไดท้าํจริง และสามารถจดจาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไดดี้กวา่การท่องจาํ  

 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้ผา่นเกม เกมบริหารสายเรือจาํลองสถานการออนไลน์ การจดัการการขนส่ง 

 

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 

 

ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การจดัการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเนน้ให้กระบวนการจดัการ

เรียนการสอนท่ีทาํให้ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตามธรรมชาติของผูเ้รียนและตาม

ศกัยภาพโดยผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการความสนใจของผูเ้รียนรวมไป

ถึงการประยกุตใ์ชค้วามรู้ ผา่นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัใหท้าํได ้คิดเป็นสนใจ

การศึกษาความรู้เพ่ิมเติมจากการอ่านและคน้ควา้อยา่งต่อเน่ือง (คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2553) นอกจากน้ีแลว้

แนวคิดเร่ืองทกัษะการดาํรงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 กาํลงัเขา้มามีบทบาทท่ีสาํคญัในการจดัการเรียนการสอน 

โดยเฉพาะเร่ืองทกัษะการเรียนรู้ (Learning skill) ในศตวรรษท่ี 21  

 ดงันั้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนท่ีใชใ้นยุคใหม่จึงจาํเป็นตอ้งมีความหลากหลาย มีความ

ยดืหยุน่มีการใชท้รัพยากรเพ่ือจดัการสอนเพ่ิมข้ึน ลดจาํนวนชัว่โมงเรียนในชั้นเรียน และเพ่ิมการใชว้ิธีการสอนท่ี

หลากหลายเหมาะสม เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงงาน และการแกปั้ญหา มีการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยสนบัสนุน         

การเรียนรู้และการนาํเสนอเน้ือหาอย่างทนัสมยั ซ่ึงสภาพการเรียนรู้ดงักล่าวน้ีผูเ้รียนจะต่ืนตวัและเตรียมตวัใน               

การเรียนตลอดเวลา ซ่ึงผูส้อนตอ้งออกแบบบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือกลุ่มให้มีลกัษณะท่ีควบคุม

พฤติกรรมกนัเอง เรียนรู้ร่วมกนั ช่วยกนัทาํกิจกรรมใหส้าํเร็จร่วมกนั ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีผูส้อนอาจจะสอนนอ้ยลง

แต่ใชเ้วลาในการออกแบบการเรียนรู้และทวนสอบผลการเรียนรู้มากข้ึน (ขวญัชยั ขวันาและคณะ, 2561) 

 หลกัสูตรวิชาดา้นการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานนั้น เป็นหลกัสูตรท่ีบูรณาการแนวคิดในหลาย

ศาสตร์เพ่ือใชใ้นการวางแผน การปฏิบติั และการควบคุมให้การไหลของสินคา้ บริการจากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดท่ี

ผูบ้ริโภคตอ้งการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

ดังนั้นรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งจึงมีจาํนวนหลายรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชาด้านการจัดการการขนส่ง ท่ีมีรูปแบบ                

การจดัการขนส่งท่ีหลากหลาย และใชค้วามรู้ในหลายแขนงวิชาเขา้มาเก่ียว อาทิ เศรษฐศาสตร์ การเงินการลงทุน 

การจดัการ ดังนั้นรูปแบบการสอนท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนมีความเขา้ในรูปแบบของการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เขา้

ดว้ยกนันั้นหากผูส้อนใชก้ารบรรยายรูปแบบเดียวอาจจะส่งผลต่อระยะเวลาในการเรียนรู้ทาํความเขา้ใจ หากมี

กิจกรรมเสริมท่ีอยู่ในความสนใจของผูเ้รียน เช่น การใช้สมาร์ทโฟน การเล่นเกมออนไลน์มาประยุกต์ใชใ้น                 

การสอนในเน้ือหาเชิงบูรณาการแลว้จะมีผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีรวดเร็วข้ึนและสามารถมองการจดัการ

ดา้นโลจิสติกส์ในภาพรวมได ้
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือแสดงถึงกระบวนการเรียนรู้เร่ืองการจดัการการขนส่งดว้ยเกมบริหารสายเรือจาํลองสถานการณ์

ออนไลน ์

2. เพ่ืออธิบายผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในด้าน

ความเขา้ใจเน้ือบทท่ีเรียน และพฤติกรรมการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผูเ้รียน    

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

                ตวัแปรตน้                                                                                                ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 แบบแผนการวจิยั  

 การประยกุตใ์ชเ้กมบริหารสายเรือจาํลองสถานการณ์ออนไลน์ โดยผูว้จิยัไดใ้ชเ้กม Ship Tycoon ซ่ึงเป็น

เกมออนไลน์ท่ีสามารถลงโปรแกรมแอปพลิเคชนัผ่านสมาร์ทโฟนทั้งในระบบ IOS และ Android  โดยลกัษณะ

ของเกมเป็นการสร้างสถานการณ์จริงใหผู้เ้ล่นเกมเป็นเจา้ของกิจการสายเรือระหวา่งประเทศเพ่ือวางแผน บริหาร 

จดัการการขนส่งสินคา้ วางแผนทางดา้นโลจิสติกส์ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ

ขนส่งสินคา้ทางเรือประเภทต่างไปยงัทัว่โลก โดยขอ้มูลในเกมเป็นขอ้มูลจาํลองเสมือนจริงทั้งอตัราค่าระวาง 

อตัราค่านํ้ ามนั เสน้ทางเดินเรือหลกัของโลก และท่าเรือประเทศต่างๆท่ีมีอยูจ่ริงทัว่โลก สาํหรับขั้นตอนการเรียนรู้ 

ผูส้อนแบ่งขั้นตอนการเรียนรู้ โดยเร่ิมจาก การช้ีแจงรูปแบบการเล่นเกม การเตรียมความพร้อม เกณฑก์ารวดัผล

ความสาํเร็จ การจดัอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการสรุปเน้ือหา ผลของกิจกรรม 

 

กระบวนการเรียนรู้ดว้ยเกม

สถานการณ์จาํลองออนไลน์  

การบริหารสายเรือ Ship Tycoon  

1. ความเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน  

2. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 
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ภาพที ่2 รูปแบบของเกม Ship Tycoon  

 

ประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชป้ระชากรทั้งหมดของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา การจดัการ

การขนส่ง รหสัวชิา LSM 211 จาํนวน 201 คน ในภาคเรียนท่ี 3/2561 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรตน้ ได้แก่กระบวนการเรียนรู้ด้วยเกมสถานการณ์จาํลองออนไลน์ การบริหารสายเรือ Ship 

Tycoon   

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนซ่ึงไดแ้ก่หวัขอ้การจดัการการขนส่ง และพฤติกรรมการมี

ส่วนร่วมของผูเ้รียน  

 

เคร่ืองมือวจัิย 

 ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัในสองส่วน ส่วนแรกคือ ใชเ้กมสถานการณ์จาํลองออนไลน์ การบริหาร

สายเรือ Ship Tycoon  เป็นเคร่ืองมือหลกัในการจดัการเรียนรู้ ส่วนท่ีสอง ในเร่ืองของการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี



The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning On Wednesday 2nd October 2019 

การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบนัการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประจาํประเทศไทย คร้ังท่ี 43 วนัพุธท่ี 2 ตุลาคม 2562 

 

54 

ผูว้จิยัสนใจศึกษา ไดแ้ก่ แบบทดสอบผลประกอบการบริหารสายเรือจากเกมโดยใชแ้บบวดัผลทางดา้นการเงินดงั

ภาพท่ี 3  แบบประเมินผลการสอนประจาํรายวชิา และใชแ้บบสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา 

       

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชร้ะยะเวลาในการเรียนในรายวิชาช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 โดย

การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนของผลจากการเล่นเกมเป็นการเก็บผลประกอบการของสายเรือจากระบบของเกมท่ี

ผูเ้รียนนาํส่ง ส่วนการเก็บรวบรวมแบบประเมินใชร้ะบบการประเมินการสอนแบบออนไลน์เก็บรวบรวมขอ้มูล

ในช่วงทา้ยของการเรียน สาํหรับการเก็บรวมรวบเชิงสังเกตพฤติกรรมผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมเป็นระยะจาก

การอภิปรายในชั้นเรียน และสาํรวจพฤติกรรมการมีส่วนร่วมจากการพดูคุยกนัของผูเ้รียนผา่นกลุ่ม Facebook  ของ

รายวชิา  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

  การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของผลประกอบการการบริหารสายเรือ ท่ีใชแ้บบวดัผลทางการเงิน ผูว้ิจยัใช้

การวิเคราะห์เป็นร้อยละของการเปล่ียนแปลงของผลประกอบการทางการเงินท่ีดีข้ึนของผูเ้รียนจากการเล่นเกม

บริหารสายเรือ เปรียบเทียบก่อน การอภิปรายในชั้นเรียน และหลงัการจดัอภิปรายในชั้นเรียน การวิเคราะห์ผล

ขอ้มูลจากแบบประเมินผลการสอนใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

 

 
 

ภาพที ่3 ภาพแบบวดัผลประกอบการทางดา้นการเงิน 
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ผลการวจัิย 

กระบวนการเรียนรู้การจดัการขนส่งดว้ยเกมบริหารสายเรือจาํลองสถานการณ์ออนไลน์ขั้นตอนผูว้จิยัได้

ช้ีแจงการเล่นเกมโดยสาธิตการเล่นเป็นตวัอยา่งให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ รวมถึงการนาํเอกสารแนะนาํการเล่นเกมจาก

นักศึกษาท่ีเรียนในภาคเรียนก่อนหน้าให้ผูเ้รียนในคร้ังน้ีเรียนรู้วิธีการเล่น ทาํให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจมากข้ึน 

หลงัจากนั้นผูว้ิจยัใหผู้เ้รียนศึกษาแนว โดยให้สมาชิกในห้องเรียนแลกเปล่ียน และแนะนาํลงในกลุ่ม Facebook  

ของรายวิชา ผลจากการสังเกตพบว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั และมีปฏิสัมพนัธ์กนัในกลุ่มเรียนแลกเปล่ียน

ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ มีการแนะนาํระหวา่งผูเ้รียนถึงเทคนิคการจดัเสน้ทางวิง่ของเรือ การวเิคราะห์ระยะทาง และ

เวลา ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเน้ือหาในวิชาเรียน นอกจากน้ีในขั้นตอนการจดัอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ผูว้ิจยัให้ตวัแทนผูเ้รียนแต่ละกลุ่มข้ึนนาํการอภิปรายแลกเปล่ียนประเด็นการเล่นเชิงเทคนิค และการประยุกต์

ความรู้ท่ีเรียนมาใชใ้นการจดัการวางแผนการบริหารสายเรือ ซ่ึงพบวา่ผูเ้รียนคน้พบวิธีการเทคนิคหลากหลายใน

แต่ละกลุ่มท่ีเป็นตวัแทนนาํอภิปราย แต่อยา่งไรก็ตามก็ยงัมีความสอดคลอ้ง และครอบคลุมกบัเน้ือหาการเรียนใน

ดา้นการวางแผนการขนส่ง การใชท้รัพยากรในการขนส่ง การพิจารณาการใชน้ํ้ ามนั การวิเคราะห์เศรษฐกิจโลก

กบัการขนส่ง 

 

  
 

ภาพที ่4  การจดัอภิปรายกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ เทคนิค แนวทางการจดัการสายเรือ 

 



The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning On Wednesday 2nd October 2019 

การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบนัการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประจาํประเทศไทย คร้ังท่ี 43 วนัพุธท่ี 2 ตุลาคม 2562 

 

56 

 

 
 

ภาพที ่5 ตวัอยา่งการนาํเสนอแลกเปล่ียนเทคนิค แนวทางการจดัการสายเรือของผูเ้รียน 

 

  ผลของการจดัการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ผูว้จิยัใหผู้เ้รียนกลบัไปเล่นเกมออนไลนเ์พ่ิมเติมหลงัจากจดั

อภิปรายแลกเปล่ียนแลว้ ผลจากการดาํเนินการวิจยัในขั้นตอนน้ี วดัผลจากแบบวดัผลประกอบการดา้นการเงิน

ของผูเ้รียนท่ีเล่นเกมออนไลนก่์อนและหลงัอภิปรายพบวา่ ค่าเฉล่ียของผลประกอบการรวมของผูเ้รียนทั้งชั้นเรียน

มีค่าเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 89.38แสดงดงัตารางท่ี 1 ซ่ึงทาํให้เห็นถึงพฒันาการการเรียนรู้หลงัการอภิปรายกลุ่ม

ในชั้นเรียนไดช้ดัเจน 
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ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียของผลประกอบการการบริหารสายเรือของผูเ้รียนทั้งชั้นเรียน 

ช่วงเวลา 
ผลประกอบการการบริหารสายเรือเฉล่ีย 

(หน่วยดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 

ก่อนการอภิปราย 

หลงัการอภิปราย 

4,389,218,125 USD 

8,312,941,611 USD 

ร้อยละของการเปล่ียนแปลง 89.38 

 

  จากผลของการประเมินการสอนท่ีสรุปประเด็นสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ผูเ้รียนประเมินผลกิจกรรมการ

สอนในทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยค่าเฉล่ียแลว้อยู่ในระดบัมาก และจากค่าความแปรปรวนพบว่า

ผูเ้รียนมีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัเป็นส่วนใหญ่ แสดงดงัตารางท่ี 2  

 

ตารางที ่2  ผลการประเมินการสอนในรายวชิา (สรุปเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม) 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม µ 𝜎𝜎 แปลผล 

1 อาจารยอ์ธิบายและช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการสอนไวอ้ยา่ง

ชดัเจน  

4.45 0.71 มาก 

2 อาจารยใ์ชว้ธีิสอนดว้ยเกมออนไลนก์บัเน้ือหาวชิา 

ทาํใหน้กัศึกษาเขา้ใจเน้ือหามากข้ึน  

4.37 0.77 มาก 

3 อาจารยเ์ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดป้รึกษาหารือระหวา่ง

นกัศึกษากนัเอง และใหค้าํปรึกษาเพ่ิมเติม 

4.41 0.78 มาก 

4. มีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายวธีิทาํใหเ้ขา้ใจเน้ือหา

บทเรียนง่ายข้ึน 

4.35 0.79 มาก 

5. วธีิการประเมินผลการเรียนรู้มีความชดัเจนและผูเ้รียนทราบผล

ประเมิน ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

4.34 0.82 มาก 

รวม 4.38 0.77 มาก 

 

อภิปรายผล  

  จากผลการวิจยัการพฒันารูปแบบการสอนโดยใชเ้กมบริหารสายเรือจาํลองสถานการณ์ออนไลน์ใน

รายวิชาการจดัการการขนส่งแสดงให้เห็นวา่ผูเ้รียนสามารถสรุปองคค์วามรู้จากการการลงมือปฏิบติั การเล่นเกม 

และสามารถประยกุตแ์ละเช่ือมโยงองคค์วามรู้ท่ีสังเคราะห์ไดจ้ากการเล่นเกมออนไลนเ์ขา้กบัหลกัการทางทฤษฎี

ท่ีเก่ียวขอ้งได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ    ณัฏฐรินดา เนตรสว่าง (2559) พบว่าการสอนเร่ือง

ปรากฏการณ์ Bullwhip Effect ของโซ่อุปทาน เป็นเร่ืองซบัซอ้นยากแก่การเขา้ใจ เม่ือนาํเกมสถานการณ์จาํลองเขา้

มาใชแ้ลว้ทาํให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง และสังเคราะห์ความรู้กบับทเรียนได ้ทั้งน้ีนอกจากผูเ้รียนไดรั้บความรู้

และแนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแลว้ การเล่นเกมออนไลน์ยงัเป็นการกระตุ ้นให้นักศึกษามีความท้าทาย 

สนุกสนานจากการแข่งขนั และไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงในการประกอบอาชีพ ทั้งการวางแผนเสน้ทาง 
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นอกจากน้ียงัไดรั้บรู้ถึงคาํศพัท์ในเชิงเทคนิค สถานท่ีท่าเรือ และเส้นทางท่ีมีจริงทาํใหเ้กิดประสบการณ์เรียนรู้ใน

โลกของการทาํงานในอนาคตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ยิ่งศกัด์ิ ไกรพินิจ และคณะ (2560) ท่ีกล่าววา่ 

การเล่มเกมสถานการณจาํลองความเป็นผูป้ระกอบการ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีความต่ืนตวั ต่ืนเตน้ เกิดความทา้ทายและ

สนใจ จนถึงเกิดการเรียนรู้แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูเ้รียนและทาํให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ต่อ

ยอดในสายงานอาชีพ จากประสบการณ์เสมือนจริงท่ีผูเ้รียนจาํลองตวัเองประกอบอาชีพในเกมสถานการณ์จาํลอง  

นอกจากน้ีการเล่นเกมยงัช่วยสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัเองในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหา หารือและ

ช่วยเหลือกันในกิจกรรมการเรียน ซ่ึงถือว่าเป็นแรงจูงใจในเชิงบวกท่ีสําคญัในการเรียนรู้ และการทาํงานใน

อนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกับ สุชาติ แสนพิช (2558) ท่ีพบว่าการพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้กม

ออนไลน์เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส่งผลให้นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เปิดโอกาสให้

ถ่ายโอนความรู้ของผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนัระหวา่งกนั ผูเ้รียนสามารถโตต้อบปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั ช่วยเหลือ

กนัใหผ้า่นภารกิจหรือเป้าหมายร่วมกนั และส่งผลต่อความกา้วหนา้ในการเรียน  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

  (1) ผูส้อนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากส่ือหรือเคร่ืองมือท่ีผูเ้รียนให้ความสนใจ และอยูใ่น

การใชชี้วิตประจาํวนั เช่น เกมจากแอปพลิเคชนัในมือถือท่ีผูเ้รียนเล่นจากเกมอ่ืนๆอยู่เป็นประจาํ แต่ทั้ งน้ีควร

ออกแบบกิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้ล่มเกมเพ่ือเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในกลุ่ม ร่วมทาํกิจกรรมเป็นกลุ่มเพ่ือให้

เกิดปฎิสมัพนัธ์เรียนรู้ร่วมกนั 

  (2) ผูส้อนควรศึกษาทาํความเขา้ใจเกม และควรอธิบายรูปแบบการเรียน การเล่นเกม และการวดัผล

วา่มีลกัษณะอยา่งไร หากผูเ้รียนจะไดป้ระโยชน์หรือบรรลุเป้าหมายในการเรียนผา่นเกมควรทาํอยา่งไร เพ่ือใหเ้กิด

ความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหวา่งผูส้อน และผูเ้รียน   

 2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  (1) เน่ืองจากผูว้ิจยัมีขอ้จาํกดัในกลุ่มเรียนเพียงกลุ่มเดียวจึงไม่ไดด้าํเนินการกลุ่มทดลองการเรียน

แบบเล่นเกม และไม่เล่นเกม จึงควรมีการวจิยัทดลองเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่ม   

  (2) ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ในรูปแบบนาํเกมเขา้มาใชใ้นกิจกรรมการสอนวา่มีปัจจยั

ใดบา้งท่ีส่งเสริม และมีปัจจยัใดบา้งท่ีสร้างอุปสรรคท่ีควรตอ้งปรับปรุง 
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การออกแบบและพฒันาอปุกรณ์บีบอดักระป๋องเคร่ืองด่ืม 

Design and Develop of Compression Equipment Mechanism for Beverage Cans. 
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บทคัดย่อ 

 นวตักรรมหรือส่ิงประดิษฐน้ี์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ออกแบบอุปกรณ์ท่ีมีกลไกการบีบอดักระป๋องเคร่ืองด่ืม

ท่ีมีขนาดเล็กกะทดัรัด สามารถวางไดใ้นทุกพ้ืนท่ีทั้งในอาคาร นอกอาคารและมีความปลอดภยัในการใชง้าน                

ในการออกแบบไดค้าํนึงถึงความปลอดภยัของผูใ้ช้งานเป็นหลกั โดยทีมผูอ้อกแบบได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนั

อนัตรายไวใ้นส่วนต่างๆ รวมไปถึงการออกแบบโครงสร้างใหมี้ความแขง็แรง โดยจาํลองจากการใชซ้อร์ฟแวร์ใน

การจาํลองความแขง็แรงของวสัดุ โครงสร้างสามารถรองรับแรงกดอนัเน่ืองมาจากมวล 300 กิโลกรัม และใชง้าน

ไดอ้ยา่งปลอดภยั ประโยชน์และคุณค่าท่ีเกิดข้ึนของส่ิงประดิษฐ์น้ี แบ่งไดเ้ป็นสองส่วนคือในเชิงปฏิบติัและเชิง

พาณิชยท่ี์สามารถขยายผลได ้นวตักรรมหรือส่ิงประดิษฐน้ี์เกิดข้ึนจากแรงบนัดาลใจ เน่ืองดว้ยในสถานศึกษาตา่งๆ 

บางพ้ืนท่ีไม่มีท่ีท้ิงขยะแบบแยกชนิดและไม่มีอุปกรณ์บีบอดัขยะประเภทกระป๋อง ดงันั้นส่ิงประดิษฐช้ิ์นน้ีจึงจดัทาํ

ข้ึนเพ่ือจุดประกายความคิดในเร่ืองการอนุรักษพ์ลงังาน การนาํวสัดุส่ิงของมาใชซ้ํ้ า ลดปัญหาการท้ิงขยะไม่เป็นท่ี 

การแยกขยะใหถู้กประเภท การบีบอดัแปรรูปขยะประเภทกระป๋อง รวมไปถึงการใชพ้ลงังานอยา่งมีคุณค่า  

 

คาํสําคญั: ถงัขยะบีบอดักระป๋อง, เคร่ืองบีบอดักระป๋อง, กระป๋องรีไซเคิล 

สิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ์: เลขท่ีคาํขอ 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  

การเปล่ียนแปลงทางสภาวะแวดลอ้มของโลก อาจเกิดข้ึนเน่ืองจากปัจจยัธรรมชาติหรือจากการ  กระทาํ

ของมนุษย ์ไดส่้งผลให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภยัพิบติัต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค  ต่างๆ ของโลก 

อาทิ แผ่นดินไหว สึนามิ อุทกภยั ตลอดจนภยัพิบติัอ่ืนๆ ก่อให้เกิดผลกระทบทั้ง  ทางตรงและทางออ้มต่อมวล

มนุษย ์ลกัษณะการเปล่ียนแปลงมีตั้งแต่การเกิดข้ึนอยา่งชา้ๆ ไปจนถึง การเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัและรุนแรง ซ่ึงเป็น

อนัตรายต่อชีวติและความเป็นอยูข่องส่ิงมีชีวติ  

       ปัญหาขยะเป็นส่ิงท่ีส่งผลเสียต่างๆ มากมาย ทั้งเร่ืองปริมาณขยะท่ีกองพะเนินเป็นภูเขาสร้างภาพลกัษณ์

ไม่งามตา เม่ือขยะสะสมกนัมากๆ ก็เป็นแหล่งสะสมเช้ือโรค ก่อเป็นมลภาวะต่างๆ ขยะท่ีปนเป้ือนลงนํ้ าก็ทาํลาย

ส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้นํ้ าเน่าเสีย สาเหตุนํ้ าท่วมเมืองเกือบทุกคร้ัง ก็เพราะท่อนํ้ าอุดตนัไปดว้ยขยะ ทุกวนัน้ีคนไทย

จาํนวนกว่า 60 ลา้นคน สามารถสร้างขยะไดห้ลายลา้นตนัต่อปี ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีคือปัญหาจากมนุษย ์ทั้งความ

ฟุ่ มเฟือยในการอุปโภคบริโภค การใช้ถุงพลาสติกเกินความจาํเป็น และการไม่คดัแยกขยะ เสมอ โดยไม่ได้

ตระหนกัวา่ ขยะเหล่าน้ีไดก่้อปัญหามากมาย 

  มหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี ไดต้ระหนกัถึงเร่ืองการจดัการขยะและสุขลกัษณะของทุกพ้ืนท่ีใน

มหาวทิยาลยัเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะเร่ืองการท้ิงและจดัเก็บขยะ ซ่ึงทางมหาวทิยาลยัไดจ้ดัวางถงัขยะสาํหรับขยะ

ประเภทต่างๆ ไวโ้ดยรอบพ้ืนท่ี แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือพฤติกรรมการท้ิงขยะ นกัศึกษาบางส่วนยงัท้ิงรวมกนัในถงั

เดียว ไม่คดัแยกประเภทก่อนท้ิงและขาดเคร่ืองมือในการบีบอดัขยะประเภทกระป๋องโลหะก่อนท้ิง ซ่ึงขยะ

ประเภทกระป๋องเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นโลหะมีปริมาณการท้ิงเป็นจาํนวนมากในแต่ละวนั จึงทาํใหพ้นกังานคดัแยกขยะ

ของมหาวทิยาลยัตอ้งใชเ้วลามากในการคดัแยกประเภทขยะก่อนท่ีจะรวบรวมไปไวท่ี้จุดพกัขยะเพ่ือรอเทศบาลมา

เก็บ และบีบอดักระป๋องก่อนจดัเก็บเพ่ือนาํไปขายต่อไป โดยสรุปปัญหาท่ีเกิดไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่1  สรุปปัญหาและความสูญเสีย  

ลาํดบั ปัญหา ความสูญเสีย 

1 พนกังานใชเ้วลาคดัแยกขยะนาน เสียโอกาสท่ีจะไปทาํงานอ่ืนๆ 

2 พนกังานไม่มีเคร่ืองมือช่วยในการบีบอดักระป๋อง อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการบีบอดัดว้ยวธีิเหยยีบ 

3 นกัศึกษาขาดจิตสาํนึกความรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดปัญหาในขอ้ 1, 2 

        

นวตักรรมหรือส่ิงประดิษฐ์น้ีเกิดข้ึนเพราะในสถานศึกษาต่างๆ โดยส่วนใหญ่ไม่มีท่ีท้ิงขยะแบบแยก

ชนิดและบีบอดัขยะประเภทกระป๋อง ดังนั้ นส่ิงประดิษฐ์ช้ินน้ีจึงจัดทําข้ึนเพ่ือจุดประกายความคิดในเร่ือง                    

การอนุรักษพ์ลงังาน การนาํวสัดุส่ิงของมาใชซ้ํ้ า ลดปัญหาการท้ิงขยะไม่เป็นท่ี การแยกขยะใหถู้กประเภท การบีบ

อดัแปรรูปขยะประเภทกระป๋อง รวมไปถึงการใชส่ิ้งของหรือพลงังานทุกอยา่งอยา่งเห็นคุณค่า เพราะมีการใชง้าน

และขั้นตอนท่ีเรียบง่าย 
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2. วตัถุประสงค์ 

 เพ่ือออกแบบถงัขยะท่ีมีกลไกการบีบอดักระป๋องเคร่ืองด่ืมท่ีมีขนาดเลก็กะทดัรัด สามารถวางไดทุ้กพ้ืนท่ี

ทั้งในอาคาร นอกอาคารและมีความปลอดภยัในการใชง้าน 

 

3. การทบทวนวรรณกรรมและสิทธิบัตรที่เกีย่วข้อง  

  จากการคน้ความขอ้มูลส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมดา้นการกาํจดัขยะ ในปัจจุบนัมีผูป้ระดิษฐก์ลไกและ

ถงัขยะเพ่ือช่วยในการจดัการขยะประเภทกระป๋องเคร่ืองด่ืมอยูห่ลายแบบ ซ่ึงทีมผูป้ระดิษฐ์ไดค้ดัเลือกผลงานท่ี

น่าสนใจท่ีนาํมาศึกษาวเิคราะห์ใหเ้ห็นขอ้ดีและขอ้เสียเพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาผลงานดงัต่อไปน้ี 

  เคร่ืองบีบอดักระป๋อง (นายอภิสิทธ์ิ สีแสงจนั และคณะ, 2559) น้ีมีวตัถุประสงคส์าํคญัคือให้นกัเรียน

ไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรค์ ทกัษะและประสบการณ์ในการเรียนทางด้านวิชาชีพ กระบวนการในการเก็บรักษา

กระป๋องอลูมิเนียมตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากและการขนยา้ยค่อนขา้งลาํบาก อาจทาํใหมี้การตกหล่นขณะทาํการขนยา้ย จาก

สภาพปัญหาดังกล่าวคณะผูจ้ดัทาํจึงมีแนวคิดออกแบบเคร่ืองบีบอดักระป๋องน้ีข้ึนมา เพ่ือให้กลุ่มผูค้า้ของเก่า

นาํไปใชป้ระโยชน์ในการจดัเก็บกระป๋องอลูมิเนียม เพ่ือลดพ้ืนท่ีจดัเก็บ และลดเวลาในการขนยา้ย 
 

 
 

รูปที ่1 เคร่ืองบีบอดักระป๋อง (นายอภิสิทธ์ิ สีแสงจนั และคณะ, 2559) 

 

   โครงการเคร่ืองอัดกระป๋องของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (ชัชวาล ยงบรรทม, 2553) 

เคร่ืองจกัรน้ีเพ่ือช่วยลดขนาดกระป๋องโดยอาศยัระบบกลไกบีบอดัจากมอเตอร์ เพ่ือทาํให้กระป๋องนํ้ าอดัลมท่ีด่ืม

หมดแลว้มีปริมาณลดลง โดยเคร่ืองอดักระป๋องน้ีสามารถอดักระป๋องได้ในปริมาณมากและมีความแข็งแรง

ทนทาน 

 

 
 

รูปที ่2 โครงการเคร่ืองอดักระป๋องของโรงเรียนอสัสมัชญัเทคนิคนครพนม (ชชัวาล ยงบรรทม, 2553) 
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  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือสร้างเคร่ืองบีบอดักระป๋อง  (2) เพ่ือหาประสิทธิภาพการทาํงาน

ของเคร่ืองบีบอดักระป๋อง  (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชง้านเคร่ืองบีบอดักระป๋อง (รุ่งทิวา  สลากนั, 2557)  

ในขั้นการดาํเนินการ ผูว้ิจัยได้ดําเนินการด้วยการศึกษาข้อมูลเบ้ืองตน้จากเอกสาร ตาํรา อินเตอร์เน็ต และ

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นออกแบบและสร้างเคร่ืองบีบอดักระป๋อง   และดาํเนินการสร้างเคร่ืองบีบอดักระป๋อง 

ผลการวจิยัพบวา่เคร่ืองบีบบอดัสามารถใชง้านไดจ้ริงและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชง้านมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

 

 
 

รูปที ่3 เคร่ืองบีบอดักระป๋อง (รุ่งทิวา  สลากนั, 2557)   

 
 

  เคร่ืองบีบอดัภาชนะแบบอตัโนมติัเฉพาะกระป๋องเบียร์และนํ้ าอดัลมเท่านั้น (ดร.สมศกัด์ิ  สงวนเดือน, 

2554) ควบคุมดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการลดจาํนวนขยะประเภทกระป๋องลงบา้ง และนาํของท่ีไดรั้บ

บริจาคไปรีไซเคิลอีกคร้ังเพ่ือลดการใชส้รรพยากรของโลกประกอบกบัตอ้งการให้ประชาชนมีนิสัยใส่ใจในส่ิง

เหล่าน้ีผูน้าํของมาบริจาคแลว้ก็จะมีส่ิงของออกมาจากเคร่ืองเพ่ือเกิดแรงจูงใจการท่ีจะนาํลงของมาบริจาคดีกว่า

นาํไปท้ิงในถงัขยะธรรมดาไม่เกิดประโยชน ์

 

 
 

รูปที ่4 เคร่ืองบีบอดัภาชนะแบบอตัโนมติัเฉพาะกระป๋องเบียร์และนํ้ าอดัลมเท่านั้น  

(ดร.สมศกัด์ิ  สงวนเดือน, 2554) 

 

  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยัง่ยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร, 2560) จึงจดัตั้งโครงการพฒันาเทคโนโลยบีริหารจดัการขยะบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้ใน

เขตเมืองเพ่ือการรีไซเคิล ทาํการศึกษาพฒันาและผลิตเคร่ืองรับซ้ือบรรจุภณัฑรี์ไซเคิล หรือ เคร่ือง RVM (Reverse 

Vending Machines) สําหรับจดัการขยะประเภทขวดพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมในเคร่ืองเดียวกนั โดยใช้
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เทคโนโลยีบีบ-อดัขวดหรือกระป๋องให้มีขนาดเล็กลง เพ่ือเพ่ิมการรองรับปริมาณขยะบรรจุภณัฑด์งักล่าวไดม้าก

ข้ึน เคร่ือง RVM ท่ีผลิตข้ึน นบัเป็นนวตักรรมการจดัการขยะยคุ Thailand 4.0 สาํหรับบริการประชาชนในเขตเมือง  

 

 
 

รูปที ่5 เคร่ือง RVM (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร, 2560) 

 

  การสร้างเคร่ืองอดัแน่นขยะหลงัการคดัแยก (สมบูรณ์ เต็งหงษ์เจริญ, 2546)  มีวตัถุประสงค์เพ่ือลด

ปริมาตรขยะโดยการอดัแน่นขยะ และบาํบดันํ้ าเสียจากการอดัแน่นขยะ ดาํเนินโครงการโดยศึกษาสถานการณ์การ

จดัการมูลฝอยของวทิยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ออกแบบเคร่ืองอดัแน่นขยะ ระบบบาํบดันํ้ าเสีย และดาํเนินการสร้าง

เคร่ืองอดัแน่นขยะและระบบบาํบดันํ้ าเสียจากการอดัแน่นขยะ ผลการดาํเนินงานพบวา่ขยะท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เกิด

จากกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริโภค มีอตัราการผลิตขยะมูลฝอยในช่วง 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั และ

เม่ือนาํขยะมาผ่านเคร่ืองอดัแน่นขยะ กาํลงัอดัสูงสุด 50 ตนั ขยะจะเกิดความแน่น และรัดดว้ยเชือกมดั สามารถ

ปริมาตรขยะลงไดร้้อยละ 75 ของปริมาตรเดิม  

 

 
 

รูปที ่6 การสร้างเคร่ืองอดัแน่นขยะหลงัการคดัแยก (สมบูรณ์ เตง็หงษเ์จริญ, 2546) 

 

4.   ขอบเขต 

ส่ิงประดิษฐ์น้ีเป็นการออกแบบและพฒันาอุปกรณ์บีบอดัน้ีใชบี้บอดักระป๋องเคร่ืองด่ืมทรงกระบอกท่ี

เป็นโลหะท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางไม่เกิน 7 เซ็นติเมตร และความสูงไม่เกิน 15 เซ็นติเมตร โดยใชแ้บบจาํลอง

ทางคอมพิวเตอร์ 
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5.  หลกัการ วธีิการ ข้ันตอนการสร้างและการทดสอบการทาํงานของนวตักรรม 

 
 

รูปที ่7 ขั้นตอนการสร้างและการทดสอบ 
 

 ขั้นตอนการจดัทาํโครงการน้ีประกอบดว้ย 

5.1 ศึกษาปัญหาพบว่าภายในมหาวิทยาลยัขยะประเภทกระป๋องท่ีถูกท้ิงไม่เป็นท่ี เสียเวลาในการ

รวบรวมและใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บมาก 

5.2 กาํหนดวตัถุประสงคก์าํหนดวตัถุประสงคจ์ากปัญหาท่ีเกิดข้ึน แนวทางแกไ้ขและผลประโยชน์ท่ี

ไดรั้บเม่ือใชง้าน 

5.3 ออกแบบช้ินงาน แนวคิดหลกัในการออกแบบสิงประดิษฐน้ี์คือ 

- ลดการใชพ้ลงังาน โดยไม่ใชอุ้ปกรณ์ตน้กาํลงัท่ีอาศยัพลงังานไฟฟ้าหรือนํ้ ามนัเช้ือเพลิง แต่อาศยั

นํ้ าหนกัตวัของผูใ้ชง้านในการบีบอดัช้ินงาน 

- ขนาดเลก็ กะทดัรัด จากการศึกษาเคร่ืองบีบอดักระป๋องท่ีเผยแพร่ออกใชง้านในปัจจุบนั  

 ผูอ้อกแบบพบว่าเคร่ืองอดัระบบใชแ้รงคนกดยงัเป็นเพียงอุปกรณ์ท่ีแยกออกจากถงัขยะ ยงัมีความ

ยากลาํบากในการใชง้านในชีวิตจริงหรือบางเคร่ืองท่ีมีการติดตั้งกลไกบีบอดัไวก้บัถงัขยะนั้นยงัมีขนาดใหญ่ ไม่

สามารถวางไดใ้นบริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีจาํกดั ทีมผูป้ระดิษฐจึ์งออกแบบใหมี้ขนาดเลก็และยงัคงความสามารถในการบีบ

อีดกระป๋องไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถวางไดใ้นทุกพ้ืนท่ี เช่น ในอาคาร ห้องสาํนกังาน โรงอาหาร เป็น

ตน้ โดยถงัขยะน้ีมีขนาดหน้ากวา้งเพียง 35 เซ็นติเมตร ความยาว 85 เซ็นติเมตร และความสูงรวม 1.4 เมตร ใน

กระบวนการสร้างแบบถงัขยะน้ีทีมผูอ้อกแบบใชโ้ปรแกรมช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design) ดว้ย

โปรแกรม Autodesk Inventor Professional 2017 
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รูปที ่8  มิติภายนอกของเคร่ืองบีบอดักระป๋องท่ีออกแบบ 

 

 
 

รูปที ่9 ส่วนประกอบของเคร่ืองบีบอดักระป๋อง 

 

- ดา้นความปลอดภยั เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในการออกแบบ ผูอ้อกแบบคาํนึงถึงส่ิงน้ีมากท่ีสุดโดย

จะกล่าวถึงรายละเอียดการออกแบบและอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายในหวัขอ้จุดเด่นของนวตักรรม 

- ดา้นสุขลกัษณะก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีสาํคญั ตวัถงัขยะมีฝาเปิดท่ีดา้นบน และจะซอ้นดา้นในถงัดว้ยถุง

ดาํเพ่ือง่ายในการถ่ายกระป๋องท่ีถูกบีบบอดัแลว้ออกจากถงัขยะและถูกสุขลกัษณะ 

5.4 การวเิคราะห์ความแขง็แรงของโครงสร้าง  
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 โครงสร้างท่ีการรับแรงกดในขณะใชง้าน ตอ้งมีความแข็งแรงมากพอ เพ่ือความปลอดภยัของผูใ้ช้งาน 

ดงันั้นผูอ้อกแบบจึงใชว้ิธีการจาํลอง (Simulation) หาค่าความแข็งแรงของโครงสร้างดว้ยโปรแกรม Autodesk 

Inventor โดยการใส่ภาระ (Load) ท่ีจุดรับมวลทั้งสองขา้ง ขา้งละ 300 kg ผลการวิเคราะห์พบว่า เกิดความเคน้

สูงสุด (Maximum Stress) เท่ากบั 71.14 MPa เม่ือคาํนวณค่าความปลอดภยั (Safety factor) จะไดเ้ท่ากบั 2.9 ซ่ึงเป็น

ค่าท่ียอมรับได ้(ชุมพล ศฤงคารศิริ, 2545) 

 

 
 

รูปที ่10 การเสียรูปของโครงสร้างและความเคน้ท่ีเกิดข้ึนในโครงสร้าง 

 

6. จุดเด่นของส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรม 

6.1 ลดการใช้พลังงาน โดยออกแบบระบบกลไกเป็นแบบเหยียบด้วยเท้าโดยอาศัยนํ้ าหนักตวัของ

ผูใ้ชง้านในการกดบีบอดั 

6.2 ขนาดเล็กกะทดัรัด สามารถวางไดทุ้กพ้ืนท่ี ทั้งบนอาคารหรือพ้ืนท่ีๆจาํกดั โดยถงัขยะน้ีมีหนา้กวา้ง

เพียง 35 เซนติเมตร ยาว 85 เซนติเมตร และสูง 1.4 เมตร  

6.3 การออกแบบคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูใ้ชง้านและมีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย ทีมนกัประดิษฐไ์ด้

ออกแบบโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูใ้ชง้านมาเป็นอนัดบัแรก จากรูปดา้นล่างในกรณี 

ผูใ้ชง้านใชเ้ทา้ขวาในการเหยยีบแป้นกด จะเห็นวา่คือเทา้ซา้ย (หมายเลข 1) คือ เทา้ขา้งท่ีไม่ไดใ้ชเ้หยียบ

แป้นกดจะปลอดภยัจากการถูกแป้นเหยียบกดทบัเทา้ เพราะโครงสร้างจะวางอยูต่าํแหน่งกลางระหวา่งเทา้ทั้งสอง

ขา้ง และในการออกแบบส่วนน้ียงัเป็นจุดเสริมความแขง็แรงใหก้บัโครงสร้างไดอี้กดว้ย 

โครงสร้างใชเ้หลก็กล่อง

ขนาด  

50 x 25 x 1.5t  mm 
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รูปที ่11 ระบบความปลอดภยัในการใชง้านของส่ิงประดิษฐ ์

 

7. สรุปประโยชน์และคุณค่าของผลงานส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรม  

  ผลประโยชน์และคุณค่าท่ีเกิดข้ึนของส่ิงประดิษฐ์น้ี แบ่งได ้2 ส่วนคือในเชิงปฏิบติัและสามารถขยายผล

เชิงพาณิชย ์ซ่ึงแสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่2  ประโยชน์และคุณค่าของผลงานส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรม 

ประโยชน์และคุณค่า แนวทาง กลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบ 

เชิงปฏิบติั นาํไปติดตั้งในจุด

ต่างๆท่ีเป็นจุดสาํคญั

ในการ ทิ้งขยะใน

มหาวทิยาลยั 

แยกขยะท่ีเป็น

กระป๋องโลหะออก

จากขยะประเภทอ่ืน  

นกัศึกษามหาวทิยาลยั

ศรีปทุมวทิยาเขตชลบุรี   

สร้างนิสัยในการแยก

ขยะใหถู้กประเภท  

เชิงพาณิชย ์ การพฒันาเพ่ือการ

ขยายผลเชิงพาณิชยไ์ด้

เน่ืองดว้ยตน้ทุนการ

ผลิตท่ีไม่สูงมาก 

การต่อยอดลงมือ

ผลิตและนาํไปใช้

จริงในหน่วยงาน

ต่างๆ 

กลุ่มองคก์รและ

ประชาชนทัว่ไปท่ี

สนใจดา้นการอนุรักษ์

ทรัพยากร 

สามารถท่ีจะใชไ้ดจ้ริง 

ลดขยะประเภท

กระป๋องโลหะลงทุก

คนเห็นความสาํคญั

ในการแยกขยะใหถู้ก

ประเภท  
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8.  ข้อเสนอแนะ   

1. ส่ิงประดิษฐน้ี์ควรจะสร้างตวัตน้แบบ (Prototype) เพ่ือทดสอบการทาํงาน   

2. ในการออกแบบส่ิงประดิษฐ์น้ี เป็นเพียงการออกแบบเชิงแนวความคิด ซ่ึงยงัไม่ไดล้งรายละเอียดใน

ดา้นการกาํหนดขนาดทุกช้ินส่วน ฉะนั้นหากมีการสร้างตวัตน้แบบ จะตอ้งใหข้นาดโดยละเอียดอีกคร้ังหน่ึง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ความพึงพอใจ ความจงรักภกัดี ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจ

กบั ความภกัดีต่อแบรนด์ และ Net Promoter Score ของธุรกิจบา้นและอาคารชุดสําหรับพกัอาศยั ประชากร คือ 

ลูกคา้ท่ีพกัอาศยัในบา้นจดัสรรและอาคารชุด ใชต้วัอยา่งจาํนวน 1,800 ตวัอยา่ง ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง

และแบบบังเอิญ  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดบัและ 10 ระดบั จาํนวน 1 ชุด สถิติท่ีใช ้

ไดแ้ก่ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของระดบัความพึง

พอใจของลูกคา้ทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นการตรวจรับ โอน และส่งมอบบา้นอยู่

ในระดบัมาก รองลงมาเป็นดา้นการรับชาํระเงินดาวน์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ 

การบริการหลงัจากเขา้พกัอาศยัในโครงการแลว้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ภาพรวมของระดบัความจงรักภกัดี มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั  6.79 (จาก 10 ระดบั) โดย การยอมรับ การแนะนาํ และการบอกมีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกนั มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 6.78  6.80 และ 6.81  ความพึงพอใจของลูกคา้ ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการเปิดตวัโครงการ 2) ดา้นการจอง

และการทาํสัญญาซ้ือขาย 3) ดา้นการชาํระเงินดาวน์  4)ดา้นการตรวจรับ โอน และส่งมอบบา้น และ 5) ดา้นการ

บริการหลงัจากเขา้พกัอาศยัในโครงการ มีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลทางบวกกบัความภกัดีอย่างมีนยัสาํคญัท่ี

ระดบั 0.05  ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.547  0.634  0.648  0.623  และ  0.427 และมีอิทธิพลต่อความ

จงรักภกัดี ดว้ยนํ้ าหนกัอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากบั  0.150  0.205  0.345 0.115 และ 0.045  ตามลาํดบั และมีค่า  Net 

Promoter Score  เท่ากบั 1.98  อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง  

 

คาํสําคญั: Net Promoter Score, ความภกัดีต่อแบรนด,์ บา้นและอาคารชุดสาํหรับพกัอาศยั 
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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 

 

ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ตลาดอสังหาริมทรัพยปี์ 61 มีแนวโนม้ตลาดสดใสคาดวา่จะปรับตวัสูงข้ึนร้อยละ 6 – 8  ปัจจยั สาํคญัท่ี

เป็นตัวขับเคล่ือนตลาดท่ีอยู่อาศัย ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มปรับตัวดีข้ึน การส่งออกจะดีข้ึน                      

การลงทุนของภาครัฐชดัเจนมากข้ึน ทิศทางอตัราดอกเบ้ียจะปรับเพ่ิมแบบชา้ๆแต่ยงัอยูใ่นระดบัตํ่า กาํลงัซ้ือและ

สภาพคล่องยงัมีสูง มีการคาดการว่าจะมีสินเช่ือบ้านปล่อยใหม่ 6 แสนลา้นบาท ปรับตวัสูงข้ึนร้อยละ 3 – 4  

แนวโน้มการร่วมทุนต่างชาติยงัมีต่อเน่ือง ผลจากรัฐบาลใช้มาตรการดอกเบ้ียตาํเป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้

เศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัคาดการณ์วา่ซบัพลายท่ีอยูอ่าศยัในตลาดกรุงเทพและปริมณฑลปี 2561 จะมีจาํนวนหน่วย

ประมาณ 154,200 หน่วย แบ่งเป็นโครงการแนวราบประมาณ 74,300 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 48.2  และอาคารชุดมี

ประมาณ 79,900 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 51.8  โดยหน่วยท่ีมีมากสุดไดแ้ก่ อาคารชุดคิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมา

เป็นทาวน์เฮาส์คิดเป็นร้อยละ 29.1 และบา้นเด่ียวคิดเป็นร้อยละ 13.6 ส่วนท่ีเหลือเป็นบา้นแฝดและอาคารพาณิชย ์

(วชิยั  วรัิตน์กพนัธ์ , 2561) ตลาดท่ีอยูอ่าศยัแนวราบจะอยูใ่นจงัหวดัปริมณฑล 5 จงัหวดั ไดแ้ก่  นนทบุรี ปทุมธานี 

นครปฐม สมุทรสาคร และ สมุทรปราการ สําหรับทาํเล เด่นในจังหวดัปริมณฑล คือ แนวเส้นทางรถไฟฟ้า                  

ใกลพ้ื้นท่ีพาณิชยกรรม ใกลพ้ื้นท่ีตามแนวถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก และพ้ืนท่ีท่ีไม่ไกลจากจุดข้ึน-ลงทางด่วน 

  ตลาดอสงัหาริมทรัพยมี์แนวโนม้การเติบโตหลงัจากชะลอตวัในปี 2559 การแข่งขนัเดิมซ่ึงมีการแข่งขนัสูง

อยูแ่ลว้ยิ่งเพ่ิมความรุนแรงมากข้ึน ความยัง่ยืนของธุรกิจต่างๆ รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์จะตั้งอยูบ่นรากฐาน
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ของความภกัดีต่อแบนรด์ ซ่ึงจะเป็นรากฐานท่ีสาํคญัในการพฒันาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัแบบยัง่ยืนของ

ธุรกิจ ความภกัดีของลูกคา้มีความสําคญัต่อการจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด สร้างมูลค่าและคุณค่าให้สินคา้                  

ช่วยลดความกดดนัในสงครามราคาจากการแข่งขนัท่ีรุนแรง ความภกัดีต่อแบรนด์จะเกิดข้ึนไดลู้กคา้จะตอ้งมี

ความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการของบริษทัก่อนเป็นอนัดบัแรกเพราะความพึงพอใจของลูกคา้มีความสัมพนัธ์

เชิงบวกต่อความภกัดี (Bourdeau, 2005) การสร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้ให้สูงข้ึนย่อมจะนาํมาซ่ึงความภกัดีท่ี

สูงข้ึน ความพึงพอใจในธุรกิจบา้นและอาคารชุดสาํหรับพกัอาศยัใชจ้ะเร่ิมตั้งแต่ ดา้นการเปิดตวัโครงการ การจอง

และทาํสัญญาซ้ือขาย การรับชาํระเงินดาวน์ การตรวจรับ-โอน-และส่งมอบ และการบริการหลงัเขา้พกัอาศยัแลว้ 

การสร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้ปัจจุบนัใน 5 ดา้นน้ี น่าจะส่งผลต่อความภกัดีในต่อแบรนด์ของธุรกิจบา้นและ

อาคารชุดสาํหรับพกัอาศยั ช่วยใหเ้กิด การยอมรับ การแนะนาํ และการบอกต่อ ซ่ึงเรียกรวมๆ วา่ความภกัดีท่ีสูงข้ึน  

Net Promoter Score (NPS) เป็นตวัช้ีวดัความภกัดีไดรั้บการยอมรับจากหลายองคก์ร จนมีขอ้มูลจาํนวน

มากท่ีสามารถนํามาใช้เพ่ือทาํการเทียบเคียง (Benchmarking) ได้ Website ของ Satmetrix ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีให้

คาํปรึกษาเก่ียวกับ NPS ได้มีการทําการสํารวจและคาํนวณค่า NPS ของแต่ละบริษัทในแต่ละอุตสาหกรรม 

ยกตวัอยา่งเช่นในธุรกิจ Online Shopping นั้น Amazon.com ไดค้ะแนน NPS เท่ากบั 76% สาํหรับลูกคา้ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือบริษทั Apple ไดค้ะแนน NPS เท่ากบั 67% สาํหรับลูกคา้ในประเทศสหราชอาณาจกัร เป็นตน้ 

(นภดล ร่มโพธ์ิ , 2555) NPS มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเจริญเติบโตของบริษทั โดยบริษทัท่ีมีค่า NPS สูงมกัจะ

อตัราการเติบโตสูงกวา่บริษทัคู่แข่ง  

จากท่ีกล่าวมาทั้ งหมด ผูว้ิจยัจึงให้ความสนใจ NPS ของ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยก์ลุ่มบ้านจดัสรรและ

อาคารชุดสําหรับพกัอาศยั และ ตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์และอิทธิพล ระหว่างความพึงพอใจในสินคา้และ

บริการบา้นจดัสรรและอาคารชุดสาํหรับพกัอาศยั กบัความภกัดีต่อแบรนด์ เพ่ือให้เป็นขอ้มูลยอ้นกลบัจากลูกคา้

ต่อธุรกิจดา้นน้ีสาํหรับนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ธุรกิจบา้นและอาคารชุดสาํหรับพกัอาศยั  

2. เพ่ือศึกษาระดบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธุรกิจบา้นและอาคารชุดสาํหรับพกัอาศยั 

3. เพ่ือศึกษาระดบั Net Promoter Score ของธุรกิจบา้นและอาคารชุดสาํหรับพกัอาศยั 

4. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง ความพึงพอใจกบั ความภกัดี และ Net Promoter Score ของธุรกิจ

บา้นและอาคารชุดสาํหรับพกัอาศยั 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 แบบแผนการวจิยั  

 การวจิยัน้ีแบบแผนวธีิวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโครงการบา้นและ

ท่ีพกัอาศัยทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลด้วยวิธรการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 18 

โครงการ และเลือกลูกคา้ท่ีพกัอาศยัในโครงการดว้ยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ(Accidental Sampling ) จาํนวน 1,800 

ตวัอยา่ง  เก็บและรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั ใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานเพ่ือตอบ

วตัถุประสงคง์านวจิยั 

        ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรในการศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีอาศยัอยู่ในบา้นจดัสรรและ/หรืออาคารชุดสําหรับพกัอาศยั ในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล และส่วนภูมิภาค สุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ประกอบดว้ย 1) สุ่มตวัอยา่ง

แบบเจาะจงในแต่ละภาค ท่ีมีความเป็นเมืองและมีบา้นจดัสรรและ/หรืออาคารชุดหนาแน่นในพ้ืนท่ี ประกอบดว้ย 

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก และภาคใต ้จาํนวน 1 จงัหวดัต่อ 1 

ภาค รวม 6 จงัหวดั  และ กรุงเทพและปริมณฑล รวม 6 กลุ่มตวัอย่าง  2) สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงโครงการบา้น

จดัสรรและหรืออาคารชุดสาํหรับพกัอาศยัมาจงัหวดัละ 2 โครงการ และ กรุงเทพและปริมณฑล 6 โครงการ รวม 

18 โครงการ  3) สุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ จาํนวน 100 ตวัอย่างต่อโครงการ รวมกรุงเทพและปริมณฑลและส่วน

ภูมิภาคเป็นจาํนวน ทั้งส้ิน 1,800 ตวัอยา่ง  

        ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยตัวแปร อิสระในเร่ืองความพึงพอใจจํานวน 5 ด้าน ได้แก่                           

1) การเปิดตวัโครงการ 2) การจองและทาํสญัญาซ้ือขาย 3) การรับชาํระเงินดาวน์ 4)การตรวจรับ โอน และส่งมอบ 

และ 5) การบริการหลงัจากเขา้พกัอาศยัในโครงการ และตวัแปรตามจาํนวน 1 ตวั คือ ความภกัดีต่อแบรนด ์

       เคร่ืองมือวจิยั 

      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ยแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 และ 10 ระดบัใน

เร่ือง ความพึงพอใจ และความภกัดีของลูกคา้โครงการท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 1 ชุด 

จาํนวน 78 ขอ้ และลกัษณะทางประชากร จาํนวน  15 ขอ้ ท่ีผ่านการวดัความเท่ียงตามเน้ือหาของแบบสอบถาม 

ความพงึพอใจ 

- การเปิดตวัโครงการ 

- การจองและทาํสัญญาซ้ือขาย 

- การรับชาํระเงินดาวน์ 

- การตรวจรับ โอน และส่งมอบ 

- การบริการหลงัจากเขา้พกัอาศยัในโครงการ 

ความภักดต่ีอแบรนด์ 

- การยอมรับ 

- การบอกต่อ 

- การแนะนาํ 
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(Content Validity) ดว้ยไดค้่า IOC มากกวา่ 0.5 ทุกขอ้ และผ่านความเช่ือมัน่เชิงโครงสร้างของแบบสอบถามดว้ย

ค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha Coefficient Method) เท่ากบั  0.976  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการขอความร่วมมือจากโครงการบา้นและท่ีพกัอาศยั

ต่างๆ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และส่วนภูมิภาคโดยดาํเนินการดว้ยตนเองทีมงาน 

 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 1. ใชก้ารจาํแนกความถ่ี (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ในการแจงนบัจาํนวนและหาค่าร้อย

ละอธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกคา้ 

 2. ใชห้าค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายระดบัความพึงพอใจ

ทั้ง 5 ดา้น และ ระดบัความภกัดีต่อแบรนด ์

 3. ใชก้ารวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหวา่งความพึงพอใจกบัระดบัความภกัดีต่อแบรนด ์

 4. ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ศึกษาอิทธิพลท่ีความพึงพอใจมีต่อ

ความภกัดีต่อแบรนด ์

 5. การใชส้ถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานทดสอบท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

 

ผลการวจัิย 

1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นเพศชาย ร้อยละ 36.8 เป็นเพศ

หญิงร้อยละ 63.2  ส่วนใหญ่มีอาย ุ41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.67 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแต่งงานแลว้คิดเป็น

ร้อยละ 68.17 มีบุตร 1 และ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.94 และ 31.44 ตามลาํดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ 

อนุปริญญา – ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 44.11 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังาน คิดเป็นร้อยละ 31.67 มีรายไดส่้วนตวั

เฉล่ีย 17,340.18 บาทต่อเดือน และมีรายไดค้รัวเรือนเฉล่ีย 29,426.00 บาทต่อเดือน  

2) ภาพรวมของระดับความพึงพอใจของลูกคา้ทั้ ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก (X�= 3.76) โดยด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือดา้นการตรวจรับ โอน และส่งมอบบา้นอยูใ่นระดบัมาก (X�= 3.84) รองลงมาเป็นดา้นการรับ

ชาํระเงินดาวน์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X�= 3.82) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือการบริการหลงัจากเขา้พกัอาศยั

ในโครงการแลว้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั (X�= 3.69) รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 

3) ภาพรวมของระดบัความจงรักภกัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.79 (จาก 10 ระดบั) โดย การยอมรับ  

การแนะนาํ และการบอกมีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.78 6.80 และ 6.81 รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 

             4)   ความพึงพอใจของลูกคา้ ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเปิดตวัโครงการ ดา้นการจองและการทาํสัญญา

ซ้ือขาย ดา้นการชาํระเงินดาวน์ ดา้นการตรวจรับ โอน และส่งมอบบา้น และดา้นการบริการหลงัจากเขา้พกัอาศยัใน

โครงการ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความจงรักภกัดีอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 โดยมีความสัมพนัธ์กนัดว้ยค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.547  0.634  0.648  0.623  และ  0.427    

  5)  ระดบั 0.05 (F = 398.648 มีค่า P – value =0.000 ) ความพึงพอใจทั้ง 5 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัความ

จงรักภกัดี ร้อยละ  72.5 ( R = 0.725) และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของระดบัความจงรักภกัดีได ้ร้อยละ 
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52.6 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจท่ีละดา้น พบวา่ ทั้ง 5 ดา้น มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  ดว้ยนํ้ าหนกัอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากบั  0.150  0.205  0.345 0.115 และ 0.045  ตามลาํดบั โดยตวัแปรท่ี

มีนํ้ าหนกัอิทธิพลสูงท่ีสุดคือ การรับชาํระเงินดาวน์ รองลงมาเป็น การจองและการทาํสญัญาซ้ือขาย ดงัตารางท่ี 3 

 6)  Net Promoter Score  ของกลุ่มธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารชุดมีค่าเท่ากับ 1.98  อยู่ในระดับต้อง

ปรับปรุง ซ่ึงถือไดว้า่ในมุมมองของกลุ่มลูกคา้ยงัใหก้ารยอมรับโครงการต่างของกลุ่ม ธุรกิจบา้นจดัสรรและอาคาร

ชุดในระดบัท่ีตอ้งพฒันาอีกมาก รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่1 : ความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้ 

ด้าน ระความพงึพอใจ 
X� S.D. 

1. การเปิดตวัโครงการ 3.79 0.55 

2. การจองและทาํสญัญาซ้ือขาย 3.76 0.64 

3. การรับชาํระเงินดาวน ์ 3.82 0.60 

4. การตรวจรับ โอน และส่งมอบบา้น 3.84 0.55 

5. การบริการหลงัจากเขา้พกัอาศยัในโครงการแลว้ 3.69 0.55 

รวม  3.76 0.48 

 

ตารางที ่2 : ระดบัความภกัดีต่อแบรนดข์องกลุ่มลูกคา้ 

ความจงรักภักด ี X� S.D. 

ยอมรับ 6.78 1.95 

แนะนาํ 6.80 1.98 

บอกต่อ 6.81 1.93 

             รวม 6.79 1.85 

 

ตารางที ่3 : สมัประสิทธ์ิของสมการถดถอยของความพึงพอใจต่อความภกัดีต่อแบรนด ์

 Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) -3.381 0.253  -13.339 0.000 

การเปิดตวัโครงการ 0.503 0.081 0.150 6.208 0.000 

การจองและทาํสัญญาซ้ือขาย 0.590 0.078 0.205 7.606 0.000 

การรับชาํระเงินดาวน์ 1.064 0.075 0.345 14.166 0.000 

การตรวจรับ โอนและส่งมอบบา้น 0.391 0.095 0.115 4.124 0.000 

การบริการหลงัจากเขา้พกัอาศยัในโครงการ 0.151 0.070 0.045 2.167 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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ตารางที ่4 : Net Promoter Score   

ค่าวดั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

จาํนวน 728 690 320 400 1,250 1,000 1,000 810 3,100 1,502 10,800 

ร้อยละ 6.74 6.39 2.96 3.7 11.57 9.26 9.26 7.5 28.7 13.91 100.00 

NPS = 1.98 

 

อภิปรายผล  

1.  ความพึงพอใจภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากค่อนขา้งไปทางด้านปานกลางและมีค่าความ                          

พึงพอใจ ทั้ง 5 ดา้นอยู่ในระดบัมากค่อนขา้งไปทางดา้นปานกลางทั้ง 5 ดา้น ดงันั้น บริษทัอสังหาริมทรัพยค์วร

วางแผนในการปรับปรุงระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ให้สูงข้ึนโดยเฉพาะดา้นการใหบ้ริการหลงัจากเขา้พกัอาศยั

ในโครงการแลว้   

2.  ความภกัดีต่อแบรนด ์ภาพรวมลูกคา้มีความภกัดีในแบรนดข์องบา้นจดัสรรและอาคารชุดสาํพกัอาศยั

อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ซ่ึงเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าค่าเฉล่ียความภักดีทั้ งในเร่ืองการแนะนํา                     

การยอมรับและการบอกต่อมีค่าอยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 3 ตวัช้ีวดั จึงอาจจกล่าวไดว้า่บริษทัดา้นอสังหาริมทรัพย์

จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัความภกัดีต่อแบรนดอ์นัหมายถึงความมัน่คงย ัง่ยนืขององคก์ร การศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ เกศนภา ไลซานดร้า ยะเสน (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ใน

การใชสิ้นคา้และบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของบริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั(มหาชน) ในเขตจงัหวดั

ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ในเขตจังหวดัปทุมธานี มีความจงรักภกัดีท่ีมีต่อการใช้สินคา้และบริการ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของบริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั(มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของ ณฐิักานต ์อดิศยัรัตนกลุ (2560) พบวา่ ความภกัดีของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการอินเทอร์เน็ต

ประเภท FTTx ของบริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน)ในเขตพ้ืนท่ีศูนยบ์ริการลูกคา้ ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี ทุกดา้น

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ดา้นความตั้งใจซ้ือ อยูใ่นระดบัมาก 

3.  ความพึงพอใจมีความสมัพนัธ์และมีอิทธิพลเชิงบวก กบัความภกัดีต่อแบรนด ์นัน่หมายความวา่การจะ

สร้างให้เกิดการยอมรับ เกิดการแนะนาํและการบอกต่อในเร่ืองบา้นจดัสรรและอาคารชุดสาํหรับพกัอาศยัจะตอ้ง

หากลยทุธ์ในการบริหารจดัการให้ความพึงพอใจทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ การเปิดตวัโครงการ การจองและทาํสัญญาซ้ือ

ขาย การรับชาํระเงินดาวน์ การตรวจรับ โอนและส่งมอบบา้น และการบริการหลงัจากเขา้พกัอาศยัในโครงการ

สูงข้ึน การศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  ปยตุ ภทัราพงศธร (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองความสมัพนัธ์ของคุณภาพ

บริการ ปัจจยัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคและความภกัดีต่อการบริการของอุตสาหกรรมหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย 

ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณภาพบริการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับความภักดีต่อการบริการใน

อุตสาหกรรมหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยสูงมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ แววรัตน์ 

เวสนุสิทธ์ิ (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพบริการกบัความพึงพอใจ และความจงรักภกัดีของ

ลูกค้า บริษัท พี ซี แอลโฮลด้ิง จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการมี

ความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ของบริษทั พีซี แอล โฮลด้ิง จาํกดั  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วรท  

ธรรมวิทยาภูมิ (2558) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจและความภักดีของผู ้ใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามันในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบวา่ความภกัดีของลูกคา้ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ 
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สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณัฐิกานต์ อดิศยัรัตนกุล (2560) ศึกษาเร่ืองความภกัดีของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑ์และ

บริการอินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของบริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ีศูนยบ์ริการลูกคา้ ทีโอทีสาขา                

สุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่ามากถึงระดบัตํ่ากบั

ความภกัดีของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มณฑิรา ศรีดว้ง และณฏัฐชุ์ดา วจิิตรจามรี 

(2558) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจและความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อตราสินคา้ของศูนยบ์ริการตอบรับทางโทรศพัท์ใน

อุตสาหกรรมสินเช่ือรถยนต์ ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจในศูนยบ์ริการตอบรับทาง

โทรศัพท์ด้านภาพรวม ด้านบริการและด้านพนักงาน มีความสัมพนัธ์กับความภกัดีต่อบริษทัสินเช่ือรถยนต์                     

จึงสรุปไดว้า่ความพึงพอใจมีความสมัพนัธ์และมีอิทธิพลเชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัความภกัดีต่อแบรนด ์

4.  Net Promoter Score(NPS)  ของกลุ่มธุรกิจบา้นจดัสรรและอาคารชุด มีค่าเท่ากบั 1.98  อยู่ในระดบั

ตอ้งปรับปรุง  ซ่ึงถือไดว้า่ในมุมมองของกลุ่มลูกคา้ยงัใหก้ารยอมรับโครงการต่างของกลุ่ม ธุรกิจบา้นจดัสรรและ

อาคารชุดในระดบัท่ีตอ้งพฒันาอีกมาก เม่ือพิจารณาในรูปแบบของค่าเฉล่ียของความภกัดีในแบรนดค์่าเฉล่ียของ

การยอมรับ การแนะนาํและการบอกต่อค่าเฉล่ียก็อยูใ่นระดบักลางๆ เท่านั้น และเม่ือพิจารณาจากค่าความพึงพอใจ

ของลูกคา้ยิง่ชดัเจนมากเพราะค่าความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากแต่มีค่าค่อนขา้งไปทางดา้นปานกลางมีค่า

เท่ากบั 3.79 ซ่ึงน่าจะอยู่ระดบัมากกว่า 4.00 ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่าในมุมมองของลูกคา้ธุรกิจดา้นน้ียงัควรมีการ

ปรับปรุงให้มีค่าความพึงพอใจในบริการสูงข้ึนทั้ ง 5 ด้าน เม่ือความพึงพอใจสูงข้ึนจะนําไปสู่การยอมรับ                          

