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บรรณาธิการ
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* บทความทุกเรือ่ งในวารสารฉบับนีไ้ ด้รบั การพิจารณาประเมินคุณภาพทางวิชาการก่อนการตีพมิ พิ์ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขา
ที่เกี่ยวข้องจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 2 ท่าน ต่อ 1 บทความ
* บทความและแนวคิดใดๆ ที่พิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน
* กองบรรณาธิการวารสารไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกเพื่อการพัฒนาเชิงวิชาการ แต่ต้องได้รับการอ้างอิงอย่างถูกต้อง
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บทบรรณาธิการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) จัดท�ำขึ้น
เพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ของคณาจารย์
นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เพื่อน�ำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ
ในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์รูปเล่ม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถนุ ายน 2562
ประกอบด้วยบทความซึ่งได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 19 เรื่อง บทความวิชาการ
จ�ำนวน 1 เรือ่ ง และเป็นบทความวิจยั จ�ำนวน 18 เรือ่ ง กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒทิ กุ ท่าน
ที่ได้พิจารณากลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบทความให้สมบูรณ์ขึ้น
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยวิ่งว่า วารสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้อ่านและ
ผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าทุกท่านเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และขอถือโอกาสนี้
เชิญชวนผู้อ่านทุกท่านได้ติดตามวารสารวิชาการมหาวิยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากระบบ ThaiJO และ
เว็บไซต์ วารสาร http://journal.bkkthon.ac.th

							

ดร.เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร
บรรณาธิการ

VI

ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.8 No.1 January-June 2019

สารบัญ

หน้า

บทความวิชาการ
อุปนิสัยที่พึงปรารถนาของพนักงานของรัฐ
The Desirable Character of Public Employees.
สถิตย์ นิยมญาติ.............................................................................................................................

1

บทความวิจัย
กระบวนการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย
Decision Making Procedure in Accepting Audit Engagement of the Certified Public
Accountant in Thailand.
ธีร์วรา สุตัณฑวิบูลย์, สร้อยบุปผา สาตร์มูล.......................................................................................

11

การจัดการโลจิสติกส์ส�ำหรับการท่องเที่ยวในอ�ำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Tourism Logistics management for Mueang District in Phra Nakhon Si Ayutthaya
Province.
ชลิตา ตริยาวนิช, เอกนรี ทุมพล........................................................................................................

23

การบริหารรัฐเปรียบเทียบ: รูปแบบการได้มาของผู้น�ำการปกครองท้องถิ่น; กรณีศึกษา
ฝรั่งเศส อเมริกา สวีเดน อังกฤษ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น
Comparative State Administration: The Pattern of Acquisition of Local Government
Leaders; A Case Study of France, the United States, Sweden, England, Thailand,
Philippines, Indonesia and Japan.
นันท์นภัส วงษ์พาณิทอักษร.............................................................................................................

34

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
The Development of the Local Learning Activities Based on STEM Education
to Enhance the Students’ Abilities which Focus on 21st Century Skills for Lower
Secondary Students.
ยุทธพงษ์ สีม่วง, จุไรรัตน์ ดวงเดือน..................................................................................................

47

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

สารบัญ

VII

หน้า

การพัฒนาศักยภาพการส่งออกกุ้งแปรรูปของไทยสู่กลุ่มประเทศเอเชียใต้
The Development of Thailand’s Potentials and Exports of Shrimp Processed for
Southeast Asia.
โชติมา โชติกเสถียร.........................................................................................................................

59

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้อง กับมาตรฐาน และตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุค
ประเทศไทย 4.0
Training Curriculum Development on Learning Management Design and Learning
Evaluation of Mathematics Subject within Standards and Indicators for Learner
Development to Thailand 4.0.
นันทวรรณ แก้วโชติ, ธัชทฤต เทียมธรรม และพิทักษ์ เผือกมี...............................................................

73

การวางแผนภาษีในการท�ำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Tax Planning for Contracts in Information Technology(IT) Business.
ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม....................................................................................................................

86

การศึกษาความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
A Study of Academic Integrity of Undergraduate Students.
ปนาลี แทนประสาน, มณฑิรา จารุเพ็ง..............................................................................................

98

การศึกษาความต้องการใช้บริการขนส่งรถโดยสารสาธารณะของประชาชนในอ�ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
A Study demand of public transportation in Buddha-Monthon district, Nakorn Patom
province.
ศศิวิมล ว่องวิไล, คมสัน โสมณวัตร และฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ.........................................................

111

การศึกษาเพลงพื้นบ้านสะล้อล้านนาสู่การสร้างสรรค์บทเพลง violin ensemble
A study of Lanna’s fiddle music for creating the new piece for violin ensemble
สรีวันท์ วาทะวัฒนะ, ปัญญา รุ่งเรือง................................................................................................

120

VIII

ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.8 No.1 January-June 2019

สารบัญ

หน้า

การศึกษาและออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับเด็ก
ปฐมวัย
Study and design of learning media to enhance English language skills for early
childhood
ชุติมา งามพิพัฒน์........................................................................................................................... 132

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ประสิทธิภาพและกระบวนการ ทีม่ ผี ลต่อ Lean Six
Sigma (กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศไทย)
Developing a Combination of Lean and Six Sigma Impacting on Firm’s Competitive
Advantage (A Case Study of Automotive Industrial in Thailand)
วรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยา, ฉัตรชัย ราคา....................................................................................... 144

การพัฒนารูปแบบระบบขนส่ง ส�ำหรับการขนส่งสินค้าทีม่ นี ำ�้ หนักและขนาดใหญ่กรณีศกึ ษา
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า กฟผ. อ.แม่เมาะ จ.ล�ำปาง
Transportation System Development for Delivering Heavy and Oversized Goods
Case Study of Electricity Generating Authority of Thailand, Mae Moh District,
Lampang
ชญารัฐ ศรีสงคราม, รวมพล จันทศาสตร์, สวรรค์ลม สุทธิอาจ และณัฐภูมิ งามเนตร............................ 161

“นาคาเริงวารี” บทเพลงร่วมสมัย ประพันธ์จากเพลงพิณของทองใส ทับถนน
“Naga Enjoys the River” A Contemporary Music Recomposed from Thongsai
Tabtanon
กฤษฎา ดาวเรือง, ประณต มีสอน..................................................................................................... 173

ผลของการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานต่อความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษา
พยาบาล
The Effects of Case-Based Learning on Nursing Students’ Knowledge Retention
วิจิตรา กุสุมภ์, อรุณี เฮงยศมาก....................................................................................................... 187

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

สารบัญ

IX

หน้า

โมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันความรักในแบรนด์ ผ่านสื่อสังคมของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
A Model of Confirmatory Factor Analysis of Brand Love Via Social Media of Consumer
in Bangkok and Vicinity
ไพโรจน์ บุตรชีวนั , สมชาย เล็กเจริญ, จันทนา อุดม, นงนุช ไพบูลย์รตั นานนท์, ณรงค์ฤทธิ์ ประสานตรี และ
พระปลัดสมชาย ด�ำเนิน....................................................................................................................

197

ศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชน
The Study of Thailand’s Economic Growth by Private Investment
สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย.....................................................................................................................

209

One Tablet per Child Policy in Thailand
นโยบายแท็บเล็ตส่วนตัวเพื่อการศึกษาของประเทศไทย
Erawan Tubplee............................................................................................................................

220

แนวทางการเตรียมต้นฉบับ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร.ี ............................. 232

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

1

อุปนิสัยที่พึงปรารถนาของพนักงานของรัฐ

The Desirable Character of Public Employees
สถิตย์ นิยมญาติ
Satit Niyomyaht

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
Faculty of Political Science, Bangkokthonburi University
e-mail: Research@bkkthon.ac.th

Received: May 05, 2019
Revised: May 28, 2019
Accepted: May 30, 2019

บทคัดย่อ
เป็นทีร่ กู้ นั ดีแล้วว่า หน่วยงานของรัฐทัง้ หมดต้องการพนักงานของรัฐทีม่ คี วามสามารถหรือคุณสมบัติ
สูง กล่าวอีกนัยหนึง่ “คนดี” เท่านัน้ ทีค่ วรจะได้รบั การคัดเลือกเข้าท�ำงานในภาครัฐ “คนดี” อาศัยคุณลักษณะ
ต่าง ๆ มากมายตามความเห็นของข้าพเจ้า “อุปนิสัยที่ดี” เป็นคุณลักษณะที่พึงปรารถนาอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุ
นี้เองในบทความนี้ ข้าพเจ้าเพียรพยายามที่อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปนิสัยที่ดี ข้าพเจ้ามีความ
หวังอย่างยิ่งยวดว่า ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “อุปนิสัยที่ดี” จะมีประโยชน์อย่างมากต่อพนักงานของรัฐพนักงาน
ของรัฐที่มีอุปนิสัยที่ดีจะอยู่ในฐานะที่จะช่วยยกระดับของความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของตนให้สูงขึ้นได้โดยไร้ข้อสงสัย
ค�ำส�ำคัญ: พนักงานของรัฐ อุปนิสัยที่ดี
ABSTRACT
As is well – known, all government agencies need public employees of high caliber or
highly qualified persons. In other words, only “good person” should be selected to work in the
public sector. Good persons call for a wide variety of characteristics. As I see it, “good character”
is one of the highly desirable characteristics. For this reason, in this article I have made my efforts
to point out the details about “good character”. I have high hope that the knowledge of “good
character” would be of great help to the public employees. With good character, the public
employees would be in a better position to enhance the efficiency and effectiveness of their work
performance in their public organizations without a shadow of doubt.
Keywords : public employees; good character
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การทีม่ นุษย์จะเจริญก้าวหน้านัน้ เราจะต้อง
แสวงหาความรูใ้ ห้เพิม่ มากขึน้ เรื่อย ๆ และใช้ความ
รู้นั้นให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผู้อื่น และสังคม
ความทะเยอทะยาน (ambition) ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ และ
สูงที่สุดก็คือ การท�ำหน้าที่ ท่านปัญญานันทภิกขุ
ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า “การท�ำหน้าที่” นั้นถือว่าเป็น
สิ่งที่ดีและถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง
เช่นกัน “หน้าที่” คือ “ค�ำสัญญาณผ่านยามของ
ชีวิต” (ปัญญานันทภิกขุม 2560)
ผูท้ มี่ อี ปุ นิสยั ทีด่ จี ะมีความสุจริต (honesty)
และความสั ต ย์ (truth) ความสุ จ ริ ต ไม่ ไ ด้ เ ป็ น
นโยบายที่ดีที่สุดอย่างเดียว แต่เป็นนโยบายที่ถูก
ต้องสมบูรณ์อีกด้วยคุณสมบัติที่ดีของผู้มีอุปนิสัย
ที่ดีมีมากมาย แต่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่จ�ำเป็น
อย่างยิ่ง ถ้าหากไม่มีคุณสมบัติชนิดนี้ มนุษย์จะไม่
เป็นมนุษย์ ผู้นั้นจะมีชีวิตที่มีความสุขไม่ได้ ผู้นั้น
จะท�ำงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ส�ำเร็จคุณสมบัติชนิดที่ว่านี้
ก็คือ “ความสัตย์” นั่นเอง คนที่ดีจริง ๆ จะเป็นคน
ที่มี “ความสัตย์” ทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่น เป็นคน
ทีไ่ ม่หลอกลวงตัวเอง การหลอกลวงตัวเองหรือไม่มี
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองถือว่าเป็นการหลอกลวง
ที่เลวร้ายที่สุด ดังค�ำกล่าวที่ว่า “Self – deception
is the worst deception”.
ตามทีจ่ ริงแล้วทุกสิง่ ในโลกนีเ้ ป็นตัวก่อให้เกิด
ความถูกต้องชอบธรรม (righteousness) โลกถูก
สร้างขึ้นมาหรือถูกจัดระเบียบในลักษณะที่ ก าร
ท� ำ ความดี (goodness) ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสุ ข
ความสนุกสนาน และความชั่ว (evil) ก่อให้เกิด
ความทุกข์ ความทรมานหรือความเศร้าโศก
เสียใจ การท�ำชั่วหรือท�ำบาป แล้วไม่ได้รับความ
ทุกข์เป็นสิง่ ทีผ่ ดิ กฎของธรรมชาติ ไม่มโี ชคร้ายใด ๆ
ที่ น ่ า เกรงกลั ว ไปมากกว่ า โชคร้ า ยที่ เ กิ ด จาก

การท� ำชั่ ว ของบุ ค คล ถ้ า บุ ค คลท� ำชั่ ว หรื อ ท� ำผิ ด
ความทรงจ�ำในความชั่วของเขาจะหลอกหลอน
หรือรบกวนผู้นั้นตลอดจนชั่วชีวิตจะหาไม่ทีเดียว
เพราะฉะนั้ น ผู ้ ที่ มี อุ ป นิ สั ย ที่ ดี จ ะไม่ ท� ำ ชั่ ว ใด ๆ
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งในที่มืดและในที่แจ้ง
การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นท้ า ยที่ สุ ด มั น
จะน�ำมาซึ่งความผาสุกและความเจริญก้าวหน้า
แก่ผู้ปฏิบัติ สถานการณ์ภายนอกต่าง ๆ แทบไม่มี
ความส�ำคัญเลย สิ่งที่ส�ำคัญ ก็คือ การประพฤติ
ปฏิบัติหรือการมีนิสัยที่ดีของท่านเอง ถ้าบุคคล
หว่านการกระท�ำ (act) ที่ดีลงไปในลักษณะซ�้ำ ๆ
ซาก ๆ ผู้นั้นจะได้มาซึ่งนิสัย (habit) ที่ดี และเมื่อ
หว่านนิสัยที่ดีซ�้ำ ๆ ซาก ๆ ในท้ายที่สุดบุคคลผู้นั้น
จะได้มาซึ่งอุปนิสัยที่ดีและอุปนิสัยที่ดี จะท�ำให้
บุคคลมีความสุข ความเจริญ และความก้าวหน้า
กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื “อุปนิสยั ” จะเป็นตัวก�ำหนด
โชคชะตาของเรา นั่นเอง
ทุกคนรู้ดีว่า เราไม่อาจจะมีความสมบูรณ์
แบบไปทุกอย่างได้ แต่ถงึ กระนัน้ ก็ตาม เราต้องเพียร
พยายามทีจ่ ะท�ำให้ อุปนิสยั ของเราสมบูรณ์แบบ
(perfection in character) ที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น
ถ้าเราประพฤติปฏิบตั ติ ามมโนธรรม (conscience)
เราไม่อาจจะผิดพลาดได้เลย ทุกคนทีเ่ ลือกประพฤติ
ปฏิ บั ติ ต ามมโนธรรม จะก้ า วไปสู ่ ก ารมี ชี วิ ต ที่ ดี
ที่สูงส่ง (a noble life) เนื่องจากศาสนาทุกศาสนา
สอนให้ เ ป็ น คนดี ผู ้ ที่ ต ้ อ งการจะมี อุ ป นิ สั ย ที่ ดี
ควรจะศึกษาค�ำสอนของศาสนาของตนด้วย และ
ถ้ า สามารถปฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น คนเคร่ ง ศาสนาได้
การมีอุปนิสัยที่ดี จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดี
สิ่งใด ๆ ก็ตามที่ถูกปลูกฝัง (cultivated) ในวัยเด็ก
จะได้ผลมากทีส่ ดุ และมีความคงทนทีส่ ดุ ถ้าเป็น
ไปได้อุปนิสัยที่ดีจึงควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่
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วัยเด็กทีเดียว ส�ำหรับผูใ้ หญ่กส็ ร้างอุปนิสยั ทีด่ ไี ด้
เช่นกัน แต่ต้องเพียรพยายามอย่างหนักเป็น
พิเศษ เพราะผูใ้ หญ่เปรียบเสมือนไม้แก่จงึ ดัดได้
ยากกว่าผูท้ อี่ ยูใ่ นวัยเด็ก (สถิตย์ นิยมญาติ, 2560)
ที่ ก ล่ า วมาทั้ ง หมดก็ คื อ ลั ก ษณะของ
อุปนิสัยที่ดีของคนทั่ว ๆ ไปโดยไม่จ�ำกัดเชื้อชาติ
ศาสนา แต่มีลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นการทั่วไป
อย่างมาก ในแต่วัฒนธรรมอาจจะมีรายละเอียด
เพิ่มเติมอีกต่างหาก ตัวอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่น
การแสดงออกซึ่งอารมณ์ไม่ดีออกมาถือว่าเป็นผู้ที่
มีอุปนิสัยไม่ดี ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ ในขณะที่
ในสหรัฐอเมริกาการโต้เถียงโดยการใช้อารมณ์
ถื อ ว่ า ไม่ ค วรจะท� ำ และถื อ ว่ า มี อุ ป นิ สั ย ไม่ ดี
ในปากีสถานการโต้เถียงอย่างรุนแรงท�ำได้ แต่ถา้ ใช้
หมัดมวยจะถือว่า เป็นผูม้ อี ปุ นิสยั ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา
ในสังคมไทยการไม่แสดงคารวะต่อผู้สูงอายุถือว่า
เป็นผูม้ นี สิ ยั หรืออุปนิสยั ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา ในสังคม
จีนบุตรที่ไม่แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้บังเกิด
เกล้าถือว่า เป็นบุตรที่ไม่ดี เหล่านี้เป็นต้น (สถิตย์
นิยมญาติ, 2560)
อุปนิสัยที่ดีของผู้บริหารของรัฐ
ทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นอุปนิสยั ทัว่ ๆ ไป
ของประชาชนธรรมดาคราวนี้ หั น ไปพิ จ ารณา
อุปนิสยั ทีค่ วรจะเป็นของพนักงานของรัฐบ้าง ทีจ่ ริง
ก็ไม่ผิดแผกแตกต่างจากอุปนิสัยของประชาชน
ทัว่ ไปเท่าใดนัก แต่เป็นอุปนิสยั ทีอ่ งิ ผลงานวิจยั ของ
นักวิชาการมากกว่า ในขณะทีอ่ ปุ นิสยั ของประชาชน
ทัว่ ไปทีก่ ล่าวมาแล้ว จะอิงความคิดของนักปราชญ์
อิงความคิดทางศาสนา และอิงขนบธรรมเนียม
ประเพณีเป็นส�ำคัญ แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว
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อุปนิสยั ทัง้ สองชนิด มีลกั ษณะทับซ้อนกันอย่างมาก
และน่าพึงปรารถนาพอ ๆ กัน
อุปนิสยั ทีด่ หี รือทีน่ า่ พึงปรารถนาทีผ่ บู้ ริหาร
ของรั ฐ หรื อ พนั ก งานของรั ฐ ในฐานะที่ เ ป็ น ผู ้ ใ ห้
บริการแก่ประชาชนมีดงั ต่อไปนี้ (Josephson, 1995)
1. ความไว้วางใจได้ (Trustworthiness)
		 การได้รบั การไว้วางใจเป็นสิง่ ทีด่ ี เพราะ
เท่ า กั บ ว่ า เราได้ รั บ อิ ส ระอย่ า งมากในแง่ ที่ ว ่ า
เมือ่ เกีย่ วข้องปฏิสมั พันธ์กบั ใคร คนเหล่านัน้ จะรูส้ กึ
ว่าไม่จ�ำเป็นต้องท�ำสัญญาอะไร เพราะเขารู้สึก
มัน่ ใจว่า (ผูไ้ ด้รบั การไว้วางใจ) จะท�ำตามพันธะกรณี
หรือค�ำมั่นสัญญาแน่นอน พวกเขามีความเชื่อถือ
ในตัวเรา สิง่ นัน้ เป็นสิง่ ทีน่ า่ ภูมใิ จและพอใจอย่างยิง่
ส� ำ หรั บ เรา แต่ มั น ก็ มี ข ้ อ เสี ย อยู ่ บ ้ า งเหมื อ นกั น
กล่าวคือ เราต้องประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ความต้องการหรือความคาดหวังของผูอ้ นื่ อยูต่ ลอด
เวลา และต้องละเว้นจากพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็น
การแข่งขัน หรือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนถ้าเรา
ไม่ตอ้ งการให้ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ ทัง้ ในด้านส่วนตัว
และทางด้านอาชีพต้องสูญเสียไปหรือมีมลทินใด ๆ
เกิดขึ้น การที่ความไว้วางใจจะเกิดได้นั้นบุคคลจะ
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต่าง ๆ หลายอย่าง อาทิเช่น
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต (integrity) ความซื่ อ สั ต ย์
(honesty) ความน่าเชื่อถือ (reliability) และความ
จงรักภักดี (loyalty)
		 ความซื่ อ สั ต ย์ (Honesty) ความ
ซือ่ สัตย์เป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ยวดอย่างหนึง่
ของค่านิยมทางด้านจริยธรรม เราจะโยง “ความ
ซื่อสัตย์” กับ “คนที่มีเกียรติ” และเราจะยกย่อง
ชื่นชมและไว้วางใจ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ แต่ “ความ
ซื่อสัตย์” เป็นแนวความคิดที่กว้างไกลกว่าที่คน
ที่ส่วนมากจะตระหนักได้
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		 ความซือ่ สัตย์ในสิง่ ทีส่ อื่ สารออกไป
ความซื่ อ สั ต ย์ ช นิ ด นี้ อ าศั ย เจตนาสุ จ ริ ต ในการ
สื่อสารความจริง และพยายามเลี่ยงการสื่อสารใน
ลั ก ษณะที่ ช วนให้ ผู ้ อื่ น เข้ า ใจผิ ด หรื อ สื่ อ สารใน
ลักษณะหลอกลวง ความซือ่ สัตย์ในสิง่ ทีส่ อื่ สารทีจ่ ะ
ท� ำ ให้ เ ชื่ อ ได้ ว ่ า เป็ น ความซื่ อ สั ต ย์ จ ริ ง จะต้ อ ง
ประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 3 ประการต่อไปนี้
		 (1)  เต็มไปด้วยความจริง การสือ่ สาร
ทีเ่ ต็มไปด้วยความจริงจะป้องกันไม่ให้เกิดการเสนอ
ข้อเท็จจริงที่ผิดหรือเป็นการสื่อสารที่เป็นเท็จไปได้
“เจตนา” (intent) เป็ น ความแตกต่ า งที่ ส� ำ คั ญ
ระหว่ า งความเป็ น สั ต ย์ จ ริ ง กั บ ตั ว ความจริ ง เอง
การท�ำผิดพลาดไม่ใช่เป็นสิง่ เดียวกันกับการเป็นคน
พู ด เท็ จ ถึ ง แม้ ว ่ า ความผิ ด พลาดในเรื่ อ งความ
ซื่อสัตย์ยังคงสามารถสร้างความเสียหายให้แก่
ความไว้วางใจก็ตาม ตราบเท่าที่มันมีหลักฐานที่
แสดงถึงข้อพินิจฉัยของผู้สื่อสารเอง
		 (2)  ความจริงใจหรือความไม่หลอก
ลวง พันธกรณีของความจริงใจจะช่วยป้องกันการก
ระท�ำที่ไม่พึงปรารถนาทั้งปวงได้ อาทิเช่น การพูด
ความจริงแต่เพียงครึ่งเดียว การพูดผิดกาลเทศะ
หรือการสงบเงียบเพือ่ ให้ผฟู้ งั เชือ่ ในสิง่ ทีไ่ ม่จริงหรือ
ชวนให้เข้าใจผิด
		 (3) ความตรงไปตรงมา ในการ
เกีย่ วข้องสัมพันธ์ตา่ ง ๆ ทีม่ คี วามคาดหวังแห่งความ
ไว้วางใจให้ท�ำสิ่งใด ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้น
ความซื่อสัตย์จะต้องมีควบคู่ไปกับความตรงไป
ตรงมาและความเปิดเผย ซึ่งสิ่งเหล่านี้บังคับให้เรา
ต้องให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจแก่ผู้อ่ืนที่ต้องการ
จะได้ข้อมูลจากเรา
		 ความซือ่ สัตย์ในด้านความประพฤติ
ท�ำให้เราไม่ขโมย ไม่ขี้โกง ไม่หลอกลวง และไม่ใช้

เล่ ห ์ เ หลี่ ย มที่ เ ลวร้ า ยต่ า ง ๆ การขี้ โ กงเป็ น สิ่ ง ที่
เลวร้ายที่น�ำไปสู่ความซื่อสัตย์ เพราะผู้ที่ขี้โกงนั้น
ไม่เพียงแต่จะหลอกลวงผู้อื่น แต่ยังเอาเปรียบผู้อื่น
ที่ไม่เป็นคนขี้โกงเหมือนเขา ความขี้โกงเป็นการ
ละเมิด “ความไว้วางใจ” (trust) และ “ความยุตธิ รรม”
(fairness) การโกหกทั้งหมดเป็นการกระท�ำที่ไม่
ซื่ อ สั ต ย์ แต่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารโกหกทั้ ง หมดจะผิ ด หลั ก
จริยธรรมบางครัง้ บางคราว การกระท�ำทีไ่ ม่ซอื่ สัตย์
ไม่ถอื ว่าผิดหลักจริยธรรมเลย เช่น กรณีตำ� รวจโกหก
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
สืบราชการลับหรือโกหกต่ออาชญากรหรือผู้ก่อ
การร้ายเพื่อช่วยชีวิตของประชาชนไว้
		 ความซือ่ สัตย์สจุ ริต (Integrity) ค�ำว่า
“Integrity” มาจากค�ำว่า “Integer” ซึ่งหมายถึง
“หนึ่งเดียว” หรือ “ทั้งหมด” (wholeness) อันนี้
หมายความว่าไม่มีสิ่งที่แบ่งแยกในชีวิตของบุคคล
ที่มีจริยธรรม ไม่มีความแตกต่างในลักษณะที่เขา
ท�ำการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ ไม่มีความ
แตกต่างในลักษณะการปฏิบัติท่ีท�ำงานและที่บ้าน
ไม่มคี วามแตกต่างในการปฏิบตั ใิ นทีส่ าธารณะและ
ในสถานที่อยู่ตามล�ำพัง (Henry, 2004).
ศัตรูทเี่ ป็นท�ำลายไม่ให้บคุ คลมีความซือ่ สัตย์
มีอยู่อย่างน้อย 4 ประการ คือ (1) ผลประโยชน์ของ
ตน (self – interest) - สิง่ ทีต่ นต้องการ สิง่ ทีต่ นอยาก
จะได้ (2) การคุม้ ครองปกป้องตน (self – protection)
– สิ่งที่บุคคลไม่ต้องการ (3) การหลอกลวงตัวเอง
(self – deception) – การปฏิ เ สธไม่ ม องหรื อ
พิจารณาสถานการณ์ให้ชัดเจน (4) ความถูกต้อง
ชอบธรรมแห่งตน (self – righteousness) - การมี
ทัศนคติแบบ “เป้าหมาย” เป็นตัวก�ำหนด “มรรควิธ”ี
ความเชื่อถือได้ (Reliability) (การรักษาค�ำมั่น
สัญญา) เมื่อเราให้ค�ำมั่นสัญญากับผู้ใดหรือสร้าง
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ความผูกพันเท่ากับว่า เราสร้างมาตราฐานทาง
กฎหมายให้ผู้อื่นเชื่อว่า เราต้องท�ำอะไรบางอย่าง
ตามที่ท�ำสัญญากันไว้ เราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้
ถูกต้องตามหลักคุณธรรมที่อยู่เหนือข้อผูกพันทาง
กฎหมาย มิติทางด้านจริยธรรมในเรื่องการรักษา
ค�ำมั่นสัญญา บังคับให้เราต้องมีความรับผิดชอบ
ที่ จ ะต้ อ งพยายามตอบสนองต่ อ ความผู ก พั น
นั้นให้ได้ เนื่องจากการรักษาค�ำมั่นสัญญาเป็น
คุณลักษณะส�ำคัญของความไว้วางใจ (trustworthiness)
จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงข้อแก้ตัว
ต่าง ๆ ทีท่ ำ� โดยความไม่บริสทุ ธิใ์ จ เพียงเพือ่ หลีกเลีย่ ง
การไม่ปฏิบัติตามสัญญา ยิ่งกว่านั้น เราจะต้องไม่
สร้ า งความผู ก พั น ในลั ก ษณะที่ ไ ม่ ฉ ลาด นั้ น ก็
หมายความว่าก่อนทีจ่ ะให้คำ� มัน่ สัญญาใด ๆ กับใคร
เราต้องพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนว่า เราจะท�ำ
ตามสัญญานั้นได้หรือไม่ ประการสุดท้าย เราอย่า
ท�ำสัญญาทีม่ ลี กั ษณะคลุมเครือ เมือ่ ท�ำสัญญา เรา
ต้องมั่นใจว่า ผู้ที่ท�ำสัญญากับเรานั้นมีความเข้าใจ
ค�ำมั่นสัญญาของเราอย่างถูกต้องเต็มที่แล้ว
		 ความจงรักภักดี (Loyalty) ความจงรัก
ภั ก ดี เ ป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบเชิ ง คุ ณ ธรรมที่ พิ เ ศษ
อย่างหนึง่ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครองผลประโยชน์
ของบุคคลหรือองค์การบางพวกบางกลุม่ หน้าทีอ่ นั
นี้อยู่เหนือพันธกรณีธรรมดาที่เราทุกคนมีร่วมกับ
ผู้อื่น (เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง สามี – ภรรยา
นายจ้างกับลูกจ้างและความสัมพันธ์กับประเทศ
ชาติ ความสัมพันธ์เหล่านี้จะช่วยสร้างความคาด
หวังให้เรามีความจงรักภักดีและมีการอุทิศตนต่อ
บุคคลหรือองค์การที่เรามีความสัมพันธ์อยู่
		 ข้ อ จ� ำ กั ด ที่ มี ต ่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี
ความจงรักภักดีเป็นสิ่งที่มีลักษณะที่ยุ่งยากหรือ
มีกลเม็ดอยู่ด้วย เช่น เป็นเรื่องธรรมดามาก ๆ ที่
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เพื่อนฝูงบางคน หรือนายจ้างทั้งหลายจะเรียกร้อง
ผลประโยชน์ ห รื อ สิ ท ธิ พิ เ ศษต่ า ง ๆ เหนื อ ผู ้ อื่ น
ซึง่ ผิดหลักจริยธรรมทีเดียว ในขณะเดียวกันบางคน
อาจจะกลั่นแกล้งหลอกลวงว่ามีความจงรักภักดี
เมื่อความสัมพันธ์ที่มีอยู่ต่อไปนั้น จะเป็นผลท�ำให้
เขาได้รับผลประโยชน์บางอย่างอย่างมาก
		 การจัดล�ำดับความส�ำคัญของความ
จงรักภักดี เนือ่ งจากมีเอกัตบุคคลและกลุม่ มากมาย
ที่อ้างความจงรักภักดีที่มีต่อเรา เป็นไปไม่ได้ที่เรา
จะให้เกียรติพร้อม ๆ กันกับทุกคนหรือทุกกลุ่ม
ดังนั้นเราจ�ำเป็นต้องจัดล�ำดับการให้ความส�ำคัญ
โดยอาศัยเหตุผลบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ในเรือ่ งชีวติ
ส่วนตัวคนเราส่วนมากจะให้ความส�ำคัญอย่าง
สู ง สุ ด ต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ ความสั ม พั น ธ์ ข อง
ครอบครัว กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นความสมเหตุ
สมผลและถูกต้องตามหลักจริยธรรมอย่างยิ่งที่เรา
จะต้ อ งให้ ค วามส� ำคั ญ ต่ อ การเอาใจใส่ ดู แ ลผล
ประโยชน์ของบุตรของเรา ของพ่อแม่ของเรา และ
ของคู่สมรสของเรา และให้ความส�ำคัญต่อความ
จงรักภักดีตอ่ บุตรหลานของคนอืน่ ๆ ของเพือ่ นบ้าน
และของเพื่อนร่วมงานน้อยกว่า
		 การคุ้มครองป้องกันในเรื่องข้อมูล
ทีเ่ ป็นเรือ่ งลับ หน้าทีข่ องความจงรักภักดีเรียกร้อง
ต้องการให้เราต้องรักษาความลับบางอย่างทีเ่ ราได้
เรียนรู้อย่างลับ ๆ ว่า บางสิ่งบางอย่างจะเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอกไม่ได้โดยเด็ดขาด
		 การหลีกเลี่ยงในเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน พนักงานและข้าราชการจ�ำเป็นต้องมี
ความรับผิดชอบในเรื่องการตัดสินใจต่าง ๆ ที่ท�ำ
โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ แฝงอยู่ หรือ
ท�ำโดยอาศัยระบบคุณธรรมนัน่ เอง ทีต่ อ้ งท�ำเช่นนัน้
ก็เพื่อจะสร้างและรักษาความไว้เนื้อเชื่อใจหรือ
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ความศรัทธาของประชาชนผู้ใช้บริการของรัฐให้
คงอยู่อย่างคงทนถาวร (สถิตย์ นิยมญาติ, 2556)
2. ความเคารพ (Respect)
		 วิธีการให้การเคารพต่อผู้อื่นมีความ
หลากหลายแต่ ที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ ก็ คื อ เราต้ อ ง
ให้การเคารพในคุณค่า (worth) ของผูอ้ นื่ รวมทัง้ ของ
เราเอง ไม่ใช่เป็นหน้าที่เชิงจริยธรรมที่เราจะต้อง
ให้การเคารพหรือให้การยกย่องต่อคนทุกคน แต่มนั
เป็นพันธกรณีในเชิงคุณธรรม (morally obligation)
ที่ เ ราจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ่ อ ทุ ก คน ด้ ว ยความเคารพ
โดยไม่ค�ำนึงถึงว่า บุคคลเหล่านั้นจะเป็นใครและ
เขาได้ทำ� อะไรบ้าง -ถึงแม้วา่ บุคคลนัน้ ไม่ควรค่าแก่
การให้ความเคารพก็ตามทั้งนี้เนื่องจากเราเป็น
มนุษย์เหมือนกัน เรามีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ท� ำ ให้ ดี ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท� ำ ได้ ใ นทุ ก สถานการณ์
ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
คนที่เลวร้ายที่สุดก็ตาม
		 ความเคารพจะมุ่งเจาะไปที่พันธกรณี
เชิ ง คุ ณ ธรรมที่ ใ ห้ คุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี แ ก่ บุ ค คล
การเคารพจะช่วยป้องกันไม่ให้มีการท�ำการรุนแรง
ไม่ท�ำให้ผู้อื่นเสียหน้าเสียตาและช่วยป้องกันการ
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น การเคารพจะสะท้อนให้เห็น
ถึงคุณลักษณะต่อไปนี้ เช่น ความมีอารยธรรม
ความสุภาพ ความมีศักดิ์ศรี ความสามารถที่จะ
ตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง ความอดทน และการรู้จัก
ให้การยอมรับต่ออืน่ (Van Camp, Julie (.et al., 2011)
		 ความมีอารยธรรม ความสุภาพ และ
ความมีความเป็นผู้ดี ผู้ที่มีความเคารพ จะเป็น
ผูร้ บั ฟังผูอ้ นื่ อย่างสนใจจะปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ นื่ ในลักษณะ
เกรงใจ ปฏิบัติตามแนวคิดเกี่ยวกับรสนิยมและ
ความถูกต้องเหมาะสมทีเ่ ป็นทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไป
และจะต้องไม่หันไปใช้วิธีการข่มขู่ คุกคาม และวิธี

การรุนแรงใด ๆ ยกเว้นในกรณีพิเศษจริง ๆ เช่น
ในกรณีที่ท�ำเพื่อการสอนระเบียบวินัย การรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการรักษาความ
ยุติธรรมทางสังคม เป็นต้น
		 ความเป็นอิสระในการตัดสินใจโดย
ตนเอง ผู้มีจริยธรรมจะใช้อ�ำนาจส่วนตัว อ�ำนาจ
ทางการและอ�ำนาจในการบริหารจัดการในลักษณะ
ที่ท�ำให้ผู้อื่นได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เขา
ต้องการ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การด�ำเนินชีวิตของเขา
		 ความอดทน (Tolerance) ผูม้ จี ริยธรรม
จะยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และความ
เชื่อความศรัทธาของบุคคลโดยไร้ความมีอคติใด ๆ
ตลอดจนพิจารณาตัดสินผูอ้ นื่ โดยดูจากเนือ้ หาสาระ
ในลักษณะอุปนิสัยของผู้นั้น
3. ความรับผิดชอบ (Responsibility)
		 ชี วิ ต มนุ ษ ย์ เ ราเต็ ม ไปด้ ว ยทางเลื อ ก
ต่ า ง ๆ มากมาย การเป็ น ผู ้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
หมายถึง การดูแลควบคุมทางเลือกของเราและชีวติ
ของเรา ตลอดจนหมายถึง การรับผิดชอบในสิ่งที่
เราท� ำ และรั บ ผิ ด ชอบในฐานะที่ ว ่ า เราเป็ น ใคร
ทั้งยังหมายถึง การยอมรับในสิ่งที่เราท�ำ และสิ่งที่
ไม่ได้ท�ำ
		 ความรั บ ผิ ด ชอบสร้ า งข้ อ เรี ย กร้ อ ง
ต้องการให้แก่เรา กล่าวคือ มันก�ำหนดหน้าที่ให้เรา
ท�ำในสิ่งที่เราสามารถจะท�ำ ไม่ใช่เป็นเพราะเราได้
รับค่าจ้างค่าตอบแทน หรือเป็นเพราะเราจะได้รับ
ความเดือดร้อนบางอย่าง ถ้าเราไม่ท�ำ แต่เป็น
เพราะมันเป็นพันธกรณีของเราทีเ่ ราจะต้องท�ำ
สาระส�ำคัญของความรับผิดชอบก็คอื ความรูส้ กึ ตัว
หรือรู้สึกส�ำนึกถึงสมรรถนะของเราที่จะคิดอย่างมี
เหตุผลและตระหนักรูว้ า่ ความมีอสิ ระเสรีทจี่ ะเลือก

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

ในสิ่ ง ที่ เ ป็ น ไปในลั ก ษณะที่ ถู ก ต้ อ งตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ผู้มีจริยธรรม
จะต้องมีความรับผิดชอบโดยมีผู้อื่นตรวจสอบได้
(accountable) เพียรพยายามแสวงหาความเป็น
เลิศ และรูจ้ กั ควบคุมตนเอง (self – restraint) กล่าว
อีกนัยหนึง่ ก็คอื เขาจะต้องแสดงความสามารถทีจ่ ะ
ตอบสนองต่อความคาดหวังในการปฏิบัติงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ของเขา
		 ความรับผิดชอบโดยมีผู้อื่นตรวจ
สอบ (Accountability) ผู้มีความรับผิดชอบชนิดนี้
ไม่ได้เป็นเหยื่อของใคร และไม่พยายามเปลี่ยน
ค�ำต�ำหนิติเตียนไปสู่ผู้อื่น ตลอดจนไม่เอาความดี
ความชอบของผู้อื่นมาเป็นของตน เขาจะพิจารณา
ถึงผลทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการกระท�ำหรือพฤติกรรม
ของเขา เขายอมรับถึงการร่วมมือร่วมใจเพือ่ เอาชนะ
ความชั่วทั้งปวง เมื่อไม่มีใครจัดการกับมัน เขาเป็น
ผู้น�ำโดยการท�ำตนเป็นตัวอย่าง (He leads by
example.)
		 การแสวงหาความเป็นเลิศ (Pursuit
of Excellence) การแสวงหาความเป็นเลิศ หรือ
การปฏิบตั ใิ ห้ดที สี่ ดุ เป็นจริยธรรมมิตหิ นึง่ เมือ่ ผูอ้ นื่
พึ่งอาศัย ความรู้ ความสามารถ หรือความตั้งใจ
ของเราเพื่อที่เขาจะได้ท�ำงานให้ปลอดภัยและมี
ประสิทธิผล
		 - ความขยันขันแข็ง การท�ำผิดไม่อาจ
จะถื อ ได้ ว ่ า เป็ น การท� ำ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
จริยธรรมเสียทีเดียว หรือต�่ำต้อยด้อยกว่า “ความ
เป็นเลิศ” แต่มพี นั ธกรณีทถี่ กู ต้องตามหลักคุณธรรม
ในการทีบ่ คุ คลได้พยายามท�ำอย่างดีทสี่ ดุ ขยันขันแข็ง
อย่ า งที่ สุ ด มี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ มี ค วามรอบคอบ
มีความพร้อม และมีความรอบรู้ในการปฏิบัติงาน
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		 - ความวิรยิ ะอุตสาหะ ผูร้ บั ผิดชอบจะ
ท�ำงานแล้วเสร็จ สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง
ได้ แทนที่จะยอมแพ้ต่อมันอย่างง่าย ๆ และใช้ข้อ
แก้ตัวต่าง ๆ เพื่อเลี่ยงการท�ำงาน
		 - การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Continuous Improvement) ผู้มีความรับผิดชอบ
จะเป็นผู้เพียรพยายามเสาะแสวงหาวิธีการต่าง ๆ
ที่ท�ำให้การปฏิบัติงานของเขาดีขึ้นเรื่อย ๆ
		 การควบคุมตัวเอง (Self – Restraint)
ผู้มีความรับผิดชอบจะรู้จัก ควบคุมตัวเองระงับ
ยับยั้งกิเลสและการแสดงออกซึ่งสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ
(เช่น กามตัณหา ความเกลียดชัง ความตะกละ
ความละโมบโลภมาก เป็นต้น) การระงับยับยัง้ ไม่ทำ�
หรื อ ไม่ แ สดงออกในสิ่ ง เหล่ า นี้ ก็ เ พื่ อ ความเป็ น
ผู้มีเหตุผล เพื่อความรอบคอบ และเพื่อการปฏิบัติ
หน้าทีใ่ ห้เป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่ผอู้ นื่ และไม่จำ� เป็นต้อง
คิดว่าจะต้องเอาชนะในสิ่งที่ตนต้องการได้เสมอ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะใช้วิธีที่ดีหรือไม่ดี
ก็ตาม
4. ความถูกต้องสมเหตุสมผล (Fairness)
		 คนส่วนใหญ่มคี วามเห็นพ้องต้องกันว่า
“ความถู ก ต้ อ งสมเหตุ ส มผล” (fairness) และ
“ความยุตธิ รรม” (justice) เป็นเรือ่ งของความคงเส้น
คงวา (consistency) ความเสมอภาค (equality)
ความไม่อคติลำ� เอียง (impartiality) ความมีสดั ส่วน
ทีเ่ หมาะสม ความเปิดเผย และกระบวนการพิจารณา
ที่เหมาะสม คนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่เป็นการถูกต้อง
เหมาะสมที่จะจัดการกับเรื่องต่าง ๆ ที่เหมือน ๆ กัน
ในลักษณะที่ไม่คงเส้นคงวาหรือในลักษณะที่ตรง
กั น ข้ า ม คนส่ ว นใหญ่ เ ชื่ อ ว่ า ไม่ เ ป็ น การถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมในการที่จะท�ำการลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วน
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กั บ ความรุ น แรงของการกระท� ำ ผิ ด นอกจากนี้
คนส่วนมากแทบจะไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่า
ความถูกต้องเหมาะสม เป็นความคิดที่ยุ่งยากและ
มีเลห์เพทุบายบางอย่างที่อยู่ภายใต้การอภิปราย
ถกเถียงทางกฎหมาย และเป็นเรือ่ งของการตีความ
ทางกฎหมายมากกว่ า เป็ น เรื่ อ งของจริ ย ธรรม
ถึงแม้ว่าใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ แต่ในแง่ของ
ความจริง “ความถูกต้องเหมาะสม” (fairness) เป็น
ขอบข่ายที่สูงสุดของผลลัพธ์ที่มีเหตุผลอันสมควร
ในเชิงคุณธรรม
		 กระบวนการ (Process) ในการตัดสิน
กรณีพิพาทต่าง ๆ หรือการแบ่งทรัพยากรต่าง ๆ
การที่บุคคลจะด�ำเนินการเพื่อท�ำการวินิจฉัยเป็น
สิ่งที่ส�ำคัญยิ่ง บางคนต้องผิดหวังกับผลการตัดสิน
ที่ออกมา บุคคลที่ยึดในความถูกต้องเหมาะสม
จะพินจิ พิจารณาอย่างรอบคอบเพือ่ ใช้กระบวนการ
ทีเ่ ปิดเผย โดยไม่มคี วามอคติลำ� เอียงไปทางฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง และท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน
ข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการตัดสินใจ ผู้ที่ยึดในความ
ถูกต้องเหมาะสม จะไม่รอคอยให้ความจริง (truth)
วิ่ ง เข้ า มาหาตน แต่ เ ขาจะพยายามหาข้ อ มู ล
ที่เกี่ยวข้องให้ได้และค้นหาแนวทรรศนะที่ขัดแย้ง
กันก่อนทีจ่ ะท�ำการตัดสินใจต่าง ๆ ในเรือ่ งทีส่ �ำคัญ
		 ความไม่อคติล�ำเอียง (Impartiality)
การตั ด สิ น ต่ า ง ๆ ควรจะต้ อ งท� ำ โดยปราศจาก
การเลือกที่รักมักที่ชังหรืออคติใด ๆ
		 ความเสมอภาค (Equity) ผู ้ ที่ ยึ ด
ความถู ก ต้ อ งเหมาะสมต้ อ งการให้ เ อกั ต บุ ค คล
บริษัท หรือสังคม ท�ำการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่าง
ทันทีทันใด และท�ำด้วยความสมัครใจ เป็นการ
ไม่เหมาะสมอย่างยิง่ ทีจ่ ะถือโอกาสเอารัดเอาเปรียบ
ผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือโง่เขลาเบาปัญญากว่าตน