การแนะนาํ และการบอกต่อในระดบัท่ีสูงมากข้ึน จะส่งผลให้ NPS สูงข้ึน ซ่ึงยืนยนัไดจ้ากงานวิจยัน้ีท่ีไดศึ้กษา

ความสมัพนัธ์และอิทธิพลท่ี ความพึงพอใจมีต่อความภกัดีต่อแบรนด์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั้ง 5 ดา้น นั้นคือ 

ถา้องคก์รธุรกิจสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้สูงข้ึนจะมีผลใหค้วามภกัดีต่อแบรนดสู์งข้ึนไปดว้ย NPS ก็จะสูงตาม  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) บริษทัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรนาํผลการศึกษาน้ีไปใชใ้นการปรับปรุงความพึงพอใจของ

ลูกคา้ในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่  การเปิดตวัโครงการ  การจองและทาํสัญญาซ้ือขาย  การรับชาํระเงินดาวน์               

การตรวจรับ โอนและส่งมอบบา้น และ การบริการหลงัจากเขา้พกัอาศยัในโครงการใหสู้งข้ึน  

 (2)  บริษทัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรหา NPS ของบริษทัตนเองและเปรียบเทียบกบั NPS ของ

งานวจิยัช้ินน้ีเพ่ือการพฒันาแบรนดข์องตนเอง 

(3)  บริษทัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรนาํปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์และอิทธิพลท่ีไดจ้ากงานวิจยัใน

ชั้นน้ีไปใชใ้นการบริหารจดัการเพ่ือสร้างความพึงพอใจและภกัดีความภกัดีต่อแบรนดข์องตนเอง 

2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  (1)  ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความภักดีต่อแบรนด์และ Net 

Promoter Score ของธุรกิจบา้นและอาคารชุดสาํหรับพกัอาศยัเปรียบเทียบระหวา่งองคก์รภาครัฐและเอกชน  

   (2)  ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างความพึงพอใจกบัความภกัดีต่อแบรนด์ 

ของธุรกิจบา้นและอาคารชุดสาํหรับพกัอาศยั 
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การประยุกต์ใช้งาน NETPIE สําหรับตรวจวดัอณุหภูมใินพืน้ทีโ่ดยรอบ 

และแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอร่ีเคร่ืองยนต์สูบนํา้ดบัเพลงิ : โครงการวจิัยสหกจิศึกษา
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มหาวทิยาลัยศรีปทุม

 

บทคัดย่อ 

 บทความน้ีเป็นการนาํเสนอการประยกุตใ์ชง้าน NETPIE สาํหรับตรวจวดัอุณหภูมิในพ้ืนท่ีโดยรอบและ

แรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ีเคร่ืองยนตสู์บนํ้ าดบัเพลิง เพ่ือตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้าและอุณหภูมิในพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีมี

ผลต่ออายกุารใชง้านของแบตเตอร่ี จึงไดมี้การดาํเนินการศึกษาระบบ NETPIE และสร้างชุดจาํลองข้ึนมาเพ่ือทาํ

การทดลอง โดยนําเอา NodeMCU (ESP8266) Version 2 โมดูลส่ือสารไร้สายและเซนเซอร์วดัอุณหภูมิและ

แรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ีผา่นระบบ NETPIE และประยกุตร์ะบบสมองกลฝังตวัในการประมวลผลและแสดงผล

ผ่านระบบ NETPIE โดยการติดตั้ งและทดสอบ เป็นการเปรียบเทียบค่าจากการวดัอุณหภูมิโดยใช้เคร่ืองวดั 

(DIGITAL THERMOMETER) ELITECH รุ่น ST-2 และเคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า เพ่ือหาความเท่ียงตรงและแม่นยาํ 

โดยผลการทดสอบพบวา่ เปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนท่ีไดจ้ากการทดลองวดัอุณหภูมิโดยค่าเฉล่ียจะอยูท่ี่ 1.03% 

ส่วนเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนท่ีไดจ้ากการทดลองแรงดนัไฟฟ้าโดยค่าเฉล่ียจะอยูท่ี่ 1.46%  

 

คาํสําคญั: NETPIE, ตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้าแบตเตอร่ี 

 

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 เป็นระบบการส่งขอ้มูลในระยะไกล ทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือกลาง ท่ีทาํใหส่ิ้งต่างๆเช่ือมโยงกนั

ได้ผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับระบบเคร่ืองยนต์สูบนํ้ าดับเพลิงได้ ใช้ในการตรวจสอบหา

อุณหภูมิในพ้ืนท่ีโดยรอบและแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ีเคร่ืองยนต์สูบนํ้ าดบัเพลิง  ซ่ึงแบตเตอร่ีเป็นตวัช่วย

สตาร์ทเคร่ืองตน้กาํลงัในการขบัเคล่ือนเคร่ืองยนตสู์บนํ้ าดบัเพลิงเปรียบเสมือนหวัใจหลกั จึงจาํเป็นตอ้งใหอ้ยูใ่น

สภาพท่ีพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา 

 ในการใชง้านแบตเตอร่ี ใหท้นทานจะตอ้งทราบขอ้จาํกดัทางดา้นอุณหภูมิและระดบัความลึกในการคาย

ประจุ (Depth of Discharge: DOD) ในระหวา่งการทาํงานดว้ย ซ่ึงจะมีผลต่อประสิทธิภาพและอายกุารใชง้านของ

แบตเตอร่ี การใชง้านจนพลงังานไฟฟ้าหมดจะเป็นผลทาํให้อายุการใชง้านของแบตเตอร่ีสั้นลงอย่างมาก ดงันั้น 

การใช้งานจึงไม่ควรใช้ประจุไฟฟ้าตํ่ากว่าระดับ 60 เปอร์เซ็นต์และแบตเตอร่ีควรเก็บไวใ้นท่ีอากาศเย็นปกติ

อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส 

ดงันั้นการนาํ NETPIE มาประยกุตใ์ชร่้วมการตรวจวดัอุณหภูมิในพ้ืนท่ีโดยรอบและแรงดนัไฟฟ้าของ

แบตเตอร่ีเคร่ืองยนตสู์บนํ้ าดบัเพลิง ทาํให้สามารถรับส่งขอ้มูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตไดแ้ละยงัช่วยประหยดัเวลา

การทาํงานอยา่งมากเพราะแค่มีอินเตอร์เน็ตก็สามารถรับส่งขอ้มูลได ้อีกทั้งเพ่ือขยายขอบข่ายงานของบริษทั และ

สามารถนําไปพฒันาต่อ โดยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมองกลฝังตวั ESP8266 ทาํงานร่วมกับ

เซ็นเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้า เพ่ือตรวจเช็คแบตเตอร่ีของเคร่ืองยนตสู์บนํ้ าดบัเพลิง และส่งขอ้มูล

ไปยงั NETPIE ถา้เกิดขอ้มูลท่ีไดรั้บเกิดผิดปกติก็จะไดต้รวจสอบแกไ้ขไดท้นัก่อนจะเกิดเหตุอคัคีภยั 

 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1 NETPIE 

NETPIE ยอ่มาจาก (Network Platform for Internet of Everything) คือ Cloud Platform ทาํหนา้ท่ีเป็น

ส่ือกลาง ท่ีทาํใหส่ิ้งต่างๆ เช่ือมโยงกนัไดผ้า่นอินเตอร์เน็ต โดยส่ิงเหล่านั้นก็คือ IOTหรือ Internet Of Things ซ่ึง

หมายถึงการท่ีส่ิงต่างๆถูกเช่ือมโยงเขา้สู่โลกเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทาํใหม้นุษยส์ามารถสัง่การควบคุม การใชง้าน

อุปกรณ์ต่างๆได ้เช่น การสัง่เปิด ปิดอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า รถยนต ์โทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองใชส้าํนกังาน เคร่ืองใช้

ในชีวติ ประจาํวนัผา่นทางอินเตอร์เน็ตได ้เป็นตน้ 
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Cloud Computing คือ บริการการใช้ซอฟแวร์ระบบและทรัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู ้

ให้บริการ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยท่ีเราสามารถเลือกกาํลงัประมวลผล เลือกจาํนวนทรัพยากรไดต้ามความ

ตอ้งการในการใชง้าน และทาํให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลบน Cloud ไดทุ้กท่ีมีอินเตอร์เน็ต สามารถเขา้ใช้

งานผา่น สมาร์ทโฟน แท็บเลต็  คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที ่1 ภาพรวมของการเช่ือมตอ่ NodeMCU เพ่ือใชง้านกบั NETPIE คลาวดเ์ซิร์ฟเวอร์ร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืนๆ      

         

2.2 NodeMCU (ESP8266)  

ESP8266 คือโมดูล Wi-Fi ท่ีมีความพิเศษตรงท่ีสามารถโปรแกรมลงไปได ้ สามารถนาํไปใชง้านแทน 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ได ้และมีพ้ืนท่ีโปรแกรมท่ีมากถึง 4MB ทาํใหมี้พ้ืนท่ีเหลือมากในการเขียนโปรแกรมลงไป 

ESP8266 เป็นช่ือของไอซีบนบอร์ดของโมดูล ซ่ึงไอซี ESP8266 ไม่มีพ้ืนท่ีโปรแกรม (flash memory) ใน

ตวั ทาํใหต้อ้งใชไ้อซีภายนอก (external flash memory) ในการเก็บโปรแกรม ท่ีใชก้ารเช่ือมต่อผา่นโปรโตคอล SPI 

ซ่ึงสาเหตุน้ีเองทาํใหโ้มดูล ESP8266 มีพ้ืนท่ีโปรแกรมมากกวา่ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์อ่ืนๆ 

ESP8266 ทาํงานท่ีแรงดนัไฟฟ้า 3.3V - 3.6V การนาํไปใชง้านร่วมกบัเซ็นเซอร์อ่ืนๆ ท่ีใชแ้รงดนั 5V 

ตอ้งใชว้งจรแบ่งแรงดนัมาช่วย เพ่ือไม่ใหโ้มดูลพงัเสียหาย กระแสท่ีโมดูลใชง้านสูงสุดคือ 200mA ความถ่ีคริสตลั 

40MHz ทาํใหเ้ม่ือนาํไปใชง้านอุปกรณ์ท่ีทาํงานรวดเร็วตามความถ่ี เช่น LCD ทาํใหก้ารแสดงผลขอ้มูลรวดเร็วกวา่

ไมโครคอนโทรลเลอร์ยอดนิยม Arduino มาก 
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ภาพที ่2 NodeMCU (ESP8266 Version 2) 

 

2.3 Voltage Sensor 

โมดูลน้ีใชห้ลกัการวดัแรงดนัไฟฟ้าทางขา Analog ของ Arduino ท่ีสามารถอ่านค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ี 0-5 

โวลตอ์อกมาเป็นค่าดิจิตอล 0-1023 โมดูลน้ีใชว้งจรแบ่งแรงดนัทาํใหส้ามารถวดัไฟไดสู้งสุดถึง 24.9 โวลต ์โดยใช้

ไฟเล้ียงท่ี 5 โวลต ์ถา้บอร์ด Arduino ใชไ้ฟเล้ียงท่ี 3.3 โวลตจ์ะวดัไฟไดสู้งสุดท่ี 16.5 โวลต ์ 

2.4 DHT22 Temperature & Relative Humidity Sensor 

อุปกรณ์เซนเซอร์สาํหรับวดัอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ (Temperature & Relative Humidity Sensor) 

เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชง้านทางดา้นระบบสมองกลฝังตวัไดห้ลากหลาย เช่น การวดัและควบคุม

อุณหภูมิและความช้ืน ระบบบันทึกขอ้มูลเก่ียวกับอุณหภูมิและความช้ืนในห้อง เป็นตน้ อุปกรณ์ประเภทน้ี

แตกต่างกนัตามผูผ้ลิต ราคา ความแม่นยาํ ความละเอียดในการวดั การให้ค่าแบบดิจิตอลหรือแบบอนาล็อก เป็น

ตน้ 

2.5 เคร่ืองยนต์สูบนํา้ดบัเพลงิแบบดเีซล 

เป็นเคร่ืองยนตดี์เซล 4 จงัหวะ มีกาํลงัขบัเคล่ือนไม่ตํ่ากวา่ท่ีระบุไวท่ี้ความเร็วไม่เกิน 3,000 รอบต่อนาที 

กาํลงัขบัเคล่ือน (Brake Horse Power) ของเคร่ืองยนตต์อ้งสูงกวา่กาํลงัขบัเคล่ือนท่ีเคร่ืองสูบนํ้ าตอ้งการสูงสุดไม่

ตํ่ากว่าร้อยละ 10 เคร่ืองยนต์ตอ้งสร้างตามมาตรฐาน หรือขอ้กาํหนดและได้รับการทดสอบตามท่ีระบุไวใ้น

มาตรฐานท่ีใชอ้า้งอิงและไดรั้บการรับรอง จากสถาบนัทดสอบท่ีน่าเช่ือถือ 

 
 

ภาพที ่3 ป๊ัมนํ้ าดบัเพลิงแบบดีเซล (Diesel Engine Fire Pump) 
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2.6 แบตเตอร่ีชนิดตะกัว่-กรด 

ส่วนประกอบของแบตเตอร่ี 

แบตเตอร่ีรถยนตช์นิดกรดตะกัว่ เป็นแหล่งท่ีสะสมพลงังานไฟฟ้าไวใ้นรูปพลงังานเคมีเม่ือต่อสายครบ

วงจรพลงังานเคมีภายในจะเปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าออกจากแบตเตอร่ีไปใชง้านซ่ึงแบตเตอร่ีจะไดรั้บการอดัไฟ

ใหม่จากเยนเนอเรเตอร์ และอลัเตอเนเตอร์ ส่วนประกอบต่างๆ มีดงัน้ี 

 

 
 

ภาพที ่4 ส่วนประกอบต่างๆ ของแบตเตอร่ี 

 

2.7 สภาวะแวดล้อมทีม่ผีลต่อแบตเตอร่ี 

ผลกระทบจากอณุหภูม ิ(Temperature Effects) 

ผลกระทบของอุณหภูมิ (Temperature Effects) สําหรับแบตเตอร่ีท่ีเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีทัว่ไปแลว้การ

เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแบตเตอร่ี เช่น เม่ือ อุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 10°C จาก

อุณหภูมิหอ้ง หรือ เพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า ซ่ึงเป็นผลทาํใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอร่ีลดลงเป็นสองเท่าเช่นกนั และ

นอกจากนั้นอุณหภูมิสูงยงัมีผลในการเร่งการ    สึกหรอ ของเพลตบวก เน่ืองมาจากผลของการเกิดก๊าซ และ                

การสูญเสียนํ้ า ส่วนอุณหภูมิตํ่ามีผลทาํให้อายกุารใชง้านนานข้ึนแต่อยา่งไรก็ตามทาํให้ความจุลดลงในแบตเตอร่ี

แบบตะกัว่-กรด สาํหรับแบตเตอร่ีใชง้านในลกัษณะ Stand By อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนทุก 10°C จากอุณหภูมิท่ีผูผ้ลิตได้

กาํหนดไวจ้ะทาํให้อายุการใช้งานของแบตเตอร่ีลดลงคร่ึงหน่ึง ด้วยเหตุน้ีจึงมีความจาํเป็นอย่างมากท่ีจะตอ้ง

พยายามรักษาอุณหภูมิหอ้งใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัแบตเตอร่ีตามท่ีผูผ้ลิตแนะนาํ (20°C หรือ 25°C) ติดตั้งให้

แบตเตอร่ีมีระยะห่างพอสมควรประมาณ 1.5 – 2 เซนติเมตร เพ่ือให้มีการระบายอากาศท่ีดี หลีกเล่ียงไม่ให้

แบตเตอร่ีรับแสงแดดโดยตรงหรือแหล่งความร้อน เป็นตน้ 
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  ภาพที ่5  ผลของอุณหภูมิกบัอายกุารใชง้านของแบตเตอร่ี (อา้งอิงจากวทิยานิพนธ์ : การศึกษาแบบจาํลองพลวตั 

 ของแบตเตอร่ีตะกัว่-กรดสาํหรับการประยกุตใ์ชก้บักงัหนัลมผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ มหาวทิยาลยั 

 เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี) 

 

3. วธีิการ/ข้ันตอนในการทาํโครงงาน หรือ ลกัษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

3.1 การออกแบบชุดจาํลองการตรวจวดัอุณหภูมแิละแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ีผ่านระบบ NETPIE 

โดยการใช ้NodeMCU/ESP8266 Version 2 รับค่าแรงดนัไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีดว้ย Voltage Sensor โดยใช้

โปรแกรม Arduino IDE โดยทาํการเขียน Code และทาํการอพัโหลดไปยงั NodeMCU/ESP8266 Version 2 และ

ตอ้งทาํความเขา้ใจกบัอุปกรณ์ท่ีนาํมาใชง้าน เน่ืองจาก Voltage Sensor นั้นสามารถวดัค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีมีค่าตั้งแต ่

0-25 VDC และทาํการแปลงค่าสญัญาณอนาลอ็กใหเ้ป็นสญัญาณดิจิตอลท่ีมีความละเอียด 10 บิต โดยมีค่า Analog 

Read อยูท่ี่ 0 -1023 

3.2 การต่อวงจรของเซนเซอร์วดัอุณหภูมแิละแรงดนัไฟฟ้า 

การต่อวงจรและการใชง้านเซนเซอร์วดัอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้าและ ESP8266 Version 2 โดยเซนเซอร์

วดัอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้าจะมีเซนเซอร์ 2 ตวัคือ DHT22 และ volltage sensor 

 

 

 

 

 

  
   

ภาพที ่6 การออกแบบชุดจาํลองการตรวจวดัอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ีผา่นระบบ NETPIE 
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3.3 การตดิตั้งเพ่ือการทดสอบ 

   

 
 

ภาพที ่7 การติดตั้งและทดสอบชุดจาํลองการตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ีผา่นระบบ NETPIE 

 

 
 

ภาพที ่8 การติดตั้งและทดสอบชุดจาํลองการตรวจวดัอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ี 

 

 การติดตั้ งเพ่ือการตรวจวดัอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอร่ี ดังภาพท่ี 7 และภาพท่ี 8 เป็น                   

การตรวจวดัแบตเตอร่ี และสภาพแวดลอ้มจริงของเคร่ืองยนตสู์บนํ้ าดบัเพลิง โดยบนัทึกค่าอุณภูมิสภาวะแวดลอ้ม

และแรงดนัไฟฟ้า เปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือมาตรฐาน ค่าท่ีไดจ้ะนาํมาหาค่าเฉล่ียความคาดเคล่ือน เพ่ือประเมิน

ความน่าเช่ือถือเบ้ืองตน้ 
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4. สรุป 

ผลการตรวจสอบชุดจาํลองการตรวจวดัอุณหภูมแิละแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ีผ่านระบบ NETPIE 

 

ตารางที ่1 ผลการทดลองการวดัอุณหภูมิ 

 

 

 
 

ภาพที ่9  เปรียบเทียบอุณหภูมิระหวา่งเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ (DIGITAL THERMOMETER) ELITECH รุ่น ST-2  

 กบัชุดจาํลองการตรวจวดัอุณหภูมิโดยรอบของแบตเตอร่ีผา่นระบบ NETPIE ท่ีใชเ้ซนเซอร์ DHT22  

 เป็นตวัวดั 

 

จากตารางท่ี 1 และภาพท่ี 9 จะพบวา่มีชุดจาํลองการตรวจวดัอุณหภูมิโดยรอบของแบตเตอร่ีผา่นระบบ 

NETPIE ท่ีใชเ้ซ็นเซอร์ DHT22 เป็นตวัวดั จะมีค่าความผิดพลาดเฉล่ีย 1.03% เม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือวดั

อุณหภูมิ (DIGITAL THERMOMETER) ELITECH รุ่น ST-2  ผลจากการวดัอุณหภูมิผา่น NETPIE 

 

 

 

ภาพที ่10 ผลจากการวดัอุณหภูมิผา่น NETPIE 
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ตารางที ่2 ผลการทดลองการวดัแรงดนัไฟฟ้า 
 

 

 
 

ภาพที ่11  เปรียบเทียบระหวา่งเคร่ืองมือวดัมลัติมิเตอร์กบัค่าจากการวดัดว้ยชุดจาํลองการตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า 

 ของแบตเตอร่ีผา่นระบบ NETPIE ท่ีใช ้Voltage Sensor เป็นตวัวดั 

  

 
   

ภาพที ่12 ผลจากการวดัแรงดนัไฟฟ้าผา่น NETPIE 

 

จากตารางท่ี 2 และภาพท่ี 11 จะพบว่ามีชุดจาํลองการตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ีผ่านระบบ 

NETPIE ท่ีใช ้Voltage Sensor เป็นตวัวดั จะมีค่าความผิดพลาดเฉล่ีย 1.46% เม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือวดัมลัติ

มิเตอร์ 

 

5. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 การประยกุตใ์ชง้าน NETPIE สาํหรับตรวจวดัอุณหภูมิในพ้ืนท่ีโดยรอบและแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ี

เคร่ืองยนตสู์บนํ้ าดบัเพลิง เพ่ือตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้าและอุณหภูมิในพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีมีผลต่ออายุการใชง้านของ

แบตเตอร่ี จึงไดมี้การดาํเนินการศึกษาระบบ NETPIE และสร้างชุดจาํลองข้ึนมาเพ่ือทาํการทดลอง โดยนาํเอา 
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NodeMCU (ESP8266) Version 2 โมดูลส่ือสารไร้สายและเซนเซอร์วดัอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ี

ผา่นระบบ NETPIE และประยกุตร์ะบบสมองกลฝังตวัในการประมวลผลผ่านระบบ NETPIE และทาํการเทียบค่า

จากการวัดอุณหภูมิโดยใช้เค ร่ืองวัด  (DIGITAL THERMOMETER) ELITECH รุ่น  ST-2 และเค ร่ืองวัด

แรงดันไฟฟ้ามลัติมิเตอร์ เพ่ือให้ทราบว่าเซนเซอร์ท่ีวดัมีความเท่ียงตรงและแม่นยาํ จากการทดสอบพบว่า 

เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนท่ีได้จากการทดลองวดัอุณหภูมิโดยค่าเฉล่ียจะอยู่ท่ี 1.03% ส่วนเปอร์เซ็นต์

ความคลาดเคล่ือนท่ีไดจ้ากการทดลองแรงดนัไฟฟ้าโดยค่าเฉล่ียจะอยูท่ี่ 1.46% ซ่ึงผลความคลาดเคล่ือนท่ีไดมี้ค่าท่ี

ใกลเ้คียงมาก  

ดงันั้นหากมีการนาํไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือตรวจเช็คแบตเตอร่ีของเคร่ืองยนตสู์บนํ้ าดบัเพลิง และส่งขอ้มูลไป

ยงั NETPIE ถา้เกิดขอ้มูลท่ีไดรั้บเกิดผิดปกติก็จะไดต้รวจสอบแกไ้ขไดท้นัก่อนจะเกิดเหตุอคัคีภยั สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพและสามารถใชง้านทนัท่วงที เน่ืองจากเม่ือแบตเตอร่ีเกิดปัญหาขดัขอ้งข้ึนมาระหวา่งการตรวจเช็ค 

จะสามารถแกไ้ขได ้ก่อนจะส่งผลกระทบท่ีรุนแรงก่อใหเ้กิดความสูญเสียอยา่งใหญ่หลวงต่อชีวติและทรัพยสิ์น 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

  (1) เน่ืองจากบอร์ด ESP8266 Version 2 มีบัคในส่วนของฮาร์ทแวร์จึงทาํให้ไม่สามารถวดัแสดงค่า

สัญญาณ Analog ให้คงท่ีไดจึ้งทาํใหค้่าท่ีแสดงผลออกมาไม่น่ิงตามความตอ้งการส่งผลใหข้อ้มูลท่ีไดรั้บบางตวัมี

ความคลาดเคล่ือนเกิน 3 เปอร์เซ็นต ์

  (2) ขอ้จาํกดัในเร่ืองของการส่งขอ้มูลข้ึนเวบ็ไซต ์NETPIE เน่ืองจาก NETPIE เปิดใหใ้ชง้านไดโ้ดยท่ีไม่

เสียค่าใชจ่้ายแค่ 100 เครดิต จึงทาํให ้NETPIE 1 ไอดี สามารถรับขอ้มูลจากบอร์ด ESP8266 Version 2 ไดป้ระมาณ 

3 บอร์ด โดยประมาณ 

  (3) จากขอ้จาํกดัในการใชง้าน NETPIE สามารถทาํการขอเพ่ิมเครดิตของ NETPIE ไดโ้ดยการติดต่อไป

ท่ีศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพ่ือทาํการขอเพ่ิมเครดิต โดยมีค่าใชจ่้าย เครดิตละ 3 

บาท ต่อปี 

 

7. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณพนักงานท่ีปรึกษา และเจ้าหน้าท่ี ท่ี เ ก่ียวข้องทุกภาคส่วนท่ี ให้การสนับสนุนจน

โครงการวจิยัสหกิจศึกษาแลว้เสร็จ 
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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 “Go-

between”. 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 



The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning On Wednesday 2nd October 2019 

การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบนัการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประจาํประเทศไทย คร้ังท่ี 43 วนัพุธท่ี 2 ตุลาคม 2562 

94 

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 “design-

thinking”. 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 design-

thinking 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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การเปรียบเทยีบคุณสมบัติทางจิตมติิของแบบทดสอบทีม่รีะดับพฤติกรรมการเรียนรู้

ด้านพทุธิพสัิยแตกต่างกนั: การวเิคราะห์ข้อสอบแบบหลายตัวเลือก 

A Comparison of Psychometric Properties of Test with Different Levels Cognitive 

Domain: A Multiple-Choice Item Analysis 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาสัดส่วนของขอ้สอบแบบหลายตวัเลือกท่ีมีระดบัพฤติกรรม

การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยแตกต่างกัน และ (2) เปรียบเทียบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบทดสอบท่ีมีระดับ

พฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพทุธิพิสยัแตกต่างกนั ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบทดสอบท่ีใชใ้นการทดสอบสาํหรับ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี รายวิชาสถิติและการวิจยัเบ้ืองตน้ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 2 ฉบบั คิด

เป็น 200 ขอ้ ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จากขอ้สอบทั้ งหมด 5 ฉบับ จาํนวน 500 ขอ้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ (1) สถิติบรรยาย คือ ความถ่ี และร้อยละ (2)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way 

ANOVA) โดยใช้สถิติ F-test  ผลการวิจยัพบว่า (1) สัดส่วนของขอ้สอบท่ีวดัความจาํ: ความเขา้ใจ: นําไปใช้: 

วเิคราะห์: ประเมินค่า เท่ากบั 14.00: 36.50: 21.00: 21.00:7.50  และ (2) ขอ้สอบท่ีวดัระดบัความจาํมีคุณสมบติัทาง

จิตมิติดา้นความยากแตกต่างจากระดบัอ่ืนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F=5.092, p = 0.000)  

 

คาํสําคญั: คุณสมบติัทางจิตมิติ แบบทดสอบ ขอ้สอบแบบหลายตวัเลือก พฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพทุธิพิสยั 

 

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 

แบบทดสอบนบัไดว้า่เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการวดัและประเมินผูเ้รียน หากแบบทดสอบมีคุณภาพหรือ

มีคุณสมบัติทางจิตมิติท่ีดีก็ยอ่มส่งผลให้ผลท่ีไดจ้ากการวดัมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงคุณสมบติัทางจิตมิติท่ีสะทอ้น

คุณภาพของข้อสอบ คือ ค่าความยาก (power of difficulty) และค่าอาํนาจจาํแนก (discriminant index) ขณะท่ี

คุณภาพของแบบสอบสามารถพิจารณาจากความเท่ียง โดยค่าความเท่ียงได้รับอิทธิพลจากค่าอาํนาจจาํแนก 

กล่าวคือ ขอ้สอบท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนกสูง ค่าความเท่ียงมีแนวโนม้มีค่าสูง นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืน ๆท่ีส่งผลต่อค่า

ความเท่ียง ไดแ้ก่ ความเอกพนัธ์ของผูส้อบ ความยาวของแบบสอบ ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้สอบ เวลาท่ีใชใ้นการ

สอบ และวธีิประมาณความเท่ียง (ณฏัฐภรณ์ หลางทอง, 2551) 

การสร้างและพฒันาขอ้สอบตอ้งคาํนึงถึงการออกแบบขอ้คาํถามวา่จะวดัพฤติกรรมการเรียนในระดบัใด 

โดยบลูมและคณะ (1956) ไดจ้าํแนกพฤติกรรมของผูเ้รียนดา้นพทุธิพิสัย ตั้งแต่ระดบัพฤติกรรมไม่ซบัซอ้น ซ่ึงง่าย

ไปจนถึงระดบัพฤติกรรมท่ีซับซ้อน ซ่ึงยาก 6 ระดบั ไดแ้ก่ ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การ

สงัเคราะห์ และการประเมินค่า ภายหลงัมีการปรับเปล่ียนระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้เป็น 6 ระดบั ไดแ้ก่ ความจาํ 

ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การประเมินค่า และความคิดสร้างสรรค ์(จุทาภรณ์ มาสันเทียะ, 2556) ซ่ึง

การวดัความรู้ความสามารถของผูเ้รียนนิยมใช้ข้อสอบแบบหลายตัวเลือก เน่ืองจากสามารถสร้างให้วดัได้

ครอบคลุมเน้ือหา มีการตรวจให้คะแนนท่ีเป็นปรนัย และพฒันาเป็นแบบสอบมาตรฐานได ้อีกทั้งยงัสามารวดั

ระดบัไดต้ั้งแต่ระดบัความจาํไปจนถึงการประเมินค่า (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2552) 

การศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยและคุณสมบติัของจิต

มิติยงัมีไม่มากนัก โดย Kim และคณะ (2012) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดับพฤติกรรมการเรียนรู้และ

คุณสมบติัทางจิตมิติ 2 ค่า คือ ค่าความยากและค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบแบบหลายตวัเลือก ซ่ึงพบวา่ ระดบั

พฤติกรรมการเรียนรู้ส่งผลต่อค่าความยากและค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ี

แสดงหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในเชิงสอดคลอ้งหรือแตกต่าง อีกทั้ งยงัไม่มีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดับ

พฤติกรรมการเรียนรู้กบัค่าความเท่ียงซ่ึงเป็นดชันีสาํคญัท่ีสะทอ้นคุณภาพของแบบสอบทั้งฉบบั ดงันั้น เพ่ือใหไ้ด้

สารสนเทศเก่ียวกบัคุณภาพของขอ้สอบแบบหลายตวัเลือก และสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ไปปรับปรุง

ขอ้สอบใหมี้คุณภาพ รวมถึง แสดงหลกัฐานเชิงประจกัษว์า่ขอ้สอบท่ีวดัระดบัพฤติกรรมการเรียนแตกต่างกนันั้น

จะส่งผลต่อคุณภาพของขอ้สอบหรือไม่อยา่งไร ผูว้จิยัจึงสนใจเปรียบเทียบคุณสมบติัทางจิตมิติของแบบทดสอบท่ี

ประกอบดว้ยขอ้สอบแบบหลายตวัเลือก เม่ือระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพทุธิพิสยัแตกต่างกนั 
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วตัถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาสดัส่วนของขอ้สอบแบบหลายตวัเลือกท่ีมีระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพทุธิพิสยัแตกต่าง

กนั 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณสมบติัทางจิตมิติของแบบทดสอบท่ีมีระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย

แตกต่างกนั 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

คุณสมบัตทิางจติมติขิองข้อสอบและแบบสอบ 

 คุณสมบติัทางจิตมิติตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมสําหรับขอ้สอบ ไดแ้ก่  ค่าความยาก (power of 

difficulty: P) หมายถึง สัดส่วนของจาํนวนคนท่ีตอบขอ้สอบขอ้ได้ถูกตอ้ง ดงัสมการ (1) และค่าอาํนาจจาํแนก 

(discriminant index: r) หมายถึง ความสามารถของข้อสอบในการจําแนกความแตกต่างระหว่างผู ้สอบท่ีมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนัออกจากกนัได ้ดงัสมการ (2) 

ความยากง่าย;   (1)  อาํนาจจาํแนก;   (2) 

เม่ือ  คือ จาํนวนคนท่ีตอบถูกในกลุ่มสูง  คือ จาํนวนคนท่ีตอบถูกในกลุ่มตํ่า 

 คือ จาํนวนคนในกลุ่มสูงทั้งหมด  คือ จาํนวนคนในกลุ่มตํ่าทั้งหมด 

 คุณสมบติัทางจิติของแบบสอบ คือ ความเท่ียง (reliability) หมายถึง ความคงเส้นคงวาของคะแนนจาก

แบบสอบ เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ีศึกษากบัขอ้สอบแบบหลายตวัเลือกท่ีมีการให้คะแนนแบบ 0,1 และตอ้งการ

พิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งคะแนนรายขอ้ จึงเลือกใชว้ธีิของคูเดอร์- ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson method) 

ซ่ึงก็คือ KR-20 ดงัสมการ (3) 

วธีิ KR-20;    (3) 

เม่ือ  คือ จาํนวนขอ้สอบ   คือ ค่าเฉล่ียของคะแนนรวมทั้งฉบบั  

 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งกลุ่ม 

 

การจาํแนกระดบัพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพสัิย 

 บลูม และคณะ (1956, อา้งอิงศิริชยั กาญจนวาสี)  ไดจ้าํแนกระดบัการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยเป็น 6 ระดบั 