5. ความรัก ความเมตตา และความ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Caring)
		 ความรัก ความเมตตา และความเห็นอก
เห็นใจ เป็นหัวใจของจริยธรรม แทบเป็นไปไม่ได้
ที่คนเราจะเป็นห่วงเป็นใยต่อสวัสดิการของผู้อื่น
ถ้าเราไม่เป็นผู้มีความรัก ความเมตตาและความ
เห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ ตลอดจนมีจริยธรรมอย่างแท้จริง
		 อั น นี้ เ ป็ น เพราะว่ า ในท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว
จริยธรรมเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ถ้าเรา
อยู่คนเดียวในโลกนี้ เราก็ไม่จ�ำเป็นต้องมีจริยธรรม
และหัวใจเราจะจืดชืด แข็งกระด้างโดยไม่กอ่ ให้เกิด
ผลเสียหายต่อผู้ใดทั้งสิ้น
		 การรั ก มนุ ษ ยชาติ (humanity) นั้ น
มันง่ายกว่าการรักคนทั่วไป คนที่คิดว่าตัวเองมี
จริยธรรม แต่ขาดความรัก ความเมตตา และขาด
ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น มีความโน้มเอียงที่จะ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยมีผลประโยชน์บางอย่างแฝงอยู่
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ใช้ความมีจริยธรรม เป็น
เครื่องมือเพื่อให้ได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่าง เขาแทบ
จะไม่มีความรู้สึกผูกพันต่อการเป็นคนซื่อสัตย์และ
เป็นคนที่มีความจงรักภักดีแต่อย่างใด
		 ผู้ที่มีความรัก ความเมตตา และความ
เห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ (caring) ทีแ่ ท้จริงนัน้ จะมีความ
รู้สึกตอบสนองทางอารมณ์ต่อความเจ็บปวดของ
ผู้อื่น ต่อความผาสุกสมปรารถนาของผู้อื่น ในบาง
ครั้งบางคราว เราท�ำลายความรู้สึกต่อคนที่เรามี
ความรัก มีความเมตตาและมีความเห็นอกเห็นใจ
การท�ำการตัดสินใจบางอย่างถึงแม้จะถูกต้องตาม
จริยธรรมอย่างเต็มทีก่ ย็ งั ก่อให้เกิดอันตรายต่อผูอ้ นื่
แต่อย่างไรก็ดีเราต้องมีสติหรือจิตส�ำนึกที่จะไม่ท�ำ
อันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อผู้อื่นเกินกว่า
ความจ�ำเป็น ในขณะที่เราปฏิบัติหน้าที่ของเรา
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		 รูปแบบของความรัก ความเมตตา และ
ความเห็ น อกเห็ น ใจผู ้ อื่ น ที่ อ ยู ่ ใ นระดั บ สู ง สุ ด ก็
ได้แก่ “การมีเมตตากรุณา” นั่นเอง สิ่งนี้ที่เรียกว่า
“การท�ำความดีเพือ่ กลุม่ หรือเพือ่ ส่วนรวม” (altruism)
ซึ่ ง ไม่ ค วรจะไปสั บ สนกั บ “การช่ ว ยการกุ ศ ล”
เชิงกลยุทธ์หรือการช่วยการกุศล เพือ่ สร้างผลประโยชน์
บางอย่างให้แก่ตน อันนี้ถือว่าเป็นฉ้อฉลชนิดหนึ่ง
ทีเดียว
6. ความเป็นพลเมือง (Citizenship)
		 ความคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดี
ได้แก่ การมีคณ
ุ งามความดีและปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
ที่ถูกบัญญัติใช้ในกฎหมายว่าเราควรจะประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างไร ในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ
ประเทศ พลเมืองที่ดีจะต้องรู้กฎหมายและปฏิบัติ
ตามกฎหมายของบ้านเมือง แค่นั้นยังไม่เป็นการ
เพียงพอ พลเมืองที่ดี จะติดตามข่าวสารบ้านเมือง
เป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ เพือ่ จะได้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดขี นึ้
และได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นสมาชิก
ของสังคมที่ปกครองแบบประชาธิปไตยและนอก
เหนือจากการเคารพกฎหมาย การรายงานข่าว
อาชญากรรม การเลือกตั้ง และการเสียภาษีแล้ว
พลเมืองที่ดีจะต้องปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
โดยการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการพยายาม
เอาของทีใ่ ช้แล้ว กลับมาท�ำให้ใช้ใหม่ได้อกี (recycling)
การก�ำจัดสิ่งที่ถูกทิ้งเรี่ยราดกระจัดกระจายตาม
ถนนหนทางหรือตามสถานที่ต่าง ๆ และพลเมือง
ที่ดีไม่ควรจะเอาอะไรจากสังคมมากไปกว่าสิ่งที่ให้
แก่สังคม
		 เมื่อเรากล่าวว่าบางสิ่งบางอย่างเป็น
หน้ า ที่ ข องความเป็ น พลเมื อ งดี เราหมายถึ ง ว่ า
การไม่ท�ำหน้าที่นั้นเป็นคนที่ไม่มีจริยธรรม อันนั้น
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อาจจะเป็ น การพู ด กล่ า วหารุ น แรงและไม่ ค ่ อ ย
ถูกต้องนัก ถ้าบุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นคนที่มี
ความซื่อสัตย์ มีความรักมีความเมตตาและเห็นอก
เห็นใจผูอ้ นื่ และมีความรับผิดชอบ ถ้าบุคคลประพฤติ
ปฏิ บั ติ ต นในลั ก ษณะที่ ต รงข้ า มกั บ สิ่ ง เหล่ า นี้
นัน่ แหละจึงถือได้วา่ ผูน้ นั้ มีความผิดพลาดบกพร่อง
ในด้านจริยธรรม แน่นอนที่สุดเราไม่จ�ำเป็นต้อง
ชื่นชมผู้ที่คิดถึงแต่เรื่องของตัวเอง ท�ำอะไรเพียง
เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือเป็นคนเกียจคร้าน
ไม่คอ่ ยท�ำการท�ำงานอะไรเลย ผูน้ นั้ ทีจ่ ริงเป็นพลเมือง
ในนามเท่านั้นเอง
		 อย่างไรก็ดี เราต้องพยายามแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่า งสิ่งที่เ ป็นอาณัติปกครอง
ที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและสิ่งที่เป็นเพียง
สิ่งที่น่าพึงปรารถนาและควรค่าแก่การเลียน
แบบเอาอย่างออกจากกันเพราะทั้งสองอย่าง
ไม่เหมือนกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พลเมืองทุกคน
มีอิสรเสรีที่จะด�ำเนินชีวิตตามวิถีทางของตัวเองได้
อย่างมากทีเดียว ถึงแม้ว่าจะด�ำเนินชีวิตในสภาพ
ที่โดดเดี่ยวเพียงใดก็ตาม ซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมประชาธิปไตยทัง้ หลาย
		 สมควรอย่างยิ่งที่พนักงานของรัฐ
และพนั ก งานควรจะมี อุ ป นิ สั ย ที่ ดี แ ละน� ำ
คุ ณ ลั ก ษณะของอุ ป นิ สั ย ที่ ดี ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของประเทศ
ในขณะเดียวกันไม่ควรจะละเลยเพิกเฉยต่อ
การน� ำ เอาคุ ณ ลั ก ษณะทางด้ า นอุ ป นิ สั ย ของ
คนธรรมดาสามัญชนไปใช้ประกอบด้วย ในทีส่ ดุ
ผู้น�ำไปปฏิบัติจะได้เชื่อว่า “เป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม เป็นผูบ้ ริหารและพนักงานทีด่ ขี องรัฐและ
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษากระบวนการตัดสินใจรับงานและปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจ
รับงานของผูส้ อบบัญชีในประเทศไทย โดยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึกผูส้ อบบัญชี จ�ำนวน 12 คน การน�ำเสนอเป็น
งานวิจยั เชิงคุณภาพ ผลการวิจยั พบว่า 1. การตัดสินใจรับงานของผูส้ อบบัญชีแต่ละประเภท เมือ่ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีแต่ละประเภทมีมุมมองที่แตกต่างกัน โดยแบ่ง
ประเภทได้ ดังนี้ ผู้สอบบัญชีที่รับงานจากส�ำนักงานบัญชี ผู้สอบบัญชีที่รับจากส�ำนักงานสอบบัญชี และ
ผูส้ อบบัญชีอสิ ระ 2. ด้านกระบวนการตัดสินใจ พบว่า ผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 ประเภท มีความโปร่งใสในการท�ำงาน
มีความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจในการท�ำงานและสามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบวิชาชีพได้โดยอิสระ
ไม่อยู่ภายใต้การบังคับ ท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีความซื่อตรงต่อวิชาชีพ ขั้นตอนความหวังต่อ
การรับงานสอบบัญชีในครัง้ ต่อไป หากผูส้ อบบัญชีประทับใจการรับงานนัน้ ต้องมีความถูกต้องและปราศจาก
ความเสี่ยงตามมุมมองที่ผู้สอบบัญชีประเมินว่าคุ้มค่ากับราคาค่าสอบบัญชีที่ยอมรับได้ และ 3. ปัจจัยที่ส่ง
ผลกระทบต่อการตัดสินใจรับงานของผูส้ อบบัญชี พบว่า ผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 ประเภท พิจารณาความเสีย่ งก่อน
การตัดสินใจรับงานสอบบัญชีเพื่อลดตรวจสอบจากสภาวิชาชีพและปริมาณงาน ซึ่งมีปัจจัยที่แตกต่างกัน
ดังนี้ 1) ผูส้ อบบัญชีทรี่ บั งานส�ำนักงานบัญชี ปัจจัยลักษณะส�ำนักงานบัญชี 2) ผูส้ อบบัญชีทรี่ บั งานส�ำนักงาน
สอบบัญชี ปัจจัยลักษณะทีมงาน และ3) ผู้สอบบัญชีอิสระ ปัจจัยลักษณะธุรกิจ ซึ่งผู้สอบบัญชี 3 ประเภท
สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจเลือกเชิงอธิบายและเชิงระบบต่อการเลือกอย่างมีเหตุมีผลในการวิจัยใน
ครั้งนี้ ซึ่งท�ำให้ปัจจัยส�ำคัญดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจรับงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย
และน�ำไปสูก่ ารพิจารณาปัจจัยก�ำหนดราคาและความเต็มใจรับค่าสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีในล�ำดับต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ทฤษฎีการตัดสินใจ, การตัดสินใจรับงานของผูส้ อบบัญชี, กระบวนการรับงานของผูส้ อบบัญชี
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ABSTRACT
The objectives of the research were to investigate the decision making process in accepting
audit engagement of the accounting auditor individuals in Thailand, as well as to explore the
factors influencing their consideration before accepting audit engagement. The tool for data
collection was In-Depth Interview. Key informants included 12 auditors. It was a quantitative
research conducted as a case study. The findings were discovered as follows: (1) through the
perspectives of auditors in Thailand, the unique attributes of the procedure of decision making
from each category of the auditors were defined, as well as some difference among them was
also underlined. There were 3 sources for accepting the audit engagement, including accounting
firms, audit firms, and each individual. (2) Regarding decision making procedure in accepting the
audit engagement, it was found that the determination and the performance of the auditors and
other accounting professions were based on transparency, independency, honesty, prejudice
and fairness. Whether to continue the audit engagement next time, the auditors considered from
the impression of the audit engagement from previous times, the audit quality adhering with the
conventional standards, free-risk taking, as well as reasonable compensation. (3) The factors
influencing the decision making were varied from each category. It was found that the three types
of auditors considered the risk before deciding to take the audit to reduce the audit from the
professional council and word load factors. For category 1: engagement accepted from the source
of accounting firms, the factor was the sizes of the firms. For category 2: engagement accepted
from the source of audit firms, the factor which was personal readiness. For category 3: engagement
accepted from each individual auditor, the factor was business types. The theoretical concepts
of the working performance of those three categories were consistent with both descriptive decision
making theories, and systematic decision making theories. Therefore, it could be implied that the
influencing factors found in the study tended to help predict the pricing determination and the
willingness to accept audit engagement of the auditors.
Keywords: decision making theories, decision making of accounting auditors, the process of
consideration on job acceptance.
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บทน�ำ
สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน
มีธุรกิจเกิดขึ้นใหม่เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งท�ำให้เกิด
ความหลากหลายและความซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ใน
ทางการค้าและการจัดท�ำบัญชี ซึ่งส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นต่องบการเงินของผู้ใช้งบการเงิน ดังนั้นผู้ใช้
ข้อมูลทางการเงินย่อมต้องการความมัน่ ใจในข้อมูล
ดังกล่าว การพิจารณารับงานสอบบัญชีจึงมีความ
ส�ำคัญต่อผู้สอบบัญชีเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าผู้สอบ
บัญชีตัดสินใจรับงานตรวจสอบบัญชีของกิจการ
ที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้บริหารบิดเบือนข้อเท็จจริง
ในรายงานทางการเงิน ผูส้ อบบัญชีกจ็ ะมีความเสีย่ ง
ในงานสอบบั ญ ชี ม ากขึ้ น อี ก ด้ ว ย การตั ด สิ น ใจ
ตอบรับงานจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก โดยเบื้องต้น
ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาการตัดสินใจรับงานที่ไม่มี
ความเสี่ยงและความซับซ้อนทางธุรกิจมาก อีกทั้ง
ความตั้ ง ใจบิ ด เบื อ นข้ อ เท็ จ จริ ง ในรายงานทาง
การเงินและการประเมินความเสี่ยงตามลักษณะ
ของธุรกิจหรือกิจการว่าจะสามารถวางแผนและ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
รับงานสอบบัญชีให้น้อยลงได้หรือไม่ หากผู้สอบ
บั ญ ชี ป ระเมิ น ความเสี่ ย งจากปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีนั้นได้
(Kamyarat Rodruang, Piyawan Junrat and
Chatmongkon Wongrathanandha, 2016)
บทบาทการตัดสินใจเริม่ ได้รบั ความส�ำคัญ
มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ดังนั้น ตามกระบวนการตัดสินใจเลือกของมนุษย์
ต่อความพยายามเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และ
ความพยายามหยัง่ รูถ้ งึ จิตใจของมนุษย์ทมี่ อี ทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกภายใต้การพิจารณาพฤติกรรม
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และคุณลักษณะของบุคคลต่อปรากฏการณ์การ
ตัดสินใจเลือกซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดของ
มนุษย์และปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
รอบแวดล้อมประกอบการตัดสินใจ แง่มุมมองการ
ตัดสินใจจึงได้แก่ มนุษย์ใช้ดุลยพินิจถึงความเป็น
ไปได้ของกิจกรรมเพือ่ การพิจารณาก่อนการตัดสินใจ
เลือกมากกว่า 1 ข้อ ประการที่สอง การคาดการณ์
ถึงเหตุการณ์ในอนาคต มีผลต่อระดับความมั่นใจ
ต่อการตัดสินใจ ประการสุดท้าย ผลการตัดสินใจ
เลือกสะท้อนพฤติกรรมมนุษย์ คุณค่าของมนุษย์
และเป้าหมายทีต่ ดั สินใจเลือก การพิจารณารับงาน
สอบบัญชี ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความเสีย่ งของผูส้ อบได้
(Asare,1994) และ (Huss & Jacobs,1991)
การวิ จั ย นี้ จึ ง สนใจศึ ก ษากระบวนการ
ตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย
และปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจรั บ งานของ
ผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย โดยวิธี
การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ร ายบุ ค คล
การเก็บข้อมูลเดือนมีนาคม 2561 ถึง พฤษภาคม
2561 ผลลัพธ์จากการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางให้กับ
ผู้สอบบัญชี สามารถก�ำหนดกระบวนการตัดสินใจ
รับงานสอบบัญชี และปัจจัยในการตัดสินใจรับงาน
สอบบั ญ ชี ซึ่ ง เป็ น การยกระดั บ มาตรฐานการ
ก�ำหนดราคาค่าสอบบัญชีและความเต็มใจจะรับ
ค่าสอบบัญชีให้เป็นทีย่ อมรับได้ (Johnstone,1997)
และ (Jean, 2004)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษากระบวนการตัดสินใจรับงาน
ของผู ้ ส อบบั ญ ชี ใ นประเทศไทยในรู ป แบบราย
บุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้สอบบัญชี
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2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจ
รับงานของผูส้ อบบัญชีของผูส้ อบบัญชีในประเทศไทย
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้สอบบัญชี
ค�ำถามน�ำวิจัย
1. ผู ้ ส อบบั ญ ชี มี ก ารรั บ งานสอบบั ญ ชี
อย่างไร
2. ผู ้ ส อบบั ญ ชี มี ก ระบวนการตั ด สิ น ใจ
รับงานอย่างไร
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับงาน
ของผู้สอบบัญชีมีอะไร
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
		 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาผูส้ อบบัญชี
รั บ อนุ ญ าต โดยใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
(In-Depth Interview) จ�ำแนกตามประเภทการรับงาน
สอบบัญชีอย่างละเท่า ๆ กัน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
		 ประเด็นการศึกษาศึกษากระบวนการ
ตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชี และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
ในประเทศไทย เพื่ อ สรุ ป ผลการสั ม ภาษณ์ แ ละ
น�ำตัวแปรที่เกี่ยวข้องมาท�ำการออกแบบสอบถาม
ในการวิจัยในครั้งถัดไป
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
		 งานวิจัยนี้จะท�ำการศึกษาเฉพาะของ
ผู้สอบบัญชีในประเทศไทยที่ยินยอมและเปิดเผย
ข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซด์ ส ภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ์เท่านั้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพือ่ เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ
รับงานสอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
อีกทัง้ ยังช่วยลดความเสีย่ งในการรับงานสอบบัญชี
2. เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้ประเมินมูลค่า
ทางการรับงานสอบบัญชีตามปัจจัยและคุณลักษณะ
ของลู ก ค้ า เพื่ อ ประเมิ น ราคาการให้ บ ริ ก ารงาน
สอบบัญชีต่อไป
กรอบแนวคิดกระบวนการตัดสินใจรับงานของ
ผู้สอบบัญชี
(1)  แนวคิดการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุ
มีผล ภายใต้ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกเชิงอธิบาย
และเชิงระบบต่อการเลือก การตัดสินใจในเชิงอธิบาย
จะเป็นองค์ประกอบเชิงจิตวิทยาของพฤติกรรมของ
ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ ส่วนการตัดสินใจเชิง
ระบบเป็นองค์ประกอบทางเลือกหลายช่องทางหรือ
หลายสถานการณ์อย่างมีเหตุมีผลต่อการตัดสินใจ
ในทีส่ ดุ ทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ จะเกิดจากความเป็นไปได้
ของผลลั พ ธ์ ที่ สู ง ที่ สุ ด นั่ น เอง (Goodwin and
Wright, 1998) กระบวนการการตัดสินใจเลือก
อย่างมีเหตุผลตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มี 3 ขัน้ ตอน
คือ ขัน้ ตอนแรกการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ถงึ การ
เปลี่ยนแปลง ขั้นตอนสองพิจารณาประเมินความ
ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และขั้นตอน
สุ ด ท้ า ยเลื อ กทางที่ เ หมาะสมและดี ที่ สุ ด เมื่ อ น� ำ
ความเป็ น ได้ แ ละความต้ อ งการของตนเองมา
พิจารณาร่วมกัน (Hastie and Dawers ,2001)
(2)  แนวคิ ด การตั ด สิ น ใจคาดหวั ง อรรถ
ประโยชน์ จากแนวคิดการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุ
มีผลมีการพัฒนาการศึกษากระบวนการตัดสินใจ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

เลือกโดยการพิจารณาทางเลือก และคุณค่าเพื่อ
ทางเลื อ กที่ เ หมาะสมของผลลั พ ธ์ โ ดยให้ ค วาม
ส�ำคัญกับการเลือกการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
ภายใต้ ก ารพิ จ ารณาคุ ณ ค่ า ของบุ ค คล และ
สถานการณ์ อ รรถประโยชน์ ข องบุ ค คล ผลคื อ
เกิ ด การคาดหวั ง ถึ ง อรรถประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ
(Hastie and Dawers ,2001) เมื่อมีการตีความ
ทฤษฎี ค วามคาดหวั ง อรรถประโยชน์ พิ จ ารณา
ถึง 2 แนวทางของการวิเคราะห์และสังเคราะห์
แนวทางการวิเคราะห์ต้องเลือกตามความชอบที่
เห็นอย่างชัดเจนของอรรถประโยชน์ของสินค้าและ
บริการ เมื่อสินค้าและบริการมีการใช้งาน แสดงให้
เห็นคุณภาพต่อสินค้าและบริการ จึงเป็นทางเลือก
ของผูต้ ดั สินใจ ส่วนแนวทางการสังเคราะห์ซงึ่ มีการ
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ ผู้ตัดสินใจ
ประเมิ น สถานการณ์ ก ารตั ด สิ น ใจเลื อ กทั้ ง
อรรถประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ หรื อ ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ
จากสินค้าและบริการตามความต้องการของผู้รับ
รวมถึงความเป็นไปได้ เมื่อน�ำมาพิจารณาเลือก
อย่างถีถ่ ว้ นของสองทางเลือกมาประกอบการตัดสินใจ
จึงน�ำไปสู่การพิจารณาเลือกในที่สุด
(3) แนวคิด การวางแผนงานสอบบัญชี
เป็ น การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ทั่ ว ไป และวิ ธี ก ารโดย
ละเอียดส�ำหรับลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต
ของการตรวจสอบทีค่ าดไว้ นัน่ คือ การวางแผนงาน
สอบบั ญ ชี หมายถึ ง การก� ำ หนดของเขตการ
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ปฏิบตั งิ าน วิธกี าร และเวลาทีจ่ ะใช้ในการตรวจสอบ
เพื่อรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยผู ้ ส อบบั ญ ชี ค วรวางแผนการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบงบการเงินให้มีประสิทธิภาพและทันต่อ
เหตุการณ์ (Nipan and Sillapaporn , 2016)
(4) แนวคิดการพิจารณารับงานสอบบัญชี
ซึ่งการพิจารณาเลือกงานสอบบัญชีมีความส�ำคัญ
ต่อผู้สอบบัญชีมาก รวมทั้งปัจจัยในการตัดสินใจ
รั บ งานสอบบั ญ ชี ( Wirode, 2004) เนื่ อ งจาก
การรั บ งานตรวจสอบกิ จ การที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง
(Johnstone,1997) และมีกจิ การทีผ่ บู้ ริหารมีเจตนา
ไม่สจุ ริต (Chanchai , 2008) ย่อมท�ำให้ผสู้ อบบัญชี
มี ค วามยากล� ำ บากมากในการตรวจสอบและ
อาจตรวจไม่พบความผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลให้
ผู้สอบบัญชีถูกฟ้องร้องจากผู้ใช้งบการเงินหรือ
หน่วยงานก�ำกับดูแลมีความสงสัยในการปฏิบัติ
งานของผู้สอบบัญชีได้ (Volker and Paul, 2010)
วิธีการวิจัย
งานนีว้ จิ ยั เชิงคุณภาพทีใ่ ช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
เชิงลึกผูส้ อบบัญชีทรี่ บั งานสอบบัญชีในประเทศไทย
ด้ ว ยวิ ธี ก ารเลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เพือ่ ให้งานวิจยั ได้รบั ผลการ
ศึ ก ษาที่ ค รอบคลุ ม ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้ จ� ำ แนกกลุ ่ ม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Informants) ที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผู้สอบบัญชีท่ รี ั บงานจาก
ส�ำนักงานบัญชี

ผู้สอบบัญชีท่ รี ั บงานจาก
ส�ำนักงานสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีอสิ ระ
(รั บงานเอง)

4 คน

4 คน
รวมทังสิ
้ ้น 12 คน

4 คน

นอกจากจ� ำ นวนสั ม ภาษณ์ เ ดี่ ย วแต่ ล ะ
บุคคลทีแ่ บ่งตามเกณฑ์การรับงานของผูส้ อบบัญชี
แต่ละประเภทและปัจจัยการตัดสินใจการรับงาน
ของผูส้ อบบัญชีแล้ว ผูว้ จิ ยั มีการวางแผนการจัดท�ำ
สัมภาษณ์รายบุคคลเพือ่ สรุปการผูส้ อบบัญชีแต่ละ
ประเภท กระบวนการตัดสินใจรับงานสอบบัญชี
และปัจจัยในการรับงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
แต่ละประเภท การประเมินความเสีย่ ง รวมทัง้ ปัจจัย
ใดบ้างที่ผู้สอบบัญชีจะตัดสินใจรับงานสอบบัญชี
เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปัจจัยก�ำหนด
ราคาค่ า สอบบั ญ ชี เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ตามปั จ จั ย ในการ
ตัดสินใจรับงานสอบบัญชีในประเทศไทยเพื่อให้
งานวิจยั ได้ผลการศึกษาทีค่ รอบคลุมกับผูส้ อบบัญชี
แต่ละประเภท ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาได้เลือกศึกษา

ในแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 4 คน ส�ำหรับสถานที่สัมภาษณ์
ใช้ ทั้ ง ที่ ส� ำ นั ก งานบั ญ ชี ส� ำ นั ก งานสอบบั ญ ชี
ของผู้ให้ข้อมูล และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ใช้ประเด็นค�ำถามดังนี้ (1) ผูส้ อบบัญชีมกี ารรับงาน
สอบบัญชีอย่างไร (2) ผู้สอบบัญชีมีกระบวนการ
ตัดสินใจรับงานอย่างไร และ (3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตั ด สิ น ใจรั บ งานของผู ้ ส อบบั ญ ชี มี อ ะไรซึ่ ง
การสัมภาษณ์กระท�ำในเดือนมีนาคม 2561 ถึง
พฤษภาคม 2561 โดยใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์
ครั้ ง ละประมาณ 1 ชั่ ว โมง จึ ง สามารถสรุ ป
กระบวนการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีใน
การสัมภาษณ์ผู้สอบัญชีในการตัดสินใจรับงาน
สอบบัญชีได้ดังนี้

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 21
ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

ภาพที่ 1 รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการก�ำหนดการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชี

ภาพที่ 1 รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการกําหนดการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชี
ผลการวิจัย

วุ่นวาย และความยุ่งยากในการรับงานได้มาก

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

ผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่ากระบวนการตัดสินใจ
ของผู้สอบบัญชีต่อปัจจัยการรับงานสอบบัญชีผู้
สอบบั ญ ชี ใ นประเทศไทยโดยเรี ย งล� ำ ดั บ ความ
ส�ำคัญดังนี้
1) การรับงานของผูส้ อบบัญชี สามารถ
แบ่งผู้สอบบัญชีได้เป็น 3 ประเภทคือ ผู้สอบบัญชี
ที่รับงานจากส�ำนักงานบัญชี ผู้สอบบัญชีที่รับจาก
ส�ำนักงานสอบบัญชี และผูส้ อบบัญชีอสิ ระ ดังค�ำให้
สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“การรับงานจากส�ำนักงานบัญชีทรี่ บั งาน
กั น มากไว้ ใ จได้ ท� ำ งานกั น จนสนิ ท กั น ไปแล้ ว
พี่รับงานจากที่ส�ำนักงานบัญชีที่นี้ทีเดียวไม่ได้รับ
งานนอกเลยทีร่ บั มาแทบจะท�ำไม่ทนั แล้วคะ” (ผูใ้ ห้
ข้อมูลคนที่ 1.4)
“ส�ำนักงานบัญชีจะมีคนช่วยสแกนงาน
พี่ รั บ งานมาจากส� ำ นั ก งานบั ญ ชี ข องเพื่ อ นมั น มี
ความคุน้ เคยไว้ไจได้ พีส่ บายใจค่อยโคกับส�ำนักงาน
ของเพื่อนพี่เอง ท�ำให้พี่ลดความวุ่นวาย และความ
ยุ ่ ง ยากในการรั บ งานได้ ม ากไม่ เ สี ย เวลาในการ
ท�ำงานมาก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1.1)
“พี่ รั บ งานมาส� ำ นั ก งานบั ญ ชี มี ก าร
ตรวจสอบเช็คความถูกต้องมาก่อนแล้วมันโล่งใจ
กว่ารับเองมีการสอบทานมาก่อน” (ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 1.2)
“พี่รับงานจากส�ำนักงานบัญชีของรุ่น
น้องที่สนิท” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1.3)
		 “ส�ำนักงานสอบบัญชีจะสแกนเอกสาร
ลูกค้ามาให้พที่ ำ� กันมานานไว้ใจได้ครับ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนที่ 2.4)
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		“พี่รับงานจากส�ำนักงานบัญชีก่อนส่ง
เพือ่ นพีจ่ ะมีการสแกนทุกอย่างก่อนส่งมาให้พคี่ รับ”
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2.1)
“เรารับงานจากส�ำนักงานสอบบัญชี
รับงานกันมานานหลายปี” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2.2)
“ส�ำนักงานสอบบัญชีของเพื่อนพี่สมัย
เรียนจุฬา รับงานกันมาสิบกว่าปีครับ” (ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 2.3)
“พีเ่ ป็นผูส้ อบอิสระรับงานเองคะ มีสามี
ที่เป็นผู้สอบบัญชีคอยช่วยท�ำอยู่สองคนค่ะ” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 3.1)
“พี่ รั บ งานเองครั บ ท� ำ ที่ บ ้ า น ลู ก ค้ า
ส่วนใหญ่เป็นรายเดิมแล้วก็มีเพื่อนๆแนะน�ำมาท�ำ
กับพี่ กิจการเล็กๆของพีค่ รับ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3.2)
“การรับงานสอบบัญชีรับเองหรือน้อง
อาจเรียกว่าผู้สอบอิสระก็ได้คะ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่
3.4)
“เมือ่ ก่อนพีท่ ำ� งานสอบประจ�ำทีอ่ อฟฟิส
แห่งหนึ่งค่ะ แต่ออกมารับงานสอบบัญชีเองได้
5 ปีแล้วค่ะ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3.3)
2) การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล กระบวนการ
ตัดสินใจรับงานของผูส้ อบบัญชีในประเทศไทย
		 โดยการจับคู่ประเด็นที่น่าสนใจเทียบ
กันกับผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 12 คน พร้อมพิจารณา
เนือ้ หาจากบทสนทนา สามารถอธิบายเป็นขัน้ ตอน
โดยอ้างอิงจากทฤษฎีการตัดสินใจเลือกเชิงอธิบาย
และเชิงระบบต่อการเลือก โดยมีกระบวนการตัดสินใจ
ได้แก่ การรับรู้ปัญหาหรือความจ�ำเป็นในการรับรู้
ถึงความต้องการของผูส้ อบบัญชีจนเกิดการกระตุน้
ความต้องการนัน้ ล�ำดับต่อมาคือการหาข้อมูลและ
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ประเมินความเสีย่ ง เมือ่ ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบข้อมูล
ของลูกค้าในเบื้องต้นและการประเมินทางเลือก
ดังค�ำให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“ก่อนการรับงานพี่จะประเมินความ
เสี่ยงก่อนเลยครับ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2.3)
“ก่ อ นอื่ น เลยพี่ จ ะดู ว ่ า กิ จ การที่ พี่ จ ะ
รับงานมีความเสี่ยงหรือไม่” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2.4)
“พีจ่ ะดูจากความเสีย่ งของกิจการลูกค้า
ก่อนเลย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1.2)
“เบื้องต้นจะประเมินจากความเสี่ยง
ก่อนว่ามีระดับความเสี่ยงสูงมากไหม ถ้าสูงมาก
พีจ่ ะปฏิเสธรับงานเลยคะไม่ควรเสีย่ งเพราะมันเสีย่ ง
ต่อการโดนตรวจสอบมาก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3.3)
“พี่ จ ะประเมิ น ความเสี่ ย งก่ อ นการ
ตัดสินใจรับงานเป็นอันดับแรก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่
3.4)
“ดูความเสี่ยงของลูกค้าก่อนตัวพี่เอง
จะรับงานมาด้วยว่าระหว่างปีกิจการลูกค้ามีท�ำ
อะไรบ้างมีการคุยกันค่ะกับตัวเจ้าของและฝ่าย
บัญชีการเงินประมาณนี้คะ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3.1)
“พี่ประเมินความเสี่ยงถ้าความเสี่ยง
มากพีก่ จ็ ะปฏิเสธรับงานทันที มันเจ็บตัวหรืออาจจะ
โดนสรรพากรตรวจสอบซึ่ ง จะยุ ่ ง มากและมี ผ ล
กระทบต่อตัวผูส้ อบเองภายหลัง” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1.1)
“พี่จะประเมินความเสียงก่อนว่าลูกค้า
แต่ละรายมีความเสี่ยงมากหรือไม่ ถ้ามากก็ไม่รับ
ถ้าน้อยก็รับ หรือปานกลางแล้วลูกค้าแก้ไขตาม
ที่ เ ราเสนอแนะไปปรั บ ปรุ ง แล้ ว ดี ขึ้ น พี่ ก็ โ อเคนะ
ก็รับงานคะ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1.3)
“พี่ประเมินความเสี่ยงถ้าความเสี่ยง
มากพีก่ จ็ ะปฏิเสธรับงานทันที มันเจ็บตัวหรืออาจจะ

โดนสรรพากรตรวจสอบและมี ผ ลกระทบต่ อ ตั ว
ผู้สอบบัญชีภายหลัง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1.4)
“พีจ่ ะมีการประเมินความเสีย่ งก่อนการ
รับงาน หากลูกค้าที่จะจ้างพี่ตรวจสอบบัญชีแต่มี
ความเสีย่ งสูงพีจ่ ะปฏิเสธการรับงานเพราะเสีย่ งต่อ
การโดนตรวจสอบมาก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2.1)
“เริม่ ต้นพีจ่ ะประเมินความเสีย่ งในการ
รับงานสอนก่อนว่ากิจการลูกค้ามีความเสีย่ งหรือไม่
ถ้ามีความเสี่ยงสูงมากพี่ก็จะปฏิเสธเลยแต่ถ้ามี
ความเสี่ยงไม่มากและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้
และลูกค้าให้ความร่วมมือกับส�ำนักงานสอบของพีๆ่
อาจจะรับงานคะดูเป็นรายกรณีไปนะไม่มีความ
เสี่ยงยังไงต้องรับอยู่แล้วค่ะ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2.2)
“ก็ดคู วามเสีย่ งประเมินดูวา่ เป็นช่วงนัน้
เป็นอย่างไรซึง่ หากมีลกู ค้าความเสีย่ งสูงก็จะปฏิเสธ
การรับงานโดยส่วนใหญ่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงคือ
ธุรกิจการก่อสร้างอาคารใหญ่ๆ และความเสีย่ งทาง
ด้านหลักฐานการตรวจสอบ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3.2)
3) ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจรับงาน
ของผู ้ ส อบบั ญ ชี ใ นประเทศไทย พบว่ า จาก
บทสนทนาของผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ใช้ ห ลั ก การก� ำ หนด
กระบวนการตัดสินใจรับงานของผูส้ อบบัญชีแต่ละ
ประเภทมีปัจจัยในการที่รับงานสอบบัญชีแตกต่าง
กันกันโดยให้ผู้ให้ข้อมูลตอบปัจจัยในการรับงาน
อย่างน้อย 3 ปัจจัย ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
		 3.1 ผู้สอบบัญชีที่รับงานส�ำนักงาน
บัญชี ได้แก่ ความเสีย่ งในการรับงานสอบบัญชี
ลักษณะส�ำนักงานบัญชี และปริมาณงาน ดังค�ำ
ให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้
				 “ปั จ จั ย ในการรั บ งานแรกต้ อ ง
ประเมินความเสี่ยงก่อน ต่อมาดูจากระดับของ
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ส�ำนักงานบัญชีคะน้อง และความสามารถในการ
ท�ำก�ำไร ดูได้จากงบการเงินเลยคะมีก�ำไรมากหรือ
น้อย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1.1)
“อั น ดั บ แรกการประเมิ น ความเสี่ ย ง
อันดับสองความสามารถในการท�ำก�ำไรของกิจการ
ลูกค้าหรือปริมาณงานน้อย และอันดับสามขนาด
ของส�ำนักงานบัญชีก็มีผลต่อการตัดสินใจรับงาน”
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1.3)
“ปั จ จั ย แรกดู ค วามเสี่ ย งก่ อ นเลยว่ า
มากไหมส่วนใหญ่ความเสีย่ งมากก็ไม่รบั งานอยูใ่ คร
จะเอาตัวเองไปเสี่ยง...ปัจจัยที่สองพี่ดูจากระดับ
ของส�ำนักงานบัญชีเล็กลางใหญ่....ปัจจัยสุดท้าย
พีด่ จู ากกิจการมีเอกสารเยอะมัย้ ขาดทุนพีก่ ป็ ฏิเสธ
งานทันทีในหลักการมันผิดจรรยาบรรณผูส้ อบบัญชี
มากนะ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1.4)
		 “ขนาดของธุรกิจลูกค้าเล็กใหญ่ตอ่ มีตอ่
การรับงานนะครับ... ความสามารถในการท�ำก�ำไร
มีก�ำไรหรือขาดทุน แต่มันผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในอาชีพเรานะ จริงๆแล้ว... ความเสีย่ งด้วย...ขนาด
ของส�ำนักงานบัญชีที่พี่รับงานเป็นยังไง ปริมาณ
งานและความยากก็ มี ส ่ ว นต่ อ การคิ ด ค่ า สอบ
เพิ่มเติมครับ และก่อนการรับงานทุกครั้งพี่จะดู
ความเสี่ยงในการรับงานด้วยและก็ปริมาณงาน”
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1.2)
		 3.2 ผู้สอบบัญชีที่รับงานส�ำนักงาน
สอบบัญชี ได้แก่ การประเมินความเสีย่ ง ลักษณะ
ที ม งาน และปริ ม าณงานเอกสาร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
“อันดับแรกพีจ่ ะประเมินความเสีย่ ง
อันดับสองพี่ดูจากงบการเงินมีการเปลี่ยนแปลง
ทางการเงินหรือการเปลีย่ นแปลงธุรกรรมของธุรกิจ
ลูกค้ามีงานเยอะมั้ย ความรู้ประสบการณของทีม
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เวลาในการตรวจสอบว่าจะเสร็จทันไหม” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 2.1)
“ประเมิ น ความเสี่ ย งก่ อ นเลย
การเปลี่ยนทางการเงินต่องวดบัญชีลูกค้า ระยะ
เวลาจะเสร็ จ ทั น ไหมมั น จะลิ้ ง ค์ กั บ ปริ ม าณงาน
ทีมงานพร้อมหรือเปล่า ความยากง่ายของกิจการ
ลูกค้าด้วยนะค่ะ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2.2)
“ประเมินความเสี่ยงของกิจการ
ลู ก ค้ า การท�ำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้ามีการ
เปลีย่ นแปลงในระยะเวลานั้นอย่างไร และก็ระยะ
เวลาว่าเสร็จทันตามก�ำหนดไหมต้องดูจากปริมาณ
งาน และลูกน้องที่ช่วยงาน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2.3)
“พี่ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งก่ อ นเลย
ครับแล้ว ต่อมาพูดจากเวลาในการตรวจสอบจะเสร็จ
ทันลูกค้าก�ำหนดหรือเปล่า งานมากน้อยทีมงาน
พอมั้ย ดูจากปริมาณเอกสาร ซึ่งมันก็จะส่งผลต่อ
การก�ำหนดราคา อันสุดท้ายพีด่ จู ากผลประกอบการ
ลูกค้ามีกำ� ไรหรือขาดทุนครับ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2.4)
		 3.3 ผู้สอบบัญชีอิสระ ได้แก่ ระดับ
ความเสี่ยง ลักษณะธุรกิจ และปริมาณงาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
“ระดับความเสี่ยงจะว่า มีระดับ
ที่สูงมากหรือเปล่า... ระดับความเสี่ยงปานกลาง
และต�่ ำ  ประเภทของธุ ร กิ จ ลู ก คะว่ า ตั ว พี่ เ องมี
ความถนัดมากหรือน้อย...และปัจจัยสุดท้ายพี่ดูว่า
ปริมาณงานว่าก�ำลังคนในการตรวจสอบบัญชีตอ้ ง
เสร็จให้ทนั ตามลูกค้าก�ำหนด” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3.1)
“การประเมินความเสี่ยงก่อนการ
รับงานว่าอยู่ในระดับที่รับงานได้หรือไม่ ประเภท
ของธุรกิจค้าว่ามีความถนัดและยากหรือง่าย...
จ�ำนวนลูกน้องก็มสี ว่ นนะคะ เอกสารปริมาณบิลใน
การตรวจด้วย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3.2)
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“พีๆ่ ดูจากประเภทของธุรกิจลูกค้า
ว่าพีม่ คี วามถนัดมัย้ ต่อมาพีด่ จู ากระดับความเสีย่ ง
คะและสุดท้ายคือปริมาณงานมากหรือเปล่าส่งผล
ต่อระยะเวลาต้องเสร็จให้ทันก�ำหนด” (ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 3.4)
“ปัจจัยแรกคือการประเมินความ
เสี่ยงก่อนการรับงานว่าอยู่ในระดับที่พี่รับได้หรือ
เปล่า หากลูกค้ามีความเสี่ยงสูงพี่ก็จะปฏิเสธการ
รับงาน ปัจจัยด้านเอกสารงบการเงินหรือธุรกรรม
ทางการเงินและก�ำลังคนในการท�ำงานด้วยครับ”
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3.3)
สรุปผลการวิจัย
1) การตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชี
ในประเทศไทย สามารถแบ่ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้
3 ประเภทคือ ผู้สอบบัญชีที่รับงานจากส�ำนักงาน
บัญชี ผู้สอบบัญชีที่รับจากส�ำนักงานสอบบัญชี
และผูส้ อบบัญชีอสิ ระ ทัง้ นีก้ ารตัดสินใจรับงานสอบ
บัญชี มุมมองความคิดเห็น กระบวนการตัดสินใจ
การรับงานของผูส้ อบบัญชี และปัจจัยในการตัดสิน
ใจรั บ งานสอบบั ญ ชี แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ ก ่ อ นการ
ตั ด สิ น ใจรั บ งานสอบบั ญ ชี ข องผู ้ ส อบบั ญ ชี น้ั น
ผู ้ ส อบบั ญ ชี มี ก ารวางแผนรั บ งานสอบบั ญ ชี
กระบวนการตัดสินใจการรับงานของผู้สอบบัญชีที่
คล้ายคลึงกันตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
210 “ข้ อ ตกลงในการรั บ งานสอบบั ญ ชี ” และ
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรือ่ ง จรรยา
บรรณวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553
2) กระบวนการตัดสินใจรับงานของผูส้ อบ
บัญชีในประเทศไทย สามารถอธิบายเป็นขั้นตอน
โดยอ้างอิงจากทฤษฎีการตัดสินใจเลือกเชิงอธิบาย