ไดแ้ก่ (1) ความจาํ (knowledge) คือ ความสามารถของผูเ้รียนในการรับรู้ รักษาความรู้ และระลึกความรู้ไดถู้กตอ้ง 

(2) ความเขา้ใจ (comprehension) คือ ความสามารถของผูเ้รียนในการเรียน จาํ และส่ือสารความรู้นั้นออกมาได้

อย่างถูกตอ้ง (3) การนาํไปใช ้(application) คือ ความสามารถในการนาํความรู้ ความเขา้ใจท่ีมีอยูไ่ปประยุกตใ์ช้

ในสถาการณ์ใหม่ (4) การวิเคราะห์ (analysis) คือ ความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบของส่ิงต่างๆ 

ออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ และเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบยอ่ย ทาํใหเ้ห็นถึงโครงสร้างของส่ิงนั้นๆ (5) 

การสังเคราะห์ (synthesis) คือ ความสามารถในการผสมผสานส่วนประกอบยอ่ยเขา้ดว้ยกนั เพ่ือสร้างองค์รวม

ใหม่ท่ีมีความหมาย และ (6) การประเมินค่า (evaluation) คือ ความสามารถในการตดัสินคุณค่า/ตีค่าของส่ิงต่าง ๆ 

ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้โดยอาจจะใชเ้กณฑ์ภายในหรือเกณฑ์ภายนอก โดยจุทาภรณ์ มาสันเทียะ (2556) ไดส้รุป
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การแบ่งระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพทุธิพิสัยแบบเดิมและแบบใหม่ออกเป็น 6 ระดบั ดงัตารางท่ี 1 อยา่งไรก็

ตามขอ้สอบแบบหลายตวัเลือกไม่เหมาะสาํหรับใชว้ดัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(ศิริชยั กาญจนวาสี, 2552) ดงันั้น

งานวจิยัคร้ังน้ีจึงเลือกใชก้ารจาํแนกระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพทุธิพิสยัแบบเดิม 

 

ตารางที ่1 เปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมดา้นพทุธิพิสยัแบบเดิมและแบบใหม่ (จุทาภรณ์ มาสนัเทียะ, 2556) 

แบบเดมิ แบบใหม่ 

1. ความจาํ (knowledge) 1. ความจาํ (knowledge) 

2. ความเขา้ใจ (comprehension) 2. ความเขา้ใจ (comprehension) 

3. การนาํไปใช ้(application) 3. การนาํไปใช ้(application) 

4. การวเิคราะห์ (analysis) 4. การวเิคราะห์ (analysis) 

5. การสงัเคราะห์ (synthesis) 5. การประเมินค่า (evaluation) 

6. การประเมินค่า (evaluation) 6. การสร้างสรรค ์(create) 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพสัิยและคุณสมบตัทิางจติมติ ิ

 งานวิจัยท่ีผ่านมามีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยและ

คุณสมบัติทางจิตมิติน้อยมาก โดย Kim และคณะ (2012) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดับพฤติกรรมการ

เรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยและคุณสมบติัทางจิตมิติ 2 ดา้น คือ ความยากและอาํนาจจาํแนก ผลการวิจยั พบวา่ ระดับ

พฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยส่งผลต่อค่าความยากและค่าอาํนาจจาํแนก เม่ือพิจารณาค่าความยาก พบว่า 

ขอ้สอบท่ีวดัความจาํ ความเขา้ใจ และการนาํไปใชง่้ายกวา่ขอ้สอบท่ีวดัการวิเคราะห์ และการประเมินค่า และเม่ือ

พิจารณาค่าอาํนาจจาํแนกพบวา่ ขอ้สอบท่ีวดัความจาํและความเขา้ใจมีค่าอาํนาจจาํแนกตํ่ากวา่ขอ้สอบท่ีวดัการ

วเิคราะห์และการประเมินค่า อยา่งไรก็ตามงานวิจยัดงักล่าวไม่ไดศึ้กษาค่าความเท่ียง ซ่ึงเป็นคุณสมบติัทางจิตมิติ

ของแบบสอบท่ีไดรั้บอิทธิพลจากค่าอาํนาจจาํแนก รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ คือ ความเอกพนัธ์ของผูส้อบ ความยาวของ

แบบสอบ ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้สอบ เวลาท่ีใชใ้นการสอบ และวธีิประมาณความเท่ียง 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ข้อมูลทีใ่ช้ในการวจิยั 

 แบบทดสอบท่ีใชใ้นการทดสอบสําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี รายวิชาสถิติและการวิจยัเบ้ืองตน้

ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 2 ฉบับ คิดเป็น 200 ขอ้ ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 

(simple random sampling)  จากขอ้สอบทั้งหมด 5 ฉบบั จาํนวน 500 ขอ้ 

การวเิคราะห์ข้อมูล ประกอบดว้ย 3 ส่วนไดแ้ก่ 

1) การศึกษาสดัส่วนของขอ้สอบแบบหลายตวัเลือก ใชส้ถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี และร้อยละ 

2) การวเิคราะห์ขอ้สอบแบบหลายตวัเลือกโดยใชก้ารวิเคราะห์ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม โดย

ค่าความยาก อาํนาจจาํแนก และความเท่ียงแบบ KR 20 วเิคราะห์จากสมการ (1), (2) และ (3) ตามลาํดบั 
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3) การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบทดสอบ ใช้สถิติอา้งอิง ได้แก่ การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) โดยใช้สถิติ F-test และการเปรียบเทียบรายคู่ (post-hoc) โดยใช ้

Scheffe 

 

ผลการวจัิย 

  ผลการศึกษาสัดส่วนของข้อสอบแบบหลายตวัเลือกทีม่รีะดบัพฤตกิรรมการเรียนรู้แตกต่างกนั 

 ผลการศึกษาสดัส่วนของขอ้สอบแบบหลายตวัเลือกท่ีมีระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้แตกต่างกนัสาํหรับ

แบบสอบทั้งสองฉบบั พบวา่ สัดส่วนของขอ้สอบท่ีวดัระดบัความจาํ: ความเขา้ใจ: นาํไปใช:้ วิเคราะห์: ประเมิน

ค่า เท่ากบั 14.00: 36.50: 21.00: 21.00:7.50 โดยแบบสอบทั้ง 2 ฉบบั มีสัดส่วนขอ้สอบท่ีวดัความเขา้ใจมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ขอ้สอบท่ีวดัการนาํไปใชแ้ละการวิเคราะห์ ความจาํ และการประเมินค่า  ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาผล

การศึกษาสัดส่วนดงักล่าวสาํหรับแบบสอบฉบบัท่ี 1 พบวา่ สัดส่วนของขอ้สอบท่ีวดัระดบัความจาํ: ความเขา้ใจ: 

นําไปใช้: วิเคราะห์: ประเมินค่า เท่ากบั 8.00: 16.00: 11.00: 11.00:4.00  และเม่ือพิจารณาผลการศึกษาสัดส่วน

ดังกล่าวสําหรับแบบสอบฉบับท่ี 1 พบว่า สัดส่วนของข้อสอบท่ีวดัระดับความจํา: ความเข้าใจ: นําไปใช้: 

วเิคราะห์: ประเมินค่า เท่ากบั 6.00: 20.50: 10.00: 10.00: 3.50  รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 สดัส่วนของขอ้สอบท่ีมีระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้แตกต่างกนัจาํแนกตามชุดขอ้สอบ 

ชุดท่ี 
จํานวนข้อสอบแบบหลายตัวเลือก (ร้อยละ) รวม 

ความจํา ความเข้าใจ นําไปใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า  

1 16 (8.00) 32 (16.00) 22 (11.00) 22 (11.00) 8 (4.00) 100 (50.00) 

2 12 (6.00) 41 (20.50) 20 (10.00) 20 (10.00) 7 (3.50) 100 (50.00) 

รวม 28 (14.00) 73 (36.50) 42 (21.00) 42 (21.00) 15 (7.50) 200 (100.00) 

 

ผลการเปรียบเทยีบคุณสมบัตทิางจติมติขิองแบบทดสอบทีม่รีะดบัพฤตกิรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพสัิย

แตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบคุณสมบติัทางจิตมิติของแบบทดสอบท่ีมีระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย

แตกต่างกนัพบวา่ ระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้มีค่าความยากแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 คู่ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 (p = 0.001) ส่วนค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความเท่ียงไม่มีความแตกต่างตามระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ดงัตารางท่ี 3 จากผลการวิเคราะห์ขา้งตน้จึงเปรียบเทียบเปรียบเทียบรายคู่ (post-hoc) เฉพาะตวัแปรความยาก

เท่านั้น 
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ตารางที ่3 การเปรียบเทียบคุณสมบติัทางจิตมิติของแบบทดสอบตามระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ดชันี ระดบัพฤติกรรม จํานวน (ข้อ) Mean S.D. F Sig. 

ความยาก (p) ความจาํ 28 0.301 0.143 

5.675 0.003* 

ความเขา้ใจ 73 0.442 0.171 

นาํไปใช ้ 42 0.455 0.161 

วเิคราะห์ 42 0.411 0.144 

ประเมินค่า 15 0.476 0.187 

รวม 200 0.421 0.168 

อาํนาจจาํแนก (r) ความจาํ 28 0.195 0.200 

1.767 0.547 

ความเขา้ใจ 73 0.217 0.193 

นาํไปใช ้ 42 0.224 0.151 

วเิคราะห์ 42 0.276 0.170 

ประเมินค่า 15 0.230 0.168 

รวม 200 .2291 0.179 

ความเท่ียง (KR20) ความจาํ 28 0.776 0.086 

0.907 0.964 

ความเขา้ใจ 73 0.753 0.085 

นาํไปใช ้ 42 0.768 0.086 

วเิคราะห์ 42 0.768 0.086 

ประเมินค่า 15 0.770 0.088 

รวม 200 0.764 0.085 

*p < .05 

 

ผลการเปรียบเทียบรายคู่ (post-hoc) โดยใชส้ถิติ Scheffe ซ่ึงผลการตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้พบว่า 

ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ส่วนผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างค่าเฉล่ียความยากและระดับพฤติกรรม                  

การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันพบว่า ข้อสอบท่ีวดัระดับความจาํมีค่าความยากตํ่ากว่าข้อสอบท่ีวดัการประเมินค่า                     

การวิเคราะห์ การนาํไปใช ้และความเขา้ใจ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p = 0.003, 0.010, 0.002 และ 

0.002 ตามลาํดบั) และเม่ือเปรียบเทียบขนาดความแตกต่างของค่าความยากระหวา่งระดบัพฤติกรรมความจาํและ

ระดบัพฤติกรรมอ่ืน พบวา่ ขอ้สอบท่ีวดัความจาํมีค่าความยากตํ่ากวา่ระดบัการประเมินค่ามากท่ีสุด รองลงมา คือ 

การนาํไปใช ้การความเขา้ใจ และการวเิคราะห์ ตามลาํดบั รายละเอียดดงัตารางท่ี 4  
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใชส้ถิติ LSD ระหว่างค่าเฉล่ียความยากกบัระดับพฤติกรรมการ

เรียนรู้ 

ระดบัพฤติกรรม (i) ระดบัพฤติกรรม (j) Mean difference (i-j) Sig. 

การประเมินค่า ความจาํ 0.174 0.003* 

การวเิคราะห์ ความจาํ 0.109 0.010* 

การนาํไปใช ้ ความจาํ 0.154 0.002* 

ความเขา้ใจ ความจาํ 0.140 0.002* 

*p < .05 

 

อภิปรายผล 

 1. จากผลการศึกษาสัดส่วนของขอ้สอบแบบหลายตวัเลือกท่ีมีระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย

แตกต่างกนัท่ีพบวา่ แบบสอบทั้ง 2 ฉบบั มีสัดส่วนขอ้สอบท่ีวดัความเขา้ใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ ขอ้สอบท่ีวดั

การนาํไปใชแ้ละการวเิคราะห์ ความรู้ความจาํ และการประเมินค่า ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัหลกัการสร้างขอ้สอบ

แบบหลายตวัเลือกท่ีดี กล่าวคือ ควรสร้างขอ้สอบท่ีวดัความสามารถดา้นพุทธิพิสัยในระดบัสูง ไม่ควรเน้นไปท่ี

การสร้างขอ้สอบท่ีวดัความจาํ ซ่ึงขอ้สอบแบบหลายตวัเลือกสามารถวดัระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ไดห้ลากหลาย

ทั้ งความรู้ ความเข้าใจ ความคิด การใช้เหตุผล การตัดสินใจ การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศิริชัย                     

กาญจนวาสี, 2552) 

 2. จากผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบทดสอบท่ีมีระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้าน              

พทุธิพิสยัแตกต่างกนัท่ีพบวา่ ระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพทุธิพิสัยมีผลต่อคุณสมบติัทางจิตมิติดา้นความยาก

เพียงตวัแปรเดียว โดยไม่มีผลต่อดา้นอาํนาจจาํแนกและความเท่ียง  

 ดา้นความยากพบวา่ ขอ้สอบท่ีวดัความจาํยากกวา่ขอ้สอบท่ีวดัระดบัพฤติกรรมท่ีซบัซ้อนมากกวา่ทั้ง 4 

ระดบั และเม่ือพิจารณค่าเฉล่ียของค่าความยาก พบวา่ ขอ้สอบท่ียากมากท่ีสุด คือ ขอ้สอบท่ีวดัความจาํ รองลงมา 

คือ ขอ้สอบท่ีวดัการวิเคราะห์ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้และการประเมินค่า แตกต่างจากงานวิจยัของ Kim และ

คณะ (2012) ท่ีพบวา่ ขอ้สอบท่ียากท่ีสุด คือ ขอ้สอบท่ีวดัการสังเคราะห์/การประเมินค่า รองลงมา คือ ขอ้สอบท่ี

วดัการวิเคราะห์ ความจาํ การนาํไปใช ้และความเขา้ใจ ผลของความแตกต่างดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นวา่ ขอ้สอบท่ี

วดัความจาํไม่จาํเป็นตอ้งเป็นขอ้สอบท่ีง่ายมากท่ีสุดเสมอไป เม่ือพิจารณาขอ้สอบท่ีวดัความจาํและมีความยากจาก

แบบสอบท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ขอ้สอบดงักล่าววดัเน้ือหาเชิงทฤษฎีและเชิงสถิติ หากนกัศึกษาไม่ไดอ่้าน

หนงัสือมาอยา่งดี อาจไม่สามารถตอบขอ้สอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดว้ยเหตุน้ีขอ้สอบท่ีวดัความจาํแต่สร้างจากเน้ือหา

เชิงทฤษฎีหรือสถิติท่ีมีความซบัซอ้น ยอ่มทาํใหข้อ้สอบมีความยากเพ่ิมข้ึน 

 ดา้นอาํนาจจาํแนกพบวา่ ระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ไม่ส่งผลต่อค่าอาํนาจจาํแนก แตกต่างจากงานวจิยั

ของ Kim และคณะ (2012) ท่ีพบว่า ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ส่งผลต่อค่าอาํนาจจาํแนก อย่างไรก็ตามเม่ือ

พิจารณาค่าเฉล่ียของค่าอาํนาจจาํแนกในงานวจิยัน้ี พบวา่ ขอ้สอบท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนกมากท่ีสุด คือ ขอ้สอบท่ีวดั

การวิเคราะห์ การประเมินค่า การนาํไปใช ้ความเขา้ใจ และความจาํ ตามลาํดบั ซ่ึงใกลเ้คียงกบังานวิจยัของ Kim 
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และคณะ ท่ีพบวา่ ขอ้สอบท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนกมากท่ีสุด คือ ขอ้สอบท่ีวดัการประเมินค่า การวิเคราะห์และการ

นาํไปใช ้ความจาํ และความเขา้ใจ ตามลาํดบั นอกจากน้ียงัมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้สอบท่ีวดัระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้

ทั้ง 4 ระดบั มีค่าอาํนาจจาํแนกเฉล่ียอยูใ่นระดบัพอใช ้(ค่า r อยูใ่นช่วง 0.20-0.39) เน่ืองจากค่าความยากเฉล่ียของ

ขอ้สอบท่ีวดัระดบัพฤติกรรมเรียนรู้ทั้ง 4 ระดบัไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัยากมากหรือง่ายมาก จึงไม่ไดส่้งผลให้ค่าอาํนาจ

จาํแนกอยูใ่นช่วงจาํกดัและตํ่า (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2552)   

 ดา้นความเท่ียงพบวา่ ระดบัพฤติกรรมไม่ไดส่้งผลต่อค่าความเท่ียงของแบบสอบทั้งฉบบั ซ่ึงน่าจะเกิด

จากค่าอาํนาจจาํแนกเฉล่ียของขอ้สอบท่ีวดัระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ทุกระดบัอยูเ่กณฑท่ี์ยอมรับได ้และไม่ไดมี้

ค่าแตกต่างกนัมากนกั จึงอาจทาํให้ค่าความเท่ียงเฉล่ียของขอ้สอบท่ีวดัระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ทุกระดบัอยูใ่น

เกณฑ์ดีและมีค่าใกลเ้คียงกนั (ตั้ งแต่ 0.70 ข้ึนไป) โดยณัฏฐภรณ์ หลาวทอง (2551) ระบุว่า ค่าความเท่ียงได้รับ

อิทธิพลจากหลายปัจจยั ซ่ึงค่าอาํนาจจาํแนกก็เป็นหน่ึงในปัจจยัดงักล่าว กล่าวคือ ขอ้สอบท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนกสูง 

ค่าความเท่ียงมีแนวโน้มมีค่าสูง โดยปัจจยัอ่ืน ๆท่ีส่งผลต่อค่าความเท่ียง ไดแ้ก่ ความเอกพนัธ์ของผูส้อบ (group 

homogeneity) ความยาวของแบบสอบ (test length) ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้สอบ (inter-item correlation) เวลาท่ี

ใชใ้นการสอบ (time limit) และวธีิประมาณความเท่ียง (method) กล่าวคือ วธีิการประมาณค่าความเท่ียงแต่ละวธีิมี

ความเหมาะสมกับแบบสอบท่ีแตกต่างกัน ถ้าเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในการประมาณค่า ความเท่ียงจึงมี

แนวโนม้มีค่าสูง 

 

ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ประโยชน์  

 การออกแบบและพฒันาขอ้สอบแบบหลายตวัเลือก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกระบวนขั้นตอนการจดัเรียง

ขอ้สอบควรต้องคาํนึงถึงการจัดเรียงขอ้สอบจากระดับความง่ายไปยาก และควรพิจารณาการเรียงลาํดับของ

ขอ้สอบจากกลุ่มเน้ือหาร่วมดว้ย โดยรวมขอ้สอบท่ีมีเน้ือหาเดียวกนัไวด้ว้ยกนั จึงอาจจะเหมาะสมกวา่การใชร้ะดบั

พฤติกรรมการเรียนรู้เป็นหลกั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Klosner และคณะ (1973) กล่าววา่ แบบสอบท่ีมีการเรียง

ขอ้สอบจากขอ้ง่ายไปหาขอ้ยากโดยไม่คาํนึงถึงการเรียงเน้ือหา มีความเท่ียงตํ่ากวา่แบบสอบท่ีมีการเรียงเน้ือหา 

และเรียงลาํดบัจากขอ้ง่ายไปหาขอ้ยาก  

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป  

 ประเด็นแรก คือ ควรวเิคราะห์คุณสมบติัของขอ้สอบโดยอาศยัแนวคิดของทฤษฎีการตอบสนองขอ้สอบ 

เพราะวา่มีจุดแขง็ คือทฤษฎีน้ีมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้วา่ค่าพารามิเตอร์ของขอ้สอบไม่ข้ึนอยูก่บัความสามารถของกลุ่ม

ผูส้อบ นอกจากน้ียงัสามารถวิเคราะห์ค่าการเดา (guess parameter) ซ่ึงเป็นสารสนเทศท่ีแตกต่างจากทฤษฎีการ

ทดสอบแบบดั้ งเดิม ประเด็นท่ีสอง คือ  ควรมีการจาํแนกข้อสอบท่ีมีการวดัระดับพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน                    

ซ่ึงจาํแนกออกเป็น 2 แบบ คือ พฤติกรรมการคิดขั้นตํ่า (lower-order thinking skills; LOTS) และพฤติกรรมการคิด

ขั้นสูง (higher-order thinking skills; HOTS) วา่มีผลต่อคุณสมบติัทางจิตมิติของขอ้สอบหรือไม่อยา่งไร  
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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 

http://www.cdp.go.th/
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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. 

http://www.cdp.go.th/
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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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Figure 1. Numbers of Cooperatives in Thailand 

Source: Department of Cooperatives Promotion, 2019. 

 

 
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 Variable: LnGDP 

Dependent Variables Estimated Parameter  T-value 

Intercept  2.864 10.132** 

LnAgProValue 2.552 21.003** 

F  441.116** 
 

R-square  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 
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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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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบผงัการจดัเก็บวตัถุดิบและสินคา้ในคลงัสินคา้ โดยใชว้ิธี ABC 

Analysis ในการแบ่งประเภทสินคา้คงคลงัเป็นกลุ่มตามมูลค่าของสินคา้และอตัราการหมุนเวียนในรอบ 6 เดือน 

และวธีิตามแนวทางของการวางผงัโรงงานอยา่งมีระบบ เพ่ือการจดัผงัการวางแบบใหม่ ผลการศึกษาพบวา่การจดั

ผงัแบบใหม่ทาํให้ระยะทางในการขนถ่ายสินคา้โดยรวมลดลงร้อยละ 18.68  และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ขนถ่ายในกระบวนการของคลงัสินคา้ได ้

 

คาํสําคญั: การจดัผงั, ABC Analysis, อุตสาหกรรมยานยนต ์

 

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 

 

ความเป็นมาและความสําคัญ 

ปัจจุบนัน้ีระบบโลจิสติกส์ไดมี้บทบาทท่ีสําคญัใน การกระจายสินคา้จากผูผ้ลิตผ่านตวัแทนกระจาย

สินคา้ ไปยงัผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค ใหไ้ดท้นัเวลาของการจดัส่งสินคา้ ความรวดเร็วในการขนยา้ย คลงัสินคา้

ไม่ใช่ท่ีซ่ึงจะถูกเก็บอยา่งถาวรแต่เป็นเพียงจุดพกัชัว่ระยะเวลาสั้น ๆในการเดินทางของสินคา้จากแหล่งผลิตไปสู่

ผูบ้ริโภค ดงันั้น การจดัวางสินคา้ในพ้ืนท่ีเก็บรักษา จะตอ้งอยูใ่นลกัษณะท่ีสามารถขนยา้ยออกไดอ้ยา่งสะดวกและ
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รวดเร็วประหยดัทั้งเวลา แรงงาน (คาํนาย อภิปรัชญาสกลุ, 2557) การวางสินคา้ในคลงัของบริษทักรณีศึกษา กาํลงั

ประสบปัญหาในการวางสินคา้ในคลงัไม่เป็นระเบียบ และการกระจายสินคา้ไปยงัฝ่ายผลิตและลูกคา้ ให้ทนัเวลา

ถูกตอ้งตามจาํนวนท่ีสั่ง โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมีโอกาสเสียหายจากการขนถ่ายและความผิดพลาดจากการนบัจาํนวน

สินคา้ไดง่้าย โดยไดมี้การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชร้ถโฟล์คลิฟท์ในการขนยา้ยผลิตภณัฑ์ภายใน

โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตและ ภายใตข้อ้จากดัดา้นพ้ืนท่ี ระยะทาง 

เวลา และ อตัรานํ้ ามนัเช้ือเพลิง ของบริษทัแห่งหน่ึง โดยการวางแผนผงัของโรงงานใหม่โดยพิจารณาเง่ือนไขใน

ด้านของระยะทาง เวลา และนํ้ ามนัเช้ือเพลิงเท่านั้น (นิต พนมวาส, 2559) นอกจากน้ี ยงัมีการศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ศกัยภาพดา้นโลจิสติกส์ โดยการจดัผงัพ้ืนท่ีโรงงานดว้ยหลกัการ ABC Analysis (รุ่งศิริ ใจเสมอ และแสงจนัทร์ 

กนัตะบุตร, 2559) รวมถึงมีการศึกษาเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการไหลของวสัดุของผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูปท่ีมี

หลายผลิตภณัฑ ์โดยการปรับปรุงผงัโรงงานให้การขนถ่ายวสัดุทาไดร้วดเร็วข้ึน และมีระยะทางท่ีสั้นลง (ธณิดา 

โขนงนุช และคณะ, 2555)  

 ดงันั้นในการวจิยัน้ี จะแกปั้ญหาในการจดัเก็บสินคา้และขนถ่ายสินคา้โดยการออกแบบผงัการวางสินคา้

ในคลงั และการจดัหมวดหมู่สินคา้โดยใชว้ิธี ABC Analysis เพ่ือแกไ้ขปัญหาจากการวางสินคา้ไม่เป็นระเบียบ 

ความล่าชา้ของแรงงานคน เคร่ืองจกัรและความปลอดภยัของสินคา้นั้นๆ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 ออกแบบผงัการจดัเก็บวตัถุดิบและสินคา้ในคลงัสินคา้ เพ่ือลดระยะทางการขนถ่ายในคลงัสินคา้ 

 

วธีิการวจัิย  

 1. ศึกษาสภาพผงัการจดัเก็บสินคา้และวตัถุดิบในปัจจุบนั 

 2. รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราการเคล่ือนไหวและความถ่ีของการขนถ่ายของสินคา้และวตัถุดิบใน

คลงัสินคา้ 

 3. คาํนวณการแบ่งกลุ่มสินคา้ดว้ยหลกัการ ABC Analysis โดยพิจารณาความถ่ีในการขนถ่ายหรืออตัร

การเคล่ือนไหวในช่วงเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมา (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561) 

 4. วางผงัพ้ืนท่ีในการจดัเก็บดว้ยหลกัการของ Systematic Layout Planning: SLP โดยกาํหนดให้สินคา้

หรือวตัถุดิบ Class A อยูใ่กลป้ระตูทางเขา้ออกมากท่ีสุด และ Class B ตอ้งอยูถ่ดัไปจาก Class A และ Class C ตอ้ง

อยูถ่ดัไปจาก Class B 

 5. วิเคราะห์ระยะทางขนถ่ายกรณีผงัการจดัเก็บแบบเก่า และผงัการจดัเก็บแบบใหม่ โดยใชข้อ้มูลชุด

เดียวกนัมาเปรียบเทียบระยะทางการขนถ่ายท่ีลดลงได ้

 6. เปรียบเทียบผลการวจิยัท่ีไดจ้ากแผนผงัท่ีปรับปรุงและผงัการจดัเก็บเดิม 

 7. สรุปผลการวจิยั 
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สภาพปัญหาในปัจจุบัน 

 ปัจจุบนัภายในคลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษามีการวางเรียงสินคา้ และวตัถุดิบไม่เป็นระเบียบ โดย

ส่วนมากจะจดัเรียงตาม ช่ือบริษทัของลูกคา้ และในอนาคตอนัใกลน้ี้ทางบริษทัเองจะนําสินคา้ วตัถุดิบเขา้มา

จดัเก็บเพ่ิมเติมในคลงั ซ่ึงมีปริมาณมาก ทาํใหไ้ม่สะดวกต่อการขนถ่าย  

 

 
การจดัวางเรียงสินคา้ท่ีไม่เป็นหมวดหมู่ 

 

รวบรวมข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการจดัการสินคา้ มีขอ้มูลท่ีตอ้งรวบรวมดงัน้ี 

 1. ปริมาณสินคา้ ขนาด ปริมาตร ตาํแหน่ง ความถ่ี (จาํนวนคร้ังการขนถ่ายเฉล่ียต่อวนั ท่ีจัดเก็บใน

ปัจจุบนั) ขอ้มูลน้ีรวบรวมมาเพ่ือ ใชใ้นการคาํนวณการจดัเรียงสินคา้แบบ ABC Analysis  

 2. สภาพผงัโรงงานในปัจจุบนั ชนิดและปริมาณ ผลิตภณัฑท่ี์จะผลิต จาํนวนรถโฟลค์ลิฟท ์และระยะทาง

การขนถ่าย ขอ้มูลน้ีรวบรวมมาเพ่ือ ใชใ้นการวางแผนเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้ 

 

ผลการวจัิย 

 1. ผลการวเิคราะห์ ABC Analysis 

ในการวิเคราะห์จาํแนกประเภทสินคา้และวตัถุดิบ ตามทฤษฎี ABC Analysis โดยนาํขอ้มูลจากการเก็บ

รวบรวมภายในคลงัสินคา้ ไม่วา่จะเป็นราคาสินคา้ต่อหน่วยของแต่ละชนิดสินคา้ หรือแมก้ระทัง่พ้ืนท่ีในการจดั

วางสินคา้และวตัถุดิบแต่ละชนิด เป็นสินคา้จาํนวน 31 รายการ วตัถุดิบ 99รายการ ท่ีมีการจดัเก็บอยูใ่นคลงัสินคา้ 

โดยพบว่าสินคา้แต่ละชนิดมีปริมาณขายอยู่ท่ี 60-54,720 บาท จึงได้ทาํการแบ่งสินคา้ออกเป็น 3 หมวดหมู่คือ 

หมวดA B และC โดยท่ี หมวด A กาํหนดให้เป็นสินคา้ท่ีมีราคาโดยรวมเกินกว่า 44,000 บาท  สินคา้หมวด B 

กาํหนดให้เป็นสินคา้ท่ีมีราคาโดยรวมไม่เกิน 44,000 บาท แต่สูงกวา่ 41,000 บาทและสินคา้ หมวด C กาํหนดให้

เป็นสินคา้ท่ีมีราคาโดยรวมตํ่ากวา่ 41,000 บาท เม่ือทาํการจาํแนกสินคา้ตามระดบัช่วงราคาในการขายสินคา้แลว้
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จะไดผ้ลลพัธ์ ดงัน้ี หมวด A มีสินคา้ 4 รายการ, หมวด B มีสินคา้ 4 รายการ และหมวด C มีสินคา้ 23 รายการ รวม

สินคา้ทั้งหมด 31 รายการ ส่วนวตัถุดิบแต่ละชนิดมีปริมาณการใชอ้ยูท่ี่ 50-75,000บาท จึงไดท้าํการแบ่งสินคา้ออก

เป็น 3 หมวดหมู่คือ หมวดA B และC โดยท่ี หมวด A กาํหนดใหเ้ป็นวตัถุดิบท่ีมีราคาโดยรวมเกินกวา่ 44,222บาท  

วตัถุดิบหมวด B กาํหนดให้เป็นวตัถุดิบท่ีมีราคาโดยรวมไม่เกิน 44,222 บาท แต่สูงกวา่ 22,254 บาทและวตัถุดิบ 

หมวด C กาํหนดใหเ้ป็นวตัถุดิบท่ีมีราคาโดยรวมตํ่ากวา่ 22,254บาท เม่ือทาํการจาํแนกวตัถุดิบตามระดบัช่วงราคา

ในการขายวตัถุดิบแลว้จะไดผ้ลลพัธ์ ดงัน้ี หมวด A มีวตัถุดิบ 4 รายการ, หมวด B มีวตัถุดิบ 5 รายการ และหมวด 

C มีวตัถุดิบ 90 รายการ รวมวตัถุดิบทั้งหมด 99 รายการ และหลงัจากทาํการจดัโซนพ้ืนท่ีในแต่ละกลุ่มประเภท

สินคา้และวตัถุดิบเรียบร้อยแลว้จากการวิเคราะห์การจดัวางพ้ืนท่ี จึงไดน้าํการจดัสินคา้และวตัถุดิบตาม หมวด A 

B และ C มาระบุพ้ืนท่ีท่ีจัดเก็บในแต่ละโซนท่ีกาํหนดไว ้โดยมีสาระสําคญั ดังน้ี (การแบ่งสินคา้บนพ้ืนฐาน

แนวคิด ABC ไดก้าํหนดตามปริมาณการเคล่ือนไหวและการพิจารณาการแบ่งความสาํคญัร่วมกบัผูป้ระกอบการ) 

สินค้า finished goods 

สินคา้หมวด A มี 4  รายการและ หมวด B 4 รายการ ถือวา่เป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูงเพราะฉะนั้นโซนจดัเก็บ

ควรระมดัระวงัเป็นพิเศษในเร่ืองการจดัวางสินคา้เพ่ือป้องกนัการกระแทกจน ก่อให้เกิดสินคา้เสียหายได ้ส่วน

สินคา้ในหมวด C มีสินคา้ปริมาณมากแต่สินคา้ไม่ไดมี้ราคาท่ีสูงนกั จึงใหจ้ดัเก็บตามความเหมาะสม  

วตัถุดบิ raw material 

วตัถุดิบหมวด A มี 4  รายการและ หมวด B 5 รายการ ถือว่าเป็นวตัถุดิบท่ีมีราคาสูงเพราะฉะนั้นโซน

จดัเก็บควรระมดัระวงัเป็นพิเศษในเร่ืองการจดัวางสินคา้เพ่ือป้องกนัการกระแทกจน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่

วตัถุดิบได ้ส่วนวตัถุดิบในหมวด C มีวตัถุดิบปริมาณมากแต่สินคา้ไม่ไดมี้ราคาท่ีสูงนกั จึงให้จดัเก็บในกระบะ

พลาสติก เพ่ือช่วยประหยดัพ้ืนท่ีใหสิ้นคา้สามารถซอ้นกนัได ้แต่ใหเ้พ่ิมการตรวจเช็คสินคา้ใส่ผิดท่ีจนทาํใหสิ้นคา้

ปนกนั 

 

 2. ผลการจดัผงัพื้นทีว่างวตัถุดบิและสินค้า 

 คลงัสินคา้มีพ้ืนท่ี ความกวา้ง 5.9 เมตร และความยาว 301 เมตร 

 2.1 แผนผงัเดิม 
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ผงัพ้ืนท่ีจดัวางเดิม 
  

 2.2 แผนผงัจดัวางท่ีออกแบบใหม่ 
 

 
 

ผงัพ้ืนท่ีจดัวางแบบใหม่ 
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จากการวางผงัคลงัสินคา้ ตามทฤษฏี การวางผงัโรงงาน ตามแนวทางของ “ขั้นตอนการวางผงัโรงงาน

อยา่งมีระบบ” (Systematic Layout Planning: SLP) เพ่ือนาํ ผลท่ีไดไ้ปประยกุตใ์นการออกแบบผงัคลงัสินคา้โดย

อาศัยข้อมูลท่ีได้จากการดาํ เนินการ จากการวดัขนาดพ้ืนท่ีของคลังสินคา้ และการคาํนวณยอดขายภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน มาสรุปเปรียบเทียบเป็น เปอร์เซ็นต ์การปรับปรุงผงัคลงัสินคา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดตน้ทุน

การขนถ่ายในกระบวนการทาํงานในคลงัสินคา้ เพ่ือรองรับต่อปริมาณสินคา้และวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน สามารถช่วย

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในคลงัสินคา้โดยสามารถลดระยะทางในการขนถ่ายสินคา้และวตัถุดิบไดด้งัน้ี 

 สินค้า finished goods 

 หมวด A จากเดิม 6 เมตรในการขนสินคา้ทั้ งหมดถือว่าระยะทางการขนถ่ายไม่ได้เปล่ียนไปจากเดิม 

สินคา้หมวด B จากเดิม 42 เมตร ลดลงเป็น 6 เมตรคิดเป็น  85% โดยประมาณ สินคา้หมวด C จากเดิม 54 เมตร 

ลดลงเป็น 24 เมตร คิดเป็น 55.5% 

 วตัถุดบิ raw material 

 หมวด A จากเดิม 54 เมตร ลดลงเป็น 48 เมตร คิดเป็น 11.11%  วตัถุดิบหมวด B จากเดิม 24เมตร เพ่ิมข้ึน

เป็น 36 เมตร จากวตัถุดิบหมวด B จะเห็นไดว้า่การจดัผงัใหม่ทาํใหมี้ระยะทางการขนถ่ายเพ่ิมมากข้ึน แต่ไม่ถือวา่

เป็นปัญหาเพราะโดยรวมถือว่าลดระยะทางไป วตัถุดิบหมวด C จากเดิม 54 เมตร ลดลงเป็น 42 เมตร คิดเป็น 

22.22%  

สรุปโดยรวมคือการจดัผงัคลงัสินคา้แบบใหม่โดยรวมทาํใหส้ามารถลดระยะเวลาการขนถ่าย สินคา้และ

วตัถุดิบไดร้วดเร็วข้ึน และจากการดาํเนินการน้ีทาํใหค้ลงัสินคา้มีระเบียบมากข้ึน สามารถเคล่ือนไดเ้ร็วข้ึนอีกดว้ย 

 

ตวัอยา่งผลการเปรียบเทียบระยะทางการขนถ่ายสินคา้ของผงัการจดัเก็บแบบใหม่กบัแบบเดิม 

สินค้า ขนาดเดมิ (m) ระบบใหม่ % เปรียบเทียบ 

A-001 12,171.6 1,738.8 85.71% 

A-002 1,772.4 1,772.4 0.00% 

A-003 1,771.6 1,771.6 0.00% 

A-004 1,1760 1,680 85.71% 

A-005 1,080 480 55.56% 

A-006 1,101.6 489.6 55.56% 

A-013 4,449.6 1,977.6 55.56% 

A-014 4,838.4 2,150.4 55.56% 

A-015 6,955.2 3,091.2 55.56% 

A-016 6,955.2 3,091.2 55.56% 

A-017 2,188.8 2,188.8 0.00% 

A-018 2,174.4 2,174.4 0.00% 

A-022 3,218.4 1,430.4 55.56% 

A-023 1,296 576 55.56% 

A-024 1,328.4 590.4 55.56% 

A-025 410.4 182.4 55.56% 



The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning On Wednesday 2nd October 2019 

การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบนัการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประจาํประเทศไทย คร้ังท่ี 43 วนัพุธท่ี 2 ตุลาคม 2562 

126 

A-026 432 192 55.56% 

A-200 7,106.4 3,158.4 55.56% 

A-201 6,955.2 3,091.2 55.56% 

AA-001 6,825.6 3,033.6 55.56% 

AA-002 6,916.32 3,073.92 55.56% 

AA-003 6,973.2 3099.2 55.56% 

AA-004 6,876 3056 55.56% 

AA-005 10,780 1540 85.71% 

 

ตวัอยา่งผลการเปรียบเทียบระยะทางการขนถ่ายวตัถุดิบของผงัการจดัเก็บแบบใหม่กบัแบบเดิม 

สินค้า ขนาดเดมิ (m) ระบบใหม่ % เปรียบเทียบ 

AA-20408 1,800.9 1,400.7 22% 

AA-20417 2,700 2,100 22% 

AA-20473 1,188.54 924.42 22% 

AA-41605 216 168 22% 

AA-55955 189 147 22% 

AA-95548 243 189 22% 

AA-95560 243 189 22% 

AS-01101 27 21 22% 

AS-16468 2,614.14 2,033.22 22% 

AS-39240 5,924.16 8,886.24 -50% 

AS-55189 54 42 22% 

AS-76575 27 21 22% 

AS-83912 540 420 22% 

AS-83913 594 462 22% 

ASK1417 1,238.76 963.48 22% 

ASK1419 1,238.76 963.48 22% 

DA-20327 705.78 548.94 22% 

DA-32412 97.74 76.02 22% 

DA-41812 810 630 22% 

DA-72071 1,450.44 1,128.12 22% 

DA-11712 1,160.46 902.58 22% 

DA-71965 7,020 5,460 22% 

DA-31508 28.08 21.84 22% 
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สรุป  

 จากการท่ีผูว้จิยัไดท้าํการสาํรวจ และเก็บขอ้มูลภายในคลงัสินคา้ของบริษทั เมทลั เพรส์ จาํกดั แลว้นาํมา

วิเคราะห์จดัเรียงสินคา้และวตัถุดิบเป็นหมวดหมู่ แลว้พบวา่การจดัเรียงสินคา้และวตัถุดิบแบบ ABC Analysis มี

ประโยชน์อยา่งมากในการหยิบสินคา้ ส่วนการจดัผงัคลงัสินคา้แบบใหม่โดยรวมถือวา่เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี

ข้ึน รถโฟลคลิ์ฟทข์นถ่ายสินคา้และวตัถุดิบไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ดา้นความเป็นระเบียบและมีมาตรฐานในการจดัเก็บสินคา้ ผูป้ฏิบติังานภายในคลงัสินคา้ทั้งในส่วนของ

การนาํสินคา้เขา้จดัเก็บหรือผูท่ี้ไดรั้บการมอบหมายใหดู้แลพ้ืนท่ีในแต่ละกลุ่มของสินคา้ควรมีการศึกษาและคน้หา

วิธีการจดัเก็บสินคา้ท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐานเพ่ือใหเ้ป็นรูปแบบการจดัวางสินคา้ตามหมวดหมู่เดียวกนั และใน

ส่วนของคลงัสินคา้ ควรจดัใหมี้การเปล่ียนแปลงผงัคลงัสินคา้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัของคลงัสินคา้ โดย

ใชห้ลกัการวางผงัคลงัสินคา้อยา่งมีระบบเพ่ือก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีตอ้งการศึกษาถึงแนวความคิดของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ป.อ. ปยุตฺโต) ท่ีมีต่อการ

นาํเสนอพทุธธรรมเพ่ือเป็นรากฐานของสงัคมไทยสมยัใหม่ ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์ได้

เพียรพยายามท่ีจะนําเสนอหลกัพุทธธรรมท่ีตรงตามท่ีพระพุทธเจ้าสอนไวใ้ห้เป็นหลกัธรรมพ้ืนฐานสําหรับ

สังคมไทยสมยัใหม่ ผ่านงานนิพนธ์ท่ีสาํคญัของท่าน คือ พุทธธรรม ท่ีวา่ดว้ยกฎธรรมชาติและคุณค่าสาํหรับชีวติ 

ซ่ึงนําเสนอเป็นสองภาค คือมชัเฌนธรรมหรือหลกัความจริงท่ีเป็นกลางตามธรรมชาติ  และภาคท่ีสอง หลกั

มชัฌิมาปฏิปทาหรือขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นกลางตามกฏธรรมชาติ เพ่ือตอบคาํถามวา่ชีวิตคืออะไร ชีวิตเป็นอยา่งไร ชีวิต

เป็นไปอย่างไร ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร  ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร ซ่ึงเป็นการนําเสนอแก่นคาํสอนสําคัญใน

พระพุทธศาสนา ทั้งหลกัคาํสอนเร่ืองไตรสิกขา อริยสัจ 4 กรรม ปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน การนาํเสนอหลกั

พทุธธรรม จึงไม่เพียงการเสนอกระบวนทศัน์แบบพทุธเพ่ือใหเ้ป็นพ้ืนฐานของสงัคมไทยสมยัใหม่เท่านั้น หากแต่

ยงัเป็นการนาํเสนอเพ่ือจะแกไ้ขปัญหาของสงัคมไทยและสงัคมโลกในปัจจุบนั  

 

คาํสําคญั: พทุธธรรม  สงัคมไทยสมยัใหม่  สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(ป.อ.ปยตฺุโต) 

 

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 

 งานเขียนทางวิชาการท่ีศึกษาถึงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยท่ีผ่านมา พอจะยืนยนัไดว้่า แมว้่า               

คนไทยจะยงัมีความเช่ือดั้งเดิมในการถือผีสางเทวดาและศาสนาพราหมณ์  แต่ความเช่ือหลกัยงัเป็นความเช่ือใน

พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาไดมี้บทบาทอย่างสําคญัต่อวิถีชีวิตของคนไทยในทุกชนชั้น อย่างน้อยก็เร่ิม

ปรากฏตวัมาตั้งแต่กาํเนิดรัฐไทยในสมยักรุงสุโขทยัสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั โดยผ่านบทบาทของพระสงฆท่ี์ได้

พร่ําสอนธรรมแก่ประชาชนโดยตรงและผา่นการประกอบพิธีกรรมอ่ืนๆ พระพุทธศาสนาจึงมีความสัมพนัธ์อยา่ง

แนบแน่นกบัสังคมไทยมาช้านาน จนนักปราชญ์บางท่านกล่าวว่า ประวติัศาสตร์ของชนชาติไทยก็คือประวติั

ศาสตร์ของชนชาติท่ีนบัถือพระพุทธศาสนานัน่เอง (Phra Rajavaramuni 1990 : 11) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในชนชั้น

ผูป้กครอง คือกษตัริยน์ั้น เป็นผูส้นับสนุนพระพุทธศาสนาในการสร้างโบราณวตัถุสําคญัทางพระพุทธศาสนา 

รวมทั้งประเพณีและวฒันธรรม แมว้า่ในทอ้งถ่ินจะมีประเพณีราษฎร์ท่ีเป็นธรรมเนียมปฏิบติัของคนทอ้งถ่ินมาแต่

เดิม แต่ประเพณีเหล่าน้ีก็ยงัคงผูกโยงใยด้วยคติความเช่ือของพระพุทธศาสนาเป็นแกนหลัก ทําให้สังคมมี

วฒันธรรมพทุธศาสนาเป็นหลกัร่วมกนั ความเป็นไปของสงัคมและวฒันธรรมจึงวิวฒันาการไปตามครรลองพุทธ

ศาสนา (ธิดา สาระยา, 2552 : 97) ดว้ยเหตุน้ี พระพุทธศาสนาจึงเป็นท่ีมาของศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี                 

ชีวทศัน์ โลกทศัน์และค่านิยมของชนชาติไทย  

 อยา่งไรก็ตาม ในแต่ละยคุสมยัในประวติัศาสตร์ของสงัคมไทย ก็จะมีลกัษณะของสังคมและวฒันธรรม

ท่ีแตกต่างกนัออกไป  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการนาํเสนอหลกัชีวทศัน์และโลกทศัน์ต่อสังคมท่ีถูกหล่อหลอมดว้ยความคิด

ความเช่ือ  หลกัคาํสอนทางพระพุทธศาสนาในยุคสมยัต่าง ๆ ท่ีไดรั้บเนน้จึงแตกต่างกนัออกไป  ดงัผลงานของ

สุภาพรรณ ณ บางช้าง (2535)  ท่ีศึกษาถึงพุทธธรรมท่ีเป็นรากฐานสังคมไทยก่อนสมัยสุโขทัยถึงก่อนการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง พบวา่ พทุธธรรมไดเ้ป็นรากฐานของสงัคมไทยมาชา้นาน และมีส่วนอยา่งสาํคญัต่อการ

สร้างรากฐานของสังคมให้เขม้แข็งมัน่คงยิ่งข้ึน โดยพุทธธรรมจะถูกเลือกสรรและนาํมาสร้างคุณลกัษณะไทยท่ี

เหมาะกบับริบทของยคุต่าง ๆ ดงัในสมยัสุโขทยั รัชกาลพ่อขุนรามคาํแหงมหาราชไดมี้การวางรางฐานพุทธธรรม

ตามพระไตรปิฎกบาลีให้เป็นรากฐานของสังคม ในรัชกาลพระมหาธรรมราชาลิไทย การนาํเสนอพุทธธรรมได้

วางอยูบ่นพ้ืนฐานของไตรภูมิพระร่วง ท่ีเนน้กระแสชีวติ สุขทุกขต์ามกรรม  ความเช่ือในเร่ืองบุญกศุล  กรรม และ

การหลุดพน้จากกรรม  ซ่ึงเป็นรากฐานความเช่ือของสังคมไทยสืบต่อมาจนถึงรัชกาลท่ี 3 ในสมยักรุงศรีอยธุยา

แมว้า่จะมีการนาํความเช่ือในศาสนาพราหมณ์มาผสมผสานกบัความเช่ือในพระพุทธศาสนา คติในเร่ืองของไตร

ภูมิก็ยงัมีบทบาทสาํคญั ในสมยัธนบุรีและตน้รัตนโกสินทร์ก็ยงัฟ้ืนฟูพุทธธรรมท่ีมีมาแต่เดิมใหก้ลบัมามีบทบาท

และความสําคญัมากยิ่งข้ึน  ดังจะเห็นได้จากบทบาทของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมบรม

กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีท่ีได้ทรงเห็นความจําเป็นในการจัดระบบในวงการพระสงฆ์  ทรงสร้างหลัก
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พระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎก ให้เป็นพ้ืนฐานในการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ (แทมไบอาท์, 2542 : 27) จวบ

จนกระทัง่ในรัชกาลท่ี 4 พระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว  ทรงเป็นกษตัริยผ์ูย้ิ่งใหญ่ มีพระอจัฉริยภาพท่ีผสมผสานความรู้

ทางพระพุทธศาสนาท่ีถูกตอ้งตามแหล่งตน้ฉบบั เพ่ือท่ีจะสร้างความเช่ือในพระพุทธศาสนาแนวใหม่  และเม่ือ

ความรู้และวิทยาการแบบตะวนัตกไดเ้ร่ิมไหลบ่าเขา้มาสู่สังคมไทยมากข้ึน  การนาํเสนอพุทธธรรมจึงเป็นไปใน

แนววทิยาศาสตร์มากยิง่ข้ึน (ทวศีกัด์ิ เผือกสม, 2561) 

 จึงเป็นท่ีน่าสนใจวา่ ปัจจุบนัน้ี  สังคมไทยกาํลงัเผชิญหนา้กบัปัญหาต่างๆ อยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน

ในประวติัศาสตร์ไทย  ทั้งปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  วฒันธรรม รวมทั้งปัญหาทางดา้นธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม การวิเคราะห์การนาํเสนอความคิดและหลกัธรรมจากพระพุทธศาสนาวา่มีการเนน้ในหลกัธรรม

ใดบา้ง และนาํเสนอในลกัษณะใด จึงเป็นประเด็นท่ีน่าศึกษา เพราะสังคมไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นสถาบนัหลกั

ของชาติ  มีพระสงฆ์และสถาบนัทางพระพุทธศาสนาเป็นหลกัสาํคญั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการนาํเสนอหลกัธรรม

ทางพระพุทธศาสนาจากพระสงฆ์ชั้นนําในสังคมไทย บทความน้ีจึงศึกษาถึงการนําเสนอพุทธธรรมท่ีมีต่อ

สงัคมไทยของสมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(ป.อ.ปยตฺุโต) วา่มีการนาํเสนอและเนน้หลกัพทุธธรรมหรือคาํสอนทาง

พระพทุธศาสนาอยา่งไร   

 

ธรรมวินัย : พุทธธรรมในฐานะรากฐานสังคมสมัยใหม่ 

 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ป.อ.ปยตฺุโต)  นบัเป็นพระมหาเถระ ท่ีมีบทบาทสาํคญัยิ่งต่อการนาํเสนอ

แนวคิดทางพระพระพุทธศาสนาในการสร้างสรรค์สังคมไทย ไดรั้บการยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่า เป็น                

นกัคิดทางพทุธศาสนาเถรวาทไทยท่ีมีผลงานการตีความพทุธศาสนาประยกุตก์บัความรู้สมยัใหม่มากท่ีสุด (สุรพศ 

ทวีศกัด์ิ, 2559 : 164)  ดงัจะเห็นไดว้า่  ผลงานของท่านส่วนใหญ่นอกจะเป็นการนาํเสนอหลกัพุทธธรรมบริสุทธ์ิ

แลว้  ยงัมีผลงานท่ีโดดเด่นในการบูรณาการพระพุทธศาสนาเขา้กับการพฒันาสังคมไทยและประเด็นอ่ืน ๆ 

ครอบคลุมแทบทุกเร่ือง ตั้งแต่การเสนอศีลธรรมเชิงปัจเจก(individual) และศีลธรรมเชิงสงัคม (social morality) ท่ี

ตอบปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และอ่ืน ๆ 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ได้นําเสนอหลักพุทธธรรมท่ีท่านเห็นว่าตรงตามท่ีพระพุทธองค์ทรง

ประสงค์มากท่ีสุด โดยท่านเห็นว่า ตามหลักการท่ีแท้จริงของพระพุทธศาสนาแล้ว  พระพุทธศาสนาย่อม

ประกอบดว้ยหลกัธรรมวนิยัเป็นหลกัสาํคญั  (พระธรรมปิฎก, 2538 : 924)กล่าวคือ 

1. หลักธรรม เป็นหลกัคาํสอนท่ีแสดงความจริง  ความดีงาม  เป็นเร่ืองเน้ือหา  หลกัการ  ส่ิงท่ีคน้พบ  

เนน้ท่ีชีวติดา้นใน  ท่ีจิตใจและท่ีตวับุคคลหรือปัจเจกบุคคล 

2. หลกัวินัย  คือ ระเบียบและการจดัระเบียบ  เป็นเร่ืองของรูปแบบ  วธีิปฏิบติัตามหลกัการ  ขอ้บญัญติั  

การวางกฎและจดัระบบสังคมหรือชุมชนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของหลกัธรรม  เน้นท่ีการ

แสดงออกหรือชีวิตดา้นนอก  ความเป็นอยู่ประจาํวนั  สภาพแวดลอ้มสังคม  ความสัมพนัธ์และ

ความรับผิดชอบต่อประโยชน์สุขร่วมกนั  

จากหลกัธรรมวนิยัดงักล่าวน้ี  จึงเป็นหลกัท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่  พระพทุธศาสนานอกจากจะใหค้วามสาํคญั

ในเร่ืองของจิตใจของแต่ละบุคคลอนัเป็นองคป์ระกอบท่ีคงท่ีและเป็นแก่นของแต่ละบุคคลแลว้  พระพุทธศาสนา

ยงัให้ความสําคัญกับการจัดระเบียบหรือสภาพท่ีเอ้ือต่อการท่ีจะพฒันาจิตใจให้สูงยิ่งข้ึน กล่าวอีกนัยหน่ึง  
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พระพุทธศาสนาไดพ้ยายามจดัระเบียบสังคม  เพ่ือท่ีจะมุ่งพฒันามนุษยใ์ห้สูงส่งข้ึน พระพุทธศาสนาจึงเห็นว่า  

เป้าหมายของมนุษยก์บัเป้าหมายของสงัคมนั้น  ควรจะไปดว้ยกนั  นัน่คือ การเขา้ถึงธรรม 

ในส่วนของบุคคลซ่ึงเป็นเขตแดนท่ีพระพุทธศาสนาใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษนั้น  ก็เพราะวา่ ธรรมชาติ

ของมนุษยน์ั้น  เป็นธรรมชาติท่ีคงตวั  ท่ีตอ้งไดรั้บการฝึกฝนและพฒันา  การจดัการ  การฝึกหัดและพฒันาบุคคล

จึงควรเป็นส่วนท่ีสามารถฝึกฝนและพฒันาได ้ ไม่ข้ึนกบักาลเทศะ  นอกจากน้ีแลว้  บุคคลยงัมีสถานภาพท่ีสาํคญั

อีกประการหน่ึง คือ เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัของสังคม  ในฐานะพลเมืองหรือสมาชิกของสังคม  เม่ือบุคคลดี

แลว้หรือพฒันาแลว้  สงัคมยอ่มจะดีและพฒันาตามไปดว้ย 

ในส่วนของบุคคล  พระพุทธเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคคลโดยการพฒันาทางดา้นจิตใจเป็น

แกนสาํคญั  โดยมุ่งพฒันาใน  3  ดา้นใหเ้ช่ือมโยงประสานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั คือ 

1. ในดา้นพฤติกรรมหรือในดา้นศีล  มุ่งพฒันาใหมี้ความสมัพนัธ์ท่ีถูกตอ้งดีงามกบับุคคลและส่ิงของ

ภายนอก 

2. ในดา้นจิตใจหรือในดา้นสมาธิ  มุ่งพฒันาให้จิตใจมีความสุข  มีสมรรถภาพและศกัยภาพท่ีจะคิด

และพฒันาได ้

3. ในสติปัญญาหรือในดา้นปัญญา  มุ่งพฒันาใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติตามท่ีเป็นจริง   

จากการมุ่งนาํเสนอหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ีครอบคลุมทั้งธรรมและวินยัดงักล่าว ทาํให้สมเด็จ

พระพุทธโฆษาจารยไ์ดนิ้พนธ์หนงัสือท่ีเป็นผลงานช้ินเอกของท่าน คือ “พุทธธรรม” ซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่ เป็น

ขอ้เขียนท่ีแสดงสาระสาํคญัของคาํสอนในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมาในวรรณกรรมภาษาไทย 

(ส.ศิวรักษ,์ 2525 : 63) ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2514 จนถึงปัจจุบนัท่ีไดรั้บการปรับและขยายออกไปครอบคลุมส่ิงท่ี

เป็นแก่นพระพทุธศาสนา  รวมทั้งไดรั้บการแปลเป็นภาษาองักฤษท่ีสมบูรณ์ในปีพทุธศกัราช 2560  (Somdet Phra 

Buddhaghosacariya, 2017) โดยนาํเสนอหลกัธรรมพุทธธรรม ท่ีว่าดว้ยกฎธรรมชาติและคุณค่าสําหรับชีวิต เพ่ือ

ตอบคาํถามวา่ชีวติคืออะไร ชีวติเป็นอยา่งไร ชีวติเป็นไปอยา่งไร ชีวติควรใหเ้ป็นอยา่งไร  ชีวติควรเป็นอยูอ่ยา่งไร 

ซ่ึงเป็นการนําเสนอแก่นคาํสอนสําคัญในพระพุทธศาสนา ทั้ งหลักคาํสอนเร่ืองไตรสิกขา อริยสัจ 4 กรรม 

ปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน 

 

การนําเสนอพุทธธรรมสําหรับสังคมสมัยใหม่ 

 ในช่วง 3-5 ทศวรรษท่ีผ่านมา  ท่ีความเปล่ียนแปลงต่างๆ  เกิดข้ึนในสังคมระดบัโลก  ระดบัประเทศ  

และระดับชุมชนต่างๆ  อย่างรวดเร็ว  ความเปล่ียนแปลงดังกล่าวน้ี  ได้ส่งผลกระทบต่อบุคคล  ชุมชน  และ

ธรรมชาติแวดล้อมอย่างชนิดท่ีไม่เคยมีมาก่อนในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ

เจริญกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ท่ีไดน้าํความเจริญกา้วหนา้มาใหม้วลมนุษยอ์ยา่งมากมาย   ทาํ

ให้มนุษยมี์ความสะดวกสบายและความหวงัในการตอบสนองความตอ้งการของตนเองอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด  ใน

ขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบเชิงลบต่อชีวิต  ชุมชน  และส่ิงแวดลอ้มชนิดท่ีไม่เคยมีมาก่อน

เช่นกัน  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์จึงพยายามนําเสนอพุทธธรรมหรือหลักคาํสอนในพระพุทธศาสนาใน

สังคมไทยท่ีจะช่วยใหก้ารดาํเนินชีวิตเป็นไปอยา่งสันติสุข  มีดุลยภาพ  ซ่ึงมีลกัษณะสาํคญัคือ การแสดงถึงความ

เช่ือมโยงและสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งมนุษย ์ ธรรมชาติ  และสังคม  (หลกัไตรรัตน์)  
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เช่ือมโยงถึงปัญหาของสังคมไทยและสังคมโลก  และในส่วนของมนุษยเ์อง  ก็จะแสดงถึงความเช่ือมโยงและ

สมัพนัธ์กนัระหวา่งพฤติกรรม  จิตใจ  และสติปัญญา (หลกัไตรสิกขา) 

  ในดา้นการพฒันามนุษยห์รือชีวิตนั้น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยม์องวา่  มนุษยใ์นยคุปัจจุบนั  แมจ้ะมี

เคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่างๆ อย่างมากมาย  เพราะอาศัยอยู่ในยุคท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความ

เจริญกา้วหนา้  แต่มนุษยต์อ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆ  ทั้งทางดา้นร่างกาย  และจิตใจ  โดยดา้นกายนั้น   แมปั้จจุบนัจะ

มีการแพทยท่ี์เจริญกา้วหนา้  แต่มนุษยต์อ้งเผชิญกบัโรคร้ายแรงต่างๆ  อยา่งมากมาย  และโรคภยัไขเ้จ็บอนัเกิดจาก

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเส่ือมเสีย เกิดจากสารเคมี เกิดจากสภาพจิตท่ีเส่ือมโทรมและเกิดจากความวิปริตทาง

สังคม เช่น ความผิดเพ้ียนทางศีลธรรมและวฒันธรรม เป็นตน้  ส่วนในทางดา้นจิตใจนั้น  แมว้า่ในปัจจุบนั  จะมี

วตัถุพร่ังพร้อม   แต่มนุษยก็์ไม่มีความสุข มนุษยเ์กิดความเครียดและความวา้เหว ่แปลกแยก มีความเร่าร้อนกระวน

กระวาย จนเกิดโรคจิตและการฆ่าตวัตายสูงข้ึน  รวมทั้งนาํไปสู่โรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ  เช่น โรคหวัใจ  เป็นตน้ 

  ปัญหาสําคญัของมนุษยชาติ ท่ีเป็นผลมาจากความขดัแยง้ภายในจิตใจว่า เม่ือมนุษยป์ล่อยใจให้ความ

อยากได้ผลประโยชน์ทางวตัถุเข้าครอบงํา มนุษย์จะมองเพ่ือนมนุษย์เป็นปฎิปักษ์และมองธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มเป็นวตัถุท่ีจะเอาผลประโยชน์ โดยเฉพาะเม่ือมนุษยเ์ช่ือว่า ความสุขท่ีแทจ้ะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการบาํรุง

บาํเรอความสุขทางเน้ือหนงั มนุษยจึ์งไดพ้ฒันาวิถีชีวิตแบบวตัถุนิยมสุดโต่งข้ึนทาํให้การแข่งขนัและการบริโภค

กลายเป็นแบบแผนของชีวิต มนุษยจึ์งกลายเป็นนกับริโภคผูอุ้ทิศตวัใหก้บัวิถีชีวิตแห่งการแข่งขนัเพ่ือการบริโภค 

และการแข่งขนัทาํให้มนุษยต์กอยู่ในสภาพของสงครามเยน็อย่างถาวรกบัเพ่ือนมนุษย ์และทาํให้เกิดปัญหากบั

สภาพแวดลอ้ม เม่ือมนุษยไ์ม่มีความสุขภายในก็พยายามหาความสุขจากภายนอก โดยการเสพส่ิงบาํเรอความสุข

ทางเน้ือหนงั เม่ือไม่มีสันติภาพและความมัน่คงภายในจิตใจ มนุษยก็์พยายามสร้างข้ึนดว้ยการบงัคบัควบคุมกดข่ี

ครอบงาํผูอ่ื้น ทาํให้เกิดการแบ่งแยกเช้ือชาติผิวพรรณ พวกและเผ่าพนัธ์ุ จึงทาํให้ความขดัแยง้ทวีความรุนแรงข้ึน  

น้ีเป็นสภาพสงัคมท่ีเป็นผลมาจากความขดัแยง้ภายในจิตใจของมนุษย ์โดยท่านมองวา่ปัญหาของสังคมมนุษยเ์กิด

จากกิเลสสามประการ (พระธรรมปิฎก, 2540 : 18-20) คือ 1) ตณัหา  คือ ความตอ้งการผลประโยชน์  แสวงหา

ผลประโยชน์  ซ่ึงเป็นลกัษณะปัญหาสาํคญัในปัจจุบนัท่ีทาํให้ระบบของสังคมเป็นตวัผลกัดนัให้คนมีสภาพจิตท่ี

แสวงหาผลประโยชน์  ใชร้ะบบแข่งขนั  ระบบทุนนิยม ระบบวตัถุนิยม  และทาํให้สังคมในปัจจุบนัน้ี  กลายเป็น

สังคมบริโภคนิยม  คนในยุคปัจจุบนั  จึงตอ้งมุ่งหาผลประโยชน์   และหาวตัถุมาเสพให้มากท่ีสุดไม่ว่าจะดว้ย

วิธีการใด ๆ ก็ตาม  2) มานะ  ความต้องการอาํนาจหรือความยิ่งใหญ่ในด้านต่าง ๆ และ 3)ทิฏฐิ  ความเช่ือ  

ความเห็น  ความยึดถือในแนวความคิด  ลทัธินิยม  อุดมการณ์  ศาสนา  มองวา่  ส่ิงท่ีตวัเองเห็นหรือยึดถือเท่านั้น

เป็นจริง  ถูกตอ้ง   

ตามทรรศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์หลกัทิฎฐิ คือความยึดมัน่หรือความเห็นผิดน้ีเป็นตัว

สนบัสนุนให้ความโลภและความโกรธของมนุษย ์  ก่ออนัตรายแก่สังคมมนุษยอ์ยา่งยาวนานและแกไ้ดย้าก  และ

เป็นตวัท่ีครอบงาํอารยธรรมของมนุษยส์มยัปัจจุบนัเป็น  3 ประการ (พระธรรมปิฎก, 2540 : 20) คือ 

1. การมองมนุษยแ์ยกตวัต่างหากจากธรรมชาติ  โดยเห็นวา่มนุษยมี์ฐานะท่ีจะเขา้ไปครอบครองเป็น

เจา้ของและพิชิตจดัการกบัธรรมชาติไดต้ามความปรารถนาของตน 

2. การมองเพ่ือนมนุษยไ์ม่เป็นเพ่ือนมนุษย ์ไม่มองมนุษยใ์นความมีภาวะท่ีร่วมกนั แต่มองใหเ้กิดความ

แตกแยกและแตกต่าง 
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3. การมองความสุข วา่ความสุขเกิดจากการมีวตัถุบาํรุงบาํเรอตนพร่ังพร้อม โดยเห็นวา่มนุษยจ์ะมี

ความสุขไดเ้ม่ือมีวตัถุเสพบาํรุงบาํเรอมากท่ีสุด 

 ความเขา้ใจผิดทั้ งสามประการน้ี  แสดงออกผ่านศาสตร์และระบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น

วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดวิถีสังคมของมนุษยชาติ

ปัจจุบนั ทาํใหม้นุษยเ์กิดปัญหาต่าง  ๆ ทั้งตวัมนุษยก์บัมนุษยเ์อง มนุษยก์บัสงัคมและมนุษยก์บัธรรมชาติแวดลอ้ม 

 ในการนาํเสนอพทุธธรรมในโลกยคุใหม่น้ี สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์  ไดศึ้กษาและวเิคราะห์ถึงปัญหา

ดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมนุษยเ์ผชิญหนา้อยูใ่นปัจจุบนัน้ี  ซ่ึงเป็นปัญหาสมยัใหม่ท่ีมีความ

สลบัซบัซอ้น โดยช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหาและความเป็นมาของศาสตร์และระบบต่าง ๆ ในสงัคมปัจจุบนั  และช้ีใหเ้ห็น

ถึงความไม่ครบถว้นสมบูรณ์ของศาสตร์และระบบเหล่านั้น  แลว้นาํเสนอคาํตอบจากพระพุทธศาสนาซ่ึงเป็น

แหล่งความรู้ดั้งเดิม โดยการนาํเสนอหลกัพทุธธรรมนั้น ท่านจะอา้งอิงแหล่งท่ีมาเดิมของพทุธธรรม จึงจาํเป็นตอ้ง