และเชิงระบบต่อการเลือก โดยมีกระบวนการตัดสินใจ
ได้แก่ การรับรู้ปัญหาหรือความจ�ำเป็นในการรับรู้
ถึงความต้องการของผูส้ อบบัญชีจนเกิดการกระตุน้
ความต้องการนัน้ ล�ำดับต่อมาคือการหาข้อมูลและ
ประเมินความเสีย่ ง เมือ่ ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบข้อมูล
ของลูกค้าในเบื้องต้นและการประเมินทางเลือก
3) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
รับงานของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย ผู้วิจัยสรุป
ปั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจรั บ งานของผู ้ ส อบบั ญ ชี
อย่างน้อย 3 ปัจจัย มีปัจจัยในการตัดสินใจรับงาน
สอบบั ญ ชี พบว่ า 1) ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ รั บ งาน
ส�ำนักงานบัญชี ปัจจัยด้านความเสี่ยงในการรับ
งานสอบบัญชี ลักษณะส�ำนักงานบัญชี และปัจจัย
ด้ า นปริ ม าณงาน 2) ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ รั บ งาน
ส�ำนักงานสอบบัญชี ปัจจัยด้านความเสี่ยงใน
การรับงานสอบบัญชี ปัจจัยลักษณะทีมงาน และ
ปัจจัยด้านปริมาณงาน และ 3) ผู้สอบบัญชีอิสระ
ปั จ จั ย ด้ า นความเสี่ ย งในการรั บ งานสอบบั ญ ชี
ปัจจัยลักษณะธุรกิจและปัจจัยด้านปริมาณงาน
ซึ่งสอดคล้องกับ (Wirode Laohathaweechoke
2004) และทฤษฎีการตัดสินใจเลือกเชิงอธิบายและ
เชิงระบบต่อการเลือกอย่างมีเหตุมีผลในการวิจัย
ในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะ
1. การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษา
กระบวนการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีใน
ประเทศไทย เพือ่ ค้นหาปัจจัยทีส่ ำ� คัญต่อการตัดสิน
ใจรับงานของผู้สอบบัญชี เพื่อน�ำไปใช้ในการวิจัย
การก�ำหนดราคาและความเต็มใจรับค่าสอบบัญชี
ของผูส้ อบบัญชีในประเทศไทย ตามปัจจัยทีต่ ดั สินใจ
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รับงานของผู้สอบบัญชีแต่ละประเภทว่าสามารถ
รับก�ำหนดราคาและยอมรับค่าสอบบัญชี ณ ระดับ
ราคาเท่าไรตามปัจจัยของผูส้ อบบัญชีแต่ละประเภท
2. การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงสัมภาษณ์
โดยวิเคราะห์เนือ้ หาจากบทสนทนา และการเสวนา
กลุ่ม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางใน
การวิจยั เชิงปริมาณถึงปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
รับงานของผูส้ อบบัญชีในประเทศไทยผูว้ จิ ยั หวังว่า
งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้เกี่ยวผู้ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผู้สอบบัญชี
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นักบัญชี ผู้จัดท�ำบัญชี นักวิชาการ เจ้าของกิจการ
รวมทัง้ สภาวิชาชีพบัญชี ได้นำ� ไปใช้ในหลากหลาย
มิติต่อไป
3. การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ตี ค วามและ
วิ เ คราะห์ ส ่ ว นใหญ่ ก ารรั บ งานผู ้ ส อบบั ญ ชี จ ะ
วิเคราะห์ความเสีย่ ง รวมทัง้ ปัจจัยต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อ
การตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ประเภท
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สอบบัญชีและผู้เกี่ยวข้อง
ในการก�ำหนดราคาค่าสอบบัญชีและยอมรับค่า
สอบบัญชีในงานวิจัยฉบับต่อไป

Reference
Asare, S. (1994). Client Acceptance and Continuation Decisions. (Doctoral Dissertations).
Proceedings of the 1994 Deloitte & Touche University of Kansas Symposium on Auditing
Problems, edited by R. P. Srivastava. 163-178. Lawrence. KS: University of Kansas.
Chanchai Tangruenrat (2008). Audit risk. Journal of Accounting Profession. Faculty of Commerce
and Accountancy, Thammasat University.
Goodwin,P. and Wright, G. (1998). Decision Analysis for Management Judgement. Chichester,
England: John Wiley & Sons Ltd.
Hastie, R. and Dawes, R. (2001). Rational choice in an uncertain world: The psychology of
Judgement and decision making. Thousand Oaks, CA:Sage Publications.
Huss, H. and Jacobs, F. (1991). Risk containment: Exploring auditor decisions in the engagement
process. Auditing: A Journal of Practice & Theory Fall: 16-32.
Jean, C. (2004). Earnings Manipulation Risk, Corporate Governance Risk, and Auditors’ Planning
and Pricing Decisions. The Accounting Review Vol. 79, No. 2 pp. 277-304
Johnstone, B. (1997). Risk, Strategy, and the Client Acceptance Decision: A Causal Model.
(Doctoral Dissertations). The University of Connecticut. (AAI9737412)
Kamyarat Rodruang, Piyawan Junrat and Chatmongkon Wongrathanandha (2016). Factors
Influencing Auditors’s Descison on Client Acceptance. Department of ACCOUNTING
in Kasetsart University

22

ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.8 No.1 January-June 2019

Nipan Henchokchaichana and Sillapaporn Srijunpetch. (2016). Auditing. 1st edition. Bangkok:
T.P. N. Place Limited Partnership
Volker, L. and Paul, N. (2010). Auditor Liability and Client Acceptance Decisions. The Accounting
Review:January 2010, Vol. 85, No. 1, pp. 261-285.
Wirode Laohathaweechoke (2004). Factors Impact on Auditor’s Client Acceptance Decisions
and Client’s Determining Audit Firm. Chulalongkorn University. Bangkok (Thailand).
Graduate School.

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

23

การจัดการโลจิสติกส์ส�ำหรับการท่องเที่ยวในอ�ำเภอเมือง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Tourism Logistics management for Mueang District
in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
ชลิตา ตริยาวนิช1, เอกนรี ทุมพล2
Chalita Thriyawanich1, Aeknaree Toomphol2
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
1
Bachelor of Business Administration (Logistics Management) Bangkokthonburi University
2
Faculty of Logistics and Aviation Technology Southeast Bangkok College
e-mail: aeknaree@hotmail.com Tel. 0901979236
1

Received: April 07, 2019
Revised: May 26, 2019
Accepted: May 27, 2019

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อท�ำการประเมินศักยภาพด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์
ในอ�ำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสมผสาน ใช้เครือ่ งมือเป็นแบบสอบถาม
และแบบสั ม ภาษณ์ โดยท� ำ การสอบถามข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ประกอบไปด้ ว ย 3 กลุ ่ ม ได้ แ ก่
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในชุมชน และผู้น�ำชุมชน ในพื้นที่อ�ำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จ�ำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง
ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ มี ช ่ ว งอายุ 30-35 ปี เพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย
ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่กลับมาท่องเที่ยวซ�้ำมากกว่า 1 ครั้ง ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยว
1 วัน โดยวัตถุประสงค์หลักในการมาท่องเที่ยวคือมาท�ำบุญไหว้พระ เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอันจะน�ำมาสู่การท่องเที่ยวซ�้ำ
พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอในการจัดการองค์ประกอบด้านโลจิสติกส์โดยรวมอยู่ในระดับดี ส่วนกลุ่ม
ผู้ประกอบการในชุมชนและผู้น�ำในชุมชนในพื้นที่อ�ำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมระดับดีต่อองค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.30 โดยมีข้อเสนอแนะใน
ได้แก่ ควรมีเครื่องมือในการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น
โดยอ�ำนวยความสะดวก ปลอดภัยและควรมีการรวมกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมความรู้
ด้านโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว และมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง
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เพื่อบริหารจัดการองค์ประกอบด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้มีความยั่งยืนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: โลจิสติกส์ส�ำหรับการท่องเที่ยว, ศักยภาพ , การไหลทางกายภาพ
ABSTRACT
This research aims to evaluate the logistics management system’s potential In Mueang
District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province By using a mix research methodology Use the tool
as a questionnaire and interview. By inquiring information from the sample group consisting of 3
groups, namely tourists Entrepreneur in the community And community leaders In Muang District,
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province By using sampling methods without using probability
(Non-probability Sampling) using a total of 400 accidental sampling methods.
The research found that Most tourists have a age range of 30-35 years, females more than
males. In the aspect of tourism behavior, most of the tourists come back to repeat more than 1
time. It takes 1 day to travel. When analyzing the relationship between the logistics elements of
tourism and the satisfaction of tourists that will lead to repeated tourism It was found that tourists
had a high level of satisfaction in managing the overall logistics component. The community
entrepreneurs and community leaders are satisfied with the overall level of good for the tourism
logistics component, with an average of 3.30, with suggestions on logistics management.
In the same way as Should have tools to support tourists to easily travel into tourist destinations
By facilitating safety and should include groups of individuals or related agencies to promote
knowledge in Logistics to support tourism activities And there are agencies that are directly
responsible for this To manage the logistics elements of tourism In Phra Nakhon Si Ayutthaya
to be sustainable
Keyword: Tourism Logistics, Physical Flows, Information Flows
บทน�ำ
ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วได้กลาย
มาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อ
ระบบเศรษฐกิจของโลกไปแล้ว เป็นทีย่ อมรับกันว่า

เกือบจะทุกประเทศในโลกนี้ อุตสาหกรรม ท่องเทีย่ ว
ได้เจริญเติบโตจนกลายมาเป็นสินค้าหลักในระบบ
การค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว และ ในหลาย
ประเทศอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรม
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ที่มีความส�ำคัญอยู่ในระดับที่ 1-3 ของ 10 อันดับ
แรกในอุ ต สาหกรรมส� ำ คั ญ ของประเทศนั้ น ๆ
อีกด้วย ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับความ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งใน
รอบทศวรรษที่ผ่านมา รายได้จากอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวอยู่ในล�ำดับ 1 หรือ 2 มาโดยตลอด เมื่อ
เปรียบเทียบกับรายได้จากการส่งสินค้าออกอื่นๆ
(Phromkaewtor,2010) การท่องเทีย่ วถือเป็นกลไก
ในขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ของไทยในช่ ว ง
3-4 ปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2016 ไทยมีรายรับจาก
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เ ป็ น จ� ำ นวนสู ง ถึ ง 1.76
ล้านล้านบาท (หรือคิดเป็นสัดส่วน 12% ของ GDP)
นับว่าเป็นปัจจัยหนุนทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญในภาวะ
ทีก่ ารส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนยังคงซบเซา
โดยจังหวัดหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
หนึ่งในจังหวัดของเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิต
ลุม่ แม่นำ�้ เจ้าพระยาตอนกลาง ซึง่ เป็นอดีตราชธานี
ของไทยนานกว่า 400 ปี นับเป็นราชธานีที่มีอายุ
ยาวนานทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ของชาติไทย ซึง่ มิได้
เป็นเพียงช่วงแห่งความเจริญสูงสุดของชนชาติไทย
เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสรรค์อารยธรรมของ
หมู ่ ม วลมนุ ษ ยชาติ ซึ่ ง เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ก่ น านา
อารยประเทศอี ก ด้ ว ยในปั จ จุ บั น นี้ ยั ง มี ร ่ อ งรอย
หลักฐานซึ่งแสดงอัจฉริยภาพ และความสามารถ
อั น ยิ่ ง ใหญ่ ข องบรรพบุ รุ ษ แห่ ง ราชอาณาจั ก ร
ผู้อุทิศส่วนตนสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองทาง
ศิลปวัฒนธรรม และความมัง่ คัง่ ไว้ให้แก่ผนื แผ่นดิน
ไทย หรือแม้แต่ชาวโลกทั้งมวล เป็นดินแดนที่มี
ความส� ำ คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี เ อกลั ก ษณ์
โดดเด่ น ทั้ ง ด้ า นกายภาพประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
อารยธรรม มีโบราณสถานที่ยังคงเหลืออยู่เป็น
เครื่ อ งบ่ ง ชี้ ถึ ง ความรุ่งเรืองในอดีต องค์การศึกษา
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วิทยาศาสตร์แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ
(United Nations Educational Scientific
and Culture Organization : UNESCO) โดย
คณะกรรมการมรดกโลกได้มมี ติรบั นครประวัตศิ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา ซึง่ มีอาณาเขตครอบคลุมอุทยาน
ประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา และเป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ด้
รับการจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2519 ไว้ในบัญชีมรดกโลกเมื่อวันที่ 13
ธันวาคม 2534 ณ กรุงคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย
เป็นผลให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองที่มี
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศ
ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมตลอดทั้งปี สถานที่
ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้ แ ก่ บริ เ วณเกาะเมื อ งและพื้ น ที่ โ ดยรอบเขต
อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ พระราชวังหลวง
หรือพระราชวังโบราณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
เจ้ า สามพระยา วั ด พระศรี ส รรเพชญ์ วิ ห าร
พระมงคลบพิตร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดไชยวัฒนา
ราม วัดพนัญเชิงวรวิหาร ป้อมเพชร หมู่บ้านญี่ปุ่น
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา อนุสรณ์สถาน
แห่งความจงรักภักดี (ทุง่ หันตรา) เป็นต้น ในบริเวณ
อ� ำ เภอบางปะอิ น และอ� ำ เภอบางไทย เช่ น
พระราชวั ง บางปะอิ น วั ด นิ เ วศน์ ธ รรมประวั ติ
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร บริเวณอ�ำเภอนครหลวง
อ�ำเภอท่าเรือ เช่น ประสาทนครหลวง วัดสะตือ
ทีม่ พี ระพุทธรูปปางไสยาสน์ (นอน) ทีย่ าวทีส่ ดุ และ
ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น เช่น มีดอรัญญิก เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ บริหาร
โดยเอกชน ได้แก่ ปางช้างแลเพนียด พิพิธภัณฑ์
ล้ า นของเล่ น ในเขตอ� ำ เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ตลาดน�้ำที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ตลาดน�้ำวัดคลองสระบัว
ตลาดน�ำ้ วัดท่าการ้อง และตลาดน�ำ้ อโยธยา ในเขต
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อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา รวมทัง้ การท่องเทีย่ วแบบ
Night Tour ล่องเรือชมแสงสว่างยามค�่ำคืนกับ
บรรยากาศริ มแม่น�้ำเจ้าพระยา รอบเกาะเมือ ง
ผ่านสถานทีส่ ำ� คัญ วัด โบราณสถานทีป่ ระดับไฟไว้
อย่างงดงาม และชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านริมน�้ำ ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
วิสยั ทัศน์ (Vision) อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่ง
เรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุนโดยมีจุดเน้นทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) “เป็นแหล่งท่องเทีย่ วและ
เรียนรู้เมืองมรดกโลก บริหารจัดการ เมืองให้น่าอยู่
ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการผลิต
การค้าและบริการที่ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ และ
เมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
โดยความหลากหลายทางอารยธรรมและ
สถานที่ท่องเที่ยวท�ำให้การท่องเที่ยวเป็นระบบ
ที่มีความซับซ้อนสูง (Piboonrungroj, 2012) การ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ประสบความสําเร็จ
จึงจําเป็นต้อง เข้าใจระบบของห่วงโซ่อุปทานของ
การท่องเที่ยวเสียก่อน (Véronneau & Roy 2009)
เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างยั่งยืน
(Font,2008) โดยผ่านการประสานงานเชือ่ มโยงของ
หน่ ว ยงานและองค์ ก รต่ า งๆ ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
(Lemmetyinen, 2010) โดยการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ดังกล่าวนั้นย่อมจะส่งผลถึงการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจได้ เป็นอย่างดี (Spasic,2012) จากความ
ซับซ้อนของการท่องเทีย่ วนัน้ เองทําให้กรอบแนวคิด
ของห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวมีความซับซ้อนไป
ด้วยเช่นกัน การจัดการระบบ โลจิสติกส์ที่ดีนั้น
ส่งผลให้นกั ทองเทีย่ วเกิดความประทับใจ อันจะเกิด
การกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำ ท�ำให้เกิดการสร้างรายได้
จากการท่ อ งเที่ ย ว โดยจากผลการวิ จั ย ของ
(Kannika,2019) พบว่า ปัญหาด้านการท่องเที่ยว

ของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่เรื่องแหล่งท่องเที่ยว
หากแต่อยูท่ กี่ ารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานของการท่องเทีย่ ว
(Tourism Supply Chain) ซึง่ ก็คอื การจัดการขัน้ ตอน
ต่าง ๆ ในการบริการที่ต้องต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ให้มี
ประสิทธิภาพ ทัง้ ในด้านเวลา ต้นทุน และเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด ซึ่งผลการศึกษาชี้ชัดว่าการจัดการ
การท่องเที่ยวจ�ำเป็นต้องกระท�ำเป็นองค์รวม โดย
อาจมีการบูรณาการกลุม่ วิสาหกิจ (Cluster) ซึง่ การ
บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอาจหมายรวมถึงการ
จัดการโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีบริบท
แตกต่างจากการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรม
อื่น ๆ และในประเทศไทย ยังมีการศึกษาค้นคว้า
วิจัยในด้านนี้น้อยมาก โดยเฉพาะหากได้มีการ
ศึกษาในพื้นที่ที่มีบริบทของพื้นที่ที่ต่างกัน ผลลัพธ์
ที่ได้น่าจะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวให้ดีขึ้นได้ โดยงานวิจัยต่อเนื่องของ
Piboonrungroj and Disney (2012) ได้ท�ำการ
ศึกษาถึงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวในประเทศไทย
พบว่ า การร่ ว มมื อ กั น ของวิ ส าหกิ จ ต่ า งๆ ในโซ่
อุปทานการท่องเทีย่ ว (ได้แก่ โรงแรม ซัพพลายเออร์
และ บริษัททัวร์) เช่น การแบ่งปันข้อมูล การตั้งทีม
ทํางานร่วมกัน ตลอดจนการร่วมลงทุนระหว่างกัน
ทัง้ ในด้านการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนในด้าน
เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ นั้น จะช่วยให้
วิสาหกิจเหล่านัน้ มีผลการดําเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึน้ ทัง้ ด้านการเงิน Aeknaree
Toomphol. (2016). และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
โลจิสติกส์ ตลอดจนทําให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจต่อบริการการท่องเทีย่ วของวิสาหกิจ
มากขึน้ สาํ หรับกลไกทีท่ าํ ให้การทาํ งานร่วมกันของ
วิสาหกิจเหล่านั้นทําให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
Piboonrungroj and Disney (2012) ได้ศึกษาพบ
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ว่าการสร้างความร่วมมือกัน ภาพในโซ่อุปทานการ
ท่องเที่ยวเดียวกันนั้นจะสามารถทําให้ วิสาหกิจ
ลดต้ น ทุ น การดํ า เนิ น การ (Transaction cost)
ลงได้อันจะส่งผลให้วิสาหกิจเองมีศักยภาพในการ
แข่งขันเพิ่มขึ้น
จากการขยายตั ว ของการท่ อ งเที่ ย ว ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ปัจจุบันมี การขยายตัว
เพิ่ ม ขึ้ น ถ้ า ไม่ มี ก ารวางแผนระบบการจั ด การ
โลจิ ส ติ ก ส์ ที่ ดี นั้ น อาจส่ ง ผลกระทบ ต่ อ สถานที่
ท่องเทีย่ วทีม่ อี ายุเก่าแก่ เช่นในด้านของการคมนาคม
ขนส่ง พบว่าการเดินทางในบริเวณพืน้ ทีท่ เี่ ป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ยังขาด
ความเชื่อมโยงกันอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ยังมีราคาทีส่ งู กว่า มาตรฐาน และในปัจจุบนั ยังไม่มี
การจั ด ระบบรถขนส่ ง สาธารณะเพื่ อ รองรั บ การ
ท่องเที่ยว มีเพียงรถตู้และรถสองแถวประจ�ำทาง
ที่ มี เ ส้ น ทางรอบเกาะพระนครศรี อ ยุ ธ ยา อี ก ทั้ ง
ภายในเกาะพระนครศรี อ ยุ ธ ยาบางเส้ น ทาง
ยังขาดข้อความป้ายจราจรแจ้งเส้นทาง ไม่มีป้าย
สัญลักษณ์แสดงจุดจอดรถทีช่ ดั เจนชัดเจนระหว่าง
เส้นทางและปลายทางในแต่ละจุดและไม่มีจุด
รองรับนักท่องเที่ยวที่เป็นทางการ
โดยการบริหารจัด การโลจิส ติกส์ที่ดีนั้น
ควรค�ำนึงถึงศักยภาพในการรองรับของพื้นที่และ
ศั ก ยภาพของระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย วใน
สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งจึงจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�ำการศึกษาการจัดการ
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โลจิ ส ติ ก ส์ ส� ำ หรั บ การท่ อ งเที่ ย วในอ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการ
โลจิ ส ติ ก ส์ ส� ำ หรั บ การท่ อ งเที่ ย วในอ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่ อ ประเมิ น ศั ก ยภาพการจั ด การ
โลจิ ส ติ ก ส์ ส� ำ หรั บ การท่ อ งเที่ ย วในอ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในอ�ำเภอเมือง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพือ่ ให้ทราบถึงสภาพทัว่ ไปของการจัด
การโลจิสติกส์ส�ำหรับการท่องเที่ยวในอ�ำเภอเมือง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพการจัดการ
โลจิ ส ติ ก ส์ ส� ำ หรั บ การท่ อ งเที่ ย วในอ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง แนวทางในการ
พัฒนาการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวใน
อ�ำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถ
น�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
โลจิ ส ติ ก ส์ ส� ำ หรั บ การท่ อ งเที่ ย วในอ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้ในอนาคต
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กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิดดการวิ
การวิจัยจัย
องค์ ประกอบโลจิสติกส์ การท่ องเที่ยว
• ด้ านสถานที่,
• ด้ านบุคลากร,
• ด้ านสิง่ ดึงดูดใจ,
• ด้ านการกลับมาเที่ยวซํ ้า,
• ด้ านการให้ บริ การ,
• ด้ านการไหลทางการเงิน,
• ด้ านการไหลทางกายภาพ
• ด้ านการไหลของสารสนเทศ

หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
• นักท่องเที่ยว
• ผู้ประกอบการในชุมชน
• ผู้นําชุมชน

ศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์
สําหรับการท่องเที่ยว
แนวทางในการพัฒนาการจัดการ
โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในอําเภอ
เมืองจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ภาพที
กรอบแนวคิดด
ภาพที่ ่ 11กรอบแนวคิ
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แหล่งท่อง
เที่ยวที่ได้รับความนิยม บริเวณอ�ำเภอเมือง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาสภาพทั่วไปด้านการจัดการ โลจิสติ
กส์การท่องเที่ยวเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในอ�ำเภอเมือง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน 8 องค์ประกอบได้แก่
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ด้านสถานที่, ด้านบุคลากร, ด้านสิ่งดึงดูดใจ, ด้าน
การกลับมาเที่ยวซ�้ำ, ด้านการให้บริการ, ด้านการ
ไหลทางการเงิน, ด้านการไหลทางกายภาพ และ
ด้านการไหลของสารสนเทศ
การด�ำเนินงานวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจ
(Survey Research) และการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการใช้ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์จาก
กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ไม่ทราบจ�ำนวนแน่นอน
จ�ำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ
ในชุ ม ชน และผู ้ น� ำ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่
1. นักท่องเที่ยว ได้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้า
มาท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างโดยไม่
ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling)
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
sampling) จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 400 ตัวอย่าง
ตามทฤษฎีของทาโร่ยามาเน่
2. ผูป้ ระกอบการในชุมชน พืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมือง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 50 ตัวอย่าง
โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น
(Non – Probability Sampling) ด้ ว ยวิ ธี ก าร
สุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random
Sampling)
3. ผู้น�ำชุมชนในพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 20 ตัวอย่างโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น
(Non - Probability Sampling) ด้วยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช้เครือ่ งมือในการวิจยั โดยใช้แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ชุ ด ที่ 1 เป็ น แบบสอบถามส� ำ หรั บ
นักท่องเที่ยว โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยว
ที่ เ ข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยในแบบสอบถามประกอบ
ด้วยข้อค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลทัว่ ไป พฤติกรรม
การท่ อ งเที่ ย ว ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่ อ องค์ ป ระกอบของระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ส� ำ หรั บ
การท่องเทีย่ ว และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ
2. ชุ ด ที่ 2 เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการในชุ ม ชนและผู ้ น� ำ ชุ ม ชน
ที่ พ� ำ นั ก อาศั ย ในพื้ น ที่ อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ด้านข้อมูลทัว่ ไป ความพร้อมแนวทาง
การพัฒนาองค์ประกอบของระบบโลจิสติกส์สำ� หรับ
การท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ แ บ่ ง เป็ น 4 ตอน
ได้ แ ก่ ด้ า นข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ด้ า น
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านความพึงพอใจ และ
แนวทางในการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์เ พื่ อ
การท่องเที่ยวโดยผลของการวิจัยพบว่า
1. ด้านข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว
		 จากผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีชว่ งอายุ
เฉลีย่ 30-35 ปีสถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษทั
รายได้ตอ่ เดือน 15,000 ถึง 20,000 บาท การศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยมีภูมิล�ำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
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2. ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว
		 จากผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยว
ส่ ว นใหญ่ ก ลั บ มาท่ อ งเที่ ย วซ�้ ำ มากกว่ า 1 ครั้ ง
ใช้ เ วลาท่ อ งเที่ ย ว 1วั น ได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
การท่องเที่ยวด้วยตนเอง เดินทางโดยใช้รถยนต์
ส่วนตัว วางแผน ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้ง
น้อยกว่า 3,000 บาท โดยวัตถุประสงค์หลักของ
การเดินทางท่องเทีย่ วคือท�ำบุญ ไหว้พระ โดยปัจจัย
หลักที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวเนื่องจากเดินทาง

สะดวก ใช้เวลาเดินทางไม่นานโดยปัญหาที่พบคือ
ไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน โดยส่วนใหญ่มีความ
ประสงค์จะกลับมาเที่ยวซ�้ำ
3. ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ต่ อ องค์ประกอบของระบบโลจิสติกส์ส�ำหรับการ
ท่องเทีย่ ว
		 จากผลการวิจยั พบว่าด้านความพึงพอใจ
ของนักท่องเทีย่ วต่อองค์ประกอบของระบบโลจิสติกส์
ส�ำหรับการท่องเที่ยว ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
องค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยว

องค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
ด้านสถานที่
ด้านบุคลากร
ด้านสิ่งดึงดูดใจ
ด้านการกลับมาเที่ยวซ้ำ�
ด้านการให้บริการ
ด้านการไหลทางการเงิน
ด้านการไหลทางกายภาพ
ด้านการไหลของสารสนเทศ
สรุปภาพรวม

x
3.61
2.90
2.84
3.82
2.94
3.15
353
362
330

ผลการประเมิน
S.D.
แปลผล
0.24
มาก
0.65
ปานกลาง
0.71
ปานกลาง
0.33
มาก
0.83
ปานกลาง
0.66
มาก
0.41
มาก
0.31
มาก
0.43

ดี
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อภิปรายผล
ส�ำหรับศักยภาพการจัดการจัดการโลจิสติกส์
การท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อ� ำ เภอเมื อ งในปั จ จุ บั น
จากมุมมองกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มพบว่า
กลุ่มนักท่องเที่ยว ถือว่าเป็นกลุ่มที่ควร
ให้ความส�ำคัญมากที่สุดเนื่องจากเป็นผู้รับบริการ
โดยควรพั ฒ นาระบบการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์
เพือ่ ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วประทับใจจนเกิดการกระตุน้
ให้เดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำ ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ที่ได้เล็งเห็นความ
ส�ำคัญในการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยการบูรณาการ
ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน
การท่องเทีย่ วตามนโยบายของรัฐบาล โดยวางแผน
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพือ่ เชือ่ มโยงการท่องเทีย่ ว
อาทิ เช่น วางแผนการบริหารจัดการระบบคมนาคม
ขนส่ง รองรับการเชือ่ มโยงรถไฟฟ้าความเร็วสูงทีจ่ ะ
พร้อมใช้ในปี 2564 โดยมองถึงเรื่องของปริมาณ
ของผู ้ ใ ช้ ง าน การหลี ก เลี่ ย งปั ญ หารถติ ด และ
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทั้งทางบกและทางน�้ำ
การที่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยามี ส ถานี ไ ฟฟ้ า
ความเร็วสูง จะท�ำให้กลายเป็นศูนย์กลางของการ
คมนาคมขนส่ง ประชาชนในจังหวัดฯและพืน้ ทีใ่ กล้
เคียงสามารถเดินทางได้สะดวก ขณะทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
จากทัง้ เอเชียและยุโรป จะเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ ว
มากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะชินกับ
การเดินทางโดยรถไฟ ก็จะสามารถวางแผนการ
ท่องเที่ยวเป็นแบบ Backpacker มาเองได้ และ
จะมาค้างคืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากขึ้น
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ผู ้ ป ระกอบการในชุ ม ชน มี ค วามเห็ น
สอดคล้ อ งกั น ว่ า ศั ก ยภาพการจั ด การจั ด การ
โลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบันอยู่ในระดับดี
โดยมีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเส้นทางการคมนาคม
ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้เนื่องจากอยุธยาเป็น
จังหวัดที่สามารถท่องเที่ยวโดยใช้การคมราคม
ขนส่งได้ในหลายรูปแบบอาทิเช่น ทางบก ทางน�้ำ
ทางรถไฟ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถ
เชือ่ มโยงกันได้ถอื เป็นจุดดึงดูดนักท่องเทีย่ วมีความ
หลากหลายในการท่องเทีย่ วมากขึน้ มีความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย ซึ่งตรงกับความต้องการของ
นักท่องเทีย่ ว อีกทัง้ ควรมีการรวมกลุม่ ของหน่วยงาน
จากทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถด้านโลจิสติกส์ของผูป้ ระกอบ
การในชุมชนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรมี
หน่วยงานหลักและงบประมาณที่สามารถพัฒนา
องค์ประกอบด้านการจัดการโลจิสติกส์อย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรม
กลุ่มผู้น�ำชุมชน มีความเห็นว่าศักยภาพ
การจัดการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในพื้นที่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน
มี ศั ก ยภาพในการรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในระดั บ
ปานกลาง มีแหล่งท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลายมากยิง่ ขึน้
โดยมี ข ้ อ เสนอแนะให้ พั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูล
ทั้งนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในชุมชน และ
มีแผนเตรียมความพร้อมในกรณีฉกุ เฉินต่างๆ ทีอ่ าจ
เกิดขึ้นเช่น น�้ำท่วม เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
ทั้ง 3 กลุ่ม โดยรวมรวมและท�ำการวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาการจัดการ โลจิสติกส์เพื่อ
การท่องเทีย่ วในอ�ำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สรุปได้ดังประเด็นต่อไปนี้
1. ควรพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทีส่ ามารถ
เชือ่ มโยงแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ โดยสามารถเชือ่ มโยง
การคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน�้ำ ทางรางเข้า
ด้ ว ยกั น เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวก รวดเร็วให้กับ
นักท่องเที่ยว
2. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือช่องทางการให้ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
ที่ได้มาตรฐานแก่นักท่องเที่ยว เช่นแผนที่ ป้าย
บอกทางทีช่ ดั เจนเว็ปไซด์แจ้งข้อมูล และศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมพื้นที่การท่องเที่ยว
3. ด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยว
ควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ การรักษาความ
ปลอดภัย ณ สถานีขนส่งต่างๆ เส้นทางท่องเที่ยว
การเดินทางกรณีฉุกเฉิน โดยนักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าถึงและมั่นใจในการท่องเที่ยวโดยใช้การขนส่ง
มวลชนมากขึ้น
4. ควรมีการรวมกลุ่มของหน่วยงานจาก
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มาพั ฒ นา
ความรูค้ วามสามารถด้านโลจิสติกส์ของผูป้ ระกอบ
การในชุมชนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยอาจมีการ
จัดเวทีอบรมสัมมนา workshop ให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการจัดการโลจิสติกส์
อย่างเป็นรูปธรรม

5. เพิ่มเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ (ATM)
ให้มากขึน้ ทัง้ จ�ำนวนและสถานทีต่ ดิ ตัง้ และ สามารถ
ใช้ ง านได้ ต ลอดเวลา รวมถึ ง การสนั บ สนุ น ให้
ผู ้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ ใ ช้ ร ะบบ E-Banking
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการ
ช�ำระสินค้าและบริการ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการท�ำวิจัยครั้งต่อไปควรเป็นหัวเรื่อง
ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์
การ ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในพื้นที่
อื่น เนื่องจากส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะกระจุกตัว
อยู ่ ใ นอ� ำ เภอเมื อ งทั้ ง ที่ ส ถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการกระจายตัวอยูเ่ กือบ
ทุกอ�ำเภอ Saowanee Samantreeporn. (2015).
โดยอาจท�ำการปรับปรุงรูปแบบการวิจัยให้มีความ
เหมาะสมมากยิง่ ขึน้ หรือท�ำการใช้สถิตริ ะดับสูงขึน้
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถอธิบายผลลัพธ์ทเี่ ฉพาะเจาะจงขึน้
อีกทั้งยังสามารถเลือกพื้นที่อื่นที่มีบริบทของการ
ท่องเทีย่ วต่างออกไปเพือ่ น�ำผลลัพธ์มาเปรียบเทียบ
กัน หรืออาจท�ำการวิจัยโลจิสติกส์การท่องเที่ยวใน
สถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่น โลจิสติกส์การท่องเที่ยว
ในกรณี ที่ เ กิ ด ภาวะวิ ก ฤตเช่ น อุ ท กภั ย วาตภั ย
หรื อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ เป็ น การวางแผน
เตรี ย มความพร้ อ มในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
นักท่องเที่ยวในกรณีเกิดเหตุการณ์เหล่านี้
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษามี 3 ประการ คือ 1. เพือ่ ศึกษารูปแบบการได้มาของผูน้ ำ� ท้องถิน่ ในประเทศ
ที่ท�ำการศึกษา 2.เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการได้มาของผู้น�ำท้องถิ่นในประเทศที่ท�ำการศึกษา 3.เพื่อศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการของท้องถิ่นของประเทศที่ท�ำการศึกษา
การศึกษาเป็นแบบเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้ใช้มาจากเอกสาร,อินเตอร์เน็ต และจดหมายเหตุ การ
วิเคราะห์ข้อมูล ท�ำโดยการแยกแยะข้อมูลเป็นประเภท การสังเคราะห์ และสรุปภาพรวม
ผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ ผูศ้ กึ ษาพบว่า รูปแบบการได้มาของผูน้ ำ� ท้องถิน่ นัน้ มาจากการเลือกตัง้ เป็นส่วน
มาก , รูปแบบของรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศเหล่านี้มีลักษณะหลากหลาย เช่น ระบอบกษัตริย์ ระบอบ
ประธานาธิบดี ; และ รูปแบบการบริหารจัดการของประเทศเหล่านีเ้ ป็นแบบรัฐเดีย่ วเกือบทัง้ หมด
ค�ำส�ำคัญ: การบริหาร, ภาครัฐ, ผู้น�ำท้องถิ่น
ABSTRACT
The objectives of this study were three fold: 1.to study the patterns of acquiring local
government leaders in these countries; 2. to compare the patterns acquiring local government
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leaders in these of countries; and 3. to study the administrative practices of local government
leaders in these countries.
The study was qualitative in method. The needed data were collected from documents,
internet , and archival records. The collected data were analyzed by categorizing, synthesizing
and summarizing.
As results of the data analysis, the researcher has found the following facts; Most of the
local government leaders gained their positions by dint of election; forms of local government
in these countries were varied and many such as monarchy and presidency ; and in virtually all
of these countries, the administration was based on a single state.
Keywords: Administration, The public sector, Local government leader.
บทน�ำ
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการปกครอง
ท้องถิ่นนั้นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ซึง่ คุณสมบัตติ า่ งๆนัน้ มีการพิจารณา
กันทัง้ ทางด้านโครงสร้างการปกครอง การกระจาย
อ� ำ นาจจากส่ ว นกลาง การมี ส ่ ว นร่ ว มจากภาค
ประชาชน โดยเฉพาะรูปแบบการได้มาของผู้น�ำ
ในการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อความเติบโต
ความมั่ น คงและความแข็ ง แกร่ ง ของระบอบ
ประชาธิ ป ไตย ดั ง นั้ น การเปรี ย บเที ย บรู ป แบบ
การได้มาของผู้น�ำการปกครองท้องถิ่นในประเทศ
ต่ า งๆ ที่ มี ทั้ ง การปกครองโดยแบบกษั ต ริ ย ์
แบบประธานาธิบดี ตลอดจนรูปแบบการบริหาร
จัดการโครงสร้างการถ่ายโอนอ�ำนาจจากส่วนกลาง
ไปสู่ส่วนท้องถิ่น ถือเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล
ในการพั ฒ นาระบอบประชาธิ ป ไตยในแต่ ล ะ
ประเทศการพิจารณาบริบทต่างๆ ตามความเหมาะสม
ทีจ่ ะได้ผนู้ ำ� ท้องถิน่ มาจึงเป็นการช่วยในการขับเคลือ่ น
ประเทศ ถือได้ว่าเป็นรูปแบบในการออกแบบทาง