มีการอธิบายและตีความหลกัคาํสอนและจารีตประเพณีให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 

ท่านจึงมีแนวทางในการอธิบายและตีความหลกัพุทธธรรม ท่ีอิงอาศยัจารีตประเพณีและพยายามรักษาคาํอธิบาย 

ตามแนวพระไตรปิฎกเป็นสาํคญั  ในขณะเดียวกนัก็พยายามประยกุตห์ลกัพทุธธรรมใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั

ไดอ้ยา่งเหมาะสม (ภทัรพร  สิริกาญจน 2532 : 6)   โดยท่านจะแสดงให้เห็นเสมอถึงความสมบูรณ์ของหลกัพุทธ

ธรรมท่ีเป็นหลกัแสดงถึงความจริงของธรรมชาติ และเม่ือมนุษยป์ฏิบติัสอดคลอ้งกบัความจริงของธรรมชาติ ก็จะ

บรรลุถึงความดีงามและความสุข  

การกา้วไปสู่ความเจริญสมยัใหม่ของสังคมไทยตามแบบอย่างตะวนัตกนั้น จึงเป็นประเด็นท่ีท่านได้

วิเคราะห์อย่างลึกซ้ึง โดยโยงไปถึงสายธารความคิดของอารยธรรมตะวนัตกท่ีสังคมไทยรับมาเกือบทั้งหมดท่ี

แสดงออกผ่านปรัชญา  ศาสนา  และวิทยาการต่าง ๆ  รวมทั้งนกัเศรษฐศาสตร์และนกัประวติัศาสตร์  ทั้งในฝ่าย

ทุนนิยมหรือสังคมนิยม  ท่ีลว้นตั้งอยูบ่นรากฐานความคิดท่ีผิดพลาดทั้งส้ิน  พฒันาการแห่งการสร้างสรรคค์วาม

เจริญกา้วหนา้ของโลกในปัจจุบนั   ท่ีแสดงออกผ่านอารยธรรมตะวนัตกจึงก่อใหเ้กิดปัญหาใหม่ ๆ ให้กบัโลก ซ่ึง

เป็นปัญหาท่ีสาํคญัร้ายแรงไม่เบาไปกวา่ความสาํเร็จเหมือนกนั (พระเทพเวที 2535 : 10)  ไม่วา่จะเป็นการคิดคน้

ทางดา้นวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรคเ์ทคโนโลยี  จนกระทัง่การนาํไปสู่การสร้างสังคมอุตสาหกรรม  เพ่ือการ

สร้างส่ิงปรนเปรอคือวตัถุให้กับมนุษยใ์ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้  เพราะมีความเช่ือรองรับว่า  มนุษยจ์ะมี

ความสุขเม่ือมีความพร่ังพร้อมทางดา้นวตัถุ  ซ่ึงลว้นแต่เป็นตวัแทนรากฐานความคิดดงักล่าวทั้งส้ิน  

 

บทสรุป  

การนาํเสนอพุทธธรรมท่ีเป็นรากฐานของสังคมไทยในปัจจุบนั ในแนวความคิดของสมเด็จพระพุทธ

โฆษาจารย ์เป็นการกลบัไปหาแหล่งเดิมหรือตน้เคา้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา นัน่คือ คาํสอนของพระพุทธเจา้ท่ี

แสดงออกในสองส่วน คือ ในส่วนของธรรมท่ีเป็นความจริงตามธรรมชาติ  และในส่วนของวนิยั อนัเป็นส่วนของ

การประยุกต์หรือบริหารจัดการให้ชีวิตและสังคมเป็นไปอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ  การแก้ปัญหาและ

วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ท่ีมนุษยป์ระสบอยูใ่นปัจจุบนัน้ีในส่วนต่าง ๆ ของโลก  ซ่ึงมีลกัษณะท่ีเช่ือมโยงถึงกนัและกนั  

ท่ีเรียกวา่เป็นกระแสโลกาภิวตัน์  จาํเป็นท่ีจะตอ้งวิเคราะห์ใหเ้ห็นถึงตวัปัญหาและฐานของปัญหาอนัเกิดจากฐาน

ความคิด  ความเช่ือและการทาํกิจกรรมของมนุษยท่ี์ไม่เป็นไปในทางพฒันาชีวิต  สังคม  และธรรมชาติแวดลอ้ม  
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อนัมีประเทศตะวนัตกเป็นแบบอยา่ง  จึงกล่าวไดว้า่ ผลงานของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยมี์สองส่วนสาํคญั คือ 

ส่วนท่ีนาํเสนอหลกัพุทธธรรมลว้น ๆ ท่ีตรงตามท่ีพระพุทธเจา้ทรงสอนและทรงประสงค ์ดงัผลงานพุทธธรรม

ของท่านเป็นหลัก  และผลงานส่วนท่ีสองคือ ผลงานท่ีเป็นการนําเอาพุทธธรรมหรือหลักคําสอนใน

พระพทุธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาสงัคมไทย ซ่ึงจะพบเห็นงานในลกัษณะท่ีสองน้ีเป็นจาํนวนมากไม่วา่

จะเป็นผลงานเร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  พุทธศาสนาในฐานะรากฐานของวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 

การศึกษาแนวพุทธ การแพทยแ์นวพุธ สิทธิมนุษยชน และอ่ืน ๆ อีกเป็นจาํนวนมาก  ผลงานของท่านจึงแสดงให้

เห็นถึงความพยายามในการนาํเสนอพุทธธรรมท่ีแทจ้ริงหรือพทุธธรรมบริสุทธ์ิใหเ้ป็นฐานในการพฒันาประเทศ

ไทย ให้เจริญกา้วหนา้มากยิ่งข้ึนไป การนาํเสนอพุทธธรรมของท่าน จึงเป็นการนาํเสนอเพ่ือใหว้ิเคราะห์ปัญหา

ของสังคมไทยและกระตุน้ให้มนุษยเ์ราไดแ้สวงหาทางออกใหม่ท่ีสามารถไปพน้จากวิกฤติการณ์ต่างๆ เหล่าน้ี ท่ี

เป็นรากเหง้าของปัญหาทั้ งมวลของมวลมนุษย์  การพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมไทยบนพ้ืนฐานของ

พระพุทธศาสนาท่ีท่านนาํเสนอนั้น  ไม่เพียงแต่จะเป็นทางออกของสังคมไทยในโลกยคุใหม่เท่านั้น  หากแต่เป็น

แนวทางในการสร้างสรรคส์ังคมโลกยคุปัจจุบนั   อนัจะนาํไปสู่การสร้างสรรคส์ังคมและอารยธรรมท่ีย ัง่ยืนอีก

ดว้ย 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกบัผลการ

ปฏิบติังานของแรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จงัหวดัสมุทรปราการ 2) ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวติ

ต่อผลการปฏิบติังานของแรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

วิจยัคือแรงงานต่างดา้ว จาํนวน 384 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test one-way ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

แบบสเตปไวส์ ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกันมีระดับผลการปฏิบติังานแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวน้สถานภาพสมรส ท่ีไม่แตกต่าง 2)  ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทาํงาน ด้าน

ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสงัคม ดา้นค่าตอบแทนเพียงพอและยติุธรรม และดา้นลกัษณะงานท่ี

ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน (R = 0.601) และสามารถ

อธิบายความแปรผนัของผลการปฏิบติังาน ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ร้อยละ 36.20  

 

คาํสําคญั:  คุณภาพชีวติ, ผลการปฏิบติังาน, แรงงานต่างดา้ว 
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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 

 

ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 กระแสการยา้ยถ่ินของแรงงานในยคุโลกาภิวตัน์มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ เช่นเดียวกบัประเทศไทยท่ีมี

อตัราการเพ่ิมช้ึนของแรงงานต่างดา้วมาโดยตลอด โดยหน่ึงในปัญหาท่ีประเทศไทยเผชิญ คือ โครงสร้างประชากร

ของไทยมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต กล่าวคือ มีอตัราการเกิดนอ้ยลง คนวยัทาํงานนอ้ยลง คนสูงอายมุากข้ึน ทาํ

ใหป้ระเทศไทยจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาแรงงานต่างดา้วสูงข้ึน ซ่ึงแรงงานเหล่าน้ีมีส่วนในการขบัเคล่ือนและเป็นฟันเฟือง

ท่ีสาํคญัของเศรษฐกิจไทย ดงันั้น หากมีการดูแลแรงงานเหล่าน้ีใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีจึงถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของการ

พฒันาสถานประกอบการ ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อบุคคลท่ีปฏิบติังานในสถานประกอบการนั้น คุณภาพชีวติการ

ทาํงานคือความเป็นอยูแ่ละการทาํงานท่ีทาํใหชี้วิตมีคุณค่าหรือมีชีวิตการทาํงานท่ีสามารถตอบสนองความจาํเป็น

พ้ืนฐานของบุคคลแบ่งออกเป็น8ดา้นประกอบดว้ย 1) ค่าตอบแทนเพียงพอและยติุธรรม 2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั

และส่งเสริมสุขภาพ 3) โอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล 4) ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 5) 

การบูรณาการทางสังคม หรือการทาํงานร่วมกนั 6) ประชาธิปไตยในองคก์าร 7) ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติ

ส่วนตวั 8) ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม (Walton, 1974) 

สาํหรับผลการปฏิบติังาน หมายถึง ผลการปฏิบติังานในช่วงเวลาหน่ึงวา่สามารถปฏิบติังานไดดี้เพียงใด 

โดยทัว่ไปองคก์ารมกัให้ความสําคญักบัผลงานท่ีเกิดข้ึน และยึดเป้าหมายของงานเป็นหลกั การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแนวคิดน้ีมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการคือ เน้นเร่ืองผลลพัธ์ ในการปฏิบัติงาน (Results 

Oriented) ยึดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์กร (Focus on Goals or Objectives) และต้องมีส่วนร่วมกับ

ผูบ้งัคบับญัชาในการกาํหนดเป้าหมายงาน (Mutual Goal Setting Between Supervisor and Employee) (นงลกัษณ์ 

เพ่ิมชาติ, 2548) โดยมีเกณฑก์ารประเมินในดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ประสิทธิผลของงาน คุณภาพของ

งาน และความสามารถเก่ียวกบังาน (Mathis and Jackson, 2004) 
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จงัหวดัสมุทรปราการเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีแรงงานต่างดา้วเดินทางเขา้มาทาํงานเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจาก

เป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของประเทศไทย และจากขอ้มูลของสาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว กระทรวงแรงงาน 

ในเดือนตุลาคม 2561 พบว่า การจ้างแรงงานต่างชาติหรือเรียกตามภาษาราชการคือแรงงานต่างดา้ว มีมากถึง 

107,888 คน ซ่ึงนบัวา่เป็นจงัหวดัท่ีมีจาํนวนแรงงานต่างดา้วมากเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศ ดว้ยเหตุน้ี การศึกษา

เก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพของแรงงานต่างดา้วจึงเป็นประเด็นสาํคญัของประเทศไทย จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด

ขา้งตน้ คณะผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลของคุณภาพชีวิตต่อผลการปฏิบติังานของแรงงานต่างดา้วใน

อุตสาหกรรมก่อสร้าง จงัหวดัสมุทรปราการ ทั้งน้ีจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาผลการปฏิบติังานของ

แรงงานต่างดา้วให ้มีผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกบัผลการปฏิบติังานของแรงงานต่างดา้วใน

อุตสาหกรรมก่อสร้าง จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวติต่อผลการปฏิบติังานของแรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส และระดบัเงินเดือน แตกต่างกนั มีระดบัผลการ

ปฏิบติังานแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติในการทาํงานส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของแรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  ในการศึกษาวิจัย เ ร่ือง อิทธิพลของคุณภาพชีวิตต่อผลการปฏิบัติงานของแรงงานต่างด้าวใน

อุตสาหกรรมก่อสร้าง จงัหวดัสมุทรปราการ นั้น ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งนาํมาพฒันาเป็น

กรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี ไดด้งัน้ี 

 



The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning On Wednesday 2nd October 2019 

การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบนัการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประจาํประเทศไทย คร้ังท่ี 43 วนัพุธท่ี 2 ตุลาคม 2562 

139 

 
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 แบบแผนการวจิยั 

  การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยเป็นรูปแบบการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey research) 

 

ประชากรและตัวอย่าง 

  ประชากร ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตดา้นประชากร เป็นแรงงานต่างดา้ว ชาวเมียนมาร์ ชาวกมัพชูา และ

ชาวลาว ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวนทั้งหมด 107,888 คน (สาํนกับริหารแรงงานต่าง

ดา้ว กระทรวงแรงงาน, 2561) 

  กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดท้าํการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยไดก้าํหนดให้ค่าความคลาดเคล่ือน = 

0.05 ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% และกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างของ 

Krejcie และ Morgan (1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทั้งส้ิน จาํนวน 384 คน 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

  ตวัแปรตาม คือ ผลการปฏิบติังาน 



The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning On Wednesday 2nd October 2019 

การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบนัการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประจาํประเทศไทย คร้ังท่ี 43 วนัพุธท่ี 2 ตุลาคม 2562 

140 

เคร่ืองมือวจัิย 

 เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือแบบสอบถาม (Questionnaire)  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล                             

โดยแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการทบทวนแนวคิด 

ทฤษฎีของ Richard E. Walton และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนแบบสอบถามเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน เป็น

แบบสอบถามน้ีผู ้วิจัยสร้างข้ึนจากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎีของ ของ Mathis and Jackson (2003) และ

ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจิยั 

 1. การหาค่าความเทีย่งตรงของเคร่ืองมือ (Validity) 

ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและ

เท่ียงตรงในเน้ือหา (Validity)  โดยหาค่าดชันีของความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค์ 

(Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) และเลือกขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 0.6  

ส่วนท่ีมีค่านอ้ยกวา่ 0.6 นาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2545) 

 2. การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  

 การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผูว้จิยันาํแบบสอบถามท่ีผา่น การตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) แล้ว ไปทดลองใช้ (Try - out) กับแรงงานต่างด้าวท่ีมีลกัษณะการปฏิบัติงาน

ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง (ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูลมาหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา                        

(α – Coefficient) ของครอนบาค (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2545)) โดยค่าของความเช่ือมัน่ในแบบสอบถามน้ี คือ 0.93 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจยัทาํการติดต่อสถานประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างในเขต จงัหวดัสมุทรปราการ โดยทาํ

หนงัสือช้ีแจงขอความร่วมมือ หลงัจากนั้นจึงส่งผูช่้วยนกัวิจยัท่ีสามารถส่ือสารภาษาเมียนมาร์ ภาษากมัพูชา และ

ภาษาลาว ลงเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  1. การวิเคราะห์เชิงสิถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

  2. การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ สถิติท่ีใช้ 

ไดแ้ก่ t-test One-way ANOVA และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบสเตปไวส์ (Stepwise Multiple Regression) 

 

ผลการวจัิย 

  การศึกษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลของคุณภาพชีวิตต่อผลการปฏิบติังานของแรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง จังหวดัสมุทรปราการ คร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนต่างๆ และนําเสนอผล                  

การวเิคราะห์ออกมา ดงัน้ี 
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ตารางที ่1  แสดงค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัผลการปฏิบติังาน จาํแนกตามเพศ 

เพศ n x� S.D. t Sig. ความแตกต่าง 

ชาย 274 3.88 0.52 
2.858 0.005 แตกต่าง 

หญิง 110 3.64 0.80 

  

 จากตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง ปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามเพศ กบัระดบั

ผลการปฏิบติังาน พบวา่ เพศต่างกนั มีระดบัผลการปฏิบติังาน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางที ่2  แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัผลการปฏิบติังาน จาํแนกตามอาย ุ

ผลการปฏิบัติงาน อายุ n x� S.D. F Sig. ความแตกต่าง 

 ประสิทธิผลของงาน  ตํ่ากวา่ 30 ปี 186 3.78 0.73 

7.410 0.000 แตกต่าง 
 30-39 ปี 123 4.06 0.59 

 40-49 ปี 54 4.17 0.50 

 50 ปีข้ึนไป 21 3.76 0.86 

 คุณภาพของงาน  ตํ่ากวา่ 30 ปี 186 3.67 0.73 

8.353 0.000 แตกต่าง 
 30-39 ปี 123 3.98 0.60 

 40-49 ปี 54 4.03 0.66 

 50 ปีข้ึนไป 21 3.40 1.30 

 ด้านความสามารถ 

 เกีย่วกบังาน 

 ตํ่ากวา่ 30 ปี 186 3.67 0.79 

3.078 0.028 แตกต่าง 
 30-39 ปี 123 3.81 0.64 

 40-49 ปี 54 3.78 0.60 

 50 ปีข้ึนไป 21 3.30 1.25 

 ในภาพรวม  ตํ่ากวา่ 30 ปี 186 3.77 0.65 

7.418 0.000 แตกต่าง 
 30-39 ปี 123 3.95 0.48 

 40-49 ปี 54 4.00 0.44 

 50 ปีข้ึนไป 21 3.48 1.11 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง ปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามอาย ุกบัระดบั

ผลการปฏิบติังาน พบว่า อายุต่างกนั มีระดบัผลการปฏิบติังาน แตกต่างกนั ทั้ งในภาพรวมและรายดา้น อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัผลการปฏิบติังาน จาํแนกตามสถานภาพ

สมรส 

ผลการปฏิบัติงาน สถานภาพสมรส n x� S.D. F Sig. ความแตกต่าง 

 ประสิทธิผลของงาน  โสด 190 3.92 0.59 

0.028 0.972 ไม่แตกต่าง  สมรส 185 3.93 0.76 

 หมา้ย/หยา่ร้าง 9 3.91 0.80 

 คุณภาพของงาน  โสด 190 3.87 0.56 

1.439 0.238 ไม่แตกต่าง  สมรส 185 3.74 0.90 

 หมา้ย/หยา่ร้าง 9 3.83 0.53 

 ด้านความสามารถ 

 เกีย่วกบังาน 

 โสด 190 3.87 0.51 

10.833 0.000 แตกต่าง  สมรส 185 3.53 0.93 

 หมา้ย/หยา่ร้าง 9 4.12 0.40 

 ในภาพรวม  โสด 190 3.88 0.41 

2.906 0.056 ไม่แตกต่าง  สมรส 185 3.73 0.78 

 หมา้ย/หยา่ร้าง 9 3.95 0.57 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามสถานภาพ

สมรส กับระดับผลการปฏิบัติงาน พบว่า ในภาพรวมสถานภาพสมรส ต่างกัน มีระดับผลการปฏิบัติงาน                           

ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นความสามารถเก่ียวกบังาน 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางที ่4  แสดงค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัผลการปฏิบติังาน จาํแนกตามระดบั

เงินเดือน 

ผลการปฏิบัติงาน ระดบัเงินเดือน n x� S.D. F Sig. ความแตกต่าง 

 ประสิทธิผลของงาน ตํ่ากวา่ 9000 บาท 202 3.89 0.80 

4.790 0.003 แตกต่าง 
9000-15000 บาท 170 3.96 0.49 

15001-20000 บาท 8 3.50 0.53 

20000 บาทข้ึนไป 4 5.00 0.00 

 คุณภาพของงาน ตํ่ากวา่ 9000 บาท 202 3.63 0.86 

7.830 0.000 แตกต่าง 
9000-15000 บาท 170 4.00 0.53 

15001-20000 บาท 8 3.75 0.08 

20000 บาทข้ึนไป 4 4.16 0.00 

 ด้านความสามารถ 

 เกีย่วกบังาน 

ตํ่ากวา่ 9000 บาท 202 3.63 0.91 

1.452 0.227 ไม่แตกต่าง 
9000-15000 บาท 170 3.79 0.54 

15001-20000 บาท 8 3.87 0.13 

20000 บาทข้ึนไป 4 3.75 0.00 
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 ในภาพรวม ตํ่ากวา่ 9000 บาท 202 3.72 0.78 

4.007 0.008 แตกต่าง 
9000-15000 บาท 170 3.92 0.36 

15001-20000 บาท 8 3.70 0.16 

20000 บาทข้ึนไป 4 4.30 0.00 

 

จากตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง ปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามระดบัเงินเดือน

กบัระดบัผลการปฏิบติังาน พบวา่ ในภาพรวมระดบัเงินเดือนต่างกนั มีระดบัผลการปฏิบติังาน แตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นความสามารถเก่ียวกบังาน ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั

ความมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที ่5 แสดงค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (R) ระหวา่งปัจจยัท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สู่สมการถดถอย  

ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ีเพ่ิมข้ึน (R2-change) ของปัจจยัดา้น 

คุณภาพชีวติในการทาํงานกบัผลการปฏิบติังาน 

ขั้นท่ี ตัวพยากรณ์ R R2 R2-change S.E.est F Sig. 

1  (5) ดา้นบูรณาการทางสังคม 0.510 0.260 0.258 0.54213 129.819* 0.000 

2  (1) ค่าตอบแทนฯ 0.595 0.355 0.351 0.50691 101.343* 0.000 

3  (6) ประชาธิปไตยในองคก์าร 0.601 0.362 0.356 0.50481 69.481* 0.000 

 *  นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยหนุคูณ พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีมี

อิทธิพล ต่อผลการปฏิบติังานของแรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จงัหวดัสมุทรปราการ มี 3 ปัจจยั คือ 

(5) ดา้นบูรณาการทางสังคม (1) ค่าตอบแทนเพียงพอและยติุธรรม และ (6) ประชาธิปไตยในองคก์าร โดยค่า F มี

นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัอ่ืน ๆ ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางที ่6 แสดงค่าสมัประสิทธิความถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) และ  

ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐานของตวัแปรพยากรณ์ (Beta) สาํหรับสมการถดถอยท่ีใชพ้ยากรณ์

ผลการปฏิบติังานของแรงงานต่างดา้ว ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จงัหวดัสมุทรปราการ  

ตัวแปรพยากรณ์ b Std. Error Beta t Sig. 

 ค่าคงท่ี (a) 1.671 0.153 - 10.9050 0.000 

 (5) ดา้นบูรณาการทางสังคม 0.324 0.035 0.403 9.174 0.000 

 (1) ค่าตอบแทนฯ 0.160 0.047 0.225 3.439 0.001 

 (6) ประชาธิปไตยในองคก์าร 0.102 0.050 0.131 2.017 0.044 

  R2 ท่ีปรับแลว้ เท่ากบั 0.362 

 *  นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  จากตารางท่ี 6 แสดงว่า ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 เม่ือควบคุมตวัแปรพยากรณ์อ่ืน ๆ ให้คงท่ี ตวั

แปรปัจจยัดา้น (5) ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสงัคม (1) ค่าตอบแทนเพียงพอและยติุธรรม และ 

(6) ลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานของ

แรงงานต่างดา้ว ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีประสิทธิภาพการพยากรณ์ได ้36.2% นัน่คือ 

ตวัแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ร่วมกนัอธิบายความแปรผนัของผลการปฏิบติังานของแรงงานต่างดา้ว ในอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง จงัหวดัสมุทรปราการ ไดร้้อยละ 36.2 และสามารถคาดคะเนค่าผลการปฏิบติังานไดจ้ากสมการถดถอย 

ดงัน้ี 

  สมการถอดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) 

   Y = 1.671 + 0.324 (ดา้นบูรณาการสงัคม) + 0.160 (ดา้นค่าตอบแทนฯ) + 0.102 (ประชาธิปไตยใน

องคก์าร) 

  สมการถดถอยในรูปมาตรฐาน (Beta) 

   Z = 0.403 (ดา้นบูรณาการสงัคม) + 0.225 (ดา้นค่าตอบแทนฯ) + 0.131 (ประชาธิปไตยในองคก์าร) 

 

อภิปรายผล  

  เพศต่างกนั มีระดบัผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ เพศชาย

ยอ่มมีสรีระท่ีใหญ่โต แข็งแรงกวา่เพศหญิง ทาํให้สามารถทาํงานไดแ้ตกต่างจากเพศหญิง สอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2553) ท่ีกล่าววา่ เพศและวยั ต่างก็มีผลต่อการทาํงาน 

 อายตุ่างกนั มีระดบัผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ วยัต่าง ๆ มี

ผลต่อการทาํงาน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ซ่ึงศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ท่ีพบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ น่ิมนวน ทองแสน และนพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ ์(2559) 

ซ่ึงศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานกลุ่มธุรกิจ ผลิตเคร่ืองสาํอางในเขตจงัหวดั

ปทุมธานี ท่ีพบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบติังานของพนกังานแตกต่างกนั 

 สถานภาพสมรสต่างกนั มีระดบัผลการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ขดัแยง้กบัสมมติฐาน ทั้งน้ีสถานภาพ

สมรสเป็นเพียงตวับ่งช้ีสถานทางสังคมเท่านั้น จึงไม่มีผลต่อความสามารถในการทาํงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ปวณีรัตน์ สิงหภิวฒัน์ (2557) ซ่ึงศึกษาเร่ืองแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรใน

สงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัลาํปาง ท่ีพบวา่ สถานภาพสมรสต่างกนัท่ีแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่

แตกต่างกัน และสอดคลอ้งกับ อคัรเดช ไมจ้ันทร์ (2560) ซ่ึงศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา ท่ีพบว่า สถานภาพ

แตกต่างกนัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

 ระดบัเงินเดือนต่างกนั มีระดบัผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ 

รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนก็มีความรับผิดชอบในการทาํงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤตชน วงศ์

รัตน์ (2554) ซ่ึงศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของ
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พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวดัเพชรบุรี ท่ีพบว่า  รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมี

ประสิทธิผลการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติในการทาํงานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของแรงงานต่างดา้ว ในอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีระดบัความมีนยัสําคญั 0.05 มี 3 องค์ประกอบดว้ยกนั คือ ลกัษณะงานมีส่วน

ส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสังคม ค่าตอบแทนเพียงพอและยติุธรรม และประชาธิปไตยในองคก์าร โดยสามารถ

ทาํนายผลการปฏิบติังานของแรงงานต่างดา้ว ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จงัหวดัสมุทรปราการ ไดร้้อยละ 36.20 

(R2=0.362) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐานสั ฮอ้จงเจริญ (2560) ซ่ึงศึกษาเร่ืองคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการให้บริการของพนักงานศูนยบ์ริการบาํรุงรักษารถยนต์ใน

จังหวดันครปฐม พบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการให้บริการของพนักงาน

ศูนยบ์ริการบาํรุงรักษารถยนตใ์นจงัหวดันครปฐม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ อุสุมา ศกัด์ิไพศาล (2556) ท่ีพบวา่ คุณภาพชีวิตในการทาํงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ควรให้ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ และสอดคลอ้งกบั

ความสามารถของแรงงานต่างดา้ว 

  (2) ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ควรดาํเนินการในเร่ืองของ การจดัหาอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้มีคุณภาพ และป้องอนัตรายจากการทาํงาน 

  (3) ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานต่างดา้ว มี

โอกาสเขา้ร่วมการฝึกผีมือแรงงาน เพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถในการทาํงาน 

  (4) ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน ควรกาํหนดเกณฑม์าตรฐานในการข้ึนค่าจา้งหรือเล่ือน

ตาํแหน่ง  

  (5) ดา้นลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสังคม ควรดาํเนินการในเร่ืองของ การจดัให้มี

กิจกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ์ของแรงงานต่างดา้ว เพ่ือเป็นการสร้างความสามคัคีร่วมแรงร่วมใจกนัปฏิบติังาน 

  (6) ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร ควรส่งเสริมให้แรงงานต่างดา้วไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบังาน 

เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพขององคก์าร 

  (7) ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวั ควรส่งเสริมใหมี้วิธีการผอ่นคลายความเครียดในการ

ทาํงานท่ีเหมาะสม  

 (8) ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ควรสนบัสนุนใหแ้รงงานต่างดา้วมีส่วนช่วยเหลือสงัคม

และชุมชน  
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2.ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) การศึกษาศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น สภาพแวดลอ้มภายในและ

ภายนอกองค์กร ภาวะผูน้าํของหัวหน้างานหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานต่างดา้ว เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือให้

กรอบแนวคิดในการศึกษามีความกวา้ง และครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

(2) งานวิจัยในคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวกับแรงงานต่างด้าว ในงานประเภทอ่ืน หรือ

จงัหวดัอ่ืน ๆ 

(3) งานวจิยัในคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาโดยใชว้ธีิวจิยัเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก 
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Agents in a Foreign Full Service Air Carrier in Thailand 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร:กรณีศึกษา พนักงาน

ตวัแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติท่ีให้บริการเต็มรูปแบบในประเทศไทยโดยตวัอย่างท่ีใชใ้น

การศึกษาท่ีมากจากพนกังานตวัแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติท่ีใหบ้ริการเต็มรูปแบบแห่งหน่ึง

โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จากนั้นใชส้ถิติเชิงพรรณนา และการใชส้ถิติขั้นสูง Ordered 

Logistic Regression ในการวเิคราะห์ตวัอยา่งเพ่ือวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน

ตวัแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบในประเทศไทย ซ่ึงการศึกษาพบวา่อาย ุ

ระยะเวลาปฏิบติังาน รายไดต้่อเดือน และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ในดา้นมนุษยสัมพนัธ์ในองคก์ร ดา้น

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นความกา้วหน้าในงานดา้นความมัน่คงในงาน มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ดงันั้นองคก์รควรมีมาตรการต่างๆ ท่ีส่งเสริมปัจจยัต่างๆ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการทาํงาน

ของผูป้ฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ือใหอ้งคก์รเจริญกา้วหนา้และมัน่คงต่อไป 

 

คาํสําคญั: ความผกูพนัต่อองคก์ร พนกังานตวัแทน 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 ปัญหาและความสําคญั 

ปัจจุบนัเป็นยคุโลกาภิวตัน์ท่ีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วดว้ยเทคโนโลยี อนัมุ่งพฒันาไปสู่การพฒันาดา้น

ต่างๆ ดว้ยเทคโนโลย ีแต่อยา่งไรก็ตามยงัคงเป็นท่ียอมรับกนัวา่ทรัพยากรท่ีมีความสาํคญัและมีค่าท่ีสุด และมีส่วน

สําคญัต่อความอยู่รอดขององคก์ร ไดแ้ก่ ทรัพยากรมนุษย ์ดงันั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์จึงมีจุดมุ่งหมายท่ี

สาํคญัท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งรักษาบุคลากรท่ีมีค่าต่อองคก์ร โดยในปัจจุบนัทุกองคก์รเกิดการต่ืนตวัในการสภาวะการ

แข่งขนัท่ีมากข้ึน การดึงดูดทุนทางมนุษยท่ี์มีความรู้ ความสามารถ ให้มาอยูก่บัองคก์รของตนใหม้ากท่ีสุดเพ่ือให้

องค์กรมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ จากเหตุการณ์ดังกล่าว นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งมุ่งเน้นให้

พนกังานเกิดความพึงพอใจในองคก์ร โดยองคก์รจะมุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน เช่น สวสัดิการ 

โบนสั เงินเดือน รวมถึงการเสนอแรงจูงใจในการทาํงานภายนอกตามหลกัมนุษยสัมพนัธ์ เช่น สร้างบรรยากาศ

ภายในองค์กรท่ีดีในการทาํงานให้แก่พนักงานในองค์กร และเปิดโอกาสให้มีการทาํงานเป็นกลุ่ม เม่ือองค์กร

สามารถตอบสนองความตอ้งการของพนกังานได ้พนกังานภายในองคก์รจะเกิดความพึงพอใจในการทาํงานมาก

ข้ึน อนันาํไปสู่ความผูกพนัต่อองคก์รซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีลึกซ้ึง โดยเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในรูปของการ

ตระหนกัในการทาํงาน ภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รในการทาํงาน อนันาํไปสู่ประสิทธิภาพขององคก์ร 

ทรัพยากรมนุษยถื์อไดว้า่มีบทบาทสาํคญัท่ีจะทาํใหเ้กิดการผลกัดนัให้องคก์รสามารถดาํเนินกิจกรรมให้

ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ ดังนั้ นบุคลากรท่ีจะเข้ามาช่วยพฒันาองค์การให้

ดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จนั้น จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ ความรู้ และสร้าง

คุณค่าให้กบัระบบการบริหารงาน เพ่ือให้สามารถดาํเนินกิจกรรมให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยองคก์ร

จะตอ้งสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังาน และมีการส่งเสริมพฒันาใหพ้นกังานเกิดความผูกพนัต่อองคก์ารพร้อมท่ีจะ

พัฒนาองค์การอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรกําหนด                               

ในขณะเดียวกันองค์กรพร้อมท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีคุณค่าขององค์าร ดังนั้นทรัพยากรมนุษยท่ี์มี                 

ความผกูพนัต่อองคก์ารจะปฏิบติังานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

 ความผกูพนัต่อองคก์รจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร และช่วย

ลดปัญหาการลาออกของบุคลากร จึงถือไดว้่าความผูกพนัในองคก์รมีบทบาทสําคญัท่ีทาํให้เกิดการผลกัดนัให้

องคก์รสามารถดาํเนินกิจกรรมใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพได ้ดงันั้นบุคลากรท่ีจะ

เขา้มาช่วยพฒันาองคก์รให้มีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมี ความรู้ ความสามารถ และสร้างคุณค่าให้กบั

ระบบการบริหารงาน เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินกิจกรรมใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

การเจริญเติบโตขององคก์รธุรกิจขา้มชาติในปัจจุบนัมีการเจริญเติบโตในทุกๆปี ตั้งแต่การเปิดการคา้เสรี 