เลือกและใช้เป็นรูปแบบการพิจารณารูปแบบการ
ได้มาของผู้น�ำในยุคปัจจุบันได้อีกแนวทางหนึ่ง
จากการศึกษาการได้มาของผู้น�ำในแต่ละประเทศ
เพือ่ เปรียบเทียบกันจึงเป็นแนวคิดของนานาประเทศ
ที่ ท� ำ การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการขั บ เคลื่ อ นการ
พั ฒ นาระบอบประชาธิ ป ไตย ซึ่ ง แตกต่ า งจาก
ระบอบคอมมิ ว นิ ส ต์ ที่ ร วมศู น ย์ ไ ว้ ที่ เ ดี ย วในการ
ขับเคลื่อนประเทศ (Gilbert, Hallinan & 0’Hara,
2013: 220-260 ) รวมไปจนกระทัง่ ถึงโครงสร้างและ
รูปแบบของระบบราชการจากส่วนกลางกระจาย
ลงสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น การท�ำงานควบคู่กับ
ข้าราชการประจ�ำซึ่งการปฏิบัติงานควบคู่กันทั้ง
ข้าราชการการเมืองและข้าราชประจ�ำนั้นมีส่วน
ส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะท�ำให้ทราบถึงศักยภาพ
การท�ำงานตามนโยบายและการท�ำงานเชิงรุกไป
พร้อมๆกัน ประเด็นเหล่านี้มีส่วนส�ำคัญเป็นอย่าง
มากในการตอบสนองต่อความต้องการของพลเมือง
ในพืน้ ทีอ่ นั เป็นรากฐานส�ำคัญในการขับเคลือ่ นจาก
ส่วนรากขึ้นสู่บน (M.Chafritz & C.Hyde, 2012:
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91-99) ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมด้วยประการ
ทั้งปวง เราควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกผู้น�ำในชุมชนท้องถิ่นของตนเพื่อให้ทัน
ต่ อ กระแสโลกาภิ วั ฒ น์ ห รื อ กระแสพลวั ต ร
ที่เปลี่ยนแปลงไปการหาสิ่งที่ต้องการร่วมกันเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ การจัดสรรปันส่วนอย่างมี
ธรรมาภิ บ าล การก้ า วทั น เพื่ อ ตอบรั บ ต่ อ ภาวะ
เศรษฐกิจที่บีบรัด โดยการท�ำงานร่วมกันทั้งภาค
ข้าราชการประจ�ำ ข้าราชการการเมือง หรือรูปแบบ
ตัวแทนคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น เหล่านี้ควรมี
ตัวชี้วัดตลอดจนกฎกติกา เกณฑ์ต่างๆ ที่เห็นอย่าง
เป็นรูปธรรมการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาค
ให้ สิ ท ธิ์ ใ นการมี ส ่วนร่วม ขับ เคลื่อ นการบริหาร
จัดการในที่ ทีต่ นเองอยูเ่ พือ่ ให้เกิดความเจริญเติบโต
ไปพร้อมๆกัน ตอบรับความเป็นพลวัตรของโลก
ตลอดจนการมี ห น่ ว ยงานมี ภ าคเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ
ร่ ว มตรวจสอบซึ่ ง กั น และกั น การท� ำ งานอย่ า ง
สร้างสรรค์ การแสดงออกซึง่ ความคิดเห็น การมีมติ
การแสดงสิทธิอ์ อกเสียง มีการแสดงเสียงประชามติ
และการท�ำประชาพิจารณ์ ( Kennett, 2008:19-55)
ดังนั้นการจะได้มาซึ่งผู้น�ำนั้นก็ต้องอาศัย
โครงสร้าง อ�ำนาจ กฎ กติกา ที่มีบัญญัติไว้ใน
กฎหมายท้องถิน่ พระราชบัญญัตติ า่ งๆ สภาพแวดล้อม
เทคโนโลยี และระบอบการเมืองการปกครองใน
ประเทศนั้นๆ บางประเทศก็อาศัยจารีตประเพณี
ต่างๆ ซึ่งก็มีลักษณะการเติบโต วิวัฒนาการ การมี
ส่วนร่วม การกระจายอ�ำนาจแฝงอยู่ในจารีตนั้น
อยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าจะคงไว้ หรือเปลี่ยนแปลง
ทั้ ง นี้ ก็ ต ้ อ งพิ จ ารณาจากผู ้ น� ำ ประเทศ ซึ่ ง ส่ ง
ผลกระทบต่อภาคผู้น�ำท้องถิ่น ในท้องที่แห่งนั้นๆ
ด้วย บางที่ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงง่ายแต่บางที่ก็มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าๆอยู่ อย่างไรก็ตามมัน

ก็สามารถสร้างความเจริญ ความเติบโตแบบยัง่ ยืน
ในแบบของตนเอง มีระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี ทีส่ ามารถขับเคลือ่ นไปได้อย่างทัดเทียม
ประเทศและท้ อ งถิ่ น อื่ น ๆ (P.Robbins, 1989:
29-45) และการทีจ่ ะมีอำ� นาจแยกออกจากส่วนกลาง
โดยเด็ดขาดหรือไม่นนั้ ก็ให้พจิ ารณาทัง้ รูปแบบและ
หลักการของการปกครองส่วนท้องถิ่น ยกตัวอย่าง
ในประเทศไทย ได้แบ่งรูปแบบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้ 2 รูปแบบ คือ 1). รูปแบบทั่วไป คือ
มีการออกกฎหมายว่าท้องถิ่นใดที่เข้าเกณฑ์ตามที่
กฎหมายก�ำหนดก็สามารถจัดตัง้ โดยอาศัยพระราช
บัญญัตินั้น 2).รูปแบบพิเศษมีการออกกฎหมาย
เฉพาะพื้นที่บางแห่ง ให้มีการจัดตั้งเป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นขึ้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 14 มาตรา
284 ระบุไว้ว่า “ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
สภาท้องถิน่ และคณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น...” ดังนั้นจึงท�ำให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
ของไทยทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล องค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ต่างมีโครงสร้าง
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบเดียวกัน
ก็คือ รูปแบบสภา กับฝ่ายบริหารตามที่กฎหมาย
รัฐธรรมนูญก�ำหนด (Council Executive Form)
(Nunnapahh Wongpanisaksorn, 2015: 35-43)
ตลอดจนในกรณี มีบางประเทศมักเกิด
ภัยธรรมชาติเป็นพืน้ ฐาน อาทิเช่น สึนามิแผ่นดินไหว
พายุ ดินโคลนถล่ม เป็นต้น วิกฤตทางธรรมชาติ
ต่างๆ ท้องถิน่ ควรมีอำ� นาจบริหารจัดการเป็นพิเศษ
เพื่ อ เป็ น การบรรเทาจากหนั ก เป็ น เบาได้ อ ย่ า ง
รวดเร็วที่สุด ในการกระจายอ�ำนาจจากส่วนกลาง
เป็นกรณีพิเศษ มีกฎหมาย พระราชบัญญัติต่างๆ
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รองรับแยกออกมาโดยให้อ�ำนาจกับผู้น�ำท้องถิ่น
ในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย
น้อยทีส่ ดุ คือ มีอำ� นาจในการอพยพและเคลือ่ นย้าย
ผูค้ นจากจุดเสีย่ ง แต่จะมีหลักการรูปแบบมาตรฐาน
ออกมาจากส่วนกลาง เวลาประกาศเตือนภัยพิบัติ
ต่างๆควรรวมศูนย์บัญชาการไว้ที่ส่วนกลางหรือ
หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อกันความ
สั บ สน แต่ อ� ำ นาจการสั่ ง การอพยพเคลื่ อ นย้ า ย
ผู้คนหลังจากที่ได้รับทราบข่าว ควรกระจายให้กับ
ผูน้ ำ� ท้องถิน่ ในการท�ำแผนทีเ่ สีย่ ง แผนทีเ่ คลือ่ นย้าย
ทิศทางในการอพยพ เป็นต้น ( J.Petak, 1985:
64-165)
การพิจารณารูปแบบการได้มาของผู้น�ำ
ท้องถิ่นในแต่ละประเทศส่วนใหญ่จะเป็นแบบใด
นั้ น หรื อ แบบไหนถึ ง จะเหมาะสมและช่ ว ยให้
พลเมืองอยู่รอดได้อย่างแท้จริงนั้น ก็สมควรที่จะ
ต้ อ งพิ จ ารณาให้ ล ะเอี ย ดถี่ ถ ้ ว นที่ จ ะเป็ น การ
ลดความขั ด แย้ ง ของพลเมื อ งหรื อ ภาพรวมของ
ประเทศได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายทางสังคม หรือ
นโยบายสาธารณะนั้นๆ และกฏหมายรอบรับใน
การตอบรับกับกระแสความเปลีย่ นแปลง รวมไปจน
กระทั่งถึงระบบการบริหารจัดการด้วยว่าควรเป็น
เรื่องของการจัดสรรหรือแบ่งปันอ�ำนาจหรืออาจจะ
เป็นกรณีของการแบ่งแยกอ�ำนาจเป็นต้น ที่จะลด
ความขัดแย้งในทุกภาคส่วน (Gilbert, Hallinan&
0’Hara, 2013:220-260 )
ซึ่งในปัจจุบันกระแสการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบโลกาภัฒน์นั้นได้เน้น กระแส
การต่ อ ต้ า นการคอรั ป ชั่ น การเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ใ น
ดิ น แดงของตนตามหลักดินแดน หรือ ตามกลุ่ม
เชื้อชาติศาสนากระแสเศรษฐกิจในโลกทุนนิยม
การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ไี ด้กลายเป็นกระแส
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หลักและปัจจัยภายในประเทศเป็นช่วงที่รัฐบาลให้
ความส�ำคัญ ต่อการปฏิรูประบบราชการ กระแส
การเรี ย กร้ อ งรั ฐ ธรรมนู ญ กระแสการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยเฉพาะการกระจายอ�ำนาจ การเกิด
วิกฤตการณ์ต่าง ๆ เสมือน ดังที่ อิมมานูเอล คานท์
ได้กล่าวว่า ( Kitipat Nontapattamadul , 2555)
ความรู้และการมองโลก โลกเป็นกลไกขนาดมหึมา
และเราสามารถค้นพบการท�ำงานของมันได้ ด้าน
สวัสดิการสังคมต่างๆ สามารถค้นพบธรรมชาติ
ส่ ว นหนึ่ ง ของกลไก อั น มหึ ม าเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์
กายภาพ เราสามารถรู้ถึงโครงสร้าง หน้าที่ ความ
สัมพันธ์ ระหว่างกลไก ในเชิงปฎิฐานนิยม และ
Samuel Humes เสนอว่า ควรให้เป็นเรื่องของ
“การจั ด สรรแบ่ ง ปั น อ� ำ นาจ” (Distribution of
Power) กล่าวคือ เมือ่ พูดถึงการกระจายอ�ำนาจภาย
ใต้บริบทของการบริหารปกครองในพื้นที่เรียกว่า
ท้องถิ่น (Local Governance) ควรเป็นเรื่องของ
“จัดสรรหรือแบ่งปันอ�ำนาจ” (Distribution) มิใช่
การ “แบ่งแยกอ�ำนาจ” (Division) การปกครอง
ท้องถิ่นท�ำให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครอง
ตนเอง (Self Government) ซึ่งผู้ท�ำการวิจัยก็เห็น
ตรงกันในด้านที่ว่าหัวใจของการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตย เป็ น การปกครองตนเอง การที่
ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครอง ซึ่งผู้บริหาร
ท้องถิน่ นอกจากจะได้รบั เลือกตัง้ มาเพือ่ รับผิดชอบ
บริหารท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจาก
ประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียง
ประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง ๆ เช่น
เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนออกเสี ย งประชามติ
(Referendum) ให้ประชาชนมีอ�ำนาจถอดถอน
(Recall) ซึ่งจะท�ำให้ประชาชนเกิดความส�ำนึก
ในความส�ำคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมี
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ส่วนรับรูถ้ งึ อุปสรรคปัญหาและช่วยกันแก้ไข ปัญหา
ของท้องถิ่นของตน นอกจากนี้ การปกครองตนเอง
ในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง คือ
การกระจายอ�ำนาจให้เข้าถึงในระดับ ต�่ำสุดคือ
รากหญ้า (Grass roots) ซึ่งเป็นฐานเสริมส�ำคัญยิง่
ของการพั ฒ นาระบบการเมื อ งการปกครองใน
ระบอบประชาธิ ป ไตย ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารพั ฒ นาใน
ระบอบประชาธิปไตยที่ดีที่สุด และองค์ประกอบ
ส�ำคัญประการหนึ่ง ก็คือเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของรั ฐ บาลโดยตรง ซึ่ง เป็นหลักการส�ำคัญของ
การกระจายอ� ำ นาจ นอกจากนี้ ยั ง ตอบสนอง
ความต้ อ งการของคนในพื้ น ที่ ไ ด้ ต รงประเด็ น
มากกว่ า ด้ ว ยอั น เนื่ อ งมาจากความจ� ำ เป็ น และ
ความพิเศษของบางท้องที่ บางประการทีไ่ ม่เหมือน
กับท้องที่อื่นๆ ในประเทศ ซึ่งส่วนกลางไม่สามารถ
เข้าถึงหรือตอบสนองได้ ดังนั้นภารกิจของรัฐบาล
ที่มีอยู่อย่างมากมายหลายด้านจะขยายเพิ่มขึ้น
ซึ่งจะเห็นได้จาก งบประมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
ตามความเจริญเติบโตของบ้านเมืองและท้องถิ่น
นั้นๆ ซึ่งย่อมมีปัญหา ความต้องการการแก้ไข
ปัญหาหรือจัดบริการโครงการในท้องถิน่ ทีแ่ ตกต่างกัน
จากความส� ำ คั ญ ของการปกครองท้ อ งถิ่ น นั้ น
หากจะมองภาพรวมแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น
สองด้ า น คื อ ด้ า นการเมื อ งการปกครอง และ
การบริหารจัดการ กล่าวคือ ในด้านการเมืองการ
ปกครองนั้น เป็นการปูพื้นฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยการได้ ม าซึ่ ง ผู ้ น� ำ และ
การเรียนรู้การปกครองตนเอง ส่วนด้านการบริหาร
จัดการนั้น เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลว่า
เป็นไปได้มากหรือน้อยขนาดไหนในการตอบสนอง
ความต้ อ งการของพลเมื อ ง ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย กลไก
ทางการบริหารต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการบริหารงาน

บุ ค คล การด� ำ เนิ น งานด้ า น งบประมาณ และ
การจัดการ กฎหมาย การวางแผนงาน การจัด
องค์กร การสั่งการ การประสานงาน การรายงาน
การใช้เทคโนโลยี การเข้าถึงเครือข่ายต่างๆ ด้าน
อุ ป โภค บริ โ ภค สาธารณู ป โภค การคมนาคม
การสือ่ สาร และอืน่ ๆ ผูว้ จิ ยั พบว่าความแตกต่างของ
พื้นที่ต่อการบริหารจัดการที่มีเมืองหลวงมักเจริญ
กว่ า ส่ ว นอื่ น ๆ การที่ เ มื อ งโตเดี่ ย ว มี ค นรวยที่ มี
ทรั พ ย์ สิ น อย่ า งมหาศาลมากกว่ า ทรั พ ย์ สิ น ของ
พลเมืองครึ่งหนึ่งของประเทศโดยผู้น�ำที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความล้มเหลว
ในเรือ่ งความไม่เท่าเทียมกันของพลเมืองตามท้องที่
ต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นจึงท�ำการศึกษาเปรียบเทียบ
รูปแบบการได้มาของผูน้ ำ� องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั (Objective of Research)
1. เพื่อศึกษารูปแบบการได้มาของผู้น�ำ
ท้องถิ่น ประเทศ ฝรั่งเศส อเมริกา สวีเดน อังกฤษ
ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น
2. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการได้มาของ
ผู้น�ำส่วนท้องถิ่น ประเทศฝรั่งเศส อเมริกา สวีเดน
อังกฤษ ไทย ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย และญีป่ นุ่ เหล่านี้
ล้วนเป็นประเทศทีม่ รี ปู แบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
3. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น ประเทศฝรั่งเศส อเมริกา สวีเดน อังกฤษ
ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น
ขอบเขตของการวิจัย (Scope of the Research)
การศึกษาในครัง้ นีจ้ ะศึกษาในเรือ่ งรูปแบบ
การได้ ม าของผู ้ น� ำ การปกครองท้ อ งถิ่ น จ� ำ นวน

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

8 ประเทศ ประกอบด้วย ฝรั่งเศส อเมริกา สวีเดน
อังกฤษ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น
การศึกษาครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 5 บทคือ
บทน�ำซึ่งเป็นกระบวนการในการศึกษา บทที่ 2
ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมซึ่งแบ่งออกเป็น
2 กรอบ กรอบแรกเป็นการทบทวนองค์ความรู้
ทีเ่ กีย่ วกับการปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ เป็นพืน้ ฐาน
ในการศึกษา กรอบสอง เป็นการกล่าวถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับท้องถิน่ ในแบบต่างๆ เพือ่ เป็น
ข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาการพั ฒ นาเปรี ย บเที ย บเพื่ อ
เสนอแนะผลการศึกษาต่อไป , บทที่ 3 วิธีการวิจัย,
บทที่ 4 การศึ ก ษารู ป แบบการได้ ม าของผู ้ น� ำ
การปกครองท้องถิ่น และโครงสร้างการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 8 ประเทศ ลักษณะความสัมพันธ์การ
บริหารจัดการรวมถึงการกระจายอ�ำนาจระหว่างรัฐ
กลางกับส่วนท้องถิ่น และสุดท้ายเป็นการสรุปผล
การศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กรอบ กรอบแรก
เป็นผลการศึกษารูปแบบการได้มาของผู้น�ำการ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น 8 ประเทศ กรอบที่ ส อง
เป็ น การศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การความ
สัมพันธ์ของรัฐลงสูท่ อ้ งถิน่ ในการปกครองส่วนท้องถิน่
8 ประเทศ และกรอบสุดท้ายเป็นผลการวิเคราะห์
การศึกษา 2 กรอบแรก และบทที่ 5 บทสรุปและ
ข้อเสนอแนะ
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั (Expected Benefits)
1. เพื่อช่วยให้ได้ทราบองค์ความรู้และ
ความเข้าใจทางวิชาการในเรื่องรูปแบบการได้มา
ซึ่ ง ผู ้ น� ำ การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และรู ป แบบ
โครงสร้ า งการบริ ห ารการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เพื่อใช้ในการศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
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2. เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ตลอดจน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะ
ใช้ประโยชน์จากการศึกษาในครั้งนี้และเป็นข้อมูล
ในการเสนอทางเลื อ กรู ป แบบกลไกการบริ ห าร
การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมต่อไป
3. เพื่อเป็นการน�ำร่องไปสู่งานวิจัยด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต
ระเบียบวิธกี ารวิจยั (Research Methodology)
1. ประเภทของการศึ ก ษาเป็ น ลั ก ษณะ
การวิจัยเอกสาร ( document research )
2. วิธีการรวบรวมข้อมูล
		 2.1 รวบรวมจากเอกสาร ต�ำรา, หนังสือ,
รายงานผลการวิจยั เอกสารต่างๆ ทัง้ ภาษาไทยและ
ต่างประเทศ
		 2.2 ข้อมูลทีไ่ ด้จากเครือข่ายต่างประเทศ
ซึง่ เป็นแหล่งอ้างอิงทุตยิ ภูมิ (Secondary channel)
(UNESCAP, 2017)
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง รูปแบบการได้มาของผู้น�ำ
การปกครองส่วนท้องถิน่ เปรียบเทียบใน 8 ประเทศ
นั้ น อั น ได้ แ ก่ ป ระเทศฝรั่ ง เศส อเมริ ก า สวี เ ดน
อังกฤษ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ ญี่ปุ่น
ในการนี้ก็มีทั้งกลุ่มยุโรปและกลุ่มเอเชีย กลุ่มยุโรป
ได้แก่ อังกฤษ ฝรัง่ เศส สวีเดน และกลุม่ เอเชีย ได้แก่
ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ทั้งนี้โดยใช้การ
ศึกษาวิจัย เชิงคุณภาพ ( Qualitative Research )
เป็นการน�ำเสนอ ผลการศึกษา ด้วยวิธีการอธิบาย
เชิงพรรณนา ( Descriptive ) ซึ่งแสดงถึงรูปแบบ
ปั จ จุ บั น ของการได้ ม าของผู ้ น� ำ ท้ อ งถิ่ น ทั่ ว โลก
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เป็นการสร้างความเข้าใจในรูปแบบการบริหารการ
จั ด การตลอดจนโครงสร้ า งการบริ ห ารราชการ
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเทศโดยการเปรียบเทียบ
โดยเน้นเฉพาะประเทศที่มีรูปแบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ทัง้ นีม้ รี ะยะเวลาในการศึกษา
1 ปี 3 เดือน
มี ร ายละเอี ย ดตามขั้ น ตอนต่ า งๆ ดั ง นี้
ประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ น
การวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล�ำดับ (W.Creswell, 1998: 179-207)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ก�ำหนดประชากรคือประเทศทีป่ กครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตย (หน่ ว ยสุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
Sampling unit ) โดยเรียงตามบัญชีรายชือ่ ทีป่ รากฏ
ในการรวบรวมข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึง่ มีการให้ Ranking ให้คา่ ความเป็นประชาธิปไตย
จากมากไปสู่น้อย ในการนี้ได้จากการสืบค้นจาก
เครือข่ายต่างประเทศของ World bank กับเครือข่าย
Nation Master ของสหรัฐอเมริกา และท�ำการเลือก
การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเป็นหน่วยสังเกต
กับ รูปแบบการได้มาของผู้น�ำส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น
หน่วยวิเคราะห์ ของประเทศที่มีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยจากทัว่ โลกตามล�ำดับ เป็นต้น
2. สร้ า งกรอบตั ว อย่ า งโดยใช้ รายชื่ อ
ประเทศที่ มี ป รากฏในการรายงานขององค์ ก าร
ธนาคารโลก ในช่วงปี 2550-2560 และเครือข่าย
nation master ของสหรัฐอเมริกา
3. ระบุวิธีการสุ่มตัวอย่าง
		 วิธีการที่ 1 ใช้วิธีการสุ่ม แบบการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เนื่องจากในแต่ละประเทศนั้น
มีความแตกต่างกันทั้งด้าน ขนาดเศรษฐกิจ ล�ำดับ

ความเป็นประชาธิปไตย และการแบ่งกลุม่ ประเทศ
ตามการพั ฒ นาในความหมายขององค์ ก าร
สหประชาชาติหรือองค์การการค้าโลกที่เป็นสากล
นิยม
		 วิธีการที่ 2 วิธีผสม ใช้การก�ำหนดตาม
หน่วยสุ่มตัวอย่างซึ่งใช้การจัดล�ำดับจากความเป็น
ประชาธิปไตยจากทั่วโลกโดยเลือกจากที่ผู้วิจัย
ให้ความสนใจ
วิธีการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล
หลั ง จากรวบรวมข้ อ มู ล จะจั ด ข้ อ มู ล
เพื่อแบ่งออกเป็นกลุ่มบรรยายแบบพรรณนาและ
การก�ำหนด Organization ของ Local government
ของการสุ่มตัวอย่างโดยจ�ำแนกตามกลุ่มประเทศ
ที่เป็นประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศที่สนใจ ดังนี้
1. โครงสร้าง การบริหารราชการแผ่นดิน
ในส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่น มีกี่รูปแบบ เช่น
จังหวัด เมือง อ�ำเภอ หมู่บ้าน เทศบาล รูปแบบการ
ปกครองพิเศษ
2. การได้มาของผูน้ ำ� เช่น จากการแต่งตัง้
การเลือกตั้ง ในวิธีทั้งทางตรงและทั้งทางอ้อม หรือ
วิธีการอื่นๆ เป็นต้น
3. ความสั ม พั น ธ์ ใ นรู ป แบบการบริ ห าร
จัดการจากรัฐกลางสูร่ ปู แบบท้องถิน่ ในลักษณะของ
การแบ่งอ�ำนาจ การกระจายอ�ำนาจ การถ่ายโอน
อ�ำนาจ
4. การบริ ห ารจั ด การในภาพรวม เช่ น
รัฐเดี่ยว รัฐรวม ซึ่งสะท้อนถึงการกระจายอ�ำนาจ
จากส่วนกลาง
5. รู ป แบบการปกครองในแบบต่ า งๆ
ในระบอบประชาธิปไตย
6. รายละเอียดอื่นๆ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

การน�ำเสนอข้อมูล
1. เชิงพรรณนา
2. รูปแบบตารางเปรียบเทียบ
ข้อจ�ำกัดของการวิจัย
ข้อจ�ำกัดเรื่องเวลาและข้อมูลที่จ�ำกัดของ
แต่ละประเทศ ท�ำให้การรวบรวมข้อมูลมีจำ� กัดและ
การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ได้ใช้วิธีการสุ่มโดยตรงแต่
ใช้วิธีการแบบผสมท�ำให้ไม่มีอ�ำนาจในการอ้างอิง
ไปยังประชากรทั้งหมด
ค�ำจัดความในการวิจัย
การปกครองท้ อ งถิ่ น หมายความว่ า
การปกครองที่ รั ฐ บาลมอบอ� ำ นาจให้ ป ระชาชน
ในท้ อ งถิ่ น ใดท้ อ งถิ่ น หนึ่ ง จั ด การปกครองและ
ด� ำ เนิ น กิ จ การบางอย่ า ง โดยด� ำ เนิ น การกั น เอง
เพื่อบ�ำบัดความต้องการของตน การบริหารงาน
ท้ อ งถิ่ น มี ก ารจั ด การเป็ น องค์ ก าร มี เ จ้ า หน้ า ที่
ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมด หรือบางส่วน
ทั้งนี้มีความอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาล
ต้ อ งควบคุ ม ด้ ว ยวิ ธี ต ่ า งๆ ตามความเหมาะสม
จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาได้ไม่ เพราะการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐท�ำให้เกิดขึ้น
รูปแบบการได้มาของผูน้ ำ� การปกครองท้องถิน่
หมายถึง วิธีการได้มาซึ่งผู้น�ำประกอบด้วย 3 แบบ
ได้แก่ 1. การเลือกตั้งทางตรง 2. การเลือกตั้ง
ทางอ้อม 3. การแต่งตั้ง
การบริ ห ารจั ด การท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง
การปกครองในท้องถิ่นที่เป็นผลมาจากนโยบาย
ส่วนกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยรูปแบบต่างๆ มีอยู่
3 รูปแบบ ได้แก่ รัฐเดี่ยว รัฐรวม และลักษณะของ
ระบอบการปกครองในกลุ่มประเทศประชาธิปไตย
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เช่น ระบอบกษัตริย์ ระบอบประธานาธิบดี ระบอบ
กึ่งประธานาธิบดีกึ่งสภา เป็นต้น
การบริหาร หมายถึง เป็นการลงมือกระท�ำ
หลังจากวางหลักการบริหารแล้ว ในขั้นตอนนี้ต้อง
ใช้ทงั้ ศาสตร์และศิลป์ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำเอาทรัพยากรทีม่ ี
อยู่ทั้ง บุคลากร วัสดุ งบประมาณ และอื่นๆ
ภาครัฐ หมายถึง รัฐบาลในระดับต่างๆ
จากระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่น รัฐบาลหรือ
ภาครัฐ จึงหมายถึง ผู้ที่ ที่ท�ำหน้าที่อภิบาลรัฐใน
ทุกระดับ ในระบบเศรษฐกิจนั้น เพื่อที่จะแสดงให้
เห็นว่า หน้าที่ของรัฐบาลไม่ว่าระดับใดๆ จะมีอะไร
บ้าง และบทบาทหรือผลกระทบมีอย่างไรจากการ
มีอยู่ของภาครัฐ
ผู ้ น� ำ ท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ
คณะท�ำงานที่สามารถทราบว่า “ จะท�ำอะไร ท�ำ
เมื่อไร ท�ำอย่างไร และท�ำที่ไหน” ได้ถูกต้องตาม
กาลเทศะ สามารถแก้ไขสถานการณ์อันควรและ
เป็นบุคคลหรือคณะท�ำงาน ที่สามารถใช้ความ
สามารถของตนได้อย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพมาช่วย
พัฒนาท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานเป็นผลส�ำเร็จ
สัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมายและสนองตอบต่อ
ความต้องการของพลเมืองในท้องถิน่ หรือท้องทีห่ รือ
ชุมชนนั้น ๆ ตามหลักธรร-มาภิบาลตามสภาพ
อ�ำนาจหรือกฎหมายของประเทศหรือท้องถิ่นนั้นๆ
อ�ำนวย
บทสรุป
ผลการศึ ก ษาการได้ ม าของผู ้ น� ำ การ
ปกครองท้องถิ่น 8 ประเทศ ได้แก่
ในประเทศฝรั่ ง เศส อเมริ ก า สวี เ ดน
อังกฤษ การได้มาซึ่งผู้น�ำท้องถิ่นเป็นการเกิดจาก
ฐานราก โดยประชาชน เพือ่ ประชาชน และเป็นของ

42

ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.8 No.1 January-June 2019

ประชาชน ถือว่าเป็นโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐานในระบอบ
ประชาธิปไตยที่มาพร้อมกับการเติบโตในสังคม
เมืองในยุคดิจิตอลและมาพร้อมๆ กับความเป็น
อุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด
ประเทศเหล่านี้ใช้ระบบการเลือกตั้งผู้น�ำ
ท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
และทัง้ สีป่ ระเทศนัน้ ให้อำ� นาจชุมชนท้องถิน่ ในการ
เลื อ กรู ป แบบการปกครองในแบบของตนโดยมี
รั ฐ ธรรมนู ญ ก� ำ หนดไว้ ซึ่ ง พรรคการเมื อ งเป็ น
ผู้ด�ำเนินการคัดเลือกผู้สมัครของพรรคเอง ซึ่งเป็น
ทีป่ รากฏแก่สาธารณะและให้สทิ ธิประชาชนท�ำการ
เลือกผู้สมัครของพรรคด้วยตนเอง ดังนั้น การได้มา
ของผู้น�ำท้องถิ่นเหล่านี้ จะเป็นการได้มาจากการ
เลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่ โดยการให้สิทธิประชาชน
เลือกคณะกรรมการเข้าไปท�ำการเลือกผูน้ ำ� ท้องถิน่
แทนประชาชน ซึ่งรูปแบบคณะกรรมการจะไปท�ำ
หน้ า ที่ แ ทนประชาชนเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผู ้ น� ำ การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการจะต้องท�ำ
หน้าที่อย่างซื่อตรงในการเลือกตั้งอย่างเปิดเผย
กว้างขวาง ในการนี้ก็จะมีการหยั่งเสียงประชามติ
ให้มีการถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ หากไม่พอใจ
ในผลการปฏิบัติงานนั้นๆ นอกจากการใช้วิธีการ
ด�ำเนินการในรูปคณะกรรมการแล้ว ยังใช้วธิ ี การได้มา
ของผู ้ แ ทนโดยสั ด ส่ ว นหรื อ ใช้ ร ะบบปาร์ ตี้ ลิ ส ต์
อีกด้วย
ฝรั่ ง เศส การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะ
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับภาค จังหวัด และ
เทศบาล ซึ่งมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก ในระดับภาคจะมีสภาภาค
ประธานสภาภาค และคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคม ประธานสภาภาค เป็นการเลือกตั้งทางอ้อม

และประธานสภาจังหวัด ก็มาจากการเลือกตั้งทาง
อ้อมเช่นกัน จาก ความเห็นชอบของสมาชิกสภา
จังหวัด ในส่วนของเทศบาลฝรั่งเศสประกอบด้วย
นายกเทศมนตรี มาจากการเลื อ กตั้ ง ทางอ้ อ ม
ส�ำหรับการปกครองท้องถิ่นพิเศษ ได้แก่ นครปารีส
อั น ประกอบด้ ว ย เขต เมื อ ง เทศบาล จั ง หวั ด
ซึ่งผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม
อเมริกา การปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ เป็น
การปกครองระดั บ ล่ า งสุ ด ทาวน์ แ ละทาวน์ ชิ พ
มีการเลือกคณะท�ำงานหรือคณะกรรมการทีม่ าจาก
ประชาชนโดยตรงจากนั้ น แต่ ง ตั้ ง ผู ้ จั ด การหรื อ
เจ้าหน้าที่มาท�ำหน้าที่ เขตพิเศษและเขตโรงเรียน
ซึ่งมาจากการท�ำประชามติของประชาชน
สวี เ ดน การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
คณะกรรมการบริหารเคาน์ตี้ จะได้รับการแต่งตั้ง
จากรัฐบาลซึ่งจะมี ผู้ว่าราชการจังหวัด มีความ
รับผิดชอบในการประสานงานระหว่าง รัฐบาลกลาง
กับท้องถิ่น และแต่ละคณะกรรมการผู้บริหารเมือง
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคณะรัฐมนตรีของ
รัฐบาลกลาง
อังกฤษ การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็น
รู ป แบบการเลื อ กตั้ ง สภาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ได้ ม าใน
ต�ำแหน่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง
เพื่อเป็นตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ของตน
ในประเทศไทย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อิ น โดนี เ ซี ย
ญีป่ นุ่ การได้มาของผูน้ ำ� ท้องถิน่ ถึงแม้วา่ จะมีความ
แตกต่ า งกั น ทั้ ง ทางประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์
ประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม แต่ในระดับท้องถิ่น
ก็ใช้รัฐธรรมนูญที่เหมือนกันทั้งประเทศ ซึ่งท�ำให้
โครงสร้างเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่และมีมาตรฐาน
มากกว่าท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ อันเนื่องมาจาก
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เป็นรัฐเดี่ยวโดยใช้รัฐธรรมนูญที่เป็นบทบัญญัติ
เหมือนกัน และผู้น�ำนั้นก็มาจากการทั้งเลือกตั้ง
โดยตรงและทีม่ าจากการแต่งตัง้ จากส่วนกลางหรือรัฐ
ไทย การปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งแบบรูป
แบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษ ทางด้านจังหวัดกับ
อ� ำ เภอนั้ น ได้ ม าจากการแต่ ง ตั้ ง จากส่ ว นกลาง
ดังนั้นไทยจึงมีผู้น�ำท้องถิ่นที่มาจากเลือกตั้งและ
แต่งตั้ง
ฟิลิปปินส์ การปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้ง
แบบรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษเช่นกัน ทาง
ด้าน จังหวัด นครหรือ เทศบาลและต�ำบล มีฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ที่มาจากการเลือกตั้ง

แต่ถ้าเป็นรูปแบบพิเศษจะเป็นแบบรูปแบบนคร
อิสระ
อิ น โดนี เ ซี ย การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ผู้น�ำท้องถิ่นจะได้รับมอบอ�ำนาจจากเคาน์ตี้ หรือ
นายกเทศมนตรี
ญีป่ นุ่ การปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่วา่ จะเป็น
จั ง หวั ด และเทศบาล ผู ้ บ ริ ห ารล้ ว นมาจากการ
เลือกตั้ง
ประเทศฝรั่งเศส อเมริกา สวีเดน อังกฤษ
ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น การได้มาซึ่งผู้น�ำ
ท้องถิ่นมีดังนี้

ตารางที่ 1 การได้มาซึ่งผู้น�ำท้องถิ่น

ผู้นำ�ท้องถิ่น

เลือกตั้งทางตรง

ฝรั่งเศส
อเมริกา

แต่งตั้ง

/
/

อังกฤษ

/

ไทย

/

ฟิลิปปินส์

/

อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น

เลือกตั้งทางอ้อม
/

สวีเดน

/
/

/
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ผลการศึกษา พบว่ารูปแบบการได้มาของ
ผู้น�ำการปกครองส่วนท้องถิ่นใน ฝรั่งเศส อเมริกา
สวีเดน อังกฤษ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ
ญี่ปุ่น ส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้งทางตรง การ
แต่งตั้ง การเลือกตั้งทางอ้อมและการเลือกตั้งแบบ
ผสม ตามล�ำดับ

ในด้านการบริหารจัดการนัน้ ต้องพิจารณา
ภาพการเมืองการปกครองในภาพใหญ่ดว้ ยเช่นกัน
เพราะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในภาพ
ท้องถิ่น ซึ่งลักษณะการบริหารรัฐเดี่ยวกับรัฐรวม
อ�ำนาจการบริหารงานในท้องถิน่ จะแตกต่างกันออก
ไป ดังเช่น

ตารางที่ 2 ลักษณะการบริหารรัฐเดี่ยวกับรัฐ

ประเทศ
ฝรั่งเศส
อเมริกา
สวีเดน
อังกฤษ
ไทย
ฟิ ลปิ ปิ นส์
อินโดนีเซีย
ญี่ปนุ่

รัฐเดี่ยว
/

รัฐรวม
/

/
/
/
/
/
/

ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ ่ ม ประเทศ
ประชาธิปไตยทีม่ รี ะบอบการปกครองทีห่ ลากหลาย
ส่วนใหญ่นนั้ เป็นแบบรัฐเดีย่ วมากทีส่ ดุ และมีเพียง
อเมริกาเพียงหนึ่งประเทศเท่านั้นที่เป็นแบบรัฐรวม
ซึ่งประชาธิปไตยที่เป็นแบบรัฐเดี่ยวนั้นท้องถิ่นโดย
มากก็เป็นแบบใช้การเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้น�ำ
ท้ อ งถิ่ น เป็ น หลั ก ใหญ่ แต่ ลั ก ษณะจะเป็ น การ
รวมอ�ำนาจในการบริหารโดยอาศัยทรัพยากรและ
การถ่ายโอนอ�ำนาจจากส่วนกลางเป็นส�ำคัญ

ระบอบ
กึ่ ง ประธานาธิ บ ดี กึ่ ง สภา
ประธานาธิบดี
กษัตริย์
กษัตริย์
กษัตริย์
ประธานาธิบดี
ประธานาธิบดี
กษัตริย์

รัฐรวมนั้นจะมีสองรัฐบาลคือรัฐบาลกลาง
และรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น รายละเอี ย ดในการท�ำ งาน
ความคล่องตัวจะมีมากกว่า ส่วนประเทศรัฐเดี่ยว
ก็จะมีรัฐบาลกลางเพียงแห่งเดียว เป็น รูปแบบ
ของรัฐแบบหนึ่งโดยมีรัฐบาลเดียว เหมาะส�ำหรับ
ประเทศที่ มี ลั ก ษณะทางเชื้ อ ชาติ ที่ ก ลมกลื น
ประชาชนมีความสัมพันธ์แน่นเฟ้น รับรูถ้ งึ ความเป็น
มาทางประวัตศิ าสตร์เดียวกัน ท�ำให้รฐั บาลสามารถ
สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม
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ใช้อ�ำนาจอธิปไตยปกครองทั้งดินแดน ซึ่งรัฐรวม
ลักษณะจะเป็นการกระจายอ�ำนาจจากส่วนกลาง
ทั้งเรื่องของทรัพยากรและอ�ำนาจในการบริหาร
จะเป็นอิสระ โดยไม่ขึ้นตรงกับส่วนกลาง
การอภิปรายผล
รูปแบบการได้มาของผู้น�ำท้องถิ่น ผลการ
ศึกษาพบว่ารูปแบบการได้มาของผูน้ ำ� การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ใน ฝรัง่ เศส อเมริกา สวีเดน อังกฤษ ไทย
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น ส่วนใหญ่มาจาก
การเลื อ กตั้ ง ทางตรง การแต่ ง ตั้ ง การเลื อ กตั้ ง
ทางอ้อม และการเลือกตั้งแบบผสม ตามล�ำดับ
ซึ่งเราจะพบข้อดีจากการเลือกตั้งในส่วนท้องถิ่น
ในกลุ่มประเทศประชาธิปไตยมากกว่าการแต่งตั้ง
ดังนักทฤษฎีจอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill)
ให้ความเห็นว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นการศึกษา
ทางการเมือง และเป็นแหล่งสร้างความสามัคคีใน
ท้องถิน่ การปกครองท้องถิน่ จึงเป็นปัจจัยอันดับต้น ๆ
ของประชาธิปไตย ในทัศนะของแพนเทอร์ บริ๊ก
(Panter Brick) การปกครองท้องถิ่นเป็นเงื่อนไขที่
จ�ำเป็นส�ำหรับประชาธิปไตยระดับชาติ เพราะเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้ออกความเห็น ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนของเขาเอง ไม่ว่าจะ
เป็นแบบการเลือกตั้งทางตรง หรือการเลือกตั้งทาง
อ้อม โดยผ่านตัวแทนหรือคณะกรรมการท�ำงาน
ทางด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ผลการ
ศึกษาพบว่า กลุม่ ประเทศประชาธิปไตยทีม่ รี ะบอบ
การปกครองที่หลากหลายนั้น ทั้งระบอบกษัตริย์
ระบอบประธานาธิ บ ดี ระบอบประธานาธิ บ ดี
กึ่งรัฐสภา ระบอบส่วนใหญ่นั้นเมื่อกระจายอ�ำนาจ
ลงสู ่ ท ้ อ งถิ่ น จะเป็ น แบบรั ฐ เดี่ ย วมากที่ สุ ด และ
มีเพียงอเมริกาเพียงหนึ่งประเทศเท่านั้นที่เป็นแบบ
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รัฐรวม ซึ่งรัฐเดี่ยวนั้นมีข้อดีอยู่มากมายเช่นกัน
ยกตัวอย่างเช่น รัฐจะเป็นองค์กรผู้ถืออ�ำนาจสูงสุด
ไว้เพียงผูเ้ ดียว ดังนัน้ การจัดตัง้ หน่วยงานอืน่ ขึน้ มา
ภายในรัฐก็เพื่อกระจายอ�ำนาจทางการปกครอง
และการบริหารของตนไปให้ทอ้ งถิน่ แต่มไิ ด้เป็นการ
สร้างศูนย์กลางอ�ำนาจใหม่ขึ้นให้มีอ�ำนาจเหนือรัฐ
หรือมีอ�ำนาจเสมอเท่ากันกับรัฐ ดังนั้น การจัดตั้ง
หรือสถาปนาองค์กรปกครอง การเปลี่ยนสถานะ
และรูปแบบขององค์กรปกครอง การยุบรวมองค์กร
ปกครองเข้าด้วยกัน และการยกเลิกองค์กรปกครอง
ต่างๆ ล้วนกระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจของรัฐและ
รัฐบาลกลางทั้งสิ้นซึ่งตรงกับค�ำกล่าวของ Samuel
Humes เสนอว่า ควรให้เป็นเรื่องของ “การจัดสรร
แบ่งปันอ�ำนาจ” (Distribution of Power) กล่าวคือ
เมื่อพูดถึงการกระจายอ�ำนาจภายใต้บริบทของ
การบริหารปกครองในพื้นที่เรียกว่าท้องถิ่น (Local
Governance) ควรเป็ น เรื่ อ งของ “จั ด สรรหรื อ
แบ่งปันอ�ำนาจ” (Distribution) มิใช่การ “แบ่งแยก
อ�ำนาจ” (Division)และจะมีลักษณะเด่น ๆ คือ
รัฐให้การรับรอง ซึง่ การรับรองดังกล่าวอาจเขียนไว้
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ หรือตราไว้ใน
พระราชบัญญัติก็ได้
ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย
อยากให้ประเทศไทยท�ำ model จ�ำลอง
แบบรั ฐ รวมตามแบบของอเมริ ก า เพื่ อ เป็ น การ
ทดลองให้เห็นความแตกต่างระหว่างการบริหาร
จัดการแบบรัฐเดี่ยวและรัฐรวม ว่าแบบใดที่จะดี
ที่สุดในยุคสมัยปัจจุบัน ดังที่ จอห์น สจ๊วต มิลล์
(John Stuart Mill) กล่าวไว้ถึงชื่อ “รัฐบาลที่เป็น
ตัวแทน (Representative Government)” ยังชี้
ให้เห็นความจ�ำเป็นของรัฐที่จะแบ่งการปกครอง
เป็นสองระดับ คือ ระดับชาติและระดับท้องถิ่น
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การท�ำให้เข็มแข็งจากฐานราก เป็นการสะท้อน
รูปแบบอ�ำนาจที่เป็นแบบการกระจายอ�ำนาจและ
ทรัพยากรทุกอย่างทั้งรูปแบบการได้มาของผู้น�ำ
ท้องถิ่นและการบริหารจัดการทรัพยากรทุกอย่าง

อย่างแท้จริง รวมถึงการตีตรากฎหมายเป็นของ
ท้องถิน่ ของตน เพือ่ ให้เกิดความยืดหยุน่ และเหมาะสม
กับท้องถิ่นและชุมชนของตนสืบไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในปัจจุบนั และอนาคต โดยการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม ราชบุรี จ�ำนวน 57 คน มีวัตถุประสงค์
1) เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรูใ้ นชุมชนท้องถิน่ โรงเรียนวัดยางงาม ราชบุรี 2) เพือ่ พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษาส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3) เพื่อพัฒนาการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานให้ทวั่ ถึงครอบคลุม ผูเ้ รียนให้ได้รบั โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคณ
ุ ภาพ ผลการ
วิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04
ระดับมาก โดยกิจกรรมที่ 1 ประดิษฐ์หนุ่ ยนต์ดว้ ยอุปกรณ์ LEGO ( x = 4.14) และกิจกรรมที่ 2 สร้างกล่อง
แยกเหรียญอัจฉริยะ ( x= 4.04) และต�ำ่ สุดคือกิจกรรมที่ 3 มัคคุเทศก์ตวั น้อย ( x= 3.96) 2) ผลการประเมิน
ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริม่ แบบประเมินความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีดา้ นข้อมูลและการสือ่ สารและแบบประเมินการท�ำงานเป็นทีม จากผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน
3 ท่านเท่ากับ 1.00 3) ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04
ระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่น, สะเต็มศึกษา, ทักษะในศตวรรษที่ 21
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ABSTRACT
This study aimed to develop qualities of students to be appropriate for social change in
the present and future by design the learning activities based on Stem Education and 21st century
skills. The sample group was 57 Students from Wat Yang Ngarm School, Ratchaburi Province.
The purposes of this study were 1) to investigate and analyze the local knowledge 2) to develop
the local learning activities based on STEM Education for lower secondary students 3) to develop
local school and receive thoroughly opportunities to develop teachers and students. The results
of this study are 1) The results of learning activities based on Stem Education at a high level (4.04)
The first activity is devise LEGO robot ( x = 4.14) The second activity is build intelligent coin box
( x = 3.96) and the lowest activity is little guide ( x = 3.96) 2) The result of Index of consistency
(IOC) of creativity test on the initiative, Ability test to use information and communication technology
and teamwork test from 3 specialists are equal 1.00 and teachers can apply learning
activities based on Stem Education and 21st for develop effective learners 3) The results of
the assessment of Education Standards for student learning was 4.04 at high level.
Keywords: local learning activities, stem education, 21st century skills

บทน�ำ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในทุก
ชุมชนพืน้ ทีต่ ามนโยบายของภาครัฐ การด�ำเนินงาน
ที่ ผ ่ า นมุ ่ ง เน้ น การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
กระบวนการมีส่วนร่วมจากการท�ำงานระบบเครือ
ข่าย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)
มีการบูรณาการทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกัน
เพือ่ การออกแบบกิจกรรมตามหลักสูตร การถ่ายทอด
เทคนิคในกระบวนการเรียนการสอน การผลิตสื่อ/
นวัตกรรม เพื่อการจัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียน และ
การสร้างเครือ่ งมือวัดและประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(กระทรวง ศึกษาธิการ, 2551) เพื่อมุ่งผลให้การ
เข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐานใน

โรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
เห็นผล บริบทของแต่ละโรงเรียนและแต่ละสังกัด
ทีเ่ ข้าร่วมเป็นเครือข่าย จะมีความแตกต่างกันหลาย
ด้าน โดยน�ำรูปแบบการเรียนการสอน STEM โดย
ออกแบบในรูปการจัดกิจกรรมบูรณาการและจัดให้
เหมาะสม เกิ ด ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
พั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ เ กิ ด สมดุ ล อย่ า งยั่ ง ยื น
นอกจากนี้โครงการนี้ยังท�ำให้ชุมชนมีความศรัทธา
และความเชื่อมั่นจากแรงบันดาลใจ ของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องในการร่วมแรงร่วมใจพัฒนานักเรียน
ในโรงเรียนของตนเองได้รับโอกาสพัฒนาอย่าง
ทัดเทียมกันในรูปแบบทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในแต่ละ
ด้านการศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นเป็น

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

ช่วงการศึกษาที่ส�ำคัญอีกช่วงหนึ่ง เป็นช่วงสุดท้าย
ของการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ที่ ผู ้ เ รี ย นจะได้ ส� ำ รวจ
ความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริม
การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิด
วิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหามี
ทักษะ ในการด�ำเนินชีวติ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558) มีทกั ษะการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะ
ทีส่ ำ� คัญทีค่ วรเน้นให้เกิดกับผูเ้ รียนเพือ่ เป็นพืน้ ฐาน
ในการประกอบอาชีพ การศึกษา และการด�ำรงชีวติ
ในศตวรรษที่ 21
การออกแบบการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
ทีจ่ ะท�ำให้ผเู้ รียนเกิดทักษะทีจ่ ำ� เป็นในศตวรรษที่ 21
โดยการจัดการเรียนรู้ของครูควรจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการจะช่วยลดความซ�้ำซ้อนของ
เนื้อหาวิชาต่าง ๆ สามารถยืดหยุ่นเวลาในการ
จัดการเรียนการสอนได้ ใช้แหล่งเรียนรูไ้ ด้หลากหลาย
และผู ้ เ รี ย นได้ เ รี ย นในสิ่ ง ที่ ต นเองสนใจเพิ่ ม ขึ้ น
สอดคล้ อ งตามแนวพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ มุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
องค์รวม โดยมีการบูรณาการความคิดรวบยอด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และทักษะด้านต่างๆ
ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับการศึกษา รวมทัง้ เชือ่ มโยง
ความรู้ไปสู่การน�ำไปใช้ในชีวิตจริง (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) การส่งเสริม
การเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เป็นส่วนหนึง่ ของสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของโลกและวัตถุต่าง ๆ ใน
ขณะเดี ย วกั น เด็ ก ไทยในอนาคตก็ ต ้ อ งคงไว้ ซึ่ ง
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วัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม ควบคู่กับการเรียนรู้
ศาสตร์ใหม่ ๆ ทีม่ คี วามทันสมัยด้วยเช่นกัน (สถาบัน
ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ,
2558)
การจัดการศึกษาที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครู
ผู้สอนที่มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อ
วิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะ
ในยุคศตวรรษที่ 21 ควรไปในทิศทางของความสุข
ในการท�ำงานอย่างมีเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ดีของลูก
ศิษย์ ให้ศษิ ย์เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ครูจงึ ต้องยึด
หลัก “สอนน้อย เรียนมาก” ด้วยจัดกิจกรรมต่าง ๆ
“ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และ
อ�ำนวยความสะดวก” ในการเรียนรู้ ให้ศษิ ย์ได้เรียน
รูจ้ ากการเรียนแบบลงมือท�ำ (วิจารณ์ พานิช, 2555)
จากแนวคิดและเหตุผลข้างต้น การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้โดยการออกแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิน่ ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาเพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดทักษะการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21เป็นแนวทางให้โรงเรียนน�ำกิจกรรม
ต่างๆที่ได้ออกแบบและปฏิบัติให้นักเรียนได้เกิด
แรงบันดาลใจ มีความสนใจและต้องการต่อยอด
ต่อการบูรณาการการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้
ในชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนวัดยางงาม ราชบุรี
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่น
ตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษาส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น
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3. เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้
ทั่ ว ถึ ง ครอบคลุ ม ผู ้ เ รี ย นให้ ไ ด้ รั บ โอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียน
รู้ในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น เป็นลักษณะการวิจยั เชิงพัฒนา(Research
and Development) มีวธิ กี ารด�ำเนินการวิจยั ดังต่อ
ไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล ดังนี้
1.1 ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
		 1.2 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
2. จัดประชุมผู้บริหาร ครูและนักศึกษา
ฝึ ก ประสบการณ์ โรงเรี ย นวั ด ยางงาม ราชบุ รี
จ�ำนวน 30 คน เพื่อท�ำการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ความต้องการของท้องถิ่น บริบทท้องถิ่น ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม
โดยใช้ความเชีย่ วชาญของวิทยากร ซึง่ จากทีป่ ระชุม
ได้เสนอหัวข้อดังต่อไปนี้คือ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วย
อุปกรณ์LEGO สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ
มัคคุเทศก์ตวั น้อย นอกจากนีย้ งั ได้รว่ มกันวิเคราะห์
ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 พบว่ า ทั ก ษะที่ ต ้ อ งการ
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้นประกอบด้วย ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้าน
ความคิดริเริ่ม ทักษะด้านสารสนเทศ ได้แก่ ความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้านข้อมูลและการ

สือ่ สาร ทักษะด้านชีวติ และอาชีพ ได้แก่ การท�ำงาน
เป็นทีม
3. ศึกษารวบรวมองค์ความรู้ จากการ
ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต สอบถามและลงพืน้ ที่
โดยผู้วิจัย ในเรื่องประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์
LEGO สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ มัคคุเทศก์
ตัวน้อย
ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนากิจกรรม การพัฒนา
กิจกรรมให้กับนักเรียนตามแผนปฏิบัติงานและ
ตามปฏิทนิ ทีจ่ ดั ท�ำร่วมกับโรงเรียน ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบ
เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้
1. แผนกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตาม
แนวทาง สะเต็มศึกษา
		 1.1 ลักษณะแผนกิจกรรมการเรียนรู้
ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา
				 1.1.1  	กิจกรรมการเรียนรูท้ อ้ งถิน่
ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีลักษณะดังนี้
				
1) ใช้องค์ความรู้ท้องถิ่น
เรื่องประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์LEGO กิจกรรม
มัคคุเทศก์ตัวน้อย กิจกรรมสร้างกล่องแยกเหรียญ
อัจฉริยะ บูรณาการร่วมกับวิชาในกลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
				
2) กิจกรรมการเรียนรู้จะ
ก�ำหนดให้ผู้เรียนได้ออกแบบจัดท�ำหรือประดิษฐ์
เพื่อให้บรรลุตามเงื่อนไขสถานการณ์ที่กำ� หนดโดย
ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ได้แก่
						 2.1) การระบุ ป ั ญ หา
(Identify a Challenge) เป็ น ขั้ น ตอนที่ ผู ้ เ รี ย น
ท�ำความเข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์ที่ได้รับและ
จ�ำเป็นต้องหาวิธกี ารหรือสร้างประดิษฐ์ (Innovation)
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ดังกล่าว
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						 2.2) การค้นหาแนวคิด
ที่เกี่ยวข้อง (Explore Ideas) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน
ต้องรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปญ
ั หาและประเมินความเป็นไปได้ ความคุม้ ทุน
ข้อดี ข้อด้อย และความเหมาะสม จากการสืบค้น
ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต เพื่อเลือกแนวคิดหรือวิธีการ
ที่เหมาะสมที่สุด
						 2.3) การวางแผนและ
พัฒนา (Plan and Develop) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน
ต้ อ งก� ำ หนดขั้ น ตอนย่ อ ยในการท� ำ งาน รวมทั้ ง
ก�ำหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการด�ำเนินการ
ให้ชัดเจน รวมถึงออกแบบสิ่งที่จะท�ำหรือสิ่งที่จะ
ประดิษฐ์
						 2.4) การทดสอบและ
ประเมินผล (Test and Evaluate) เป็นขั้นตอนที่
ผู ้ เ รี ย นทดสอบและประเมิ น การใช้ ง านต้ น แบบ
เพื่อแก้ปัญหาโดยผลที่ได้อาจถูกน�ำมาใช้ในการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาผลลั พ ธ์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการแก้ปัญหามากขึ้น
						 2.5) การน� ำ เสนอ
ผลลัพธ์(Present the Solution) หลังการพัฒนา

ปรั บ ปรุ ง ทดสอบและประเมิ น วิ ธี ก ารแก้ ป ั ญ หา
หรือผลลัพธ์จนมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการแล้ว
ผู้เรียนต้องน�ำเสนอผลลัพธ์ โดยออกแบบวิธีการ
น�ำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ รวมถึง
การแข่งขันภายใต้เงือ่ นไขของสถานการณ์ทกี่ ำ� หนด
				 1.1.2 ส่ ว นประกอบของแผน
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ท ้ อ งถิ่ น ตามแนวทางสะเต็ ม
ศึกษาได้แก่ สาระส�ำคัญ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
ผังมโนทัศน์ จุดประสงค์การเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้
		 1.2 การพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้
ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา
				 1.2.1 วิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ในกลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่น
ได้ดังนี้

ตารางที่ 1 สาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสะเต็มศึกษา(STEM Education)
กิจกรรม
การเรียนรู้

S
วิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์หุ่น
ยนต์ด้วย
อุปกรณ์
LEGO

-ประดิษฐ์
รถยนต์และ
หุ่นยนต์จาก
อุปกรณ์ LEGO

T
เทคโนโลยี
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E
วิศวกรรมศาสตร์

ทดลองใช้ Sensor แสง -การออกแบบ
เขียนโปรแกรมเมื่อมี
- การวางแผน
แสงตกกระทบทำ�ให้หล -การแก้ปัญหา
LED หรือMotor

M
คณิตศาสตร์
การคำ�นวณเวลา
หุ่นยนต์ที่สามารถ
ค้นหา แสงโดยใช้
เวลาสั้นที่สุด
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ตารางที่ 1 สาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสะเต็มศึกษา(STEM Education) (ต่อ)
กิจกรรม
การเรียนรู้

S
วิทยาศาสตร์

T
เทคโนโลยี

E
วิศวกรรมศาสตร์

M
คณิตศาสตร์

สร้างกล่อง
แยกเหรียญ
อัจฉริยะ

แรงโน้มถ่วง

กระบวนการเทคโนโลยี การออกแบบและ
การค้นหาและรวบรวม ประดิษฐ์กระปุก
ข้อมูล
ออมสินอัจฉริยะ

พื้นที่การเลื่อนของ
เหรียญ

มัคคุเทศก์
ตัวน้อย

เสียง

การค้นหาและรวบรวม -การออกแบบ
ข้อมูล
- การวางแผน
-การแก้ปัญหา

การแก้โจทย์ปัญหา

				 1.2.2 เขี ย นแผนกิ จ กรรมการ
เรี ย นรู ้ ท ้ อ งถิ่ น ตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษาให้ มี
รายละเอียดครอบคลุมสมบูรณ์ โดยก�ำหนดจ�ำนวน

ชั่วโมงแผนละ 6 ชั่วโมง จ�ำนวน 3 แผน รวม 18
ชั่วโมง โดยมีกระบวนการเรียนรู้ดังนี้

ตารางที่ 2 กระบวนการเรียนรู้ของกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา
กิจกรรม
การเรียนรู้
ประดิษฐ์หุ่นยนต์
ด้วยอุปกรณ์LEGO

กระบวนการเรียนรู้
1. นำ�เข้าสู่บทเรียน
2. พูดคุยถึงเรื่องพลังงานที่กำ�ลังจะหมดไปและใช้พลังงานทดแทน
3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างพลังงานทดแทนโดยครูเชื่อมโยงไปยังเรื่องพลังงาน
แสงอาทิตย์
4. นักเรียนร่วมกันออกแบบการประดิษฐ์รถยนต์และหุน่ ยนต์จากอุปกรณ์ LEGO
5. เปิด Clip VDO เรื่อง Solar Cell
6. ทดลองใช้ Solar Cell ต่อ LED
7. ตั้งคำ�ถาม มีวิธีไหนทำ�ให้ Solar Cell รับแสงได้ตลอดเวลา
8. ทดลองใช้ Sensor แสงเขียนโปรแกรมเมือ่ มีแสงตกกระทบทำ�ให้หล LED หรือ
Motor ดับ
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ตารางที่ 2 กระบวนการเรียนรู้ของกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา (ต่อ)

กิจกรรม
การเรียนรู้

สร้างกล่องแยก
เหรียญอัจฉริยะ

มัคคุเทศก์ตัวน้อย

กระบวนการเรียนรู้
9. ให้นักเรียนออกแบบSolarTracker โดยใช้ Sensor แสงและ Motor สร้าง
Solar Tracker
10. ทำ�การแข่งขันจับเวลาหุ่นยนต์ที่สามารถค้นหา แสงโดยใช้เวลาสั้นที่สุด
11. นักเรียนอธิปรายเปรียบเทียบ Solar ของกลุ่มตรงข้ามโดยวิจารณ์ในแง่
บวก
12. ครูอธิบายสรุปเรื่องแสง
1. ครูสาธิตการประดิษฐ์กระปุกออมสินอัจฉริยะให้นกั เรียนดูเป็นตัวต้นแบบ
2. ให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ เพือ่ ทีจ่ ะได้ออกแบบ ชิน้ งานตามความถนัดเฉพาะทาง
3. แต่ละกลุ่มวางแผน จัดเตรียมอุปกรณ์ และร่วมกันแบ่งหน้าที่ในการทำ�
สิ่งประดิษฐ์
4. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุม่ ออกมาแสดงชิน้ งาน และนำ�เสนอสิง่ ประดิษฐ์
พร้อมกับอธิบายข้อมูลและปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ทีส่ มาชิกของกลุม่ ร่วมแรงร่วมใจทำ�
5. นักเรียนร่วมกันเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ทน่ี ำ�มาใช้ให้พร้อมสำ�หรับการใช้งาน
ในครั้งต่อไป
1. ครูสนทนากับนักเรียน เรือ่ ง นักท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วเมืองไทย หากนักเรียน
พบจะทักทาย หรือเมื่อชาวต่างชาติขอความช่วยเหลือเราจะพูดอย่างไร
โดยสื่อสารจากการใช้ภาษาในชีวิตประจำ�วันด้วยภาษาอังกฤษ
2. ครูเปิดวีดที ศั น์ บทสนทนาภาษาอังกฤษทีไ่ ด้คดั เลือกจากข้อมูล Youtube,
Website,CD
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ฝึกสนทนาตามบทที่ได้ฟัง
4. ครูและนักเรียนร่วมกันจัดสถานการณ์ให้นกั เรียนได้ฝกึ ปฏิบตั กิ จิ กรรม หรือ
นำ�นักเรียนออกไปฝึกปฏิบตั จิ ากสถานการณ์จริงจากแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยค หรือวลี ทีใ่ ช้ในการสือ่ สารกับชาวต่างชาติ
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				 1.2.3 ประเมินคุณภาพของ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ท ้ อ งถิ่ น ตามแนวทางสะเต็ ม
ศึกษาโดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ซึง่ ประกอบ
ด้ ว ยผู ้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นการจั ด การเรี ย นรู ้
วิ ท ยาศาสตร์ คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประเมินตาม
แบบประเมิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ท ้ อ งถิ่ น ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาที่ผู้วิจัยจัดท�ำขึ้น จากนั้น
น�ำผลการประเมินมาหาค่าเฉลี่ยแล้วน�ำไปเทียบ
กับเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
2. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์
ด้ า นความคิ ด ริ เ ริ่ ม ลั ก ษณะของแบบทดสอบ
วัดความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริม่ เป็นแบบ
ทดสอบชนิดอัตนัย จ�ำนวน 4 ข้อ โดยแต่ละข้อจะ
ก�ำหนดสถานการณ์ปัญหาให้กับผู้เรียนและวัสดุ
อุ ป กรณ์ แล้ ว ให้ ผู ้ เ รี ย นออกแบบสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาสถานการณ์ ดั ง กล่ า วพร้ อ มทั้ ง
บอกเหตุผลในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความคิด
สร้ า งสรรค์ จ ากผู ้ เ ชี่ ย วชาญในด้ า นการวั ด และ

ประเมินผล 3 ท่าน จากนัน้ น�ำผลการประเมินมาหา
ค่าเฉลี่ยแล้วน�ำไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
3. แบบประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ด้ า นข้ อ มู ล และการสื่ อ สารลั ก ษณะ
แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ด้านข้อมูลและการสื่อสารเป็นแบบประเมินชนิด
มาตราส่ ว นประมาณค่ า 3 ระดั บ ซึ่ ง ข้ อ ค� ำ ถาม
ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่ 1) เข้าถึงแหล่งข้อมูล
ทีต่ อ้ งการโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว
2) ใช้โปรแกรมค้นหา (Search Engine) ช่วยในการ
สืบค้นข้อมูล 3) ใช้ค�ำหรือวลีค้นหาข้อมูลตามที่
ต้องการ 4) เลือกแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
5) มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้อง
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้านข้อมูลและ
การสือ่ สารจากการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญในด้าน
การวัดประเมินผลจ�ำนวน 3 ท่าน จากนัน้ น�ำผลการ
ประเมินมาหาค่าเฉลี่ยแล้วน�ำไปเทียบกับเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 3 ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 ประดิษฐ์ หนุ่ ยนต์ด้วยอุปกรณ์LEGO
กิจกรรมที่ 2 สร้ างกล่องแยกเหรี ยญอัจฉริ ยะ
กิจกรรมที่ 3 มัคคุเทศก์ตวั น้ อย
เฉลี่ย

x
4.14

S.D.
0.28

ระดับความเหมาะสม
มาก

4.04
3.96
4.04

0.35
0.31
0.31

มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่ า ผลการประเมิ น
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ท ้ อ งถิ่ น ตามแนวทางสะเต็ ม
ศึกษา ทั้ง 3 กิจกรรมการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ
5 ท่านอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 และเมื่อพิจารณา
ในแต่ละรายการแล้วพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ผลการประเมินสูงสุดคือกิจกรรมที่ 1 ประดิษฐ์
หุ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์ LEGO ( x = 4.14) และ
กิจกรรมที่ 2 สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ ( x =
4.04) และต�่ำสุดคือกิจกรรมที่ 3 มัคคุเทศก์ตัวน้อย
( x = 3.96) เนื่ อ งจากผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ องค์ ค วามรู ้
ที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร รวมถึงศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
เพื่อก�ำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องของทั้ง 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิเคราะห์ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังได้ศึกษา
คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้และเอกสารกิจกรรมการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดท�ำกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ น�ำมาออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้
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2. ผลการประเมินความสอดคล้องของ
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิด
ริเริ่ม (IOC) จ�ำนวน 4 ข้อ แบบประเมินความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลและการ
สื่อสาร(IOC) จ�ำนวน 5 ข้อและ แบบประเมินการ
ท�ำงานเป็นทีม (IOC) จ�ำนวน 5 ข้อ จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
3 ท่าน เท่ากับ 1.00 นั่นคือข้อสอบทุกข้อสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถน�ำไปใช้ได้และ
ข้อค�ำถามในการประเมินทุกข้อสามารถวัดความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลและการ
สือ่ สารและความสามารถในการท�ำงานเป็นทีมของ
นั ก เรี ย นได้ ซึ่ ง ผู ้ เ ชี่ ย วชาญได้ ใ ห้ ข ้ อ เสนอแนะ
เรื่ อ งเกณฑ์ ก ารประเมิ น ของการประเมิ น ความ
สามารถในการท�ำงานเป็นทีมควรจะเป็น rubrics
score ที่ชัดเจนขึ้น เนื่องจากผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา
คุ ณ ลั ก ษณะของแบบทดสอบด้ า นความคิ ด
สร้ า งสรรค์ แ ละทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ด้ า น
สารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี และ ทักษะด้านชีวติ
และอาชี พ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการจั ด ท� ำ แบบ
ประเมินและแบบทดสอบ
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ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน
ตารางที่ 4 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตราที่ 4 ผู้เรียนความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
รายการประเมิน
ตัวบ่งชี้ 1 สรุปความคิดจากเรือ่ งทีอ่ า่ น ฟังและดู และสือ่ สาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
ตัวบ่งชี้ 2 นำ�เสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง
ตัวบ่งชี้ 3 กำ�หนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ
ตัวบ่งชี้ 4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ
เฉลี่ย
จากตารางที่ 4 พบว่ า ผลการประเมิ น
มาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตราที่
4 ผู้เรียนความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินแก้ปญ
ั หา ได้อย่างมีสติสมเหตุ
จากผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 มีคุณภาพ
อยู่ในระดับมาก
อภิปรายและสรุปผล
1. อภิปรายผล
		 1.1 ผลการประเมินกิจกรรมการเรียน
รู ้ ท ้ อ งถิ่ น ตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา มี ค ่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31
จากการนาํ แนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการท้องถิน่
มาใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชุมชนท้องถิ่น

x
3.98

S.D.
0.45

ระดับคุณภาพ
มาก

4.15

0.59

มาก

4.15

0.61

มาก

4.03

0.53

มาก

4.10

0.54

มาก

โรงเรียนวัดยางงาม ราชบุรี พบว่านักเรียนมีความ
สามารถด้านการคิดสร้างสรรค์การสร้าง ประยุกต์
ใช้ความรู้การบูรณาการกิจกรรมเรียนรู้อย่างเป็น
ขั้ น ตอนรวมทั้ ง ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หา
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นรินทร์ สุทธิศักดิ์,
2551) ผลการวิจัยพบว่า มีการบูรณาการเนื้อหา
ของท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม เข้ า มาผ่ า นการเรี ย นรู ้ ความรู ้
ความเข้ า ใจและสามารถปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการท้องถิ่นได้อยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจและมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับมาก
		 1.2 ผลการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ด้านความ
คิดริเริ่ม จ�ำนวน 5 ข้อ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

เท่ากับ 1.00 นั่นคือข้อสอบทุกข้อสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าความคิด
สร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่ม จากการน�ำผลการ
ประเมินมาหาค่าเฉลี่ยแล้วน�ำไปเทียบกับเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศรีวรรณ
ฉั ต รสุ ริ ย วงศ์ , 2559) ผลการวิ จั ย พบว่ า ความ
สามารถในการคิ ด สร้ า งสรรค์ ด ้ า นพลศึ ก ษา
ภายหลั ก การฝึ ก อบรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด
สร้างสรรค์ด้านพลศึกษาของกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. สรุปผล
		 ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรูท้ อ้ ง
ถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.04 ระดับมาก โดยกิจกรรมที่ 1 ประดิษฐ์หุ่นยนต์
ด้วยอุปกรณ์ LEGO ( x= 4.14) และกิจกรรมที่ 2
สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ ( x = 4.04) และ
ต�ำ่ สุดคือกิจกรรมที่ 3 มัคคุเทศก์ตวั น้อย ( x= 3.96)
และแบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ด้านข้อมูลและการสื่อสาร(IOC) จ�ำนวน 5 ข้อและ
แบบประเมินการท�ำงานเป็นทีม (IOC) จ�ำนวน
5 ข้อ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เท่ากับ 1.00 นั่นคือ
ข้อสอบทุกข้อสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
		 ผู ้ วิ จั ย ได้ จั ด ท� ำ คู ่ มื อ ครู แ ละเอกสาร
กิจกรรมส�ำหรับนักเรียนประกอบด้วย 3 กิจกรรม
กิจกรรมละ 6 ชั่วโมง คือ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วย
อุปกรณ์ LEGO สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ
มัคคุเทศก์ตัวน้อยซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
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บริบทของท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนี้กิจกรรม
ดังกล่าว
สามารถส่งเสริมผูเ้ รียนเกิดทักษะการเรียน
รู้ในศตวรรษที่ 21 นั่นคือทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ได้แก่ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ด้านความ
คิดริเริม่ ทักษะด้านสารสนเทศ ได้แก่ ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ด้านข้อมูลและการสื่อสาร
ทักษะด้านชีวติ และอาชีพ ได้แก่ การท�ำงานเป็นทีม
และงานวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั ทีม่ งุ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เกิด
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 สามา
รถบูรณาการความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาและความรูท้ อ้ งถิน่ โดยครูสามารถน�ำ
กิจกรรมดังกล่าวไปใช้หรือประยุกต์ใช้ตามบริบท
ท้องถิ่นของแต่ละสถานศึกษาตามความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ าม
แนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education)กั บ
นักเรียนในระดับชัน้ อืน่ ๆ เนือ้ รายวิชาอืน่ ๆ และกลุม่
สาระการเรียนรูปอื่นๆ เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นรู ้
ตามแนวคิด สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ซึง่ เกีย่ วข้องกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ต่อการแก้ปญ
ั หา
ที่เกิดขึ้นภายในชุมชุมของนักเรียน
3. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทีม่ รี ะดับ
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ วิเคราะห์
ประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์
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บทคัดย่อ
ในการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรูปของไทยสูก่ ลุม่
ประเทศเอเชียใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการส่งออก รวมถึงความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้า อาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรูปของไทยไปสูก่ ลุม่ ประเทศเอเชียใต้ โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage: RCA) ในช่วงปี 2551-2560
และแบบจ�ำลอง Autoregressive ส�ำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกุ้งแปรรูป
ผลการศึกษาพบว่า การส่งออกกุ้งของไทยมีส่วนแบ่งตลาดในการส่งออกอยู่เป็นอันดับที่ 5
ของโลก และมีประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม ตามล�ำดับ ส�ำหรับตลาดส่งออก
ทีส่ ำ� คัญในกลุม่ ประเทศเอเชียใต้ คือ เมียนมา ปากีสถาน ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรูป
ที่ส�ำคัญ ได้ กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งแปรรูป กุ้งสดอื่นๆ ที่แช่เย็นแช่แข็ง
จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ของไทยเทียบกับประเทศอินเดียและ
เวียดนาม พบว่า ประเทศไทยยังมีความเสียเปรียบในการส่งออกกุ้งให้กับประเทศอินเดียและเวียดนาม
เนื่องจากค่า RCA ที่ได้ในช่วงปี 2551-2560 มีค่าน้อยกว่าหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามความเสียเปรียบดังกล่าวมี
การปรับตัวดีขึ้นเป็นล�ำดับ ส�ำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและ
อาหารแปรรูป พบว่า มูลค่าการส่งออกในเดือนก่อนหน้า (Export t-1) ระดับดัชนีราคาสินค้าออกของภาคการ
ผลิตประมง (PriceIND) และอัตราแลกเปลี่ยน (FX) มีผลต่อมูลค่าการส่งออกในทิศทางเดียวกัน ส่วนดัชนี
ราคาสินค้าออกในรูปเงินบาท (FX*PriceIND) มีผลต่อมูลค่าการส่งออกในทิศทางตรงกันข้าม ที่ความเชื่อ
มั่นร้อยละ 95 ดังนั้นรัฐบาลจึงควรหาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการส่งเสริมการส่งออกกุ้งให้ขยาย
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ฐานเศรษฐกิจมากขึ้น ควรมีส่งเสริมการผลิตโดยการพัฒนาเครื่องมือและเครื่องจักรที่สามารถเพิ่มปริมาณ
การผลิตทั้งกุ้งสดและเครื่องมือส�ำหรับการแปรรูป
ค�ำส�ำคัญ: อาหารกระป๋องและอาหารแปรรูป, กุ้ง, ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ABSTRACT
To study the potential development of Thai canned seafood and processed food exports
to South Asian countries. The purpose is to study the export trend. It is also capable of competing
in trade of canned seafood and processed foods in South Asian countries, by using the Comparative
Advantage Analysis (RCA) concept in the years 2008-2017. The result of the study is Thailand’s
shrimp export market share is ranked 5th in the world. There are major export markets are USA,
Japan, Vietnam. For major export markets in South Asian countries are Myanmar, Pakistan, canned
food and processed foods, that canned seafood products and processed foods include fresh,
chilled, frozen, shrimps, prawns, other fresh chilled. Based on comparative advantage analysis
(RCA) of Thailand compared with India and Vietnam, Thailand has a disadvantage in exporting
shrimp to India and Vietnam due to RCA values obtained during 2008-2060 less than one. However,
this disadvantage has improved in sequence. For the analysis of the factors affecting the export
value of canned and processed seafood, the export t-1, the level of the export price index of the
fishery sector (PriceIND) and the exchange rate (FX) affects the export value in the same direction.
Price Index in Baht (FX*PriceIND) affects the export value in the opposite direction. Therefore,
the government should seek international cooperation to promote shrimp exports to expand the
economy. Production should be promoted by developing tools and machinery that can increase
the production of fresh shrimp and processing equipment.
Keywords: canned food and processed foods, shrimp, comparative advantage
บทน�ำ
อุ ต สาหกรรมอาหารเป็ น อุ ต สาหกรรม
ล� ำ ดั บ แรกที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น มาตั้ ง แต่
ประเทศไทยเริ่มประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2504
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนน้อยใช้
วัตถุดิบภายในประเทศมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

และสามารถน�ำเอาทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของ
ประเทศไปพัฒนาเพือ่ ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม
ได้ ม าก ท� ำ ให้ ง ่ า ยต่ อ การพั ฒ นาเพื่ อ การลงทุ น
นอกจากนีอ้ ตุ สาหกรรมอาหารยังก่อให้เกิดผลเชือ่ ม
โยงไปสู่กิจกรรมการผลิตอื่นๆ ที่เป็นอุตสาหกรรม
สนับสนุน ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ เช่น กระป๋อง และน�ำ
ไปสู ่ ก ารจ้ า งงานและรายได้ป ระชาชาติที่สูง ขึ้น
(ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร, 2553)
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็น
อุตสาหกรรม มีศักยภาพสูงในการผลิตเพื่อบริโภค
ในประเทศและเพือ่ การส่งออก เนือ่ งจากประเทศไทย
มีพื้นฐานด้านการผลิตทางการเกษตรที่มั่นคงและ
มัง่ คัง่ ท�ำให้มผี ลผลิตทีส่ ามารถน�ำมาใช้เป็นวัตถุดบิ
ในการแปรรูปได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยแต่ยังขาด
แรงงานที่มีคุณภาพ (Money Hub, 2016) มีการ
พั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น โดยผู้ประกอบการ
แต่ละประเภทอุตสาหกรรมยังมีความช�ำนาญใน
การผลิตและการใช้เทคโนโลยีทดี่ กี ว่าประเทศคูแ่ ข่ง
อืน่ ๆ อีกหลายประเทศในภูมภิ าคเดียวกัน สามารถ
ผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของผูซ้ อื้ ได้รวดเร็ว
และสามารถน�ำวัตถุดบิ จากต่างประเทศมาแปรรูป
ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการยังมีความ
พร้อมในด้านการจัดการกระบวนการผลิตและการ
ควบคุมคุณภาพ มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2560) นอกจากนี้ยังได้รับ
การยอมรับจากลูกค้าในต่างประเทศในเรื่องของ
การส่งมอบสินค้า และความรับผิดชอบต่อสินค้า
รวมถึงชนิดของผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและ
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ
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โดยเอเชียใต้เป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่นและขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ด้ ว ยอั ต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของภู มิ ภ าค
ถึงร้อยละ 8.7 ในปี 2554 มีประชากรรวมกันกว่า
1,500 ล้ า นบาท โดยเป็ น ผู ้ บ ริ โ ภคที่ มี ก� ำ ลั ง ซื้ อ
ปานกลาง-สูง รวมถึงกว่า 370 ล้านคนส�ำหรับ
ภูมภิ าคเอเชียใต้ ส�ำนักงานฯ มองอินเดียเป็นประตู
สูก่ ารค้าเอเชียใต้ โดยจัดอินเดียอยูใ่ นกลุม่ ประเทศ
ทีม่ กี ารพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (BRICS)
มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ
7.4 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ 1.8
แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หากพิจารณาสัดส่วนมูลค่า
การค้ารวม การส่งออก และการน�ำเข้าระหว่าง
ประเทศไทยกับตลาดเอเชียใต้แล้ว อินเดียมีสดั ส่วน
ถึงร้อยละ 72.90, 65.31 และ 91.10 ตามล�ำดับ
และมี มู ล ค่ า ถึ ง 8,194.03 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
(กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2559)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
ว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกมากน้อย
เพียงใด ตลาดการส่งออกของไทยอยู่ในระดับใด
เมื่อเทียบกับคู่แข่งส�ำคัญ การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและการส่งออกกุง้ แปรรูปของไทยไปสูก่ ลุม่
ประเทศเอเชียใต้จะมีทิศทางเป็นเช่นไร เพื่อเป็น
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและ
การส่งออกของอุตสาหกรรมต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาแนวโน้มการส่งออก การส่งออก
กุ้งแปรรูปของไทยไปสู่กลุ่มประเทศเอเชียใต้
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้าและการส่งออกของกุ้งแปรรูป
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สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1. ตลาดส่งออกของไทยใน
กลุ่มประเทศเอเชียใต้มีแนวโน้มมากขึ้น
สมมติฐานที่ 2. ปัจจัยมีผลในเชิงบวกต่อ
ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกกุ้งแปรรูป
ของไทยในเอเชียใต้
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
ทฤษฎีนี้เกิดจากแนวคิดของ Dominick
Salvatore (2013) ได้อธิบายว่าการด�ำเนินธุรกิจการ
ค้ า ต่ า งๆ นั้ น มี พื้ น ฐานมาจากการแลกเปลี่ ย น
สิ่งต่างๆ ระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ถ้าพิจารณา
แล้วพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นนอกเหนือ
จากเวลา (Timing) แล้ว ได้แก่ปัจจัยที่เกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการ และปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวบุคคล
ดังนั้น การค้าจะขยายวงกว้างเท่าใดนั้นนอกเหนือ
จกตั ว สิ น ค้ า และบริ ก ารต่ า ง ๆ แล้ ว ตั ว บุ ค คล
อันได้แก่ ผูบ้ ริโภคจะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการ
เสริมสร้างปริมาณการค้า เมื่อพิจารณาในท้องถิ่น
แคบ ๆ เช่น ในประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นกิจการ
การค้าจะถูกด�ำเนินขึ้นภายใต้ปัจจัยที่เหมือนกัน
เป็นส่วนใหญ่ไม่วา่ จะเป็นกฎหมาย วัฒนธรรมและ
ประเพณี ความแตกต่างอาจมีขนึ้ ได้จากความแตกต่าง
ทางกายภาพของภูมิภาคต่าง ๆ ส�ำหรับการค้า
ระหว่างประเทศนั้น จะมีความแตกต่างทั้งในด้าน
กฎหมายของแต่ละประเทศ ลักษณะพื้นฐานของ
ประชากรแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดีในทางตรงกัน
ข้าม นักธุรกิจตั้งแต่ยุคโบราณยังสามารถใช้ความ
แตกต่างเหล่านั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของ
ตนได้ ไม่ว่าจะในแง่ของการเป็นแหล่งทรัพยากร
แหล่งตลาด แหล่งแรงงาน และอืน่ ๆ ทีแ่ นวคิดและ

ทฤษฎีหลายชนิดได้อธิบายถึงความเป็นไปต่าง ๆ
ของการค้าระหว่างประเทศ
ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ในการส่งออกกุง้ แปรรูปของไทย กับประเทศคูแ่ ข่งขัน
จะใช้ ค ่ า ดั ช นี ค วามได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บ
ที่ปรากฏ ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ทีป่ รากฏ อาศัยหลักการทีว่ า่ ถ้าประเทศใดสามารถ
ผลิตสินค้าชนิดในชนิดหนึ่งได้ในต้นทุนที่ต�่ำกว่า
ประเทศ อื่นๆ ประเทศนั้นจะส่งออก สินค้านั้นๆ
ในสัดส่วนที่สูงกว่าการส่งออกเฉลี่ยของโลก ดัชนี
RCA ค�ำนวณจากสูตร ดังนี้ (Balassa, 1965)
RCA =