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก (EEC) ท่ีจะเห็นถึงจาํนวนบริษทัขา้มชาติ
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ท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (พงษเ์ทพ เงาะด่วน, 2560)  การใหค้วามสาํคญักบับุคลากร 

โดยองคก์รจะตอ้งสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากร และมีการส่งเสริมพฒันาให้บุคลากรเกิดความผูกพนัต่อองค์กร 

และมีพร้อมท่ีจะพฒันาองคก์รอยา่งเตม็ความสามารถในการปฏิบติังานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในองคก์รธุรกิจขา้มชาติ 

ท่ีมีวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างระหวา่งองคก์รกบับุคลากรท่ีปฏิบติังานจึงเป็นส่ิงสาํคญัของผูบ้ริหารองคก์รธุรกิจ

ขา้มชาติอยา่งยิ่ง เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์องคก์รธุรกิจขา้มชาติกาํหนด ในขณะเดียวกนัก็

พร้อมท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งการเป็นบุคลากรท่ีมีคุณค่าขององคก์ร ดงันั้นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความผกูพนัต่อองคก์ร

จะปฏิบัติงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ลดลง และเกิดความพร้อมท่ีจะ

ปฏิบติังานให้กบัองคก์รไดเ้สมือนเป็นครอบครัวท่ีมีสมาชิกและคนในครอบครัวท่ีแตกต่างและหลากหลายทาง

วฒันธรรม (ทรงวฒิุ แกว้กรม, 2546) 

จากประเด็นองคก์รธุรกิจขา้มชาติกบักบัองคก์รธุรกิจตวัแทนท่ีบุคลากรท่ีเป็นคนพ้ืนถ่ินในประเทศนั้น

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานในองค์กรธุรกิจขา้มชาติโดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งสายการบินต่างชาติท่ีดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัในการพฒันาองคก์รให้

เกิดประสิทธิภาพดาํเนินกิจกรรมภายในองคก์รไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความผูกพนัต่อองคก์ร:

กรณีศึกษา พนักงานตวัแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติท่ีให้บริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย 

จาํแนกตามลกัษณะ และนาํผลจากการศึกษาท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาบุคลากร และเพ่ิมความผกูพนัต่อองคก์ร

ต่อไปในอนาคต 

1.2 วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานปฏิบติัการ: กรณีศึกษา 

พนกังานตวัแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบในประเทศไทย 

2) เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานปฏิบติัการ: กรณีศึกษา 

พนกังานตวัแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบในประเทศไทย 

1.3 ขอบแขตการวจิยั 

การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ทาํการศึกษาองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร:กรณีศึกษา 

พนักงานตวัแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติท่ีให้บริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย โดยกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ พนักงานตวัแทนสายการบิน (Airline Agents) ท่ีปฏิบติัหน้าท่ี ณ  ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ จากการสุ่มตวัอยา่งเป็นแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามทาํการสอบถามพนักงาน

ตวัแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบในประเทศไทย ระหวา่งเดือน มีนาคม – 

เมษายน 2562 โดยผูว้จิยัใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และ สถิติเชิงอนุมานโดยวธีิ Ordered Logistic 

Regression ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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1.4 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิดาํเนินงานวจิยั 

 

 

 

 2.1 แบบแผนการวจิยั  

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร: กรณีศึกษา พนกังานตวัแทนสายการบินชาวไทยในสายการ

บินต่างชาติท่ีให้บริการเต็มรูปแบบในประเทศไทยเป็นการศึกษาโดยการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ดว้ยรูปแบบการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2562 

        2.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 การคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตวัอย่างทราบจาํนวนประชากรของ Taro 

Yamane (Yamane, 1973 อา้งใน กลัยา วานิชบญัชา, 2549) แทนค่าโดยใชสู้ตรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95ค่า

ความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 โดยใชก้ลุ่มประชากรท่ีเป็นพนกังานตวัแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติ

ท่ีให้บริการเตม็รูปแบบในประเทศไทยจาํนวน 865 คน จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเป็น 350 ตวัอยา่ง  โดยใชว้ธีิทาํ

การสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เพ่ือเลือก

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นแผนกต่างๆจาํนวน 3 แผนก ไดแ้ก่ ฝ่ายบริการผูโ้ดยสาร ฝ่ายการบริการคลงัสินคา้และ 

ฝ่ายบริการลานจอด 

    2.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

  ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชข้อ้มูลบางส่วนจากแบบสอบถามเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนั

ต่อองคก์ร ของสายการบินในประเทศไทย” ของผูว้ิจยั ซ่ึงผ่านการประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุ และตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเคร่ืองมือ โดยไดค้่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha ท่ี 0.812  เป็นเคร่ิองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างกรอกคําตอบเอง (Self-

Administered) ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม  ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา   รายได ้และขอ้จาํกดัทางกายภาพ ลกัษณะ

คาํถามเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check list) ส่วนแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 เป็นแบบคาํถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อ

ตัวแปรอสิระ 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ   ระดบั

การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

รายไดต่้อเดือน และ ฝ่ายงานท่ีสงักดั 

สภาพแวดล้อมของงาน ประกอบดว้ย ดงัน้ี 

1) การไดรั้บการยอมรับ 

2) มนุษยสมัพนัธ์ในองคก์าร  

3) ค่าตอบแทน และสวสัดิการ 

4) ความกา้วหนา้ในงาน 

5) ความมัน่คงในงาน 

6) ความปลอดภยัในการทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 

ประกอบดว้ย ดงัน้ี 

1) ความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึง

ขององคก์าร 

2) ความเช่ือมัน่ ศรัทธาในนโยบาย 

และเป้าหมายขององคก์าร 
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องค์กร โดยเป็นลักษณะคาํถามเป็นแบบ Likert Scale 5 ระดับ  แต่ถ้าในกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถกรอก

แบบสอบถามได้ผู ้วิจัยจะทําการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสอบถามในแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลลงใน

แบบสอบถามและนาํแบบสอบถามท่ีไดม้าทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 

  2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  1. การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซ่ึงใชส้ถิติดงัน้ี 

   1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใชอ้ธิบายลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ลกัษณะ

ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน สายงานหรือฝ่ายในการปฏิบติังาน 

และรายไดต้่อเดือน 

                       1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) เพ่ือใช้ในการอธิบายลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย บรรยากาศในการทาํงาน ความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจ

ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบริษทัตวัแทนสายการบินแห่งหน่ึงประกอบดว้ย ด้านการสรรหาและการ

คดัเลือกบุคลากร ดา้นการจ่ายค่าตอบแทน ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ดา้นขวญัและกาํลงัใจ และส่วนท่ี 4 

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานตวัแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติท่ีให้บริการเต็ม

รูปแบบในประเทศไทยประกอบดว้ย ดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพ ดา้นผลผลิต 

 

ผลการวจัิย 

3.1 การวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปทางประชากร 
 

ตารางที ่1 การวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง (n=350) 

คุณลกัษณะข้อมูล (n=350) ร้อยละ ค่าเฉลีย่ 

เพศ 

   ชาย 

   หญิง 

 

49.3 

50.7 

 

อายุ 

   อายเุฉล่ีย 

   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  

28.25ปี 

8.0412 

สถานภาพสมรส 

   โสด 

   สมรส 

   หมา้ย 

   หยา่/แยกกนัอยู ่

 

47.8 

52.2 

- 

- 

 

 

ระดบัการศึกษา 

   ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

   ปริญญาตรี 

   สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

- 

97.3 

2.7 
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คุณลกัษณะข้อมูล (n=350) ร้อยละ ค่าเฉลีย่ 

รายได้ต่อเดือน 

   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  

24,578.56 บาท 

10,345.484 

ฝ่ายงานท่ีสังกดั 

   การบริการผูโ้ดยสาร 

   การบริการคลงัสินคา้ 

   การบริการลานจอด 

 

64.75 

15.26 

20.49 

 

สภาพแวดล้อมของงาน 

   ดา้นการไดรั้บการยอมรับ 

   ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ในองคก์ร 

   ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

   ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 

   ดา้นความมัน่คงในงาน 

   ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน 

  

3.56 

4.06 

2.67 

3.75 

3.02 

4.02 

ความผูกพนัต่อองค์กร 

   ดา้นความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

   ดา้นความเช่ือมัน่ ศรัทธาในนโยบายและเป้าหมายขององคก์ร 

 3.74 

3.96 

3.52 

 

โดยพิจารณาลกัษณะทัว่ไปทางประชากรพบว่า กลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นพนักงานตวัแทนสายการบินชาว

ไทยในสายการบินต่างชาติท่ีใหบ้ริการเต็มรูปแบบในประเทศไทยพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีร้อยละ 50.7 มี

อายุเฉล่ีย 28.25 ปี ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพสมรส ท่ีร้อยละ 52.2 มีระดับ

การศึกษาท่ีระดบัปริญญาตรี ท่ีร้อยละ 97.3 ระยะเวลาการปฏิบติังานเฉล่ีย 5.25 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 24,578.56 

บาท ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานบริการผูโ้ดยสาร ท่ีร้อยละ 64.75 

ส่วนความพึงพอใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของงานดา้นต่างๆพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในดา้น

การไดก้ารยอมรับในระดบัมากท่ีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.56 ในดา้นมนุษยสัมพนัธ์ในองค์กรในระดบัมากท่ีสุดท่ีค่า

คะแนนเฉล่ีย 4.06 ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการในระดบัปานกลางท่ีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.67 ดา้นความกา้วหนา้ใน

งานในระดบัมากท่ีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.75 ดา้นความมัน่คงในงานในระดบัปานกลางท่ีคา่คะแนนเฉล่ีย 3.02 และดา้น

ความปลอดภยัในการทาํงานท่ีระดบัมากท่ีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.02 รวมทั้งระดบัความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมท่ี

ระดบัมาก ท่ีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.74 หากมองถึงความผูกพนัในองคก์รในแต่ละดา้นนั้น ดา้นความภาคภูมิใจท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงขององค์กรมีระดบัท่ีมากท่ีสุด ท่ีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.96 และ ดา้นความเช่ือมัน่ ศรัทธาในนโยบายและ

เป้าหมายขององคก์รอยูใ่นระดบัมากท่ีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.52 

3.2 การตรวจสอบความสมัพนัธ์พหุร่วมเชิงเสน้ (Multicolinearity) ของตวัแปรอิสระท่ีเป็นองคป์ระกอบ

ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองคก์ร: กรณีศึกษา พนกังานตวัแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติท่ี

ใหบ้ริการเตม็รูปแบบในประเทศไทย 
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การตรวจสอบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระแต่ละตวัท่ีจะนาํไปเป็นตวัแปรใน

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) โดยเกณฑ์ท่ีจะพิจารณาตวัแปรท่ีเหมาะสม

สามารถนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ ก็คือ จะมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ร่วม (Correlation) ระหว่างคู่ตวัแปรท่ีมี

ความสมัพนัธ์กนันอ้ยกวา่ 0.75 หากมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 นัน่หมายความวา่ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระคู่

นัน่จะมีความสัมพนัธ์ท่ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาดา้นความสัมพนัธ์พหุร่วมเชิงเส้น (Multicolinearity) 

ซ่ึงจากการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ร่วม (Correlation) ระหวา่งคู่ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระพบว่า ตวั

แปรตน้หรือตวัแปรอิสระมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) ตํ่ากวา่ 0.50 ทุกตวั นัน่หมายถึงตวั

แปรตน้หรือตวัแปรอิสระเป็นอิสระต่อกนัมีความสัมพนัธ์กนัตํ่าจึงสามารถใชเ้ป็นตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระใน

การหาองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองคก์รของพนักงานปฏิบติัการ: กรณีศึกษา พนกังานตวัแทน

สายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบในประเทศไทย 

3.3. การทดสอบตวัแบบการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม (Parallel Line Test) เพ่ือดูความเหมาะสมของการใช้

การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) 

การทดสอบตวัแบบการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม (Parallel Line Test) เพ่ือดูความเหมาะสมของการใชก้าร

วเิคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) โดยใชก้ารวเิคราะห์ผลจาก คาํสัง่ omodel พบวา่ ค่า 

prob chi2 ไดค้่า 0.82674 ซ่ึงหมายความวา่ไม่มีนยัสาํคญั แสดงวา่แบบจาํลองท่ีใช ้cumulative logit function โดย

กาํหนดให้ ค่าของ regression coefficients ของตวัแปรอิสระทุกตวัคงท่ี ในขณะท่ี intercept  มีค่าเปล่ียนแปลงได ้

ข้ึนอยู ่กบัระดบัของตวัแปรตาม หรือท่ีรู้จกักนัในนาม proportional odds model มีความเหมาะสม และให้ผลทาง 

สถิตท่ีไม่แตกต่างไปจากแบบจาํลองท่ีกาํหนดใหท้ั้ง regression coefficients ของตวัแปรอิสระ และ/หรือ intercept 

สามารถเปล่ียนแปลงได ้ เม่ือเป็นเช่นน้ี การใช ้Ordered Logistic Regression ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวั

แปรอิสระท่ีกาํหนดกบัตวัแปรตามท่ีมีค่าแบ่งออกเป็นระดบัมีความน่าเช่ือถือในทางสถิติ 

3.4 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์ร: กรณีศึกษา พนกังานตวัแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบในประเทศ

ไทยดว้ยการวเิคราะห์ Ordered Logistic Regression 

 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร:กรณีศึกษา พนักงาน

ปฏิบติัการชาวไทยในสายการบินต่างชาติแห่งหน่ึง ดว้ยการวเิคราะห์ Ordered Logistic Regression 
 

ตัวแปรอิสระ Odd Ratio 

เพศ 

   ชาย (กลุ่มอา้งอิง) 

   หญิง 

 

- 

1.0652 

อายุ 1.0157** 

สถานภาพสมรส 

   โสด (กลุ่มอา้งอิง) 

   สมรส 

 

- 

1.0583 
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ระดบัการศึกษา 

   ปริญญาตรี (กลุ่มอา้งอิง) 

   สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

- 

1.1453 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1.0021*** 

รายได้ต่อเดือน 1.5273*** 

ฝ่ายงานท่ีสังกดั 

   การบริการผูโ้ดยสารภาคพ้ืน (กลุ่มอา้งอิง) 

   การบริการคลงัสินคา้ 

   การบริการลานจอด 

 

- 

0.9784 

1.0245 

ความพงึพอใจสภาพแวดล้อมของงาน 

   ดา้นการไดรั้บการยอมรับ  

   ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ในองคก์ร 

   ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

   ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 

   ดา้นความมัน่คงในงาน 

   ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน 

 

1.0523 

1.0071* 

1.5722** 

1.4123** 

1.1002* 

1.2623 

Sample size 

Prob>chi2 

Pseudo-R2 

Log likelihood 

350 

0.0000 

0.2358 

-646.85715 

*p-value=.10 **p-value=.05 ***p-value=.01 

 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ตวัแปรอิสระทุกตวัสามารถอธิบายการผนัแปรของความผูกพนัต่อองคก์ร:

กรณีศึกษา พนกังานตวัแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบในประเทศไทยได้

ร้อยละ 23.58  และผลการวิเคราะห์พบว่า อายุของพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีจะมีโอกาสท่ีจะมีระดบัความ

ผูกพนัต่อองคก์รเพ่ิมข้ึน 1.0157 เท่า (ค่า Odd Ratio =1.0157) ระยะเวลาการปฏิบติังานของพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนใน

แต่ละปีจะมีโอกาสท่ีจะมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รเพ่ิมข้ึน 1.0021 เท่า (ค่า Odd Ratio =1.0021) รายไดต้่อเดือน

ของพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละหน่วยจะมีโอกาสท่ีจะมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์รเพ่ิมข้ึน 1.5273 เท่า (ค่า Odd 

Ratio =15273) ระดบัความพึงพอใจสภาพแวดลอ้มของงานดา้นมนุษยสมัพนัธ์ในองคก์รของพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนใน

แต่ละหน่วยจะมีโอกาสท่ีจะมีระดับความผูกพนัต่อองค์กรเพ่ิมข้ึน 1.0071 เท่า (ค่า Odd Ratio =1.0071) ระดบั

ความพึงพอใจสภาพแวดลอ้มของงานดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละหน่วยจะมี

โอกาสท่ีจะมีระดับความผูกพนัต่อองค์กรเพ่ิมข้ึน 1.5722 เท่า (ค่า Odd Ratio =1.5722) ระดับความพึงพอใจ

สภาพแวดลอ้มของงานดา้นความกา้วหนา้ในงานของพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละหน่วยจะมีโอกาสท่ีจะมีระดบั

ความผูกพนัต่อองคก์รเพ่ิมข้ึน 1.4123 เท่า (ค่า Odd Ratio =1.4123) ระดบัความพึงพอใจสภาพแวดลอ้มของงาน
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ดา้นความมัน่คงในงานของพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละหน่วยจะมีโอกาสท่ีจะมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รเพ่ิมข้ึน 

1.1002 เท่า (ค่า Odd Ratio =1.1002) 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 4.1 อภิปรายผล 

  1) อายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน จากการทดสอบความแตกต่างของระดับความผูกพนัต่อ

องคก์ร:กรณีศึกษา พนกังานตวัแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติท่ีใหบ้ริการเต็มรูปแบบในประเทศ

ไทยจากการวจิยัพบวา่ อายแุละระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีของ พนกังานตวัแทนสายการบินชาว

ไทยในสายการบินต่างชาติท่ีให้บริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย ส่งผลให้มีความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Buchanan (1974) ท่ีพบว่า ผูท่ี้มีอายุสูงจะมีความรู้สึกวา่

ตนเองเป็นท่ีน่าสนใจของหน่วยงานมีความคุน้ชินและสามารถปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมองคก์รไดดี้กวา่ผูท่ี้มีอายุ

นอ้ย หรือผูท่ี้มีระยะเวลาในการปฏิบติังานน้อยกว่า และงานวิจยัของ ประยงค ์มีผล (2545) พบวา่ ผูท่ี้มีอายนุอ้ย

กวา่มีความผูกพนัต่อองคก์ารนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ และงานวิจยัของ กรกฎ พลพานิช (2551) พบวา่ ลกัษณะ

ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายท่ีุแตกต่างกนั จะส่งผลใหบุ้คคลมีความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั  

 2) รายได้ต่อเดือน จากการทดสอบความแตกต่างของระดับความผูกพนัต่อองค์กร:กรณีศึกษา 

พนกังานตวัแทนสายการบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติท่ีใหบ้ริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย จากการวิจยั

พบว่า รายได้ต่อเดือนท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีของพนักงาน ส่งผลให้มีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Allen and Meyor (1990) ท่ีพบวา่ ผูท่ี้มีรายไดสู้งจะมีความรู้สึกวา่

ตนเองเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของหน่วยงาน และงานวิจยัของ พงษเ์ทพ เงาะด่วน (2560) พบวา่ ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยกวา่

จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีรายไดม้ากกวา่ และงานวจิยัของ กรกฎ    พลพานิช (2551) พบวา่ เศรษฐ

ฐานะ ไดแ้ก่ รายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลใหบุ้คคลมีความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั 

 3) สภาพแวดลอ้มของงาน ในภาพรวมลกัษณะงานท่ีปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัของ พนกังานตวัแทนสาย

การบินชาวไทยในสายการบินต่างชาติท่ีให้บริการเต็มรูปแบบในประเทศไทยส่งผลให้มีความผูกพนัต่อองคก์ร

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Steers (1973) ซ่ึงพบวา่ความน่าเช่ือถือ และการ

พ่ึงพาไดข้ององคก์ร    มีอิทธิพลต่อระดบัความผูกพนัของสมาชิกในองคก์ร กล่าวคือหากสมาชิกรู้สึกวา่องคก์รท่ี

ตนทาํงานอยู่มีความน่าเช่ือถือและมัน่คง พนักงานจะรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร และมีความรู้สึกผูกพนัต่อ

องคก์ารตามไปดว้ย ส่วนเร่ืองความมัน่คงในการทาํงาน พบวา่ หากองคก์รไม่สามารถสร้างความรู้สึกมัน่คงในการ

ทาํงานภายในองคก์ารได ้ซ่ึงจะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้พนกังานลาออก หรือโอนยา้ยไปจากองคก์ร หรือไม่อยาก

มาทํางานโดยการขาดงาน ลางานบ่อย ๆ และงานวิจัยของ นภาเพ็ญ โหมาศวิน (2554) ท่ีพบว่าปัจจัยท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน (งานท่ีทา้ทาย โอกาสกา้วหนา้ การมีส่วนร่วมใน

การบริหารงาน และงานท่ีติดต่อกับผูอ่ื้น) ด้านประสบการณ์ท่ีได้รับจากการทาํงาน (ทัศนคติของกลุ่มเพ่ือน

ร่วมงาน ความน่าเช่ือถือและพ่ึงพาได้ขององค์กร ระบบพิจารณาความดีความชอบ และความสัมพนัธ์กับ

ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน) และเม่ือทดสอบเป็นรายดา้น พบวา่ ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้

มีความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติหรือไม่แตกต่างกนั ใน 5 ดา้น คือ 1) ดา้นการไดรั้บ
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การยอมรับ 2) ดา้นความเช่ือมัน่ ศรัทธาในนโยบายและเป้าหมายขององคก์ร 3) ดา้นความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วน

หน่ึงขององคก์าร 4) ดา้นความมัน่คงในงาน รวมถึง 5) ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ส่วนลกัษณะงานท่ีปฏิบติัท่ี

แตกต่างกนัส่งผลใหมี้ความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

4.2 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั  

4.2.1 อายุและระยะเวลาปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กร โดยเฉพาะพบว่า

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รจะเพ่ิมข้ึนตามอาย ุและระยะเวลาปฏิบติังานท่ีเพ่ิมข้ึน ดงันั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงจึงควร

ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองน้ีใหม้ากข้ึน สร้างบรรยากาศการทาํงานมีความสมานสามคัคีเห็นอกเห็นใจกนัรักกนัเหมือน

พ่ีนอ้ง สร้างความประทบัใจให้อบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั เพ่ือให้พนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์รให้

มากข้ึน ดว้ยการส่ือสารให้พนักงานทั้งองคก์รไดท้ราบถึงวตัถุประสงคข์ององค์กร อาจจดัการอบรมหรือสร้าง

กิจกรรมระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน รวมถึงเพ่ือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ใหก้บัพนกังานไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ ทนั

ต่อยคุสมยั จดัสมัมนาหรือกิจกรรมสนัทนาการระหวา่งหน่วยงาน โดยจดักิจกรรมท่ีมุง้เนน้ใหพ้นกังานทุกระดบัมี

ส่วนร่วม เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็น เป็นตน้ 

4.2.2 รายไดต้่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร โดยเฉพาะพบวา่ระดบัความผกูพนั

ต่อองคก์รจะเพ่ิมข้ึนรายไดต้่อเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน ดงันั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงจึงควรให้ความสาํคญัในเร่ืองน้ีให้มากข้ึน 

การให้ผลตอบแทนแก่พนักงานจึงป็นส่วนสําคญัในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานอนัจะส่งผลต่อความ

ผกูพนัในองคก์รในท่ีสุด ดงันั้นการใหค้่าตอบแทนแก่พนกังานท่ีเหมาะสมต่อสภาพการทาํงาน ปริมาณงานจึงเป็น

ส่ิงสาํคญัในการรักษาบุคลากรซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า รวมทั้งมีการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัของค่าตอบแทนกบั

องคก์รท่ีเป็นคู่แข่ง หรือองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัเพ่ือเป็นการลดอตัราการลาออกของบุคลากรไปสู่

องคก์รท่ีเป็นคู่แข่งขนั เพ่ือสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บัองคก์รอีกดว้ย 

4.1.3 สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ร 4 ดา้น คือ 1) ดา้น

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 2) ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 3) ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ในองคก์ร และ 4) ดา้นความมัน่คง

ในการทาํงาน ซ่ึงในความเป็นจริงงานทุกดา้นมีความสําคญัเท่าเทียมกนั เพราะงานทุกดา้นจะมีความสัมพนัธ์

เก่ียวเน่ืองกนั และเป็นพลงัขบัเคล่ือนองคก์รร่วมกนั ดงันั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงจึงควรมีความยติุธรรมและยึดหลกั

ธรรมาภิบาลใหม้ากข้ึน ส่งผลใหพ้นกังานท่ีรักเคารพศรัทธาต่อองคก์าร และมุ่งมัน่ตั้งใจทุ่มเททาํงานหากองคก์าร

เสียขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ก่อให้เกิดการแบ่งแยก อนัจะทาํให้บรรยากาศการทาํงานภายในองคก์ารการ

ทาํงานไม่ราบร่ืน ไม่เกิดความสามคัคี ประสิทธ์ิภาพและประสิทธิผลของงานดอ้ยลง ซ่ึงในระยะยาวอาจส่งผลใหคู้่

แข่งขนัอาจแทรกเขา้มาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดอีกทั้งอาจส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ร

ลดลงอีกดว้ย 
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บทคัดย่อ 

 การท่องเท่ียวถือเป็นศาสตร์ท่ีผสมผสานกบัแนวคิดทางดา้นสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

บริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์  การพฒันาทางดา้นการท่องเท่ียวจะตอ้งศึกษาทางดา้น แนวคิด เครืองมือในการ

จดัการการท่องเท่ียว รวมทั้งตอ้งพิจารณากบัประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาการท่องเท่ียว

จะตอ้งเขา้ใจรากฐากของการท่องเท่ียว โดยพิจารณาจาก องคป์ระกอบท่ีสาํคญัทุกมิติ มิติแรกคือดา้นความตอ้งการ

หรือพฤติกรรมการท่องเท่ียว มิติท่ีสองคือดา้นการตอบสนอง โดยใชอ้งคป์ระกอบทางดา้นการท่องเท่ียวไดแ้ก่ 

การเขา้ถึง สถานท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียวหรือทรัพยากรการท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว อาหารเคร่ืองด่ืม สินคา้

ท่ีระลึก และการบริการนาํเท่ียว ส่วนมิติสุดทา้ยคือการสนับสนุน จากนโยบาย งบประมาณ การบริหารจดัการ   

จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน นอกจากน้ียงัตอ้งพิจารณาจากปัจจยัภายนอกท่ีเขา้มากระทบ เช่น

ภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (PEST) อีกดว้ย ทั้งสามมิติจะตอ้งอาศยัการบริหารจดัการท่ี

เหมาะสมการขบัเคล่ือนการท่องเท่ียว ดงันั้นการบริหารจดัการจะตอ้งมีความยืดหยุน่และแขง็ในเวลาเดียวกนัเพ่ือ

จุดหมายคือ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว การอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว และการไดป้ระโยชน์ของทุกฝ่าย  

 

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 

การท่องเท่ียวถือเป็นสหวทิยาการ ท่ีผสมผสานองคค์วามรู้ทางดา้นการจดัการ การตลาด สงัคมวทิยา การ

บริการ เขา้ดว้ยกนัภายในการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้นการศึกษาการท่องเท่ียวจะตอ้งเร่ิม

จากการศึกษาประวติัศาสตร์ (History) หรือภาพจาํในอดีต (Retro) เพ่ือสะทอ้นถึงปัจจุบนัและอนาคต โดยมีความ

เก่ียวเน่ืองของขอ้มูลทั้งในระดบัมหาภาคและจุลภาค การท่องเท่ียวมีประวติัอยา่งยาวนานตั้งแต่สมยักรีกและโรมนั 

โดยเร่ิมตน้จากการเดินทางการเพ่ือการขยายอาํนาจ หรือการเดินทางเพ่ือทาํการคา้ขาย ทาํให้เกิดเส้นทางการ

ท่องเท่ียวท่ีสําคญัในอดีตคือ เส้นทางสายไหมท่ีเช่ือมตะวนัออกและตะวนัตก (Silk road)  และเส้นทางเพ่ือ

แสวงหาดินแดนบนเส้นทางเดินเรือของมาโคโบโล รวมแมก้ระทั้งแนวคิดการขยายอาณาเขตของอาณาจกัรขอม

โบราณ โดยการสร้างปราสาทหินในพ้ืนท่ีท่ีอาณาจักรขอมท่ีมีศูนยก์ลางอยู่ท่ี นครวดัและแพร่กระจายไปยงั

ดินแดนสุวรรณภูมิ ผ่านท่ีคา้งแรมของนักแสวงบุญ พ่อคา้ เป็นตน้ ดังนั้นระบบการท่องเท่ียว จะเร่ิมตน้จาก

องคป์ระกอบของการเดินทาง ท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งจุดหมายของการเดินทาง เสน้ทาง สถานท่ีพกั อาหารและ

เคร่ืองด่ืม ขอ้มูลของเสน้ทาง จุดแวะระหวา่งทางหรือแหล่งท่องเท่ียว การคมนาคม สินคา้ท่ีระลึก เป็นตน้ และไดมี้

ขยายกรอบของพรมแดนความรู้ดา้นการท่องเท่ียวออกไป เป็นการสร้างความสะดวกสบายในมิติต่างๆ เช่น การ

บริการของสถานท่ีพกั การแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียว การผอ่นคลายในการเดินทาง เช่นการนวด สปา เป็นตน้  
การดาํเนินการท่องเท่ียวให้ประสบความสาํเร็จตอ้งอาศยัแนวคิดของการบริหารจดัการ การตลาด การ

กาํหนดนโยบายทางดา้นการท่องเท่ียว การออกแบบผลิตภณัฑสิ์นคา้ท่ีระลึก หรือการจดัการเสน้ทางการท่องเท่ียว

มาเป็นการเช่ือมส่งต่างๆ เขา้ด้วยกันเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการหรือพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว รวมถึง

ตอบสนองต่อส่วนสนบัสนุนทางดา้นการท่องเท่ียว ส่งผลให้การท่องเท่ียวเป็นองคาพยพไปดว้ยกนั นอกจากน้ี

ทางองคก์ารท่องเท่ียวโลก (www.unwto.org)  ไดมี้การกาํหนดรูปแบบการท่องเท่ียวได ้3 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่ 1) 

รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) 2) รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม 

(cultural based tourism) และ3) รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) ซ่ึงแต่ละ

รูปแบบสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1. รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) ประกอบดว้ย การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

(ecotourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism) การท่องเท่ียวเชิงธรณีวทิยา (geo-tourism) การ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร (agro tourism) การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ (astrological tourism) 

2. รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม (cultural based tourism) ประกอบดว้ย การท่องเท่ียวเชิง

ประวติัศาสตร์ (historical tourism) การท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism) 

การท่องเท่ียวชมวถีิชีวติในชนบท (rural tourism / village tourism) 

3. รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) ประกอบดว้ย การท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ (health tourism) การท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism) การท่องเท่ียวเพ่ือศึกษา
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กลุ่มชาติพนัธ์ุหรือวฒันธรรมกลุ่มนอ้ย (ethnic tourism) การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (sports tourism) การท่องเท่ียวแบบ

ผจญภยั (adventure travel) การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยแ์ละฟาร์มสเตย ์ (home stay & farm stay) การท่องเท่ียว

พาํนักระยะยาว (longstay tourism) การท่องเท่ียวแบบให้รางวลั (incentive travel) การท่องเท่ียวเพ่ือการประชุม 

(MICE หมายถึง M=meeting/I= incentive/ C=conference / E=exhibition) นอกจากน้ียงัมีการท่องเท่ียวท่ีผสมผส

นาจากความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวหรือสภาพของแหล่งท่องเท่ียว เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเกษตร (eco–

agro tourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและประวติัศาสตร์ (agro-historical tourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ

ผจญภัย (eco-adventure travel) การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยาและประวติัศาสตร์ (geo- historical tourism) การ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวฒันธรรม (agro-cultural tourism) การท่องเท่ียวสีเขียว (Green tourism) การท่องเท่ียวใน

แหล่งประวติัศาสตร์สงคราม (War tourism) การท่องเท่ียวเชิงอาสาสมคัร (Volunteer tourism) เป็นตน้ สําหรับ

รูปแบบการท่องเทียวในความสนใจพิเศษ จะเป็นการเปล่ียนแปลงลกัษณะของการท่องเท่ียวโดยมีรากฐานจากการ

ท่องเท่ียวเดิมและผสมกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เช่นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ มีรากฐานจาการท่องเท่ียว

วฒันธรรม และการท่องเท่ียวเชิงเกษตร (อาหาร อากาศ) รวมกบัการกระแสการดูแลดา้นสุขภาพของนกัท่องเท่ียว  

การจดัการการท่องเท่ียวใหป้ระสบความสาํเร็จ จะตอ้งอาศยัองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวนมากดงันั้น

การศึกษาการท่องเท่ียวจะตอ้งแบ่งออกเป็นแนวคิดดงัต่อไปน้ี  

มุมมองด้านการท่องเท่ียว มีความสําคญัมากโดยเฉพาะการกาํหนดนิยามของการเดินทางท่องเท่ียว 

เน่ืองจากองค์การการท่องเท่ียวโลก (UNWTO) ได้กําหนด 4 ประเภทคือ 1) การท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 

(International tourism) 2) การท่องเท่ียวส่วนภูมิภาค (Internal tourism) 3) การท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic 

tourism) และ 4) การท่องเท่ียว นอกภูมิภาค (National tourism) (Goeldner,C. R. & Ritchie, J.R.B. (2012).Tourism : 

Principles, Practices, Philosophies. 12th ed. New York: John Wiley & Sons.) 

องค์ประกอบของการท่องเ ท่ียวและการจัดการการท่องเ ท่ียว ประกอบด้วย 1) นักท่องเท่ียว                                  

2) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ให้รวมสถานท่ีทางวฒันธรรมหรือประวติัศาสตร์ หรือชุมชนด้วย)                                              

3) โครงสร้างสาธารณูปโภค 4) การดาํเนินการดา้นการท่องเท่ียว (ประกอบดว้ย การขนส่ง อาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ี

พกั สถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว การนนัทนาการ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ กิจกรรมบนัเทิงและการคา้

การลงทุนและการบริการ) 5) การวางแผน กระบวนการการพฒันา การโฆษณา การตลาดการท่องเท่ียว การพฒันา

บุคลากรทางดา้นการท่องเท่ียวและการจดัองคก์รของหน่วยงานทางดา้นการท่องเท่ียว (Goeldner,C. R. & Ritchie, 

J.R.B. (2012).Tourism : Principles, Practices, Philosophies. 12th ed. New York: John Wiley & Sons.) 

ส่ิงสําคญัคือการกาํหนดนิยาม การให้ความหมาย เน่ืองจากการดาํเนินการใด หากนิยาม หรือการให้

ความหมายไม่ชดัเจน จะทาํให้การนาํไปใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่เต็มท่ี แนวคิดท่ีสาํคญัคือ การท่องเท่ียว หมายถึงการ

เดินทางจากท่ีพกัไปยงัปลายทาง โดยนิยามบางช่วงไดก้าํหนดระยะทางไวเ้ช่นอยา่งนอ้ย 100 กิโลเมตร หรือตอ้ง

ขา้มแดน รวมถึงการกาํหนดระยะเวลาในการท่องเท่ียวตอ้งมากว่า 6 ชั่วโมงถึงจะนับเป็นการเดินทางในการ

ท่องเท่ียว ในปัจจุบนัลกัษณะการท่องเท่ียวไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว

เกิดข้ึนใหม่จาํนวนมาก การคมนาคมดีข้ึน รวมถึงสถานท่ีบางแห่งเช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร แหล่งผลิตผลิตภณัฑ์

ท่องเท่ียว ก็กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือจุดหลกัในการทาํกิจกรรมการท่องเท่ียวในยคุปัจจุบนัท่ีมากบัแนวคิดท่ี

เรียกวา่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์(Creative Tourism) รวมถึงพฤติกรรมการทาํงานของคนในปัจจุบนัมีภาวะท่ี
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เร่งรีบ ดงันั้นการไม่ระบุระยะทางหรือระยะเวลาในการเดินทาง ซ่ึงยอ่มทาํใหก้ารท่องเท่ียวมีความหมายกวา้งข้ึน

กวา่เดิม แต่เป็นการกาํหนดวตัถุระสงคเ์ป็นหลกั ทาํให ้การท่องเทีย่วควรหมายถึงการเดนิทางเพ่ือการพกัผ่อนและ

เรียนรู้ เสริมประสบการณ์ ส่งผลทาํให้การท่องเท่ียวของคนในจงัหวดั หรือพ้ืนท่ีมีระยะทางไม่ไกล สามารถ

นบัเป็นการท่องเท่ียวได ้นอกจากน้ี การกาํหนดนิยามของนกัท่องเท่ียว ยงัมีความหมายมากกวา่นกัเดินทาง หรือผู ้

มาเยี่ยมเยือน เพราะนักท่องเที่ยวจะเป็นผู้ที่แสวงหาการพักผ่อนที่เป็นรูปแบบของกายภาพ และจิตใจ รวมถึงการ

เรียนรู้ และค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ โดยไม่ได้สนใจว่าเป็นคนในพื้นที่เดียวกบัหรือจังหวัดเดียวกัน รวมถึงไม่

ต้องคดิเร่ืองการค้างคืน อีกดว้ย 

มุมมองทางดา้นการศึกษาประวติัศาสตร์การท่องเท่ียว ความเป็นมาของการท่องเท่ียวตั้งแต่ยคุเร่ิมแรก 

4,000 ปีก่อนคริสตกาล (ยคุบาบีเลียน) จนมาถึงสมยัของอียิปส์โบราณ ต่อมาในยคุการมีถนน ในสมยัโรมนั ยคุ

ถนนสายไหม สมยัของมาโคโบโล เป็นยคุท่ีรุ่งเรืองมากเป็นการเช่ือมยุโรป กบัเอเชียเป็นคร้ังแรก ต่อมาเป็นยุค

คลาสิก ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก ตามมาด้วยยุคเร่ิมตน้การเดินทางทางนํ้ า ท่ีเร่ิมมาจาก

แสวงหาอาณานิคมใหม่ การเจอทวปีอเมริกา หรือการคา้ขายโดยเฉพาะประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีนกบัชาว

ยโุรป และยคุการเดินทางท่ีตอ้งการการขนส่งขนาดใหญ่ ซ่ึงเกิดการเดินทางระหวา่งประเทศมากข้ึน ท่ีมีผลมาก

จากการปฎิวติัอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกนัและเกิดบริษทัท่องเท่ียวแห่งแรกของโลก ส่งผล

ก่อให้เกิดรูปแบบการเดินทางท่ีหลากหลาย เช่น รถโดยสารระหว่างรัฐหรือเมือง การเดินทางทางนํ้ า ทาง

มหาสมุทร เช่นเรือสาํราญ การเดินทางดว้ยรถไฟ การเดินทางดว้ยรถยนต ์รถบสั รถบา้น หรือการเดินทางอากาศ 

ทาํเกิดสถานท่ีพกัแรมท่ีมีความหลากหลายเช่น B&B (Bed and Breakfast)  หรือ Motel (Motor + Hotel) ท่ีพกั

ระหวา่งทางหลวงหรือทางเช่ือมเมือง การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม การแต่งกาย อาหาร โดยสรุปทาํใหท้ราบถึง

ประวติัศาสตร์ของการเดินทางในยคุต่างๆ ท่ีเป็นจุดกาํเนิดการท่องเท่ียวในยคุปัจจุบนั พฒันาการก่อใหเ้กิดรูปแบบ

การท่องเท่ียวต่างๆ และยงัแสดงให้เห็นถึงระบบการเช่ือมโยงในยคุแรกท่ีเนน้การเดินทาง การคา้ขาย การขยาย

ดินแดน ยอ่มสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระบบคมนาคมท่ีเกิดข้ึนพร้อมววิฒันาการของท่ีพกัแรม และการท่องเท่ียว   

เม่ือศึกษาลงไปจะพบวา่สามารถแบ่งภาพของการท่องเท่ียวไดเ้ป็น สองลกัษณะ คือ 1) ดา้นองคป์ระกอบ

หลกั และ 2) ดา้นการบริหารจดัการ ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ด้านองค์ประกอบหลกัทางด้านการท่องเทีย่ว ประกอบดว้ย 

1. มุมมองทางดา้นองคก์รดา้นการท่องเท่ียว เน่ืองจากการท่องเท่ียวเหมือนโยงใย ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั

หลากหลายทั้งทางตรงและทางออ้ม ดงันั้นการศึกษาองค์กรทางดา้นการท่องเท่ียว จ่ึงทาํให้สามารถเขา้ใจการ

เคล่ือนของภาพอุตสาหกรรมได ้องคก์รการท่องเท่ียว จะมีองคก์รอยู ่สองลกัษณะ คือ องคก์รทาํหนา้ท่ีทางดา้น

ประสานงาน เช่ือมโยงทุกอย่างเขา้ดว้ยกันเป็นหน่วยงานกลางทาํหน้าท่ีประสานหน่วยงานท่ีเป็นธุรกิจกับ

นักท่องเท่ียว และหน่วยงานภาครัฐ ในระดับโลกคือองค์การการท่องเท่ียวโลก (The United Nations World 

Tourism Organization : UNWTO) เป็นหลัก โดยทําหน้าท่ีสนับสนุนให้ทุกองค์กรด้านการท่องเท่ียวมีการ

พฒันาการท่องเท่ียว โดยเป็นลกัษณะของการออกนโยบายทางดา้นการท่องเท่ียวครอบคลุมทุกมิติ รวมทั้งการออก

แนวปฏิบัติหรือกฎหมาย กฎบัตรเพ่ือดําเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวในการตอบสนองต่อความต้องการของ

นักท่องเท่ียว การตรวจสอบทางด้านผลกระทบจากการท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัมีการสนับสนุนงานวิจัย                                                              

การเช่ือมโยงขององคก์รการท่องเท่ียว เป็นการประสานงานระว่างภาพท่ีเป็นองคก์รระดบันานาชาติ สู่ องคก์ร
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ระดับชาติ และองค์กรระดับท้องถ่ิน มีการประสานงานแบบ สองทิศทาง ทาํให้เกิดรูปแบบการทาํงานอย่าง

สมบูรณ์ สําหรับอีกหน่วยงานอีกประเภทคือหน่วยดําเนินการให้เกิดการท่องเท่ียว เช่นสมาคมทางด้าน                        

การท่องเท่ียว ทางดา้นโรงแรม ซ่ึงมีการรวมตวักนัแบบหลวมๆเพ่ือใหด้าํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถ

เปล่ียนแปลงไดส้ะดวกตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นหน่วยดาํเนินการอนุรักษด์า้นการท่องเท่ียวใน

อีกทางหน่ึงดว้ย  

2. องค์ประกอบทางด้านการเดินทาง การเดินทางสําหรับการท่องเท่ียวนับเป็นส่ิงสําคัญเหมือน

สายเลือดหล่อเล้ียงร่างกาย ดงันั้นการเดินทาง จะแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ ทางอากาศ ทางถนน ทางราง ทางนํ้ า 

และอ่ืน ๆ (เดิน รถจกัรยาน หรือ สโนท์บอร์ด เป็นตน้) โดยการเดินทางนั้นจะตอ้งมีการกาํหนดนโยบายท่ีสาํคญั

คือ 1) ความแออดัของการเดินทางมีมากนอ้ยเพียงใด มีอนัตรายในการเดินทางหรือไม่ สูญเสียเวลาในการเดินทาง 

การใชพ้ลงังานอยา่งส้ินเปลือง 2) ความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยั ซ่ึงถือวา่เป็นความตอ้งการพ้ืนฐาน

ของการท่องเท่ียว 3) ส่ิงแวดลอ้ม การปกป้องส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งพิจารณาจากขีดความสามารถในการรองรับ

นกัท่องเท่ียว การวางแผนการเดินทาง ท่ีมีผลต่อตอ้ทุนทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และ 

4) ฤดูกาล เน่ืองจากจะมีผลต่อปริมาณในการเดินทางในแต่ละคร้ัง ดงันั้นจะตอ้งมีการกาํหนดหรือวางแผนในการ

รองรับ ปัจจยัทั้ง 4 ดา้นส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว การเดินทางดา้นการท่องเท่ียวไม่ไดพิ้จารณาเพียงแค่วิธีการ

เดินทางเท่านั้นยงัรวมถึงการจดัทาํป้ายนาํทาง หรือแผนท่ีการท่องเท่ียวในชุมชน หรือแหล่งท่องเท่ียว นอกจากน้ี 

การศึกษาทางดา้นการไหลของนกัท่องเท่ียว (Physical Flow) มีความจาํเป็นเพ่ือลงความแออดัของการท่องเท่ียว 

หรือการกระจายตวัของนกัท่องเท่ียว ลดความบอบชํ้าของแหล่งท่องเท่ียว ท่ีกาํกบัโดยการกาํหนดขีดความสามารถ

ในการรองรับ (Carrying Capacity : CC)  

3. การศึกษาการจาํแนกเร่ืองการกาํหนดการบริการท่ีพกัและร้านอาหาร สําหรับการบริการท่ีพกั 

สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มท่ีไม่ใช้การคา้ และกลุ่มท่ีเป็นการคา้ โดยกลุ่มท่ีไม่ใช่การคา้ แบ่ง

ออกเป็น 3 คือ 1) บา้น 2) หน่วยงานไม่แสวงหาผลกาํไร (เช่น บา้นพกัเยาวชน) และ 3) ท่ีพกัในสถาบนัการศึกษา 

สาํหรับกลุ่มท่ีเป็นการคา้ สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) Time share (เช่น Airbnb) 2) Motels 3) Bed & Breakfast 

(นบัรวมถึง Homestay) และ 4) Hotels (รวมรีสอร์ท) อยา่งไรก็ตามเร่ืองท่ีพกัในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาการไปไกล

ก็ให้เ กิดรูปแบบการพักท่ีหลากหลาย เ ช่น Farm Stay หรือ  Boutique Camp หรือ Top Tree house เ ป็นต้น                          

แต่ทั้ งหมดน้ีมาจากรากฐานเดียวคือท่ีพกัแรมแต่รูปแบบเปล่ียนไปตามความตอ้งการของผูท่ี้มาพกัแรม หรือ

ลกัษณะของพ้ืนท่ี  

ร้านอาหาร สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ1) อาหารจานด่วน 2) โรงอาหาร เช่นในสนามบิน หรือศูนย์

ประชุม และ 3) ร้านอาหารทัว่ไป สาระสาํคญัคือการกาํหนดร้านอาหารทอ้งถ่ินสามารถปรับเป็นร้านอาหารเพ่ือ

การท่องเท่ียวไดห้รือไม่อย่างไร จะมีวิธีการอย่างไร ท่ีจะทาํให้ร้านอาหารของทอ้งถ่ินเป็นร้านอาหารเพ่ือคน

ท้องถ่ินได้และร้านอาหารสําหรับนักท่องเท่ียวในเวลาเดียวกัน โดยท่ีนักท่องเท่ียวได้รับรู้ถึงวฒันธรรมและ

คุณประโยชน์ของอาหารไดอี้กทางหน่ึง Gastronomy Tourism เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ระหวา่ง

อาหารและนกัท่องเท่ียวได ้โดยมีองคป์ระกอบไดแ้ก่ อาหารถ่ิน การออกแบบการตกแต่งอาหาร การสร้างประสบ

การณ์และคุณค่าของอาหารท่ีเล่าเร่ืองราวของตวัตน  การพฒันาอาหารเพ่ือการท่องเท่ียว 
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4. การศึกษาแหล่งท่องเท่ียว สถานบนัเทิง นนัทนาการ และส่ิงดึงดูดการท่องเท่ียว การศึกษาสามารถแบ่ง

ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) แหล่งท่องเท่ียวทางดา้นวฒันธรรม ประกอบดว้ย แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ แหล่ง

ท่องเท่ียวทางเชิงสถาปัตยกรรม การท่องเท่ียวเชิงอาหาร อนุสาวรีย ์แหล่งอุตสาหกรรม พิพิธภณัฑ์ ชาติพนัธ์ุ

คอนเสิร์ต และภาพยนตร์ 2) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประกอบดว้ย แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ประเภทวิว

ทิวทศัน์ ทะเล ภูเขา สวนรุกชาติ สวนดอกไม ้เกาะ ชายฝ่ัง และสวนสตัว ์3) กิจกรรม ประกอบดว้ยการจดันิทรรศการ 

การจดักิจกรรมชุมชน เทศกาล พิธีกรรมทางศาสนา การจดักิจกรรมกีฬา นิทรรศการการคา้ เป็นตน้ 4) นนัทนาการ 

ประกอบดว้ยการเท่ียวชมสถานท่ี กอลฟ์ วา่ยนํ้ า เทนนิส การปีนเขา ป่ันจกัรยาน และสกี และ 5) สถานท่ีท่องเท่ียว

บนัเทิง ประกอบดว้ย สวนสนุก มหรสพ คาสิโน โรงฉายภาพยนตร์ ชอปปิง การแสดงศิลปะ และศูนยกี์ฬา  

5. การกาํหนดแหล่งประเภทของแหล่งท่องเท่ียว ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นการกาํหนดรูปแบบการท่องเท่ียวท่ี

จะเกิดข้ึนตามประเภทของแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงรูปแบบการท่องเท่ียวจะผสมผสานแหล่งท่องเท่ียว เน่ืองจากตอบ

โจทยเ์ร่ืองพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสงผลต่อการเกิดรูปแบบการท่องเท่ียวแบบใหม่ข้ึนมาตลอด  

6. การศึกษาทางดา้นวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียว ซ่ึงสามารถแบ่งประเด็นในการศึกษาไดด้งัน้ี 1) อาชีพ 

2) การแต่งกาย 3) สถาปัตยกรรม 4) หัตถกรรม 5) ประวติัศาสตร์ 6) ภาษา 7) ศาสนา 8) การศึกษา 9) ประเพณี                      

10) กิจกรรม 11) ศิลปะหรือดนตรี และ12) การทาํอาหาร หากวิเคราะห์ขอ้มูลจะพบวา่ วฒันธรรมมีรากฐานจาก

ปัจจัย 4 คือ อาหาร ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่มห่ม และท่ีอยู่อาศัย และสภาวะทั้ ง 4 ของคน คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย                    

โดยผสมผสานกนัผ่านความเป็นธรรมชาติ ก่อใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ดงันั้นการศึกษาทางดา้นวฒันธรรม

กบัการท่องเท่ียวตอ้งอาศยัองคค์วามรู้ดา้นสงัคมวทิยาในการตอบคาํถามของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

7. การศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบด้านการสนับสนุนการท่องเท่ียว สําหรับด้านการสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวสามารถกาํหนดองคป์ระกอบได ้4 มิติ คือ 1) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ศึกษาทางดา้น

ศักยภาพและความพร้อมของสถานท่ี 2) ด้านระบบสาธารณูปโภค ศึกษาในมิติของระบบสาธารณูปโภคท่ี

สนบัสนุนการท่องเท่ียวและวิถีชีวิตของชุมชน 3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว จะศึกษาในมิติของการ

กาํหนดนโยบาย การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว การอนุรักษแ์ละการปกป้องรักษา และ 4) จิตวญิญาณดา้นการ

ท่องเท่ียว โดยการศึกษาเก่ียวกับการอนุรักษ์ รูปแบบการท่องเท่ียว การเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงทั้ งส่ีมิติ จะช่วย

ส่งเสริมใหก้ารท่องเท่ียวดาํรงอยูไ่ด ้ 

8. การศึกษาสังคมกับการท่องเท่ียว ซ่ีงสามารถอธิบายถึงความน่าสนใจเก่ียวกับความสัมพนัธ์ของ

นกัท่องเท่ียวกบัชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว อะไรคือปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เช่นนกัท่องเท่ียวตอ้งการคือ การบริการอนั

เป็นมาตรฐานแต่ในชุมชนบางแห่งมีมาตรฐาน บางแห่งไม่มีมาตรฐานทาํให้ นกัท่องเท่ียวเกิดความสับสน และ

การมีมาตรฐานจะทาํใหชุ้มชนเกิดการเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงบางอยา่งเป็นเร่ืองท่ีดี บางอยา่งจะเป็นผลร้ายต่อชุมชน 

นอกจากน้ียงัมีกาํแพงของการท่องเท่ียวท่ีสาํคญั คือ 1) ตน้ทุน 2) ช่วงเวลาท่องเท่ียว 3) สถานการณ์ดา้นสุขภาพ 4) ชน

ชั้นทางสังคม 5) ความน่าสนใจในแหล่งท่องเท่ียว และ 6) ความกลวัและความปลอดภยั ในการท่องเท่ียว ดงันั้น

การศึกษาสงัคมกบัการท่องเท่ียว ตอ้งศึกษาบริบทของสงัคมและพ้ืนหลงัของนกัท่องเท่ียวดว้ยเพ่ือใหเ้ขา้ใจทั้งสอง

ฝ่าย 
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ด้านการบริหารจดัการประกอบดว้ย 

1. มุมมองในการศึกษาการกาํหนดตาํแหน่งงานต่างๆ หรือหนา้ท่ี ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีความ

จาํเป็นเพราะการทาํงานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไม่เหมือนอุตสาหกรรมการผลิตเพราะการท่องเท่ียวมีโรง

สร้างท่ีซบัซอ้นและการทาํงานส่วนใหญ่อยู่กบัคน ดงันั้นในยการจดัการการท่องเท่ียว จึงตอ้งศึกษาการวางแผน

ตาํแหน่งงาน การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละตาํแหน่งงาน แนวทางการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยใน                      

การทาํงานดา้นการท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัมีการกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น 

สายการบิน บริษทัรถโดยสาร เรือสําราญ รถไฟ บริษทัรถเช่า โรงแรม บริษทัท่องเท่ียว ร้านอาหาร อีกมีความ

ต้องการให้การศึกษาด้านการท่องเท่ียวเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาทั้ งภาครัฐ เอกชน ระดับอาชีวะ ระดับ

มหาวิทยาลยั การสร้างการวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบังานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สาํหรับบุคคลท่ีจะเขา้ทาํงานใน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีจะประสบความสําเร็จจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีจิตรักบริการ มีทักษะในการทาํงาน                     

มีความตอ้งการพฒันาตนตลอดเวลา เป็นตน้ โดยสรุปสามารถเป็นเร่ืองเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

(Human Resource Management)  และการจัดองค์กร (Organization Management)  อย่างไรก็ตามการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบันตอ้งอาศัยประสบการณ์ในทาํงานเป็นเร่ืองมือสําคญัในการพฒันาพนักงานหรือ

ตําแหน่งงานรุ่นใหม่ โดยใช้ประสบการณ์ในอดีตสอนปัจจุบัน ท่ีเรียกว่า การจัดการความรู้ (Knowledge 

Management : KM) 

2. ความสําคญัอย่างหน่ึงของการท่องเท่ียวคือคุณภาพของการบริการ (Service Quality) เป็นหน่ึงใน

ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความสาํเร็จในการท่องเท่ียว ดงันั้นกระบวนการการส่งมอบการใหบ้ริการการท่องเท่ียว จะตอ้ง

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชบ้ริการและผูรั้บบริการ แต่อยา่งไรก็ตามการให้บริการมีความจาํเป็นท่ีตอ้งมีคน

กลางเน่ืองจาก การท่องเท่ียวท่ีเกิดมีความสัมพันธ์หลายมิติ ไม่ใช่แค่แหล่งท่องเท่ียวอย่างเดียวยงัรวมถึง                          

การเดินทาง ท่ีพกั อาหาร และกิจกรรมนันทนาการ เป็นตน้ ซ่ึงในอดีตจนถึงปัจจุบนั ได้ใช้บริการของบริษทั

ท่องเท่ียว (Travel Agents) ท่ีเป็นส่วนประสานงาน หรือให้บริการระหว่างนักท่องเท่ียว ไปสู่การท่องเท่ียวท่ี

ตอ้งการ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันระบบสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต ได้มีบทบาทสําคญัมากข้ึนในเร่ืองของการ

ติดต่อส่ือสาร ระหวา่ง นกัท่องเท่ียว กบับริษทัท่องเท่ียว และบริษทัท่องเท่ียวกบัการท่องเท่ียว และส่ิงสาํคญัคือ

ความทา้ทายใหม่ ๆ ท่ีบริษทัท่องเท่ียวตอ้งตระหนกั คือนกัท่องเท่ียวสามารถติดต่อสถานท่ีท่องเท่ียว ไดเ้องผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต ดงันั้นบริษทัท่องเท่ียวจะตอ้งมีการปรับตวัการให้บริการเพราะมิฉะนั้นนักท่องเท่ียวจะใช้

บริการลดลง การพฒันาระบบการให้บริการท่องเท่ียวในปัจจุบนัตอ้งพิจารณาเร่ืองความไร้พรมแดน โดยเฉพาะ

นกัท่องเท่ียวท่ีอยูอี่กส่วนหน่ึงของโลก ท่ีอยูค่นละโซนเวลา นกัท่องเท่ียวตอ้งการขอ้มูลการท่องเท่ียว ในขณะท่ีเรา

อยูเ่วลาดึก นกัท่องเท่ียวอยูใ่นโซนเวลากลางวนั ทาํใหก้ารโตต้อบขอ้มูลทาํไดล้าํบาก ทาํใหก้ารส่งมอบการบริการ

เกิดจุดบอดได ้ดงันั้นการใชเ้ทคโนโลยีจะช่วยใหโ้ลกเป็น Time Zone เดียวกนั ส่งผลทาํใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความ

ประทบัใจไดก้ารบริการได ้แต่การใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยตอ้งอาศยัคลงัขอ้มูลจาํนวนมากมาประกอบการดาํเนินงาน 

คุณภาพการบริการ นอกจากน้ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจใหลึ้กซ่ึงเก่ียวกบั พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 

3. การศึกษาแรงจูงใจสาํหรับการท่องเท่ียว มีความ สาํคญัต่อความสาํเร็จในการท่องเท่ียว เน่ืองจากจะทาํ

ใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินใจมาใชบ้ริการ ดงันั้นแรงจูงใจจึงมีความจาํเป็นในการศึกษาเก่ียวกบั แรงจูงใจของผูบ้ริโภค 

การตดัสินใจ ความพึงพอใจของผลิตภณัฑ ์ประสบการณ์ในการท่องเท่ียว ส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ี และความสัมพนัธ์
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ของชุมชน นอกจากน้ีไดใ้ชป้ระยกุตใ์ชแ้นวความคิดเร่ืองระดบัความตอ้งการของ มาสโลว ์(Maslow) มาเป็นกลไก

การกาํหนดแรงจูงใจดา้นการท่องเท่ียว โดยสาระสาํคญัการเกิดแรงจูงใจ จะมาจากการสร้างรับรู้ ของนกัท่องเท่ียว 

ซ่ึงการรับรู้ในปัจจุบนั ไดมี้อิทธิพลจากโซเชียลมีเดีย ทาํให้กระบวนการส่งมอบประสบการณ์จากการท่องเท่ียวมี

การเปล่ียนแปลงไป ไดต้ามสมยันิยม  

4. การศึกษาวิธีการวดัและการพยากรณ์ความต้องการท่องเท่ียว โดยศึกษาเก่ียวกับ 1) จํานวน

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง  2) ลกัษณะของพาหนะการเดินทาง 3) จาํนวนวนัพกัและลกัษณะของสถานท่ีพกั และ                    

4) ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง ส่วนการพยากรณ์ความตอ้งการท่องเท่ียวจะใชก้ารวิเคราะห์แนวโน้มจาก

ขอ้มูลในอดีตและปัจจุบนัในการวิเคราะห์ เพ่ือพยากรณ์ในอนาคต สาระสาํคญัคือนาํตวัเลขท่ีไดไ้ปประมาณส่ิงท่ี

เกิดข้ึนและศึกษาหากมีจาํนวนมากกวา่น้ีจะทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นการท่องเท่ียวหรือไม่ 

5. การศึกษากับผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว การศึกษาเก่ียวกับรายได้ท่ีมาจาก                          

การท่องเท่ียว โดยเฉพาะประเทศ เมือง (จงัหวดั) ชุมชน และรวมไปถึงทุกภาคส่วนถึงแมไ้ม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการ

ท่องเท่ียวโดยตรง และมาจากทางออ้ม และส่ิงสาํคญัคือการท่องเท่ียวจะช่วยใหร้ะบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ

แข็งแกร่งข้ึน แต่มีขอ้ระวงัคือการกาํหนดตวัแปรในการคาํนวณดา้นเศรษฐศาสตร์ เพราะการท่องเท่ียวมีตวัแปร

แทรกซอ้นจาํนวนมาก โดยเฉพาะปัจจยัท่ีคาดไม่ถึง เช่นการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการท่องเท่ียว  

6. การศึกษาทางดา้นนโยบายการท่องเท่ียว : โครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการ ความสําคญัของ

นโยบายการท่องเท่ียว รวมไปถึงส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อนโยบายการท่องเท่ียว ซ่ึงไดแ้ก่ 1) กฎหมายหลกัของประเทศ       

2) การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 3) อุตสาหกรรมบันเทิง 4) ระบบการเงิน 5) ระบบการศึกษา                                     

6) การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม 7) ระบบสาธารณสุข 8) การจดัสรรทรัพยากร และ 9) อุตสาหกรรมการขนส่ง

และโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ส่ิงสาํคญัของนโยบายการท่องเท่ียว คือ 1) นโยบาย การท่องเท่ียวตอ้งประกอบ

จากทุกหน่วยงานและทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 2) นโยบายฯจะตอ้งสามารถแข่งขนัไดแ้ละมีความ

ยัง่ยืน และ 3) นโยบายฯ จะตอ้งมีเป้าหมายชัดเจนและเป็นจริง และตอ้งมีการประเมินผลจากการใช้นโยบาย                

การท่องเท่ียว เพราะจะไดน้าํผลมาพฒันานโยบายการท่องเท่ียว เป็นลกัษณะของ PCDA  

7. การศึกษาเร่ืองการวางแผนการท่องเท่ียว การพฒันาการท่องเท่ียว และการพิจารณาดา้นสังคมการ

ท่องเท่ียว โดยกระบวนการวางแผนท่ีมาจากการกาํหนดนโยบายการท่องเท่ียว ซ่ึงแผนจะตอ้งสามารถแข่งขนัได ้

และหรือมีความยัง่ยืน ขั้นตอนวางแผนท่ีสําคญั ประกอบดว้ย 1) การกาํหนดสถานการณ์ การแปลงนโยบายสู่การ

ปฏิบติั 2) การทาํขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทุกมิติ 3) การวเิคราะห์ขอ้มูล 4) การร่างแผนปฏิบติัการ 5) การอนุมติัแผนดว้ยผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย 6) การสร้างแผนดาํเนินการจริง และ7) การทาํงานตามแผนการดาํเนินการ 

8. การศึกษาการท่องเท่ียวกับส่ิงแวดล้อม การศึกษาต้องให้พิจารณาของความสําคญัของอนุรักษ์

ทรัพยากรการท่องเท่ียว แนวความคิดยัง่ยืน การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน การกาํหนดเน้ือหาในการอบรม

การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื และส่ิงสาํคญัคือการใหค้วามรู้เร่ืองดงักล่าวต่อชุมชน แหล่งท่องเท่ียว และนกัท่องเท่ียว 

9. การศึกษาการวิจยัการท่องเท่ียว ความสําคญัของการวิจยัท่ีจะช่วยพฒันาการท่องเท่ียวไดถู้กตอ้ง               

และยัง่ยืน อีกทั้งยงัไดก้าํหนดประเด็นของการวิจยัการท่องเท่ียวดงัน้ี 1) การศึกษาดา้นผลกระทบทางเศรษฐกิจ                

2) การตระหนักและภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว 3) ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 4) การศึกษาการแข่งขนัการ

ท่องเท่ียว 5) พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 6) การวิจยัอนาคต 7) การกาํหนดวิสัยทศัน์ของการท่องเท่ียว 8) ผลกระทบ
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ดา้นสงัคม 9) การประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว 10) กระบวนการทาํงานดา้นการท่องเท่ียว 11) ศึกษาความสมัพนัธ์

ของครัวเรือนในแหล่งท่องเท่ียว 12) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์13) การศึกษาตราสินคา้การท่องเท่ียว 14) ศึกษา

ความตอ้งการและพยากรณ์ 15) การพฒันาผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว 16) การศึกษาลงทุนดา้นการท่องเท่ียว และ              

17) ประเพณีเพ่ือการท่องเท่ียว 

10. การศึกษาทางดา้นการตลาดการท่องเท่ียว การศึกษาวิธีการนาํหลกัการตลาดมาบูรณาการกับการ

ท่องเท่ียว โดยพิจารณาจากแนวคิดการตลาด และลูกคา้ โดยกาํหนดส่วนประสมทางการตลาด อยู ่12 ประเด็นคือ 

1) ช่วงเวลาของการท่องเท่ียว 2) ตราสินค้า 3) การกําหนดโปรแกรม 4) ราคา 5) ช่องทางการจัดจําหน่าย                           

6) ผลิตภณัฑ ์7) ภาพลกัษณ์ 8) การโฆษณา 9) การขาย 10) ประชาสมัพนัธ์ 11) การบริการ และ12) การวจิยั  

11. การศึกษาภาพอนาคตการท่องเท่ียว จะตอ้งศึกษาทางดา้นการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

แนวความคิดท่ีตอ้งเป็นส่ิงพิจารณาในการพิจารณาการท่องเท่ียว เช่น ลกัษณะของการพกัผอ่น การท่องเท่ียวท่ีจะ

เกิดข้ึน ผลกระทบจาการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ การเจริญเติบโตของสหภาพยโุรป การรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ 

ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี การบริการของหุ่นยนต์ เป็นตน้ ส่ิงสําคญัอีกประการในการพิจารณาคือการบริหาร               

ความเส่ียงและการก่อการร้ายท่ีจะเกิดข้ึน ท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียว รวมไปถึงบริหารองคค์วามรู้ดา้นการท่องเท่ียว 

การพฒันาความสามารถในการบริการ  

 

สรุป 

การท่องเท่ียวจะประสบความสําเร็จต้องอาศัยการศึกษาและวิจัย การบริหารจัดการ การตลาด                           

การท่องเท่ียว รวมถึงกระแสของการท่องเท่ียวต่างๆท่ีเกิดข้ึน โดยจะตอ้งทาํความเขา้ใจกับนิยามและการให้

ความหมายให้ชดั เพราะเป็นการกาํหนดทิศทางของการศึกษา นอกจากน้ีจะตอ้งทาํการศึกษาอีก 2 ประการคือ               

ดา้นองคป์ระกอบการท่องเท่ียวและดา้นการบริหารจดัการ ทั้งน่ีตอ้งพิจารณาของกระแสของการเปล่ียนแปลงดว้ย 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร หรือ การท่ีมีกระแสของรักษาสุขภาพ หรือกระแสการถ่ายรูปท่ีมาจาก                

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี 
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