โดย

X ik X i
X ck X c

คือ ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบ
เทียบในการส่งออกสินค้า k ของประเทศ i
X ik คือ มูลค่าการส่งออกสินค้า k ของ
ประเทศ i
X i คื อ มู ล ค่ า การส่ ง ออกของสิ น ค้ า
ทุกประเภทโดยประเทศ i
X ck คือ มูลค่าการส่งออกสินค้า k ของ
โลก
X c คื อ มู ล ค่ า การส่ ง ออกของสิ น ค้ า
ทุกประเภทของโลก
จากแนวความคิ ด และวิ ธี ก ารค� ำ นวณ
ดังกล่าวสรุปได้ว่า
ค่า RCA > 1 แสดงว่าสัดส่วนการส่งออก
สินค้า k โดยประเทศ i ต่อการส่งออกทั้งหมดของ
ประเทศ i ต่อการส่งออกทั้งหมดของประเทศ i
สูงกว่าสัดส่วนส่งออกสินค้า k ของโลกต่อการ
ส่งออกทั้งหมดของโลก หมายความว่า ประเทศ i
RCA
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อยูใ่ นฐานะได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก
สินค้า k
ค่า RCA > 1 แสดงว่าสัดส่วนการส่งออก
สินค้า k โดยประเทศ I ต่อการส่งออก ทั้งหมดของ
ประเทศ ต�่ำกว่าสัดส่วนการส่งออกสินค้า โดย
ประเทศต่อการส่งออกทัง้ หมดของประเทศ i ต�ำ่ กว่า
สัดส่วนส่งออกสินค้า k ของโลกต่อการส่งออก
ทั้งหมดของโลกหมายถึงว่าประเทศ i อยู่ในฐานะ
เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้า k
การศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
Balassa (1965) ได้ศึกษาการได้เปรียบ
โดยเปรี ย บเที ย บเพื่ อ ศึ ก ษาสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรม
ได้ แ ก่ สิ น ค้ า หมวดที่ 5-8 ที่ แ บ่ ง ตามรหั ส ของ
Standard International Trade Classification
(SITC) ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลหะบางชนิดที่ถือ
เป็ น สิ น ค้ า ขั้ น ปฐมจากประเทศผู ้ ส ่ ง ออกสิ น ค้ า
อุตสาหกรรมรายใหญ่ของโลก ได้แก่ สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สวีเดน
และญีป่ นุ่ โดยใช้คา่ ดัชนีบทบาทการส่งออก (export
performance indices) และอัตราส่วนของการ
ส่งออกต่อการน�ำเข้า (export-import ratio) ในช่วง
เวลาสั้นๆ 2 ช่วง คือ ปี 1953-1955 และปี 19601962 จากการศึกษาพบว่า สหรัฐอเมริกามีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกวัตถุดิบ
เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ด อากาศยานทุกชนิด นิเกิล และ
ดีบุก และเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิต
รองเท้า และเครื่องเผาต่างๆ สหภาพยุโรปมีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตผลิตภัณฑ์
รถโดยสาร รองเท้า เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์
เครือ่ งดนตรี และเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการ
ผลิ ต กระดาษ อุ ต สาหกรรมยาง รถแทรกเตอร์
รถไฟและอุปกรณ์ และอากาศยานทุกชนิด สวีเดน
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มี ค วามได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์รถไฟ และวัสดุอปุ กรณ์กระดาษ เครือ่ งท่อ
และเครื่องสุขภัณฑ์ ทองแดง และผลิตภัณฑ์จาก
ยาง และเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เส้นใยจากท่อ ปุ๋ย เครื่องถ่ายภาพและ
อุปกรณ์ สหราชอาณาจักรมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในการผลิตผลิตภัณฑ์รถแทรกเตอร์
รถโดยสารและรถบรรทุ ก สี ผ ล สี ท า ขนสั ต ว์
จักรยาน ดีบุก และทองแดง และเสียเปรียบโดย
เปรียบเทียบในการผลิตปุ๋ย เครื่องอัญมณี อุปกรณ์
เดิ น ทาง กระดาษ เส้ น ใย และเครื่ อ งแต่ ง กาย
ส่ ว นญี่ ปุ ่ น มี ค วามได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บใน
การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร องเท้ า เครื่ อ งแต่ ง กาย
เครื่องปั้นดินเผา รถโดยสารและรถบรรทุก และ
เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตผลิตภัณฑ์
อากาศยานทุกชนิด รถแทรกเตอร์ นิเกิล และสังกะสี
น�้ำมัน และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์
Keld (1998) ศึกษาเรื่องความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบและเครือ่ งมือวัดความช�ำนาญของ
แต่ละประเทศ ซึ่งจะแสดงการใช้ค่า RCA เพื่อ
ปรับใช้ในการวัดความช�ำนาญทางการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ ค วามได้ เ ปรี ย บ
โดยเปรียบเทียบของบาลาสซา ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
การทดสอบข้อผิดพลาดจากค่าถดถอยของ JarqueBera ทัง้ ค่า RCA และความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ที่เท่ากัน (ค่า RSCA) ระหว่างช่วงเวลา (t และ t-1)
ผลปรากฏว่าในขณะที่การใช้ค่า RCA ยังไม่แพร่
หลาย เมือ่ ความช�ำนาญลดลงในช่วงปี 1971-1997
จะได้ให้ผลบิดเบือนความจริง แต่เมื่อทฤษฎีของ
บาลาสซาถู ก น� ำ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ข้ อ ผิ ด พลาดมี
น้อยมาก ค่าถดถอยหายไป 2 ค่าใน 19 ค่า (คิดเป็น
ร้ อ ยละ 10) ส� ำ หรั บ การวิ เ คราะห์ ค ่ า RSCA
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เปรี ย บเที ย บกั บ เครื่ อ งมื อ การวั ด ความช� ำ นาญ
ทางการค่าระหว่างประเทศ ได้แก่ ค่าดัชนี Michaely
และค่ า ไคว์ ส แควร์ โดยวิ เ คราะห์ ทั้ ง ค่ า ดั ช นี
Michaely และ ค่าไคว์สแควร์ เปรียบเทียบใน 22
ส่วนในระยะเวลา 24 ปี (ปี 1970-1993) จากการ
วิเคราะห์สรุปได้ว่า ค่า RSCA เป็นเครื่องมือวัด
ที่ดีที่สุดในการวัดความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดอื่นๆ
Bender, Siegfried and Li, Kui-Wai
(2002) ศึกษาเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงทางการค้าและ
ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของ
ทวี ป เอเชี ย และละติ น อเมริ ก าเพื่ อ ศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบต่อ
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้น และ
ศึกษาการเปลีย่ นแปลงนโยบายการค้าทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการค้าในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะใช้พื้นฐานทาง
ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของบาลาสซา
ในการวิเคราะห์ โดยพิจารณาปริมาณการส่งออก
ในทวีปเอเชียและละตินอเมริกา (EANIEs) ในช่วง
ปี 1981-1997 และหาค่าความได้เปรียบที่ปรากฏ
(RCA) ในแถบเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และละตินอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า ความได้
เปรียบโดยเปรียบเทียบทีเ่ พิม่ ขึน้ จะแสดงถึงการค่า
เสรีทเี่ พิม่ ขึน้ แต่ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วยังคงมีการ
กีดกันทางการค้ามาก ซึง่ ผลจากการกีดกันทางการ
ค้ า เหล่ า นั้ น จะไม่ ส ามารถวั ด ได้ ด ้ ว ยค่ า RCA
ท�ำให้การวัดค่า RCA จะไม่แบ่งแยกผลกระทบ
จากปัจจัยการผลิตออกจากผลกระทบจากนโยบาย
การค้าได้ แต่การวัดค่า RCA จะบ่งบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบใน
แต่ ล ะภู มิ ภ าคได้ จากการเปลี่ ย นแปลงของค่ า
RCA ของทั้ง 3 ESNIEs ปรากฏว่า เสียเปรียบโดย

เปรียบเทียบ โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้ ซึง่ สาเหตุ
ส� ำ คั ญ มาจากวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ทางการเงิ น ในปี
1997 ท�ำให้ค่า RCA ลดลง ซึ่งสะท้อนถึงระบบ
เศรษฐกิจที่อ่อนแอ
Chang et al (2018) ศึกษาการร้องเรียน
นโยบายการตอบโต้การทุม่ ตลาดและการได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบด้วย RCA ของประเทศส่งออกกุ้ง
พบว่า ประเทศผู้ส่งออกมีการแข่งขันที่เหนือกว่า
เมื่อเทียบกับตลาดกุ้งในสหรัฐฯ โดยดัชนี RCA
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ราคากุ ้ ง ในทางตรงกั น ข้ า ม
แต่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ รายได้ ต ่ อ หั ว ของสหรั ฐ ฯ
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ฉรัฐดา ไชยดี และคณะ (2560) ท�ำการ
วิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกกุ้งแช่เย้แช่แข็งของ
ไทยโดยเปรียบเทียบช่วงก่อนและหลังเกิดวิกฤต
โรคกุ้งตายด้วย ด้วย RCA พบว่า ประเทศไทย
มี ค วามได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บที่ ป รากฏทั้ ง
2 ช่วง ซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย เนือ่ งจาก
ไทยประสบปั ญ หาถู ก ตั ด สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี
ศุลกากรจากสหภาพยุโรป การประมงผิดกฎหมาย
และปัญหาการค้ามนุษย์
Sriboonchitta S. et al (2000) ศึกษาการ
ส่งออกกุ้งของไทย โดยให้ความสนใจกับกุ้งแช่แข็ง
พบว่ า ประเทศไทยมี ค วามได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บ
เทียบใกล้เคียงกับเอกวาดอ อินเดีย อินโดนีเซีย และ
แม็กซิโก เมื่อเทียบกับประเทศไต้หวันที่ยังมีความ
เสียเปรียบแก่ทุกประเทศ
วิธีการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
ของการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
เชิงปริมาณ ประกอบด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิง
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พรรณนา (ธีรวัฒน์ จันทึก และวสันต์ พรพุทธพงศ์,
2557) การวิเคราะห์ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบ
เทียบ (RCA) ส�ำหรับการแข่งขันทางการค้าระหว่าง
ประเทศ และใช้แบบจ�ำลองถดถอย Autoregressive
Model เพือ่ ขจัดปัญหาอัตสหสัมพันธ์ (Autocorrelation)
ในการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ มู ล ค่ า การส่ ง ออก
อาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรูปของไทย
โดยแบบจ�ำลองเป็นดังนี้
Export t =f (Export t-1 , Export t-2 , ValueIND,
QuanIND, PriceIND, FX,
PriceIND*FX)

PriceIND*FX== มูดัลชค่นีารการส่
าคาสิงนออกกุ
ค้ า ้ง
Export
โดยที่					
t
แปรรูออก
ป ณประเภทสิ
เดือนปัจนจุค้บาประมง
ัน (หน่วยเงิน THB)
					
= มูลค่าการส่งออกกุ้ง
Export t-1
ผลการศึ
ก
ษา
แปรรูปย้อนหลัง 1 เดือน
1. ตลาดส่ งออกหลักของไทย
Export
					
= มูลค่าการส่งออกกุ้ง
t-2
ตลาดหลัก สํ า หรั บ การส่งออกกุ้ง
แปรรูปย้อนหลัง 2 เดือน
แปรรูValueIND
ปรวมของประเทศไทย 5 อันดับแรก ในปี
					
= ดัชนีมลู ค่าสินค้าออก
พ.ศ.
2560
ได้
แ
ก่
ประเทศสหรั
ฐอเมริ ก า คิด
ประเภทสินค้าประมง
เป็ นร้QuanIND
อยละ 40.92 ประเทศญี
นร้ อนยค้า
					
= ดัช่ ปนีุ่ นปคิริดมเป็าณสิ
20.03 ประเทศเวี
ย ดนาม คิด เป็ นร้ อยละ
ออกละประเภทสิ
นค้าประมง

8.11 ประเทศแคนนาดา คิดเป็ นร้ อยละ 5.03

					
= ดัชนีราคาสินค้าออก
PriceIND
ประเภทสินค้าประมง (หน่วยเงิน USD)
					
= อัตราแลกเปลี่ยน
FX
PriceIND*FX = ดัชนีราคาสินค้าออก
				
ประเภทสินค้าประมง (หน่วยเงิน THB)
ผลการศึกษา
1. ตลาดส่งออกหลักของไทย
ตลาดหลักส�ำหรับการส่งออกกุ้งแปรรูป
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รวมของประเทศไทย
5 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2560
ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
ได้ แ ก่ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
ประเทศจี
น คิ ด เป็ป่ นร้นุ่ อยละ
(ภาพที
40.92 ประเทศญี
คิดเป็น4.91
ร้อยละ
20.03่ 1)ประเทศ
เมืเวี่อยพิดนาม
จารณาถึ
การส่8.11
งออกกุประเทศแคนนาดา
้ งแปรรูปไป
คิดงเป็อันนดัร้บอยละ
ยัคิงดประเทศกลุ
เป้ าหมายของการศึ
เป็นร้อยละ่ม5.03
ประเทศจีน คิดเป็กนษาใน
ร้อยละ 4.91
ครั
ง้ นี ค้ ื อ่ 1)
กลุเมื
่ ม ประเทศในเอเชี
พบว่งาออกกุ้ง
(ภาพที
่อพิจารณาถึงอันยดัใต้บการส่
ประเทศไทยส่
งออกกุ้งแปรรู
งประเทศ กษา
แปรรูปไปยังประเทศกลุ
่มเป้ปาไปยั
หมายของการศึ
เมี
ย นมามากที
่ สุด่ มซึประเทศในเอเชี
่ง อยู่ในอัน ดับ ที่ 13ย ใต้
ของ พบว่ า
ในครั
้ ง นี้ คื อ กลุ
ประเทศที
่ ไทยส่งออกกุ
งออกกุ
้ งแปรรู
ป ทัง้ หมดจาก
ประเทศไทยส่
ง้ แปรรู
ปไปยั
ประเทศเมียนมา
121
ป ่สร ะุดซึเท่งอยู
ศ ่ใรนอั
อ งนลดังบมทีา่ 13
คื อของประเทศที
ป ร ะ เท ศ ่ไทย
มากที
ปากี
สถานอยู
่ในอัปทันง้ดัหมดจาก
บที่ 52 ถัด121
มาคืประเทศ
อประเทศ
ส่งออกกุ
ง้ แปรรู
รองลงมา
อิคืนอเดีประเทศปากี
ยอยูใ่ นอันดับสทีถานอยู
่ 57 ่ในอันดับที่ 52 ถัดมาคือ
ประเทศอินเดียอยู่ในอันดับที่ 57

ภาพที่ 1 สัดส่วนการส่งออกกุ้งไปยังประเทศคู่ค้าของไทยปี 2560
ภาพที่ 1 สัดส่วนการส่งออกกุ้งไปยังประเทศคูค่ ้ าของไทยปี 2560

2. ส่ วนแบ่ ง ตลาดการส่ งออกกุ้ ง

65

มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ แตกต่างกันในแต่

66

ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.8 No.1 January-June 2019

2. ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกกุง้ ของไทย
ประเทศไทยเป็ น ผู ้ ส ่ ง ออกกุ ้ ง แปรรู ป
อันดับ 5 ของโลกรองจากประเทศอินเดีย เวียดนาม
เอกวาดอร์ และอินโดนีเซีย โดยไทยมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละประเภทสินค้า
ได้แก่ กุง้ แช่แข็งมีสว่ นแบ่งทางการตลาดประมาณ
ร้อยละ 4.6 กุ้งแช่เย็นมีส่วนแบ่งทางการตลาด
ประมาณร้อยละ 10 กุ้งแปรรูปมีส่วนแบ่งทางการ
ตลาดประมาณร้อยละ 21 ซึ่งมีมูลค่าของส่วนแบ่ง
ตลาดรวม 1,715.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แม้ว่าโดย
ภาพรวมประเทศไทยจะมีส่วนแบ่งทางการตลาด
อยูใ่ นอันดับที่ 5 แต่เมือ่ พิจารณาถึงการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์จากกุง้ ไม่รวมแช่เย็นแช่แข็งท�ำให้ไทยอยู่
ในอันดับที่ 2 รองจากประเทศเวียดนามด้วยมูลค่า
932 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

3. สถานการณ์ส่งออกกุ้งแปรรูปโดย
รวม (เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกทั้งหมด)
การส่ ง ออกกุ ้ ง แปรรู ป ของไทยปี 2560
มีมูลค่ารวม 100,403.07 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559 ร้อยละ 0.21 และเพิ่มขึ้นจากปี 2556
ร้อยละ 5.11 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ
100,197.65 และ 95,517.46 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยสินค้าแปรรูปจากกุ้งที่มีการส่งออกมากที่สุด
คือ กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง คิดเป็นร้อยละ 31.57
รองลงมาคือ กุ้งแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 30.73 และ
กุ้งอื่นๆ สด แช่เย็นแช่แข็ง คิดเป็นร้อยละ 29.36
ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 สถานการณ์ส่งออกกุ้งแปรรูปจ�ำแนกตามสินค้าแปรรูป (หน่วย : ล้านบาท)
2556

2557

2558

2558

2560

มูลค่าเฉลี่ย

สัดส่วน

%
growth
rate

102010100 กุ้งสด แช่เย็น
แช่แข็ง

28,520.75

27,529.98

22,764.79

34,061.33

33,446.79

29,264.73

31.57

6.76

201020100 กุ้งแปรรูป

35,035.60

31,866.96

26,440.48

25,638.02

23,448.75

28,485.96

30.73

-9.41

102010103 กุ้งอื่นๆ สด แช่เย็น 26,369.07
แช่แข็ง

25,017.37

20,925.56

31,795.13

31,981.95

27,217.81

29.36

7.76

201010400 กุ้งกระป๋อง

4,377.68

3,381.16

5,678.72

6,315.03

8,821.19

5,714.76

6.17

24.02

102010400 กุ้งอื่นๆ

1,214.36

1,550.47

2,202.65

2,388.13

2,704.39

2,012.00

2.17

22.85

95,517.46

89,345.93

78,012.20 100,197.65 100,403.07

92,695.26

100.00

2.37

รหัสสินค้า

สินค้า

รวมมูลค่าส่งออก

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ (2561)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

4. สถานการณ์สง่ ออกกุง้ แปรรูปจ�ำแนก
ตามผลิตภัณฑ์
		 4.1 สถานการณ์การส่งออกกุ้งสด
แช่เย็น แช่แข็ง (รหัส 102010100)
				 กุง้ สดแช่เย็น แช่แข็ง เป็นผลิตภัณฑ์
จากกุ ้ ง ของไทยมี สั ด ส่ ว นของมู ล ค่ า การส่ ง ออก
สูงที่สุดในบรรดาสินค้าผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปชนิด
ต่างๆ โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีมูลค่าการ
ส่งออกกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง เท่ากับ 33,446.79
ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 1.80 โดย
ในปี 2559 มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดในช่วงปี
2556-2560 ทัง้ นีต้ ลาดส่งออกกุง้ สดแช่เย็น แช่แข็ง
หลักของไทย ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง มี มู ล ค่ า การส่ ง ออกไปยั ง สอง
ประเทศดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 39.79 และ 18.41
ตามล� ำ ดั บ รองลงมาคื อ ประเทศเวี ย ดนาม จี น
และแคนนาดา โดยมู ล ค่ า การค้ า ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและเวียดนามมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่ม
สูงขึน้ ขณะทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ มีแนวโน้มปรับตัวลดลง
ในช่วงปี 2557-2558 แต่อย่างไรก็ตามีการฟื้นตัว
ในช่วงปี 2559-2560
		 4.2 สถานการณ์การส่งออกกุง้ แปรรูป
(รหัส 201020100)
กุ้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากกุ้งของไทยที่
มีสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับสอง
ของผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปชนิดต่างๆ โดยในปี 2560
ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกกุ้งแปรรูป เท่ากับ
23,448.75 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 ร้อยละ
8.54 โดยในปี 2560 มีมูลค่าการส่งออกต�่ำที่สุดใน
ช่วงปี 2556-2560 ทัง้ นีต้ ลาดส่งออกกุง้ แปรรูปหลัก
ของไทย ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
ญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง มี มู ล ค่ า การส่ ง ออกไปยั ง สองประเทศ
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ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 46.62 และ 28.70 ตาม
ล�ำดับ รองลงมาคือประเทศออสเตรเลีย เกาหลีใต้
และสหราชอาณาจั ก ร โดยมู ล ค่ า การค้ า ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ และออสเตรเลีย มีแนว
โน้มปรับตัวลดลง
		 4.3 สถานการณ์การส่งออกกุง้ อืน่ ๆ
สด แช่เย็น แช่แข็ง (รหัส 102010103)
				 กุ้งอื่นๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง เป็น
ผลิตภัณฑ์จากกุง้ ของไทยทีม่ สี ดั ส่วนของมูลค่าการ
ส่งออกสูงเป็นอันดับสามของผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูป
ชนิดต่างๆ โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีมูลค่า
การส่งออกกุ้งอื่นๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง เท่ากับ
31,981.95 ล้ า นบาท ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2559
ร้อยละ 0.59 และปี 2559 มีมูลค่าการส่งออก
เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2558 ถึงร้อยละ 51.94 โดยในปี
2560 มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดในช่วงปี 25562560 ทั้งนี้ตลาดส่งออกกุ้งแปรรูปหลักของไทย
ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น
ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกไปยังสองประเทศดังกล่าวคิด
เป็นร้อยละ 42.01 และ 19.37 ตามล�ำดับ รองลงมา
คือประเทศเวียดนาม แคนาดา และจีน โดยมูลค่า
การค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
เวี ย ดนามมี แ นวโน้ ม ปรั บ ตั ว เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ขณะที่
ประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มปรับตัวลดลง
		 4.4 สถานการณ์ ก ารส่ ง ออกกุ ้ ง
กระป๋อง (รหัส 201010400)
				 กุ้งกระป๋องเป็นผลิตภัณฑ์จากกุ้ง
ของไทยทีม่ สี ดั ส่วนของมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับ
สีข่ องผลิตภัณฑ์กงุ้ แปรรูปชนิดต่างๆ โดยในปี 2560
ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกกุ้งกระป๋อง เท่ากับ
8,821.19 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ
39.69 และปี 2558 มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น
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จากปี 2557 ถึงร้อยละ 67.95 โดยในปี 2560
มีมูลค่าการส่งออกต�่ำที่สุดในช่วงปี 2556-2560
ทั้งนี้ตลาดส่งออกกุ้งแปรรูปหลักของไทย ได้แก่
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ มีมลู ค่า
การส่ ง ออกไปยั ง สองประเทศดั ง กล่ า วคิ ด เป็ น
ร้อยละ 41.07 และ 34.08 ตามล�ำดับ รองลงมาคือ
ประเทศแคนาดา เกาหลีใต้ และไต้หวัน โดยมูลค่า
การค้ า ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ญี่ ปุ ่ น และ
แคนนาดามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
		 4.5 สถานการณ์การส่งออกกุง้ อืน่ ๆ
(รหัส 102010400)
				 กุง้ อืน่ ๆ เป็นผลิตภัณฑ์จากกุง้ ของ
ไทยที่มีสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับห้า
ของผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปชนิดต่างๆ โดยในปี 2560
ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกกุ้งแปรรูป เท่ากับ
2,704.39 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ
13.24 โดยในปี 2560 มีมลู ค่าการส่งออกสูงทีส่ ดุ ใน
ช่ ว งปี 2556-2560 ทั้ ง นี้ ต ลาดส่ ง ออกกุ ้ ง อื่ น ๆ
หลักของไทย ได้แก่ ประเทศฮ่องกง และประเทศจีน
ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกไปยังสองประเทศดังกล่าวคิด
เป็นร้อยละ 44.34 และ 41.78 ตามล�ำดับ รองลงมา
คือประเทศเวียดนาม สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย
โดยมู ล ค่ า การค้ า ของประเทศฮ่ อ งกงและจี น มี
แนวโน้มปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ ขณะทีป่ ระเทศเวียดนาม
มีแนวปรับตัวลดลงตั้งแต่ปี 2557

5. ผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ (RCA)
		 การวิ เ คราะห์ ค วามได้ เ ปรี ย บโดย
เปรียบเทียบทางการค้าด้วย RCA ของการส่งออก
กุ้งแปรรูปชนิดต่างๆ ในช่วงปี 2556-2560 ของ
ประเทศไทย เทียบกับประเทศอินเดียและเวียดนาม
พบว่า ไทยมีความเสียเปรียบทางการค้าในการ
ส่งออกกุง้ แปรรูปและกุง้ กระป๋องไปยังกลุม่ ประเทศ
ในเอเชียใต้ เนื่องจากค้าดัชนีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ (RCA) ของไทยมีค่าต�่ำกว่า 1 ทุกปี
ตั้งแต่ปี 2551-2560 ขณะที่ประเทศเวียดนามมี
ค่าดัชนี RCA ต�่ำกว่า 1 แต่ยังคงสูงกว่าไทยในช่วง
ปี 2551-2556 ยกเว้นปี 2555 และช่วงปี 25572560 ที่เวียดนามมีค่าดัชนี RCA สูงกว่า 1 แสดง
ให้เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศเวียดนามมี
ความได้เปรียบทางการค้ามากกว่าประเทศไทย
อย่ า งไรก็ ดี จากการวิ เ คราะห์ ดั ช นี RCA ของ
ประเทศอินเดียในการส่งออกกุ้งแปรรูป พบว่า
ดัชนี RCA มีค่าสูงกว่า 1 ในทุกปี และสูงกว่า
ประเทศเวียดนามอีกด้วย แสดงว่าประเทศอินเดีย
มีความได้เปรียบทางการค้ามากที่สุดเมื่อเทียบกับ
ประเทศเวียดนามและประเทศไทย (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA)
ปี

ไทย

เวียดนาม

อินเดีย

2551
2552
2553
2554

0.021
0.020
0.038
0.024

0.163
0.505
0.577
0.661

6.309
6.305
6.332
7.045
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ปี

ไทย

เวียดนาม

อินเดีย

2555
2556
2557
2558
2559
2560

0.019
0.028
0.017
0.041
0.061
0.120

1.293
0.813
1.271
1.630
2.652
2.166

5.448
6.238
6.076
5.805
5.215
4.755
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ที่มา: จากการค�ำนวณ
แม้ว่าค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
(RCA) ในการส่งออกอาหารทะเลแปรรูปประเภท
กุ้งของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศในเอเชียใต้
จะต�่ำกว่า 1 แต่เมื่อพิจารณาแนวโน้มจะเห็นได้ว่า
ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับประเทศเวียดนามใน
ปี 2551 มีคา่ ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบต�ำ่ กว่า
1 แต่กม็ แี นวโน้มปรับตัวดีขนึ้ เช่นกันจนกระทัง่ ในปี
2557 สามารถปรับตัวและมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบต่อเนื่องจนถึงปี 2560 ขณะที่ประเทศ
อินเดียมีความได้เปรียบในการส่งออกมาตั้งแต่ปี
2551 และยังคงมีความได้เปรียบอย่างต่อเนื่อง
ตลอดช่ ว งเวลาที่ พิ จ ารณา แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาถึ ง
แนวโน้มจะเห็นได้ว่าประเทศอินเดียมีแนวโน้ม
ในความได้เปรียบที่ลดลง
6. ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อมูลค่าการส่งออกกุง้
แปรรูป
		 จากการวิ เ คราะห์ แ บบจ� ำ ลองทาง
เศรษฐมิติเพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการ
ส่ ง ออกกุ ้ ง แปรรู ป ของไทยไปยั ง กลุ ่ ม ประเทศ
เอเชียใต้ ในช่วงปี 2555-2560 ด้วยแบบจ�ำลอง

Autoregressive Model พบว่า มูลค่าการส่งออก
ในเดือนก่อนหน้า (Export t-1) ระดับดัชนีราคาสินค้า
ออกของภาคการผลิตประมง (PriceIND) และ
อัตราแลกเปลีย่ น (FX) มีผลต่อมูลค่าการส่งออกใน
ทิศทางเดียวกัน ส่วนดัชนีราคาสินค้าออกในรูป
เงินบาท (FX*PriceIND) มีผลต่อมูลค่าการส่งออก
ในทิศทางตรงกันข้าม ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95
โดยปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาได้ท�ำการขจัดความ
ผั น ผวนตามฤดู ก าล (Seasonal Adjusted)
เรียบร้อยแล้วท�ำให้ไม่มีปัญหา Unit root หรือ
กล่าวได้ว่าข้อมูลมีความนิ่งที่ระดับ I(0) และปัจจัย
แต่ละตัวสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ ดังนี้
(ตารางที่ 3)
ค่าสัมประสิทธิ์ของมูลค่าการส่งออกกุ้ง
แปรรูปในเดือนก่อนหน้า (Export t-1) มีค่าเท่ากับ
0.2767 หมายความว่า ถ้ามูลค่าการส่งออกในเดือน
ก่อนหน้าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 จะท�ำให้มลู ค่าการส่งออก
กุ้งแปรรูป ณ เดือนปัจจุบันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.28
ค่าสัมประสิทธิข์ องดัชนีราคาสินค้าประมง
ขาออกในหน่วย USD (PriceIND) มีค่าเท่ากับ
0.4209 หมายความว่า ถ้าดัชนีราคาสินค้าประมง
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ขาออกในหน่วย USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท�ำให้
มูลค่าการส่งออกกุง้ แปรรูป ณ เดือนปัจจุบนั เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 0.42
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องอั ต ราแลกเปลี่ ย น
THB/USD (FX) มีค่าเท่ากับ 1.4381 หมายความ
ว่ า ถ้ า อั ต ราแลกเปลี่ ย นเพิ่ ม ขึ้ น 1 บาท/USD
จะท� ำ ให้ มู ล ค่ า การส่ ง ออกกุ ้ ง แปรรู ป ณ เดื อ น
ปัจจุบันเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.44
ค่าสัมประสิทธิข์ องดัชนีราคาสินค้าประมง
ขาออกในหน่วย THB (FX*PriceIND) มีค่าเท่ากับ

-0.0171 หมายความว่า ถ้าดัชนีราคาสินค้าประมง
ขาออกในหน่วย THB เพิม่ ขึน้ 1 บาท จะท�ำให้มลู ค่า
การส่งออกกุง้ แปรรูป ณ เดือนปัจจุบนั ลดลงร้อยละ
0.02
โดยแบบจ�ำลองดังกล่าวค่า R 2 เท่ากับ
0.4612 หมายความว่า ตัวแปรอิสระทัง้ 7 ชนิดทีน่ ำ�
มาอธิบายความสัมพันธ์ของแบบจ�ำลองนีส้ ามารถ
อธิบายแบบจ�ำลองได้รอ้ ยละ 46.12 และค่า Durbin
–Watson เท่ากับ 1.9788 ซึ่งผลปรากฏว่าแบบ
จ�ำลองนี้ไม่มีปัญหา Autocorrelation

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกกุ้งแปรรูป
Variable

Coefficient

Std. Error

Constant

- 21.6919

21.4100

-1.0132

0.3149

Ln(Export t-1)

0.2767 **

0.1334

2.0741

0.0422

Ln(Export t-2)

- 0.0285

0.1252

-0.2272

0.8210

VulueIND

0.0734

0.0681

1.0787

0.2849

QuanIND

- 0.0827

0.0623

-1.3274

0.1893

PriceIND

0.4209 **

0.2488

1.6921

0.0956

FX

1.4381 **

0.6274

2.2922

0.0253

FX*PriceIND

- 0.0171 **

0.0073

-2.3388

0.0226

R 2 = 0.461161				

t-Statistic

Adjusted R 2 = 0.400325
F - Statistic = 7.580328			
Significant F = 0.000001
Durbin – Watson Statistic = 1.978842		
Akaike info criterion = 2.243611
หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95

Prob.
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์การส่งออกอาหารทะเล
กระป๋องและอาหารแปรรูปพบว่าประเทศไทยมี
ประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญคือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
เวี ย ดนาม ส� ำ หรั บ ประเทศในกลุ ่ ม เอเชี ย ใต้ ที่ มี
การน�ำเข้าอย่างมีนัยส�ำคัญคือ เมียนมา ซึ่งความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ของไทยเทียบกับ
ประเทศอินเดียและเวียดนาม ซึ่งเป็นคู่แข่งส�ำคัญ
ในการส่งออกกุ้งแปรรูปนั้น พบว่า ประเทศไทย
ยังมีความเสียเปรียบในการส่งออกกุง้ ให้กบั ประเทศ
อินเดียและเวียดนาม เนื่องจากค่า RCA ที่ได้ใน
ช่วงปี 2551-2560 มีค่าน้อยกว่าหนึ่ง ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Chang et al (2018) ที่ค้นพบว่า
ค่า RCA ของไทยมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าไทย
ยังคงเสียเปรียบทางการค้ากุ้ง แต่เป็นที่น่าสังเกต
ว่าค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยมี
แนวโน้มสูงขึน้ แสดงว่าประเทศไทยเริม่ มีการฟืน้ ตัว
จากส่งออกกุง้ เป็นล�ำดับ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้
อาจแย้งกับการศึกษาของ Sriboonchitta S. et al
(2000) และ ฉรัฐดา ไชยภักดี และคณะ (2560)
ที่แสดงให้เห็นว่า RCA ในการส่งออกกุ้งของไทยมี
ค่ามากกว่า 1 หรือกล่าวคือไทยมีความได้เปรียบใน
การส่ ง ออกกุ ้ ง แปรรู ป ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการศึ ก ษา
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ดั ง กล่ า วมุ ่ ง ศึ ก ษาเฉพาะกุ ้ ง แปรรู ป ชนิ ด แช่ เ ย็ น
แช่แข็ง แต่ในการศึกษาครัง้ นีร้ วมกุง้ แปรรูปทุกชนิด
ทั้งหมด
ส�ำหรับการวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อมูลค่า
การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรูป
พบว่า ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มูลค่าการ
ส่ ง ออกในเดื อ นก่ อ นหน้ า (Export t-1) ระดั บ
ดั ช นี ร าคาสิ น ค้ า ออกของภาคการผลิ ต ประมง
(PriceIND) และอัตราแลกเปลี่ยน (FX) มีผลต่อ
มูลค่าการส่งออกในทิศทางเดียวกัน เนือ่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ นทีอ่ อ่ นค่าจะช่วยท�ำให้การส่งออกขยาย
ตัวได้ดีขึ้น ส่วนดัชนีราคาสินค้าออกในรูปเงินบาท
(FX*PriceIND) มีผลต่อมูลค่าการส่งออกในทิศทาง
ตรงกันข้าม
ดังนัน้ รัฐบาลควรหาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพือ่ การส่งเสริมการส่งออกกุง้ ให้ขยายฐาน
ประเทศคู่ค้ามากขึ้น และรัฐบาลควรส่งเสริมการ
ผลิ ต โดยการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และเครื่ อ งจั ก รที่
สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตทั้งกุ้งสดที่ป้อนเข้า
อุ ต สาหกรรมแปรรู ป และเครื่ อ งมื อ ส� ำ หรั บ การ
แปรรูป ส�ำหรับผู้ประกอบการควรรวมกลุ่มกันเพื่อ
สร้างอ�ำนาจในการต่อรองหรือการท�ำให้ตน้ ทุนการ
ผลิตต่อหน่วยลดลง
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาผู้เรียน
สู่ยุคประเทศไทย 4.0 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เขตบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 6 โรงเรียน ปีการศึกษา
2561 จ�ำนวน 52 คน ซึง่ ได้กลุม่ ตัวอย่างมาแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแบบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด การจัดการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่
ยุคประเทศไทย 4.0 ด�ำเนินการวิจยั ตามกระบวนการ 4 ขัน้ ตอน คือขัน้ ที่ 1. ศึกษาบริบทและเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้อง
ขั้นที่ 2. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขั้นที่ 3. การน�ำหลักสูตรไปใช้และหาคุณภาพหลักสูตร และขั้นที่
4. ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครูคณิตศาสตร์แล้วน�ำมาออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรูต้ ามกระบวนการฝึกอบรม ผลการวิจยั พบว่า 1) หลักสูตรการฝึกอบรมครูทสี่ ร้างมีความเหมาะสม
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มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 2) ผลการทดลองใช้ หลักสูตรฝึกอบรม พบว่าครูมีความรู้ความ
เข้าใจ หลังการฝึกอบรมสูงขึ้น โดยครูมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีว้ ดั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน สู่
ยุคประเทศไทย 4.0 หลังเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบการเรียนรู้
ABSTRACT
This research aims was to developed and evaluated an effectiveness of the training
curriculum on learning management design, measurement and evaluation of mathematics learning
in accordance with standards and metrics to develop students forward Thailand 4.0. Furthermore,
the using of the developed training curriculum within the cognition and the satisfaction of the
training courses on learning management design, measurement and evaluation of mathematics
learning in accordance with standards and indicators for the development of learners towards
Thailand 4.0 were investigated. The sample group used in this study was a teacher of mathematics
learning group, basic educational area 2018 total 6 schools which was selected by Random
purpose number of 52 people. The evaluation form was consisted of 1.) Knowledge and
understanding on standardized analysis of learning and Indicators. 2) Satisfaction with the
development of the workshop curriculum. The training process was involved of 4 steps which was
focuses on Step 1: Study the context and related content, Step 2: Design and develop the
curriculum, Step 3: Apply the curriculum to the curriculum and find the quality of the curriculum
and step 4 Evaluate and improve the curriculum. The emphases are based on the involvement
of the mathematics teacher and then the design of the learning plan based on the training process.
The research findings were as follows: The results of the trial on Training Course were 1)Teachers
have knowledge and understanding. After training, the pre-training enhanced knowledge of the
teacher 2) Teachers were satisfied with the development of training curriculum at the highest level.
Keywords: Training Designing, Learning Management

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

บทน�ำ
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง
(พ.ศ. 2552 - 2561)มุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคณ
ุ ภาพ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้มีแนวทางการปฏิรูปเร่งด่วน 4 ด้าน
หลักๆ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ที่มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้ และแสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง พัฒนา
คุณภาพครูยคุ ใหม่ทเี่ ป็นผูเ้ อือ้ อ�ำนวยให้ผเู้ รียนเกิด
การเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม่ และ พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ�ำนาจ (Office of
the Education Council. 2010) สอดคล้ อ ง
กั บ นโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่ ก ระทรวง
ศึกษาธิการ เผยแพร่บทความพิเศษ “ปฏิรูปการ
ศึ ก ษา 6 ด้ า น รู ป ธรรมความส�ำเร็จ การพัฒนา
ศั ก ยภาพก� ำ ลั ง คนของประเทศ” ซึ่ ง เป็ น สรุ ป
ผลสัมฤทธิก์ ารด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้านการศึกษาในช่วง
3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2559-2561) ส�ำหรับบทบาท
ส�ำคัญในการพัฒนาคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา ได้กำ� หนดนโยบายการปฏิรปู การศึกษา
ของประเทศทีม่ งุ่ ยกระดับคุณภาพ ลดความเหลือ่ มล�ำ้
ทางการศึกษา ซึง่ เป็นโจทย์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานการพัฒนาการ
ศึกษาของชาติและปักหมุดไปข้างหน้าเพื่อพัฒนา
คุณภาพสูก่ ารศึกษาในศตวรรษที่ 21 ห้วงระยะเวลา
ทีผ่ า่ นมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำ� เนินการปฏิรปู
เพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนางานภายใต้
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กรอบการปฏิรปู ใน 6 ด้าน คือการปฏิรปู ครู การเพิม่
และกระจายโอกาสทางการศึ ก ษา การปฏิ รู ป
การบริหารจัดการ การผลิตและพัฒนาก�ำลังคน
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การปฏิรูปการเรียนรู้
และการปรับระบบ ICT เพือ่ การศึกษา (Ministry of
Education. 2018)
การศึกษา 4.0 (Education 4.0) เป็นการ
เรียนการสอนที่สอนให้นักเรียน นักศึกษา สามารถ
น�ำองค์ความรูท้ มี่ อี ยูท่ กุ หนทุกแห่งบนโลกนีม้ าบูรณ
าการเชิงสร้างสรรค์ เพือ่ พัฒนานวัตกรรม ต่างๆ มา
ตอบสนองความต้องการของสังคม เพราะการเรียน
การสอนต้องให้ผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีในการ
เข้ า ถึ ง ความรู ้ ใ นการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง และใน
ชัน้ เรียน เพือ่ ฝึกทักษะการกล้าคิด และสืบค้นข้อมูล
ด้วยตนเอง แต่ควรอยู่ในกรอบ และให้เกิดความ
คุ ้ ม ค่ า มากที่ สุ ด เช่ น การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ความ
คิดสร้างสรรค์ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น
และการเตรี ย มการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นสู ่
ประเทศไทย 4.0 มีปจั จัยหลายอย่างทีต่ อ้ งค�ำนึงถึง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีบคุ ลากรทางศึกษาจ�ำนวนมาก
ทีอ่ ยูใ่ นระบบ 1.0, 2.0, 3.0 ซึง่ การพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวง ศึกษาธิการ ได้เริ่มมีการปฏิรูปการ
ศึกษาโดยได้ก�ำหนด นโยบาย 2 ภาษา (Bilingual
Policy) และสร้างทักษะด้านวิชาชีพเพื่อ เศรษฐกิจ
เชิง อุตสาหกรรม และมีการพัฒนาความสามารถ
ด้านการศึกษาจัดให้มีโรงเรียนการคิด วิเคราะห์
(Thinking School) โดยหลักการส�ำคัญ คือ การใช้
ภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาของการศึ ก ษา การใช้
วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ สิ่ ง ต่ า งๆ การใช้
คณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถทาง
สติปญ
ั ญา การคิด การใช้เหตุผล และหลักสูตรวิชา
คณิตศาสตร์เน้นการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์
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และการเตรียมการศึกษาจะต้องมีการวางแผน
อย่างเป็นขัน้ เป็นตอน จัดหลักสูตรให้ครอบคลุมคน
ทุกกลุ่ม พร้อมทั้งปรับปรุงต�ำราให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรทีเปลี่ยนแปลงไป และเปลี่ยนระบบการ
ประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเฉพาะ
การคิดเป็น วิเคราะห์เป็นตามทักษะในศตวรรษที่
21 และการปรับปรุงการอบรมครูให้ตรงกับความ
ต้องการในการน�ำความรู้ไปใช้ และการพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถสร้างนวัตกรรรมเพื่อน�ำไปใช้
ต้องด�ำเนินควบคูไ่ ปด้วยกัน (Teerakiat Jareonsettasin,
2017) ซึ่งสอดคล้องกับ Suvit Maesincee (2016)
เน้นให้ผู้เรียนค้นหาค�ำตอบของบทเรียนจากการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะ
เป็นการศึกษา 4.0 ซึง่ ทักษะส�ำคัญส�ำหรับคนในยุค
ศตวรรษที่ 21 จ�ำเป็นต้องต้องอาศัยการบริหาร
จัดการ (Management) การมีทุนมนุษย์ (Human
Capital) ดังที่ National Research Council (2011)
กล่าวถึงการส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการเรียนรูใ้ น
ด้านๆต่างๆ เช่น มาตรฐาน หลักสูตรและการสอน
การพัฒนาทางวิชาการและสภาพแวดล้อมทาง
การเรียนรู้ และการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาและเพื่อให้
สอดคล้องกับ แนวทางการสร้างนวัตกรรมด้านการ
ศึกษาที่จะต่อยอดไปสู่การน�ำไปใช้นั้นเป็นวิธีที่จ�ำ
ท�ำให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้ คือ การน�ำความรู้
ด้ า น วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ม าตอบ
ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิน่ และการสร้างแรงจูงใจ
ที่จะท�ำ
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูก้ ลุม่ สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาหลักที่
นั ก เรี ย นไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสนใจเท่ า ที่ ค วร การจั ด
กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

ความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รียน โดยค�ำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะของ
นักเรียน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้นกั เรียนมีทกั ษะการคิดค�ำนวณ
พื้นฐาน มีความสามารถในการคิดในใจ ตลอดจน
พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างเต็ม ศักยภาพ โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูท้ มี่ งุ่ เน้นให้นกั เรียนเรียนรูโ้ ดยการปฏิบตั ิ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมทั้งปลูกฝังให้
นักเรียนมีนิสัยรักเรียนคณิตศาสตร์ และแสวงหา
ความรูท้ างคณิตศาสตร์อย่างต่อเนือ่ ง จัดประสบการณ์
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมดุล ทั้งสามด้าน คือ
ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม โดยครูควร
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องในการ
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ขึน้ อยูก่ บั ปรากฏการณ์
ปั จ จั ย หรื อ ตั ว แปรต่ า ง ๆ ที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษา ซึ่ ง จะ
ออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และหลักการ
พื้ น ฐานในการก� ำ หนดรู ป แบบนั้ น ๆ เป็ น หลั ก
(Nittaya Sornnuchat, 2017) เหล่านี้ล้วนอาศัย
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงพัฒนาสิ่งเดิมให้
ดีขึ้น เป็นกระบวนการวางแผนการเรียนการสอน
อย่างมีระบบ เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์แบบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยค�ำนึงถึงการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด องค์ประกอบการ
เรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน สื่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงการประเมินผล เพื่อให้ผู้สอน
สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนผู้และเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลั ก สู ต รการอบรมเป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ มี
กระบวนการทางการวิจัย มุ่งให้ครูที่จัดการเรียนรู้
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน น�ำความรู้ที่ได้จาก
การจัดอบรมไปลงสู่ผู้เรียน มีการติดตามความ
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ก้าวหน้าของการน�ำไปใช้และการขยายผลของครู
ผูส้ อน รวมถึงคุณภาพของผูเ้ รียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ท�ำให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการจัดกิจกรรม
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรูว้ ชิ า
คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุค Thailand 4.0 การวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั กลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นการ
จัดการเรียนรู้กับการวัดและประเมินผลระดับชาติ
ให้มีความสอดคล้องกัน และเกิดประสิทธิภาพ
ในการน� ำ ไปออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ ต รง
เป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์
ตัวชีว้ ดั ต้องรูแ้ ละควรรู้ ท�ำให้ผเู้ รียนพึงรูแ้ ละปฏิบตั ไิ ด้
และสะท้ อ นถึ ง มาตรฐานการเรี ย นรู ้ มุ ่ ง เน้ น ให้
ผู้เรียนทุกคนจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ และมีการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ เป็นเกณฑ์ส�ำคัญส�ำหรับ
การวัดและประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน
ระดั บ ชั้ น เรี ย นและระดับชาติ และตัวชี้วัด ควรรู้
เป็นสิง่ ทีผ่ เู้ รียนพึงรูแ้ ละปฏิบตั ไิ ด้ มุง่ เน้นสะท้อนถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ และผู้เรียนทุกคนควรเรียนรู้
โดยผู ้ เ รี ย นสามารถแสวงหาความรู ้ หรื อ ศึ ก ษา
ได้ด้วยตนเอง หรือศึกษาจากสิ่งรอบตัวและชีวิต
ประจ�ำวัน ซึ่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรม
เสริมความรู้ต่างๆ และเป็นเกณฑ์ส�ำหรับการวัด
และประเมินผล เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพผูเ้ รียนระดับ
ชั้นเรียน (Ministry of Education. 2017) สิ่งเหล่านี้
จะเกิดขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการ
จั ด การเรี ย นรู ้ ข องครู ผู ้ ส อน ที่ ค วรมี ทั ก ษะและ
ประสบการณ์โดยใช้หลักสูตรการอบรมเป็นเครือ่ งมือ
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ในการแสวงหาวิธกี าร ซึง่ กระบวนการเหล่านีน้ ำ� มา
ซึ่งการได้รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
พื้นที่ที่ออกติดตามผลการน�ำแผนการจัดการเรียน
รูแ้ นวใหม่ น�ำไปใช้กบั ผูเ้ รียนในแต่ละพืน้ ทีจ่ ริง และ
น�ำมาซึ่งแผนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
รูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับ Direk Pornsima (2016)
กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคการศึกษา
ไทย ให้ น� ำ ไปสู ่ ไ ทยแลนด์ 4.0 ให้ กั บ ผู ้ เ รี ย น
ต้องมีลักษณะที่ท�ำให้ผู้เ รียนแต่ละคนไม่อยู่นิ่ง
กระตื อ รื อ ร้ น และคิ ด ค้ น หาความรู ้ แ ละค� ำ ตอบ
อยู่ตลอดเวลา (Active Learner) ตามแนวการ
จัดการเรียนแบบกระตือรือร้น (Active learning)
โดยจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
โดยส่งผลท�ำให้เกิดค�ำว่า Work-based Learning
หรือ Work-integrated Learning หรือ Site-based
Learning จะเป็นผลท�ำให้นักเรียนและครูค้นพบ
ความรู ้ ใ หม่ สร้ า งสรรค์ ค วามรู ้ ใ หม่ แ ละสร้ า ง
นวัตกรรมใหม่ได้ การฝึกอบรมครูสามารถพัฒนา
ได้เพิม่ พูนความรู้ ความเชีย่ วชาญ มีความมัน่ ใจใน
การจัดการเรียนรู้ มีเจตคติทดี่ ตี อ่ การจัดการเรียนรู้
และสามารถพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพได้
แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรม เป็นกระบวนการหนึง่
ที่สามารถน�ำมาใช้ในการพัฒนาครูทั้งด้านความรู้
ทักษะและเจตคติ ในการ จัดการเรียนรู้ ให้ดีขึ้นได้
และเห็นได้จากงานวิจัยการอบรมครู Piriya, S.,
Neti, C. & Songsri, T. (2015)ได้พัฒนาหลักสูตร
ฝึ ก อบรมเสริ ม สร้ า งทั ก ษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ส�ำหรับนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 และท� ำ ให้ ไ ด้ รู ป แบบการ
ฝึกอบรมครูตน้ แบบ เพือ่ เป็นแนวทางการวิจยั ไปใช้
เป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการจั ด การ

เรี ยนรู้ วิ ช าคณิ ตศาสตร์ ที่ สอดคล้ องกั บ
อบรมครู Piriya, S., Neti, C. & Songsri, T.
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พัฒนาหลักสูตรฉบับ

ทดลองใช

ประเมินหลักสูตร
โดยผูเชี่ยวชาญ
ปรับปรุงแกไข

ปรับปรุงแกไข

ประเมินผลและ
ปรับปรุง
หลักสูตร

ตรวจสอบ

หลักสูตรฝกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรที่สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาผูเรียนสูยุคประเทศไทย 4.0

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิ
การวิจจัยัย

การด�ำเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน โรงเรี ย นปราโมชวิ ท ยารามอิ น ทรา
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง โรงเรียนวัดเกาะ

(สุวรรณาราม) โรงเรียนประชาภิบาล โรงเรียน
คลองเกลือ โรงเรียน โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
จ�ำนวน 6 โรงเรียน ในเขตให้บริการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561
จ�ำนวน 52 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบ เจาะจง (purposive sampling)
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และวิธดี ำ� เนิน
การวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวบรวมข้อมูลใน
การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ประกอบ
การวิจัยในครั้งนี้ สามารถแบ่งได้ ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสู่ยุค
ประเทศไทย 4.0 เป็นแบบมาตราส่วนแบบประเมิน
ค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย การหาค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ แปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ย
ขัน้ ตอนที่ 2 เครือ่ งมือศึกษาความต้องการ
จ� ำ เป็ น ในการพั ฒ นาสมรรถนะด้ า นออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย
4.0 ได้แก่ แบบสอบถามสภาพความเป็นจริงและ
ความคาดหวัง ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสู่ยุค
ประเทศไทย 4.0 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ใช้การวิเคราะห์ค่า IOC
ขั้นตอนที่ 3 สร้างหลักสูตรการฝึกอบรม
โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝึ ก อบรม และแบบประเมิ น ผลการทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรม ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพโดยการหา
ค่าความความเที่ยง (IOC) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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ขั้ น ตอนที่ 4 ทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รการ
ฝึกอบรม ประกอบด้วย 1. แบบประเมินทักษะด้าน
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
สู ่ ยุ ค ประเทศไทย 4.0 สร้ า งโดยการน� ำ ตั ว บ่ ง ชี้
สมรรถนะมาก�ำหนดเป็นภาระงาน และชิน้ งานโดย
ครอบคลุม รูปแบบของการฝึกอบรมแบบเน้นการ
ปฏิบัติการที่มีการสร้าง ความรู้ด้วยตนเอง โดย
เน้นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ; Professional
Learning Commu nity (PLC) มีกิจกรรมที่ครูเป็น
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้เป็นขั้นตอนและฝึก
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ทีม่ คี วามสอดคล้อง
เป็นล�ำดับขั้นตอน คือ การเรียนรู้ประเทศไทย 4.0
ในด้านการศึกษา การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียน
รู้และตัวชี้วัด การออกแบบการเรียนรู้จากวิธีการ
สอน การวัดและประเมินผลการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด แล้วน�ำมา
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และการวิพากษ์
หลักการฝึกอบรม เพื่อให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้
ต้ น แบบ และส่ ง ผลให้ ก ารด� ำ เนิ น การจั ด การ
ฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย ให้ผู้เข้ารับการอบรม
ปฏิบัติ และให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
(Rubric) และแปลผลเป็นระดับคุณภาพ 3 ระดับ
คือ ดี พอใช้ และปรับปรุง ตรวจสอบ คุณภาพของ
เครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง
ระหว่ า งค� ำ ถามกั บ ตั ว บ่ ง ชี้ ด ้ า นทั ก ษะ ใช้ ก าร
วิเคราะห์ค่า IOC 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรการฝึกอบรม แบบสอบถามความคิด
เห็นของครูผเู้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
การเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชีว้ ดั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนสูย่ คุ ประเทศไทย 4.0
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ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ มี 5 ระดับ
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม เกีย่ วกับความ พึงพอใจต่อ
หลักสูตรฝึกอบรม 3 ด้าน ซึ่งในการทดลองใช้
หลักสูตรการฝึกอบรม และเก็บผลการประเมิน
จ�ำนวน 2 วัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ที่ส อดคล้อ งกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0
ครั้งนี้ มีกระบวนการพัฒนา หลักสูตร 4 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสม ของ
องค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ สมรรถนะด้ า นการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสู่ยุค
ประเทศไทย 4.0 ศึกษาบริบทและเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาครู
การพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรมครู และศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ความต้องการพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ จากเอกสาร งานวิจัย จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ประโยชน์ ต ่ อ การออกแบบและพั ฒ นา
หลักสูตร ประกอบด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
สมรรถนะด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 พบว่ามีองค์
ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ ประกอบด้วย 3
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละ
ตัวชีว้ ดั (2) การออกแบบการเรียนรูแ้ บบวิธกี ารสอน
(3) การวัดและประเมินผลทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 2) ด้านทักษะ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้
ได้แก่ (1) ทักษะในการวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด (2) ทักษะในการออกแบบการ

จัดการเรียนรู้ที่ให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอน
(3) ทักษะในการเลือกเครือ่ งมือการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
ขั้ น ที่ 2 ออกแบบและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
เป็ น การจั ด ท� ำ โครงร่ า งหลั ก สู ต ร ก� ำ หนดองค์
ประกอบของหลั ก สู ต ร เขี ย นโครงร่ า งหลั ก สู ต ร
และประเมินความเหมาะสม ความสอดคล้องของ
โครงร่างหลักสูตรและน�ำมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน�ำ
ไปทดลองใช้ แบบสอบถามสภาพความเป็นจริง
และความคาดหวัง ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสู่ยุค
ประเทศไทย 4.0 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC ระหว่าง 0.60-1.00
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ระหว่าง 0.37-0.76 และค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 วิเคราะห์มูลโดยหาค่าเฉลี่ย
ขั้ น ที่ 3 การน� ำ หลั ก สู ต รไปใช้ และหา
คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เป็ น การทดลองใช้ โ ครงร่ า ง
หลักสูตรฝึกอบรมเชิง ปฏิบตั กิ ารกับครูของโรงเรียน
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ค่ า สถิ ติ พื้ น ฐาน ได้ แ ก่
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับ
มาก ( x =4.20 และครูผเู้ ข้ารับการอบรมใช้หลักสูตร
มีความเห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีความ เหมาะสม
ในระดับมากที่สุด ( x = 4.56)
ขั้นที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
เป็ น การประเมิ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตร ทุกขั้นตอน ดังนี้
1. แบบประเมิ น ทั ก ษะด้ า นการการ
ออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น ผู ้ เ รี ย นสู ่
ยุ ค ประเทศไทย 4.0 ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ค ่ า IOC
ผลการพิจารณาพบว่า มีคา่ IOC เท่ากับ 0.50-1.00

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตร
การฝึกอบรม ประกอบด้วยข้อค�ำถาม เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม 2 ด้าน คือ
ด้านการจัดอบรม ด้านความพึงพอใจและประโยชน์
จากการฟังบรรยายเชิงปฏิบตั กิ าร มีคา่ IOC เท่ากับ
1.00 ทุกข้อ มีคา่ อ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง 0.32-0.78
และค่าความ เชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส�ำหรับ สมรรถนะด้านทักษะและความ
พึงพอใจต่อ หลักสูตรฝึกอบรม วัดครัง้ เดียวหลังการ
ฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานแล้วแปลผลเป็นระดับ
คุณภาพ/ความพึงพอใจ
อภิปรายผล
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ที่ส อดคล้อ งกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ก� ำ หนดไว้ ทั้ ง นี้
อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้พัฒนาหลักสูตรด้วย
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้น คือ 1) ศึกษา
บริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 2) ออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร 3) การน�ำหลักสูตรไปใช้ และการ
หาคุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร และ 4) ประเมิ น ผลและ
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งมีการวิเคราะห์สภาพการและ
ความต้องการ การวางแผนการพัฒนาหลักสูตร
อย่างเป็นระบบ การใช้หลักสูตร และการประเมินผล
ซึง่ เป็นกระบวนการ พัฒนาหลักสูตรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ
Nichagorn, N, Waro, P., & Tanongsak, K.
(2018) ได้ศกึ ษาและพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรมการ
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พั ฒ นาหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมการจั ด การเรี ย นรู ้
แบบโครงงานของครู ส อนภาษาอั ง กฤษ ระดั บ
ประถมศึ ก ษา เกี่ ย วข้ อ งกั บ 4 ขั้ น ตอน คื อ
การวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนหลักสูตร
การใช้ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรม และการประเมิ น ผล
หลักสูตรครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจและความสามารถ
ในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูเ้ น้นกระบวนการ
เรียนรู้จากวิธีการสอน และ การวัดผลประเมินผล
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชีว้ ดั การฝึกปฏิบตั หิ ลังเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของSomjit Pongma. (2016) ที่ศึกษาเพื่อพัฒนา
และหาประสิทธิ ภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้น ผลพบว่ารูปแบบการเรียน การสอน
RASPE Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
ทบทวน ความรูเ้ ดิม(Review) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
(Activities Learning) สรุป(Summary) การฝึกทักษะ
(Practice) ประเมิ น ผล (Evaluation) และ
รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 85.35/83.73
และมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมี นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบการเรียน
การสอนที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด
ครู มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การออกแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การออกแบบการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมิน
ผลการเรี ย นรู ้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นสู ่ ยุ ค
ประเทศไทย4.0 อยู่ในระดับมากที่สุด จากผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ทั้ง 3 ข้อ พบว่า ครูมีความรู้
ความเข้าใจ หลังเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
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เข้ารับการฝึกอบรม และครูมคี วามพึงพอใจ ต่อการ
พัฒนาออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเชิงการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อพัฒนา
ผูเ้ รียนสูย่ คุ ประเทศไทย4.0หลังเข้ารับการฝึกอบรม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นการสนับสนุน สมมติฐาน
ทีก่ ำ� หนดไว้ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ เนือ้ หาของหลักสูตร
เป็นเนื้อหาที่ครูสามารถน�ำเอาไปใช้ได้จริงและ
เห็ น เป็ น รู ป ธรรม สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ความสนใจของครูผู้สอน และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันระหว่างครูด้วย กันเองหรือระหว่างครูกับ
วิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งส่งผลถึงการประสบ
ความส�ำเร็จในการฝึกอบรม อาทิ การออกแบบการ
เรียนรูแ้ ละการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ซึง่ ความ
ใกล้ชิดต่อกันนี้ก่อให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อใจ
บรรยากาศในการฝึกอบรมเอื้อต่อการฝึกอบรม
อย่างเป็นกันเอง ซึง่ นอกจากนีผ้ ลการวิจยั นีส้ อดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Porntip Onkasem. (2016)
เรือ่ งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส�ำหรับนักศึกษา
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ผลการวิ จั ย
พบว่ า หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมการจั ด การเรี ย นรู ้
ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ส�ำหรับนักศึกษา
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู คณะครุ ศ าสตร์
มีองค์ประกอบของหลักสูตร และเอกสารประกอบ
หลักสูตร ได้แก่ คูม่ อื การด�ำเนินการฝึกอบรมส�ำหรับ
วิทยากร คู่มือการฝึกอบรมส�ำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม และคู่มือติดตามผลการใช้ หลักสูตร
ส� ำ หรั บ ครู พี่ เ ลี้ ย ง และผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
หลั ก สู ต ร โดยการประเมิ น ความเหมาะสมของ

องค์ประกอบของหลักสูตรจาก ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
มี คุ ณ ภาพอยู ่ ใ นระดั บ มาก และนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการ
เรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ ห ลั ง การ
ฝึกอบรม และสัมพันธ์ กับงานวิจัยของ Wither
(2000) ศึกษาเรื่องการพัฒ นาหลักสูตรท้องถิ่น
และการจัดพื้นฐานทางการศึกษามีจุดประสงค์
เพือ่ พัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ ของสถาบัน การศึกษา
YVLEI ซึ่งพบว่าทางโรงเรียนมีการวิเคราะห์ถึง
พืน้ ฐานของหลักสูตรว่าควรจะปรับปรุงให้เกิดความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนและท� ำ ให้
นักเรียนเกิดความคิดโดยใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วน
จากตัวกับสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูด่ ว้ ยกัน เด็กได้แลกเปลีย่ น
ความรู ้ ร ะหว่ า งชุ ม ชน ซึ่ ง หลั ก สู ต รนี้ ไ ด้ พั ฒ นา
ทุกระดับ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัย ไปใช้
1. ด้านการน�ำหลักสูตรไปใช้ส�ำหรับผู้ที่
น�ำหลักสูตรไปใช้ควรศึกษารายละเอียดของหลักสูตร
ในคู่มือวิทยากรให้เข้าใจและน�ำไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม เพราะการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับการปรับสาระ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อีกทั้งรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายควรค�ำนึงถึง
ความเหมาะสมของเนื้อหา สาระ ที่น�ำไปปรับใช้
รวมไปถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ควร
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
อีกทั้งยังต้องค�ำนึงถึงเวลาและความยืดหยุ่นของ
หลักสูตรด้วย
2. ด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
ก่อนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ควรวางแผน
การควรมี ก ารวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร จั ด ท� ำ ตาราง
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วิเคราะห์ค�ำอธิบายรายวิชา หรือวิเคราะห์สาระ
การเรี ย นรู ้ จั ด ท� ำ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ และจั ด ท� ำ
ก�ำหนดการสอนหรือโครงการสอน มีการวิเคราะห์
ผู ้ เ รี ย น โดยการจั ด กลุ ่ ม ผู ้ เ รี ย นตามความรู ้
ความสามารถ ความสนใจ และความถนั ด
แล้ ว น� ำ ไปวางแผนเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู ้
ตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
มี ก ารก� ำ หนดเนื้ อ หาสอดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์
การเรียนรู้สอดคล้องกับวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรี ย นรู ้ แ ละตั ว ชี้ ข องหลั ก สู ต รคณิ ต ศาสตร์ ฉ บั บ
ปรั บ ปรุ ง 2560 หรื อ ผลการเรี ย นรู ้ ที่ ค าดหวั ง
ศักยภาพของผูเ้ รียน และความต้องการของท้องถิน่
รวมทั้งการบูรณาการระหว่างวิชา และควรมีการ
ก�ำหนดกิจกรรมการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย เหมาะสม
และสอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้ รียน มีการบูรณาการ
เน้นการคิด (ทักษะการคิด ลักษณะการคิด และ
กระบวนการคิด) การฝึกทักษะ การปฏิบตั จิ ริง และ
การสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง เช่นการน�ำรูปแบบ
การสอน/เทคนิคการสอนต่างๆ เข้ามาช่วยในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการก�ำหนด
สือ่ /นวัตกรรม/แหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลายสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
กิจกรรมการเรียนรู้ วัยและความสามารถของผูเ้ รียน
และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือก จัดหาและ
จัดท�ำสื่อ/แหล่งการเรียนรู้มีการก�ำหนดการวัดผล
และประเมินผล สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน
รู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและกิจกรรมการเรียนรู้
มีการวัดผลตามสภาพจริง ให้ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติมีองค์ประกอบส�ำคัญ
ครบถ้ ว น เน้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น ส� ำคั ญ สอดคล้ อ งกั บ
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ความต้องการของท้องถิ่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม
และมี ก ารบู ร ณาการตามความเหมาะสม และ
มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เป็นประโยชน์ตอ่ ผูเ้ รียน ท�ำให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาด้าน
ความรู้ ทักษะและเจตคติ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษารู ป แบบการสอนที่
เหมาะสมในแต่ละเนื้อหา ในรายวิชาคณิตศาสตร์
และสามารถเป็ น ต้ น แบบในการน� ำ ไปใช้ ไ ด้ ใ น
สถานการณ์ จ ริ ง 2.ควรมี แ ผนต้ น แบบในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ฯ 3. ควรมีการศึกษา
การวิจัยเฉพาะรูปแบบการสอนส�ำหรับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเฉพาะ 4. ควรมีการ
ศึกษาผลของการเรียนรู้ของนักเรียนจากการใช้
แผนการจัดการเรียนรูก้ ารพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรมฯ
5. ควรมีการสาธิตการสอนจากการออกแบบแผน
การจั ด การเรี ย นรู ้ ห ลั ง จากติ ด ตามการพั ฒ นา
หลักสูตรฝึกอบรม ฯ 6. ควรมีกิจกรรมการติดตาม
หรือ ท�ำงานร่วมกับครูหลังการพัฒนาหลักสูตรฯ
จากสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน และดูการสอนในชั้น
เรียนโดยใช้กิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้แบบ
ครบวงจร 7. ควรสร้างภาคีเครือข่ายในการเผยแพร่
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของครูเอื้อต่อ
การสร้ า งผู ้ เ รี ย นที่ มี ศั ก ยภาพ พร้ อ มรั บ มื อ ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทกุ ระดับ 8. ควรเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฯ และ 9. ควรขยาย
ผลหลักสูตรการอบรมทีเ่ น้นการออกแบบการเรียนรูฯ้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้ เป็นงานศึกษาหลักเกณฑ์และบทบัญญัตขิ องกฎหมายรวมถึงค�ำพิพากษาศาลฎีกา
และหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับการท�ำสัญญาในธุรกิจไอทีเพื่อเป็นแนวทางให้
ผู้ประกอบการในธุรกิจไอทีมีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถประหยัดภาษีได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย
ผลการศึกษาพบว่าการท�ำสัญญาในธุรกิจไอทีมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่าย , ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ ซึ่งผู้ประกอบ
การสามารถก�ำหนดแนวทางในการวางแผนภาษีอากรเพื่อช่วยให้ประหยัดภาษีได้โดยใช้กลยุทธ์การเลือก
ประเภทของสัญญา, กลยุทธ์การแยกสัญญาหรือแยกราคา และกลยุทธ์การรวมเป็นราคาเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับสัญญาแต่ละประเภท และกรณีผู้ประกอบการในธุรกิจไอทีมีการจ่ายเงินได้ค่าลิขสิทธิ์ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ไปให้ผู้ประกอบการในต่างประเทศซึ่งมิได้มีการประกอบกิจการในประเทศไทย โดยปกติต้อง
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70 เว้นแต่ประเทศที่มีอนุสัญญา
ภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement) กับประเทศไทย ผู้รับเงินได้ค่าลิขสิทธิ์ในต่างประเทศอาจได้รับ
การปรับลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แล้วแต่กรณี และผู้ประกอบการยังมีหน้าที่น�ำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามแบบ ภ.พ.36 ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 83/6
นอกจากนี้ กรณีผปู้ ระกอบการไทยไปลงทุนขายเครือ่ งคอมพิวเตอร์ในประเทศทีม่ อี ตั ราภาษีตำ�่ กว่า
ประเทศไทย หรือประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย ผู้ประกอบการไทยควรเลือกไป
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ในต่างประเทศ และใช้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินปันผลตาม

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
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หลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10)
พ.ศ.2510 มาตรา 5 วีสติ แต่ถ้าผู้ประกอบการไทยไปลงทุนขายเครื่องคอมพิวเตอร์ในประเทศที่มีอัตราภาษี
สูงกว่าประเทศไทย และมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย ควรให้บริษัทไทยเป็นผู้รับเงินได้ และใช้สิทธิ
ประโยชน์จากหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาภาษีซ้อน โดยผู้ประกอบการไทยต้องไม่มีสถานประกอบการถาวร
(Permanent Establishment หรือ PE) ในประเทศนั้น จึงจะได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในประเทศนั้น
ส่วนกรณีผู้ประกอบการไทยมีรายได้จากการอนุญาตให้ผู้จ่ายเงินได้ในต่างประเทศใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นประเทศทีม่ อี นุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นกับประเทศไทย ผูป้ ระกอบการไทยมีสทิ ธิได้รบั การปรับ
ลดอัตราภาษีเงินได้ในอัตรา 5-15% ทัง้ นีต้ ามข้อบทของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นแต่ละฉบับ ส่วนกรณีการรับจ้าง
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใดของผู้ประกอบการไทย ขึ้นอยู่กับว่า
ลิขสิทธิใ์ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั้ ตกเป็นของใคร ถ้าเป็นของผูว้ า่ จ้าง ถือเป็นเงินได้จากค่าจ้างท�ำของ แต่
ถ้าเป็นของผู้รับจ้าง ถือเป็นเงินได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์(Licensing Agreement) นอกจากนี้ กรณีผู้
ประกอบการไทยมีการท�ำสัญญาเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าไอที (Distributorship Agreement) ให้กับผู้ผลิต
ในต่างประเทศ จะมีประเด็นความแตกต่างในทางภาษีอากรกับกรณีผปู้ ระกอบการไทยมีการท�ำสัญญาเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าไอที(Agency Agreement)ให้กับผู้ผลิตในต่างประเทศ
ค�ำส�ำคัญ : ภาระภาษีและการวางแผนภาษีสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ(ไอที)
ABSTRACT
This article reported a descriptive research to study principles and descriptions
of laws, Supreme Court Decision and Revenue Department’s tax rulings related to IT business
contracts. The aim of this work was to provide guideline for IT business entrepreneurs to
accurately pay tax and legally reduce tax payment. The result of this research showed that
tax burden of IT business contracts included withholding tax, income tax, value-added tax (VAT)
and revenue stamp. The IT business entrepreneurs can set up approaches for tax planning
to reduce tax payment by using contract type selection, contract separation, price separation or
price combination strategies depending on the types of contracts. In case that IT business
entrepreneurs pay software licensing fee to foreign companies located outside Thailand,
they usually need to withhold income tax by 15% according to the Section 70 of the Revenue
Code except the foreign companies in countries having double-taxation agreement with Thailand.
For the payees in those countries, they may receive discount on withholding tax. Nevertheless,
all Thai entrepreneurs who pay to any foreign companies need to submit the Form VAT 36 according
to the Section 83/6 of Revenue Code.
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Furthermore, in case that Thai entrepreneurs invests in computer sale business in foreign countries
with lower tax rate or without double-taxation agreement with Thailand, they should establish and
register a new company in those foreign countries. Then, they can benefit tax exemption from
dividend according to the Decree described in the Section 5 Veesti of Revenue Code (10th edition)
B.E. 2510. In contrast, if any Thai entrepreneurs invest in IT business in the countries with higher
tax rate and having double-taxation agreement with Thailand, the payees should be a Thai localized
company in order to benefit from the agreement. In this case, the Thai entrepreneurs must have
no permanent establishment (PE) companies in the foreign countries so they do not need to pay
tax to the foreign countries. Likewise, if Thai entrepreneurs receive software licensing fee from
foreign companies having double-taxation agreement with Thailand, they can receive discount
rate on income tax at 5-15% depending on the agreement of each country. Regarding the income
from computer program writing, justification for the type of assemble income depends on whose
copyright/royalty of the software belongs to. If the hirer owns the copyright, the payment will be
considered an income from hire of work. In contrast, if the copyright belongs to the hired company,
the payment is considered an income from licensing agreement. Furthermore, the tax consideration
for distributorship agreement differs from that of agency agreement with manufacturers in foreign
countries.
Keywords: Tax Burden and Tax Planning for Contracts in Information Technology(IT) Business
บทน�ำ
ปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology หรือ IT)มีความส�ำคัญต่อการบริหาร
พัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการทุกภาคส่วน แต่
ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกีย่ วกับภาระภาษีและการวางแผนภาษีทเี่ กีย่ วข้อง
กับการท�ำสัญญาในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือธุรกิจไอที (ต่อไปจะเรียกว่า “ธุรกิจไอที”) อาทิ
ภาระภาษีและการวางแผนภาษีในการท�ำสัญญา
ให้เช่าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สัญญาให้
บริการวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สัญญา

ขายเครือ่ งคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์,
สัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมบริการติดตั้ง,
สั ญ ญาขายอุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ,
สัญญาว่าจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สัญญา
อนุสญ
ั ญาให้ใช้สทิ ธิใ์ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
ยั ง รวมถึ ง ภาระภาษี แ ละการวางแผนภาษี ก รณี
ผู ้ ป ระกอบการในธุ ร กิ จ ไอที มี ก ารท� ำ สั ญ ญาขอ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก
บริษัทต่างประเทศ และมีการจ่ายเงินได้ค่าลิขสิทธิ์
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปยังบริษัทต่างประเทศ
ซึ่ ง มิ ไ ด้ มี ก ารประกอบกิ จ การในประเทศไทย

ผู้ ผลิ ต สิ น ค้ าในต่ า งประเทศ ซึ่ ง มี ลัก ษณะ
รู ปวารสารวิ
แบบ และความแตกต่
ชาการ มหาวิทยาลัยากรุงในประเด็
งเทพธนบุรี น ทาง
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ภาษีปีทอี่ ากร
นอกจากนี้ ก รณี ผู ้ ป ระกอบการในประเทศไทย
ต้ อ งการไปลงทุ น ประกอบธุ ร กิ จ ขายเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ หรือประกอบธุรกิจ
อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ลิ ข สิ ท ธิ์ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ น
ต่ า งประเทศ รวมถึ ง การรั บ จ้ า งเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ ก็มีความจ�ำเป็นต้อง
ทราบแนวทางการใช้สิทธิประโยชน์จากอนุสัญญา
ภาษีซอ้ นเพือ่ มิให้เสียภาษีหรือเสียภาษีนอ้ ยลงโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบการในธุรกิจไอที และส่งผลดีต่อระบบ
การจัดเก็บภาษีของประเทศ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึ ก ษาภาระภาษี ใ นการท� ำ สั ญ ญา
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไอที
2. ศึกษากลยุทธ์การวางแผนภาษีในการ
ท�ำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไอทีในประเทศไทย
3. ศึกษากลยุทธ์การวางแผนภาษีทเี่ กีย่ วข้อง
กั บ การท� ำ สั ญ ญาในธุ ร กิ จ ไอที กั บ ต่ า งประเทศ
อาทิ การขายเครื่องคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ,
การอนุญาตให้ใช้สทิ ธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์กบั
ลูกค้าในต่างประเทศ และการรับจ้างเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ
4. ศึกษาประเด็นความแตกต่างระหว่าง
การท� ำ สั ญ ญาเป็ น ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ไอที
(Distributorship Agreement) กับการท�ำสัญญา
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าไอที (Agency Agreement)
ระหว่ า งผู ้ ป ระกอบการไทยกั บ ผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ใน
ต่างประเทศ ซึง่ มีลกั ษณะรูปแบบ และความแตกต่าง
ในประเด็นทางภาษีอากร

กรอบแนวคิดในการวิจัย

อาก
ในธ

ยุทธ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
สัญญาที่เกี่ยวกับธุรกิจไอที

เกี่ ย
ประ

ภาษ
ภาระภาษี
ของ
สัญญาในธุรกิจไอที

การวางแผนภาษี
การทําสัญญา
ในธุรกิจไอที

จํ า
Agre
จํ า ห
ระห
ต่าง

ผลก

ได้ แ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อกฎหมายภาษี
อากรที่เกี่ยวข้องกับการท�ำสัญญาในธุรกิจไอที
2. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ค� ำ พิ พ ากษา
ศาลฎีกา และหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาษีอากรและการวางแผน
ภาษีในการท�ำสัญญาในธุรกิจไอที
3. สรุปประเด็นภาระภาษี และกลยุทธ์
การวางแผนภาษีในการท�ำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจไอที และการลงทุนประกอบการธุรกิจไอที
ในต่างประเทศ
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4. สรุปประเด็นความแตกต่างทางภาษี
อากรระหว่างการท�ำสัญญาเป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้า
ไอที (Distributorship Agreement) กับการท�ำ
สั ญ ญาตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ไอที (Agency
Agreement) ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ผลิต
สินค้าในต่างประเทศ
ผลการวิจัย
1. สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไอที ได้แก่
สัญญาให้เช่าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สัญญา
ให้บริการวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครบวงจร,
สั ญ ญาขายเครื่ อ งคอมพิวเตอร์พ ร้อ มโปรแกรม
คอมพิวเตอร์,สัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
บริการติดตั้ง, สัญญาขายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ขนาดใหญ่, สัญญาว่าจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และท�ำกราฟฟิกดีไซน์
รวมถึ ง สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
2. ภาระภาษีทเี่ กีย่ วข้องกับการท�ำสัญญา
ในธุรกิจไอที ได้แก่ ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย,
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/ภาษีเงินได้นิติบุคคล,
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์
3. ผู้ประกอบการในธุรกิจไอทีสามารถ
เลือกกลยุทธ์การวางแผนภาษีในการท�ำสัญญา
ได้หลายวิธี เช่น กลยุทธ์การเลือกประเภทของ
สัญญา, กลยุทธ์การแยกสัญญาหรือแยกราคา
กลยุทธ์การรวมเป็นราคาเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สัญญาแต่ละประเภท
4. กลยุทธ์การลงทุนขายเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ในต่ า งประเทศ, การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ และการ
รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ

ให้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราภาษีของประเทศ
ที่ต้องการไปลงทุนกับอัตราภาษีของประเทศไทย
และใช้ประโยชน์จากพระราชกฤษฎีกา ออกตาม
ความในประมวลรั ษ ฎากรว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น
รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 10) มาตรา 5 วี ส ติ รวมถึ ง
หลั ก เกณฑ์ ข องอนุ สั ญ ญาภาษี ซ ้ อ น (Double
Taxation Agreement)ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศต่างๆด้วย
5. กรณีผปู้ ระกอบการไทยท�ำสัญญาเป็น
ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ไอที (Distributorship
Agreement) กั บ บริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต ในต่ า งประเทศ
เมือ่ เปรียบเทียบกับการท�ำสัญญาตัวแทนจ�ำหน่าย
สินค้าไอที (Agency Agreement) ให้กับผู้ผลิต
ในต่างประเทศมีประเด็นความแตกต่างในทาง
ภาษีอากร
อภิปรายผล
1. การท�ำสัญญาให้เช่าระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ถือเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์
ในโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เงิ น ค่ า ตอบแทนที่
ผู ้ อ นุ ญ าต (Licensor) ได้ รั บ จากผู ้ รั บ อนุ ญ าต
(Licensee) ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(3) แห่งประมวลรัษฎากร ถ้าผูป้ ระกอบการแยก
ราคาค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกจากค่าจ้าง
ด�ำเนินงาน ในส่วนของค่าจ้างด�ำเนินงานจะถือเป็น
ค่าจ้างท�ำของตามมาตรา 40(2) แห่งประมวล
รัษฎากร ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีภาระค่าอากร
แสตมป์ในอัตราร้อยละ 0.1 ของจ�ำนวนสินจ้าง
ดั ง นั้ น ผู ้ ป ระกอบการจึ ง ควรรวมราคาค่ า เช่ า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กบั ค่าจ้างด�ำเนินงานไว้ดว้ ย
กันโดยไม่มีการแยกราคา เพื่อช่วยประหยัดค่า
อากรแสตมป์ (หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร
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ที่ กค 0706/5444 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2548)
(The Revenue Department, 2005)
2. การท� ำ สั ญ ญาวางระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ครบวงจรซึง่ ประกอบไปด้วยค่าบริการ
ในหลายๆส่วน ได้แก่ ค่าบริการลิขสิทธิ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ , ค่าบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์,
ค่าบริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และดูแลรักษา
รวมถึงค่าบริการช่างผู้เชี่ยวชาญ ถ้าผู้ประกอบการ
รวมราคาค่าบริการทุกรายการไว้ดว้ ยกันจะท�ำให้มี
ภาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งจ�ำนวน และมีภาระค่า
อากรแสตมป์จากค่าจ้างท�ำของ รวมทั้งยังมีความ
ยุ่งยากในขั้นตอนการเรียกเก็บค่าบริการ ดังนั้น
ผู ้ ป ระกอบการควรแยกราคาค่ า บริ ก ารแต่ ล ะ
รายการออกจากกัน เพื่อแยกเสียภาษีในแต่ละ
ประเภทรายการ
3. การท�ำสัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรณีเป็นโปรแกรม
พืน้ ฐาน ผูป้ ระกอบการควรรวมไว้เป็นราคาเดียวกับ
ค่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เพราะถือเป็นเงินได้จากการ
ขายสินค้าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(8)
ซึ่งไม่มีภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย เว้นแต่กรณีขาย
ให้กบั รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล
หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น จึงจะมี
ภาระภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยในอัตรา 1% ตามมาตรา 69
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ส่ ว นกรณี ก ารท� ำ สั ญ ญาขายเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มโปรแกรมไม่ พื้ น ฐานไม่ ว ่ า
ผูป้ ระกอบ การจะแยกราคาค่าโปรแกรมไม่พนื้ ฐาน
ดังกล่าวออกจากราคาเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่
ในส่วนของค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร
ซึง่ มีภาระภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ยในอัตรา 3% กรณี
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ผู้จ่ายเงินได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่นตามค�ำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.
4/2528 ข้อ 3/2(1) และมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยถือเป็นสัญญาให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10)
ซึง่ ความรับผิดเกิดขึน้ เมือ่ มีการช�ำระราคา เว้นแต่มี
การออกใบก�ำกับภาษีก่อน หรือได้ใช้บริการไม่ว่า
โดยตนเองหรือบุคคลอืน่ ก่อน ให้ความรับผิดเกิดขึน้
ตามส่วนของการกระท�ำนั้นๆ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ตามหลั ก เกณฑ์ ข องประมวลรั ษ ฎากร มาตรา
78/1(1) (หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร กค.
0706/1347 ลงวันที่ 10 ก.พ.2547,กค 0706/4653
ลงวั น ที่ 21 พฤษภาคม 2546) (The Revenue
Department, 2003-2004)
4. การท�ำสัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมบริการติดตัง้ ผูป้ ระกอบการไม่ควรแยกราคา
ค่าบริการติดตั้งออกจากค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
แต่ควรรวมไว้เป็นราคาเดียวกัน เพราะจะถือเป็น
เงินได้พึงประเมินจากการขายสินค้าตามมาตรา
40(8) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร (Dulyaluck
Trachutham, 2017 p.85-89) ซึง่ ไม่มภี าระภาษีหกั
ณ ทีจ่ า่ ย เว้นแต่กรณีขายให้กบั รัฐบาล องค์การของ
รัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น จึงจะมีภาระภาษีหักภาษี
เงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% ตามมาตรา 69 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร
นอกจากนีก้ ารรวมราคาค่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์
กับค่าบริการติดตั้งไว้ด้วยกันยังช่วยให้ผู้ประกอบ
การสามารถประหยั ด ค่ า อากรแสตมป์ ไ ด้ ด ้ ว ย
เพราะการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีภาระค่า
อากรแสตมป์ แต่ ถ ้ า ผู ้ ป ระกอบการแยกราคา
ค่าบริการติดตั้งออกจากค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
นอกจากผูป้ ระกอบการจะต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
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ในอั ต รา 3% ในส่ ว นของค่ า บริ ก ารติ ด ตั้ ง แล้ ว
ยังมีภาระค่าอากรแสตมป์อัตรา 0.1% ของสินจ้าง
ในส่วนของรายได้ค่าบริการติดตั้งด้วย
5. การท� ำ สั ญ ญาขายอุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Storage Systems) พร้อมลง
โปรแกรมพื้นฐาน ผู้ประกอบการควรรวมเป็นราคา
เดียว เพราะจะถือเป็นเงินได้จากการขายสินค้า
ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งไม่มี
ภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย เว้นแต่กรณีขายให้กับ
รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล
หรือองค์การบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น จึงจะ
มีภาระภาษีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 1%
ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แต่กรณี
ผู ้ ป ระกอบการแยกราคาค่ า โปรแกรมพื้ น ฐาน
ออกจากค่าขายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
ในส่วนของค่าโปรแกรมพื้นฐานจะถือเป็นเงินได้
จากการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม
ซึ่ ง ถื อ เป็ น เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา 40(3)
แห่งประมวลรัษฎากร ท�ำให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ
ในประเทศไทยต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายใน
อัตรา 3% ตามค�ำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528
ข้ อ 3/2(1) และยั ง มี ภ าระภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จาก
การให้บริการลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมดังกล่าว
ด้ ว ย (หนั ง สื อ ตอบข้ อ หารื อ กรมสรรพากรที่
กค.0706/1347 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547)
(The Revenue Department, 2004)
6. สั ญ ญ า รั บ จ ้ า ง เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี เ งื่ อ นไขข้ อ ตกลงให้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ น
โปรแกรมเป็นของผู้ว่าจ้าง ถือเป็นสัญญาจ้างท�ำ
ของอันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2)
ซึ่งผู้รับจ้างที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

มีภาระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% ไม่ว่าผู้ว่า
จ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ทั้งนี้ตาม
ค�ำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ข้อ 3/1(1) ส่วน
กรณีผู้ว่าจ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐจะมีภาระภาษี
หัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% ตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 50(4) และมาตรา 69 ทวิ แล้วแต่กรณี
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยังมีภาระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาหรื อ ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล ภาระภาษี
มูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ด้วย (หนังสือตอบ
ข้อหารือกรมสรรพากรที่ กค.0706/10491 ลงวันที่
17 ต.ค.2550) (The Revenue Department, 2007)
อนึง่ กรณีสญ
ั ญารับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไม่ได้ระบุไว้ว่าให้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมเป็นของใคร
ตามค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1246/2547 คดีระหว่าง
บริษัท ฮีโน่คอมพิวเตอร์ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จ�ำเลย)(Research
Division of the Supreme Court, 2004) ศาลฎีกา
ตัดสินให้น�ำบทบัญญัติมาตรา 10 ของพระราช
บัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาใช้บังคับ โดยให้ถือ
เป็นลิขสิทธิข์ องผูว้ า่ จ้าง สัญญาฉบับดังกล่าวจึงถือ
เป็ น สั ญ ญาจ้ า งท� ำ ของ ซึ่ ง ผู ้ เ ขี ย นเห็ น ด้ ว ยกั บ
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาฉบับดังกล่าว เพราะเป็นการ
ตีความตามบทบัญญัติของกฎหมาย
สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ์ ใ นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ยังคงเป็นของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ถือเป็นเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร
ซึ่งผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (Licensor) มีภาระต้องถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% ไม่ว่าผู้จ่ายเงินได้
ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิ ติ บุ ค คล ทั้ ง นี้ ต ามค� ำสั่ ง กรมสรรพากรที่ ท.ป.
4/2528 ข้อ 3/2(1) ส่วนกรณีผู้จ่ายเงินได้เป็น
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หน่วยงานภาครัฐ มีภาระภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยในอัตรา
1% ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50(4) และ
มาตรา 69 ทวิ แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ผู้รับจ้าง
ยังมีภาระภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาหรือภาษีเงินได้
นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม(สัญญาอนุญาตให้
ใช้สิทธิถือเป็นสัญญาให้บริการในทางภาษีมูลค่า
เพิ่ม) (หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากรที่ กค.
0702(กม.05)/3655 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553)
(The Revenue Department, 2010)
อนึ่ ง กรณี ผู ้ ป ระกอบการในธุ ร กิ จ ไอที
เลือกท�ำสัญญารับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรื อ สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ จ ะมี ผ ลต่ อ การหั ก ค่ า เสื่ อ มราคา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย เนื่องจากกรณีเป็น
สัญญารับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผูว้ า่ จ้าง
เป็ น เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
ผู ้ ว ่ า จ้ า งจึ ง มี สิ ท ธิ หั ก ค่ า เสื่ อ มราคาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แต่กรณีเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้
ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อลิขสิทธิ์ยังคง
เป็นของผู้ประกอบการในธุรกิจไอที ผู้ประกอบการ
จึงเป็นผูม้ สี ทิ ธิหกั ค่าเสือ่ มราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7. กรณี ผู ้ ป ระกอบการในธุ ร กิ จ ไอที ซึ่ ง
ประกอบกิจการในประเทศไทยมีการจ่ายเงินได้ค่า
ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ประกอบ
การในต่ า งประเทศซึ่ ง มิ ไ ด้ ป ระกอบกิ จ การใน
ประเทศไทย ผู้ประกอบการไทยต้องหักภาษีเงินได้
ณ ที่ จ ่ า ยไว้ ใ นอั ต ราร้ อ ยละ 15 ตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 70 เว้นแต่กรณีผู้ได้รับเงินได้ค่า
ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ มี ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ใ น
ประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย
ให้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราตามที่ระบุไว้ใน
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อนุสัญญาภาษีซ้อนแต่ละฉบับ อาทิ อนุสัญญา
ภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา
เดนมาร์ก ฮ่องกง เบลเยี่ยม พม่า อังกฤษ เยอรมัน
ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อิตาลี โปแลนด์ แคนาดา
สาธารณรัฐเช็ค สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล และ
สิ ง คโปร์ ( ใหม่ ) ให้ หั ก ในอั ต ราเพี ย งร้ อ ยละ 5,
อนุ สั ญ ญาภาษี ซ ้ อ นระหว่ า งประเทศไทยกั บ
ปากีสถาน และกัมพูชา ให้หักในอัตราร้อยละ 10
และถ้าเป็นอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นระหว่างประเทศไทย
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ญี่ปุ่น ให้หักในอัตราร้อยละ 15 (The Revenue
Department, 2018)
8. ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนจ�ำหน่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ ถ้าลงทุนใน
ประเทศที่มีอัตราภาษีต�่ำกว่าประเทศไทย หรือ
ประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย
ผู้ประกอบการไทยควรไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ใหม่ในต่างประเทศ โดยบริษัทผู้ประกอบการไทย
ถือหุ้นบริษัทในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนวันจ่าย
เงินปันผลไม่น้อยกว่า 6 เดือน และประเทศที่ไป
ลงทุนมีการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 15 ผู้ประกอบการไทยได้รับสิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทในเครือใน
ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากรว่ า ด้ ว ยการ
ยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 10) มาตรา 5 วีสติ
ถ้ า ไปลงทุ น ในประเทศที่ มี อ นุ สั ญ ญา
ภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อัตราภาษีสูงกว่า
ประเทศไทย ผู้ประกอบการไทยควรใช้บริษัทไทย
เป็นผูร้ บั เงินได้ และใช้ประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษี

94

ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.8 No.1 January-June 2019

ซ้อนโดยผูป้ ระกอบการไทยต้องไม่มสี ถานประกอบ
การถาวร (Permanent Establishment หรือ PE)
ในประเทศนั้น จึงจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
ให้กับประเทศนั้น
9. ผูป้ ระกอบการไทยได้รบั เงินได้จากการ
อนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
ต่างประเทศ ถ้าเป็นประเทศทีม่ อี นุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
กับประเทศไทย ผู้ประกอบการไทยมีสิทธิได้รับ
การปรับลดอัตราภาษีเงินได้คงเหลือเพียง 5-15%
ขึน้ อยูก่ บั ข้อบทของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นแต่ละฉบับ
เช่น อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก ฮ่องกง เบลเยี่ยม
พม่า อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อิตาลี
โปแลนด์ แคนาดา สาธารณรัฐเช็ค สวิตเซอร์แลนด์
อิสราเอล และสิงคโปร์(ใหม่) ให้เสียภาษีเงินได้ใน
อัตราเพียง ร้อยละ 5, อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่าง
ประเทศไทยกับปากีสถาน และกัมพูชา ให้เสียภาษี
เงินได้ในอัตราร้อยละ 10 และถ้าเป็นอนุสัญญา
ภาษี ซ ้ อ นระหว่ า งประเทศไทยกั บ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และญีป่ นุ่ ให้เสียภาษี
เงินได้ในอัตราร้อยละ 15
10.	  กรณี ผู ้ ป ระกอบการไทยท� ำ สั ญ ญา
รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีข้อตกลง
ให้ลขิ สิทธิใ์ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นของผูว้ า่ จ้าง
ถือเป็นเงินได้ประเภทค่าจ้างท�ำของ อันเป็นเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร
(Dulyaluck Trachutham. 2017 p.65-69) แต่ถ้า
มี ข ้ อ ตกลงให้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
ยังเป็นของผู้ประกอบการไทยซึ่งเป็นผู้รับจ้าง และ
อนุญาตให้ลูกค้าในต่างประเทศใช้สิทธิ เงินได้ที่
ผู้ประกอบการไทยได้รับต้องเสียภาษีในลักษณะ
ของเงินได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ อันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(3) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร (Dulyaluck
Trachutham. 2017 p.72-73)
11.	  กรณี ผู ้ ป ระกอบการไทยท� ำ สั ญ ญา
เป็นผู้จัดจ�ำหน่า ยสินค้า ไอที (Distributorship
Agreement) ให้ กั บ บริ ษั ท ต่ า งประเทศ ถ้ า
ผู ้ ป ระกอบการไทยท� ำ สั ญ ญาเป็ น หนั ง สื อ กั บ
บริษัทต่างประเทศ และผู้ประกอบการไทยด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ด้ ว ยทุ น ของตนเอง ก� ำ ไรขาดทุ น เป็ น ของ
ตนเอง มีการก�ำหนดราคาสินค้าเอง มีอิสระในการ
ขาย ถ้าสินค้าช�ำรุดบกพร่อง ผู้ประกอบการไทย
รับผิดต่อลูกค้าเอง และมีการออกใบเสร็จรับเงิน
หรือใบก�ำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการไทย
จะไม่ ถื อ ว่ า ผู ้ ป ระกอบการไทยเป็ น ตั ว แทนของ
บริษทั ต่างประเทศตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76
ทวิ ผู้ประกอบการไทยคงมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง
รายการเสี ย ภาษี จ ากเงิ น ได้ ที่ ไ ด้ รั บ ในนามของ
ตนเองเท่านัน้ ไม่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการในนาม
ของบริษัทต่างประเทศด้วย
12.	  ถ้าผู้ประกอบการไทยท�ำสัญญาเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าไอที (Agency Agreement)
ให้ กั บ บริ ษั ท ต่ า งประเทศ เมื่ อ บริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต ใน
ต่ า งประเทศได้ รั บ เงิ น ได้ ห รื อ ผลก� ำ ไรจากการ
ด�ำเนินการของผูป้ ระกอบการไทย ต้องถือว่าบริษทั
ต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย ต้อง
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับประเทศไทย ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ โดยผูป้ ระกอบการ
ไทยซึ่งเป็นตัวแทนมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ
และเสียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล (ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.
50) ในนามของบริษัทต่างประเทศดังกล่าว โดย
ค� ำ นวณภาษี จ ากฐานก� ำ ไรสุ ท ธิ เว้ น แต่ ก รณี
ไม่สามารถค�ำนวณภาษีจากฐานก�ำไรสุทธิก็ขอ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

เสียภาษีในอัตราคงที่ร้อยละ 5 ตามมาตรา 76 ทวิ
วรรคสอง เว้นแต่กรณีบริษัทต่างประเทศมีถิ่นที่อยู่
ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย
และไม่มีสถานประกอบการถาวร (Permanent
Establishment หรือ PE) ในประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งไม่มีสถานประกอบการประเภทตัวแทน
นายหน้าในประเทศไทย กล่าวคือ ถ้าผูป้ ระกอบการ
ต่ า งประเทศมี ตั ว แทนนายหน้ า ในการประกอบ
กิจการในประเทศไทย ต้องเป็นตัวแทนนายหน้า
ประเภทอิสระ(Independent Agent) จึงจะไม่ถอื ว่า
ตัวแทนนายหน้านั้นเป็นสถานประกอบการถาวร
ของผู้ประกอบการต่างประเทศ ผู้ประกอบการต่าง
ประเทศจึ ง จะได้ รั บ สิ ท ธิ ย กเว้ น ไม่ ต ้ อ งเสี ย ภาษี
ให้กับประเทศไทยตามอนุสัญญาภาษีซ้อน และ
ผู ้ ป ระกอบการไทยซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนของบริ ษั ท
ต่างชาติจงึ จะไม่มหี น้าทีต่ อ้ งยืน่ แบบแสดงรายการ
และเสี ย ภาษี แ ทนผู ้ ป ระกอบการต่ า งประเทศ
ดังกล่าว (Chaisit Trachoetham, 2010 p.625)
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
สินค้าประเภทอิสระ(Independent Agent) คือ
ไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันนี้
ให้กับบริษัทต่างประเทศเพียงบริษัทเดียว (ถ้าเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายฯให้บริษทั ต่างประเทศเพียงบริษทั
เดียว ต้องไม่ดำ� เนินการเกิน 1 ครัง้ ในหนึง่ รอบระยะ
เวลาบัญชี) นอกจากนี้กรณีเป็นตัวแทนให้หลาย
บริษทั ให้พจิ ารณามูลค่าตอบแทน (commissions)
ที่บริษัทไทยได้รับจากการเป็นตัวแทนให้บริษัท
ต่างประเทศ ว่าบริษัทใดจ่ายให้มีมูลค่าถึงร้อยละ
75 ของค่าตอบแทน(commissions) ที่ได้รับจาก
ผู้ว่าจ้างทุกบริษัทรวมกันหรือไม่ ถือเป็นตัวแทน
ไม่อิสระ บริษัทต่างประเทศต้องเสียภาษี กรณี
ไม่สามารถพิจารณามูลค่าตอบแทน ก็ให้พิจารณา
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มู ล ค่ า ของทุ น ทรั พ ย์ ต ามสั ญ ญาที่ บ ริ ษั ท ไทยรั บ
ท� ำ การแทนบริ ษั ท ต่ า งประเทศว่ า มี จ� ำ นวนถึ ง
ร้อยละ 75 ของมูลค่าทุนทรัพย์ตามสัญญาทีบ่ ริษัท
ไทยรับท�ำการแทนหรือท�ำการติดต่อให้ทุกบริษัท
รวมกันหรือไม่ ถ้าไม่ถงึ เกณฑ์ ก็ถอื ว่าบริษทั ไทยเป็น
ตัวแทนอิสระ บริษัทต่างประเทศได้รับยกเว้นภาษี
ส่วนกรณีบริษทั ต่างประเทศไม่ได้มถี นิ่ ทีอ่ ยู่
ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย
จะต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ ให้พิจารณาเงื่อนไข
การเป็นตัวแทนนายหน้าอิสระ (Independent
Agent)ที่จะท�ำให้ผู้ประกอบการต่างประเทศไม่มี
ภาระภาษีในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ของค�ำ
วินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 2/2526
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2526 ซึ่งมีหลักเกณฑ์คล้าย
กับอนุสัญญาภาษีซ้อนในข้อบทตัวแทนนายหน้า
ประเภทอิสระ (Independent Agent) กล่าวคือ
กระท�ำการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเป็นการทั่วไป
มิได้กระท�ำให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะหรือเป็น
ส่ ว นใหญ่ คื อ ไม่ รั บ รายได้ ค ่ า ตั ว แทน จากบ.
ต่ า งประเทศรายใดถึ ง 75% ไม่ มี สั ญ ญาหรื อ
ข้อตกลงทีม่ ผี ลเป็นการจ�ำกัดสิทธิบริษทั ไทยในการ
เป็ น นายหน้ า หรื อ ตั ว แทนขายสิ น ค้ า ประเภท
เดียวกันกับบุคคลอื่นในต่างประเทศ และในทาง
ปฏิบัติไม่เ คยปรากฏว่า มีการจ�ำกัดสิทธิเ ช่นนั้น
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท นายหน้ า หรื อ ตั ว แทนมิ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์อย่างอืน่ นอกจากค่านายหน้าส�ำหรับการ
ซื้อขายแต่ละคราวเท่านั้น และผู้ซื้อสินค้าได้ช�ำระ
หรือจะได้ช�ำระเงินค่าสินค้าให้บริษัทต่างประเทศ
โดยตรง
ส่ ว นภาระภาษี ข องผู ้ ป ระกอบการไทย
จากเงินได้ค่าตัวแทนนายหน้า ผู้ประกอบการไทย
ต้องน�ำเงินได้ค่าตัวแทนนายหน้า (Commission)
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ที่ ต นได้ รั บ ไปยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้
นิ ติ บุ ค คล โดยค� ำ นวณภาษี จ ากฐานก� ำ ไรสุ ท ธิ
ตามปกติ
นอกจากนี้ กรณี ที่ ผู ้ ป ระกอบการไทย
ให้ บ ริ ก ารกั บ บริ ษัทต่างประเทศในประเทศไทย
ย่ อ มมี ภ าระภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ ต ้ อ งเรี ย กเก็ บ ด้ ว ย
เว้ น แต่ เป็ น กรณี ส ่ ง ออกบริ ก ารตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 80/1(2)
ข้อเสนอแนะ
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ไอที)ควรก�ำหนดกลยุทธ์การวางแผนภาษีในการ
ท�ำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไอทีโดยศึกษาภาระ
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไอทีเพื่อก�ำหนดประเภท
ของสั ญ ญาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง เพราะ
ความแตกต่างของประเภทสัญญาย่อมท�ำให้เกิด
ประเด็นความแตกต่างของภาระภาษี นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการควรพิจารณาข้อดีขอ้ เสียระหว่างการ
แยกสั ญ ญาเป็ น สองลั ก ษณะ เพราะบางกรณี
การแยกสัญญาท�ำให้ผู้ประกอบการประหยัดภาษี

ได้ แต่บางกรณีการแยกสัญญาท�ำให้ผปู้ ระกอบการ
ต้ อ งเสี ย ภาษี ม ากขึ้ น ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการ
ที่ต้องการไปลงทุนธุรกิจไอทีในต่างประเทศ เช่น
การไปขายเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ นต่ า งประเทศ,
การวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ,
การอนุ ญ าตให้ ผู ้ ป ระกอบการในต่ า งประเทศ
ใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบการ
ควรเลือกลงทุนในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน
(Double Taxation Agreement) กับประเทศไทย
เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นหรือปรับ
ลดอัตราภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญา
ภาษีซอ้ น แต่ถา้ มีความจ�ำเป็นต้องเลือกไปลงทุนใน
ประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย
ผูป้ ระกอบการควรเลือกประเทศทีม่ กี ารจัดเก็บภาษี
เงินได้ในอัตราต�่ำ และไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ใหม่ ใ นประเทศนั้ น เพื่ อ ลดภาระภาษี ซ�้ ำ ซ้ อ น
นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังประเด็น
การน�ำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ ตามแบบ ภ.พ.36 ในกรณี
ที่ได้รับบริการจากผู้ประกอบการในต่างประเทศ
และผลของการให้บริการเกิดในราชอาณาจักรไทย
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์
และนักศึกษา จาก 3 สถาบันอุดมศึกษา 2) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1-4 ใน 3 สถาบันอุดมศึกษา จ�ำนวน 644 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น มีการศึกษา
2 ขัน้ ตอน คือ 1) การอภิปรายกลุม่ (Group Discussion) เพือ่ ให้ได้ความหมายและองค์ประกอบความซือ่ ตรง
ทางการศึกษา และ 2) การศึกษาเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการวิเคราะห์ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( χ2 = 62.69, df = 48, p = .07, GFI = .98, AGFI = .97, RMSEA
= .02, SRMR = .02) โดยมีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .97 - .99 ทุกองค์ประกอบมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างอยู่ระหว่าง .94 - .99 แสดงว่า โมเดลการวัด
ความซื่อตรงทางการศึกษาที่สร้างขึ้นสามารถน�ำมาอธิบายความซื่อตรงทางการศึกษาได้ โดยสามารถเรียง
ล�ำดับค่าน�้ำหนักองค์ประกอบจากสูงสุดได้ดังนี้ ค่านิยมทางสังคม ค่านิยมทางศีลธรรม และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: ความซื่อตรงทางการศึกษา, ความซื่อตรง, นักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ABSTRACT
The purpose of this research was to find out meanings and components of academic
integrity of undergraduate students. Mix method of qualitative research and quantitative research were
employed. Data collections was performed by 2 groups; 1) Key informants who were administrators,
instructors and students from 3 higher education institutes, and 2) quantitative samples, in a total
of 644 persons, who were the first, second, third, and forth year undergraduate students in 3 higher
education institutes, using a stratified random sampling method. The study design composed of 2 parts;
1) group discussion was used to find out meanings and components of academic integrity, and
2) quantitative study was used to analyze the components of academic integrity of the undergraduate
students. A tool for data collection was Academic Integrity Questionnaire with a total reliability
coefficient (a) of .89. Confirmatory factor analysis was used to analyze the data.
The research result was the confirmatory factor analysis significantly confirmed that
the model of academic integrity is consistent with the empirical data (χ 2= 62.69, df = 48,
p = .07, GFI = .98, AGFI = .97, RMSEA = .02, SRMR = .02) with standardized factor loading
between .97-.99. All the elements are statistically significant level of .01 while Construct Reliability
is situated between .94-.99. This proves that the models can explain, with standardized factor
loading, academic integrity in descending order as follows: social values, moral values and
personal attributes.
Keywords: Academic Integrity, Integrity, Undergraduate Students
บทน�ำ
การมีความซือ่ ตรง (integrity) ท�ำให้บุคคล
ประพฤติ ต นอย่ า งมีคุณธรรม จริยธรรมมีค วาม
รับผิดชอบ ค�ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ และซือ่ สัตย์สจุ ริตอย่างตรงไป
ตรงมาทั้งต่อหน้าและลับหลัง ซึ่งจะส่งผลให้คนใน
สังคมอยูร่ ว่ มกันได้อย่างปกติสขุ (King Prajadhipok’s
Institute [KPI], 2011) แต่ปัจจุบันมีข้อมูลที่ได้จาก
การทบทวนงานวิจยั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ว่าแนวโน้มของการขาดแคลนความซื่อตรงก�ำลัง

ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องในทุกสถาบันทั้งในองค์กร
ของการท�ำงานและองค์กรด้านการศึกษา
ความซื่อตรงทางการศึกษา (Academic
Integrity) เป็ น พื้ น ฐานของความเข้ ม แข็ ง ทาง
วิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับค่านิยมทางความคิด ทัศนคติ
และพฤติกรรมทางการศึกษา โดยให้ความส�ำคัญ
กับค่านิยมหลัก (core value) 6 ประการของความ
ซื่อตรง ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเชื่อถือไว้วางใจ
ความยุตธิ รรม ความเคารพนับถือ ความรับผิดชอบ
และความกล้ า (International Center for
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Academic Integrity [CAI], 2013) แต่สิ่งหนึ่งที่
เป็นปัญหาใหญ่ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของมนุษย์ผ่านกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ไม่ เ ฉพาะแต่ ใ น
ประเทศไทย คือการขาดความซือ่ ตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษา ซึ่งนิสิตนักศึกษาในปัจจุบันต่างก็
คุน้ เคยกับการกระท�ำทีเ่ ป็นการทุจริตทางการศึกษา
อยู่บ่อยครั้งจนไม่รู้สึกว่า ในความเป็นจริงแล้ว
พฤติ ก รรมเหล่ า นั้ น คื อ การกระท� ำ ที่ ผิ ด ทั้ ง ทาง
คุณธรรมและจริยธรรม (Bate et al, 2005 as
cited in Arhin, 2009) การขาดความซื่อตรงทาง
การศึกษานี้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในสถาบันระดับ
อุดมศึกษา (Mastin, Peska, & Lilly, 2009) และอาจ
มีผลต่อเนื่องถึงพฤติกรรมในอนาคต ดังการศึกษา
ของโนนิสและสวิฟท์ (Nonis & Swift, 2001) ที่พบ
ว่า นักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่ซื่อตรงทางการศึกษา
มีแนวโน้มทีจ่ ะท�ำพฤติกรรมไม่ซอื่ ตรงเมือ่ ประกอบ
อาชีพในอนาคต ดังนั้นการส่งเสริมความซื่อตรง
ทางการศึ ก ษาให้ เ กิ ด ขึ้ น ในนั ก ศึ ก ษา จะเป็ น
แนวทางส�ำคัญในการส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการ
และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ เ ก่ ง และ
ดีต่อไป
ห า ก พิ จ า ร ณ า ถึ ง ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ
องค์ ป ระกอบของความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษา
จากการทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศ พบว่า
มีการให้ความหมายไว้อย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่
เป็ น การศึ ก ษาในประเด็ น ของปรากฏการณ์
การทุจริตทางวิชาการและการทุจริตในสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษา หรื อ แนวทางการส่ ง เสริ ม นโยบาย
ความซื่อตรงทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในสถาบัน
ส� ำ หรั บ ประเทศไทยพบว่ า มี ก ารศึ ก ษาค่ อ นข้ า ง
จ�ำกัดเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

ทางการศึกษาหรือการทุจริตทางวิชาการ และเพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจเรื่องความซื่อตรงทางการศึกษา
มากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ท�ำการศึกษาเบื้องต้น (pilot
study) ด้วยการส�ำรวจข้อมูลกับกลุ่มนักศึกษา
ในระดับ อุดมศึกษา จ�ำนวน 150 คน โดยให้ตอบ
แบบส�ำรวจทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นของความซือ่ ตรง
ทางการศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาจากแบบส�ำรวจความซือ่ ตรง
ทางการศึกษาของแมคเคบ (Texas Tech University,
2010) และใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น จาก
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จ�ำนวน 12 คน ที่เคยพบเห็นสถานการณ์หรือมี
ส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่เป็นความไม่ซื่อตรงทาง
การศึกษา
ผลการศึกษาเบือ้ งต้นสรุปได้วา่ มีพฤติกรรม
ทุ จ ริ ต การสอบและทุ จ ริ ต การศึ ก ษาในสถาบั น
อุดมศึกษาอยูบ่ อ่ ยครัง้ และผูพ้ บเห็นก็มกั จะเพิกเฉย
ต่ อ การทุ จ ริ ต นั้ น นั ก ศึ ก ษาขาดความรู ้ ใ นเรื่ อ ง
พฤติกรรมทีเ่ ป็นความไม่ซอื่ ตรงทางการศึกษา และ
เลือกทีจ่ ะไม่ยงุ่ เกีย่ วถ้าได้รบั รูห้ รือได้เห็นการทุจริต
ของผู้อื่น เนื่องจากไม่มั่นใจในความปลอดภัยและ
กังวลว่าจะเกิดปัญหาตามมา แต่กร็ สู้ กึ ไม่พอใจและ
คิดว่าตนเองถูกเอาเปรียบ จะเห็นได้วา่ นักศึกษายัง
ขาดความรูค้ วามเข้าใจและขาดแนวทางทีจ่ ะน�ำมา
พัฒนาความซื่อตรงทางการศึกษาให้เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาความหมายและ
องค์ประกอบของความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในบริบทสังคมไทยว่า
ควรจะประกอบด้ ว ยค่ า นิ ย มหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะ
ด้านใดบ้าง เพือ่ น�ำไป ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีที่พึงมีอย่างเหมาะสมต่อไป

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความหมายความซื่ อ ตรง
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความซื่อตรง
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กรอบแนวคิดการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั มุง่ ศึกษาความหมายและ
วิเคราะห์องค์ประกอบความซือ่ ตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เริม่ ด้วยการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรงทางการศึกษา
ได้แก่ ทฤษฎีจติ วิเคราะห์ของ ฟรอยด์ (Psychoanalysis
Theory) ทฤษฎีเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก
องค์
ประกอบเชิ
งยื นทฤษฎี
ยัน (Confirmatory
(Moral
Reasoning)
การเรียนรูท้ างสัFactor
งคมของ
Analysis:
CFA) ความซื
กษาของ
แบนดูรา (Social
Learning่อตรงทางการศึ
Theory) พิจารณาร่
วมกับ
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แนวคิดเรื่องความซื่อตรงของดันน์ (Dunn, 2009)
แนวคิดเรือ่ งความซือ่ ตรงทางการศึกษาของศูนย์ความ
ซือ่ ตรงทางการศึกษานานาชาติ (International Center
for Academic Integrity, 2013) และน�ำองค์ประกอบ
ความซือ่ ตรงทางการศึกษาทีไ่ ด้จากการอภิปรายกลุม่
(Group Discussion) รวมทัง้ ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
พิจารณาองค์ประกอบของผูท้ รงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์
ร่วมกัน และน�ำมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ค่านิยมทางศีลธรรม
ค่านิยมทางสังคม และคุณลักษณะส่วนบุคคล เพือ่
เป็นแนวทางในการวิ
เคราะห์
งค์ประกอบเชิ
ยืนยันรี
วารสารวิ
ชาการอมหาวิ
ทยาลัยกรุงงเทพธนบุ
(Confirmatory Factor
Analysis:
CFA)–ความซื
ปี ที่ 8 ฉบั
บที่ 1 มกราคม
มิถนุ ายนอ่ ตรง
2562
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึง่ แสดง
ศึกษาระดัดบงานวิ
ปริ ญจยั ญาตรี
ซึ่งแสดงเป็
เป็นันกกรอบแนวคิ
ได้ดงั ภาพที
่ 1 นกรอบ

แนวคิดงานวิจยั ได้ ดงั ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีดาํ เนินการวิจัย

ทัง้ นักศึกษาชายและหญิ ง ชัน้ ปี ที่ 1-4 สถาบัน
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วิธดี ำ� เนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง มีรายละเอียด
ดังนี้
		 1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษา
เชิงคุณภาพ (Qualitative study) เพือ่ ศึกษาความ
หมายและองค์ประกอบความซือ่ ตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้วธิ กี ารเลือกผูใ้ ห้
ข้อมูลด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Criterion Based
Selection) โดยก�ำหนดให้มีทั้งนักศึกษาชายและ
หญิง ชั้นปีที่ 1-4 สถาบันละ 8 คน 3 สถาบัน
รวมทั้งสิ้น 24 คน กลุ่มผู้บริหาร มหาวิทยาลัย
ทีท่ ำ� งานด้านการพัฒนานักศึกษาและกลุม่ อาจารย์
จาก 3 สถาบัน จ�ำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน
ซึ่งสมัครใจให้ข้อมูลด้วยการอภิปรายกลุ่ม (Group
Discussion)
		 1.2 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบความซื่อตรงทางการ
ศึกษาประกอบด้วย
				 1.2.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
อุ ต สาหกรรม และคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบั ง พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร
ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 31,301 คน
				 1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis) โดยประมาณจากตารางการ
ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ควรเลือกจากประชากรของ
เคอร์ซี่และมอร์แกน (Krejcie, R.V., and Morgan,

D.W.) (Purachai Piumsomboon, 2006 as cited
in Suthiti Khattiya & Wilailuk Suwajittanon,
2011) ได้ ข นาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจ� ำ นวน 380 คน
แต่เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมส�ำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน ผูว้ จิ ยั จึงเพิม่ จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างเป็นจ�ำนวน
675 คน โดยให้มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า
จ�ำนวนตัวแปรบ่งชี้อย่างน้อย 5 - 10 เท่า ซึ่งในงาน
วิจัยนี้มีตัวแปรบ่งชี้ จ�ำนวน 12 ตัว จึงเป็นจ�ำนวน
ทีเ่ พียงพอส�ำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Gorsuch,
1983 as cited in Yut Kraiwan, 2013) ซึ่งได้มา
โดยการสุ ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified Random
Sampling) โดยมีระดับชัน้ ปีทศี่ กึ ษาเป็นชัน้ (Strata)
และมีนักศึกษาเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling
Unit)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 2.1 แนวค�ำถามส�ำหรับการอภิปราย
กลุ่ม (Group Discussion) เกี่ยวกับความหมาย
และองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
		 2.2 แบบวั ด ความซื่ อ ตรงทางการ
ศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พัฒนาขึน้ จาก
การศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกับข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การอภิปรายกลุม่ กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ซึง่ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ได้ตรวจสอบยืนยันความสอดคล้องเหมาะสมขององค์
ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีแล้ว มีลักษณะข้อค�ำถามเป็น
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขาดความซื่อตรง
ทางการศึกษา แบบให้เลือกตอบเพียงข้อละ 1 ค�ำตอบ
จ�ำนวน 41 ข้อ มีเนื้อหาครอบคลุมขั้นพัฒนาการ
ทางจริยธรรมจากระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 3 ตามทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรมของ โคลเบิรก์ (Lawrence
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Kohlberg) ได้แก่ ระดับที่ 1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์
(Pre-Conventional Level) เป็นระดับที่บุคคล
ตัดสินใจเลือกท�ำในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเป็น
ความพึงพอใจของตน ระดับ ที่ 2 ระดับตามกฎเกณฑ์
(Conventional Level) เป็นระดับที่บุคคลตัดสินใจ
เลือกกระท�ำ โดยใช้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ประเพณี
เพื่อแลกเปลี่ยนการยอมรับทางสังคม และระดับที่
3 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post-Conventional and
Principle Level) เป็นระดับที่บุคคลตัดสินใจเลือก
กระท�ำ โดยใช้แนวคิดเชิงคุณธรรม ซึง่ แบบวัดความ
ซือ่ ตรงทางการศึกษาผ่านการตรวจสอบความเทีย่ ง
ตรงเชิงเนือ้ หาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ และตรวจสอบความ
เชื่ อ มั่ น โดยน� ำ ไปทดลองใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ท่ี มี คุ ณ ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ กลุ ่ ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 100 คน เพือ่ วิเคราะห์หาค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกรายข้อโดยใช้การหาค่าสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation)
จากทั้งหมด 48 ข้อ คัดเหลือ 41 ข้อ มีค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .22 - .61 และหาค่าความ
เชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด ด้ ว ยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach) เท่ากับ .89
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ผู ้ วิ จั ย น� ำ แบบวั ด ความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษาไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษาในคณะและ
มหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แบบวัดที่มี
ความสมบูรณ์ จ�ำนวน 644 ชุด
ผลการวิจัย
1. ผลจากการอภิปรายกลุ่มและข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าความ
ซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษา หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่

103

แสดงออกถึงความสามารถในการรับรู้ ประเมินผล
และเลือกแสดงพฤติกรรมทางการศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับค่านิยมทางศีลธรรมและ
สังคม แสดงออกอย่างยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรม รักษาความยุติธรรมเที่ยงตรง ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบแบบแผนของการศึกษา สามารถแสดงออก
อย่างสอดคล้องกันทั้งการกระท�ำและค�ำพูดอย่าง
สม�่ำเสมอทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้ในบริบทที่
ต่างกัน
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของโมเดลความซือ่ ตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี พบว่ า มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวชี้วัด อยู่ระหว่าง .21-.55 ซึ่งทุก
ตัวชีว้ ดั มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 โดยตัวชีว้ ดั การพึง่ ตนเอง กับความภาค
ภูมิใจในตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด
เท่ากับ .55 ส่วนตัวชี้วัดความภาคภูมิใจในตนเอง
กับการหยัง่ รูใ้ นอนาคต มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ต�่ำสุดเท่ากับ .21 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น
พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวชี้วัดความซื่อตรง
ทางการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน
เพียงพอที่จะสามารถน�ำมาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ต่อไปได้ (Bartlett’s Test: χ 2=2755.31 df=66
p=.00) เมือ่ พิจารณารายข้อค�ำถาม พบว่า ไคเซอร์ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) เท่ากับ .94 และค่าพิสัย
ความเพี ย งพอของกลุ ่ ม การเลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
โดยรวม (MSA) มีค่าอยู่ระหว่าง .91-.95 แสดงว่า
ตัวชี้วัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีความสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะ
น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ต่อไปได้
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ตารางที่ 1 ค่ า ดั ช นี ค วามความสอดคล้ อ งและดั ช นี เ ปรี ย บเที ย บของโมเดลการวั ด ความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (n=644)
ดัชนี
χ2

GFI
AGFI
CFI
RMSEA
SRMR

เกณฑ์
ไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
หรือสัดส่วน χ2/ df ไม่เกิน 2.00
มากกว่า 0.95
มากกว่า 0.95
มากกว่า 0.95
น้อยกว่า 0.05
น้อยกว่า 0.05

จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลการวัดความซื่อตรงทางการ
ศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์ พบว่า ค่าไคสแควร์ χ 2= 62.69 df=48, p=.07, ค่า GFI=
0.98, ค่ า AGFI=0.97, ค่ า RMSEA=0.02,
ค่า SRMR=0.02 ส่วนในดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ
พบว่า ค่า CFI=1.00 เมือ่ พิจารณาตามเกณฑ์ความ
สอดคล้อง พบว่าค่าไค-สแควร์ ไม่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ และดัชนีอื่น ๆ ยังชี้ให้เห็นว่าโมเดลมีความ
สอดคล้ อ งกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
ซึ่งหมายความว่าโมเดลที่สร้างขึ้นสามารถน�ำมา
อธิบายความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีได้ โดยแสดงผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ดังตารางที่ 2

ค่าสถิติในโมเดล
χ 2=62.69 df=48 p=.07
62.69/48=1.30
0.98
0.97
1.00
0.02
0.02

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัดความซือ่ ตรง
ทางการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน (SC)
อยูร่ ะหว่าง .97-.99 ทุกองค์ประกอบและทุกตัวชีว้ ดั
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่านิยมทาง
สังคม มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด
เท่ากับ .99 มีความแปรผันร่วมกับความซื่อตรง
ทางการศึกษาในระดับมาก (ร้อยละ 99) รองลงมา
คือ ค่านิยมทางศีลธรรม มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ .98 มีความแปรผันร่วมกับความ
ซือ่ ตรงทางการศึกษาในระดับมาก (ร้อยละ 96) และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานต�่ำสุดเท่ากับ .97 มีความแปรผันร่วมกับ
ความซื่อตรงทางการศึกษาในระดับมาก (ร้อยละ
94) และสามารถพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดได้ดังนี้
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัดความซือ่ ตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (n=644)
องค์ประกอบ
ค่านิยมทางศีลธรรม
ค่านิยมทางสังคม
คุณลักษณะส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด
จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์
หิริโอตัปปะ
การปฏิบัติตามระเบียบ
การยึดมั่นในความถูกต้อง
ความรับผิดชอบ
จิตสำ�นึกที่ดี
การพึ่งตนเอง
ความภาคภูมิใจในตนเอง
การหยั่งรู้ถึงถึงผลในอนาคต
การไม่ดูดาย
ความกล้า
การสื่อสารที่ดี

**p<.01

B
0.70
0.62
0.72

ค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบ
SE
t
FS
0.04
19.07**
0.04
16.24**
0.04
19.73**
-

SC
0.98
0.99
0.97

0.96
0.99
0.94

1.00
0.79
1.00
0.90
1.13
0.82
1.00
0.97
0.93
0.64
1.01
0.87

0.06
0.07
0.08
0.07
0.05
0.06
0.06
0.06
0.05

0.71
0.59
0.62
0.56
0.71
0.51
0.74
0.72
0.69
0.48
0.75
0.65

0.50
0.35
0.39
0.31
0.50
0.26
0.55
0.51
0.48
0.23
0.56
0.42

13.68**
12.07**
14.58**
11.11**
17.73**
16.85**
11.56**
18.31**
15.93**

0.13
0.09
0.08
0.05
0.10
0.06
0.13
0.11
0.13
0.04
0.14
0.09
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ภาพที
่ 2่ 2โมเดลการวั
ษาของนักกศึศึกกษาระดั
ษาระดั
บปริ
ญาตรี
ภาพที
โมเดลการวัดดความซื
ความซื่อ่อตรงทางการศึ
ตรงทางการศึกกษาของนั
บปริ
ญญ
ญาตรี
ค่ า นิ ย มทางศี ล ธรรม มี ค่ า นํ า้ หนั ก
ค่านิยมทางศีลธรรม มีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบ
องค์
ป
ระกอบมาตรฐานอยู
.59 –ว.71
มาตรฐานอยู ่ ร ะหว่ า ง .59่ระหว่
– .71าง โดยตั
ชี้ วั ด
โดยตั
วชีว้ ดั จริ
ยธรรมด้่ อาสันความซื
ย์ มีก องค์
ค่ า
จริ ย ธรรมด้
า นความซื
ต ย์ มี ค ่ า่อน�สั้ ำตหนั
นํประกอบมาตรฐานเท่
า้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่
กับ .71 มีน
ากับ .71 มีคาวามแปรผั
ร่วมกับค่านิยนมทางศี
่ในระดัลบธรรมอยู
ปานกลาง่
ความแปรผั
ร่ วมกับลค่ธรรมอยู
านิยมทางศี
(ร้ อ ยละ
50) ส่ ว นหิ
ิ โ อตั ป50)
ปะส่มีวนหิ
ค ่ ารน�ิ โ้ ำอตั
หนัปก
ในระดั
บปานกลาง
(ร้ อรยละ
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .59 มีความแปรผัน
ปะ มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ
ร่วมกับค่านิยมทางศีลธรรมอยู่ในระดับปานกลาง
.59
มี ความ
(ร้อยละ
35) แป รผั น ร่ ว ม กั บ ค่ า นิ ยม ท าง
ศีลธรรมอยู
บปานกลาง
อยละ
ค่านิใ่ นระดั
ยมทางสั
งคม มีคา่ น�ำ้ (ร้หนั
กองค์35)
ประกอบ
ค่ า นิ ย่ระหว่
ม ทาาง งสั
ม มีโดยตั
ค่ า นํวชี้า้วหัดความ
นั ก
มาตรฐานอยู
.51ง–ค .71
รับผิปดระกอบมาตรฐานอยู
ชอบ มีค่าน�้ำหนักองค์่ระหว่
ประกอบมาตรฐาน
องค์
าง .51 – .71
โดยตัว ชี ว้ ัด ความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค่ า นํ า้ หนั ก

องค์ ป ระกอบมาตรฐานสูง สุด เท่ า กับ .71 มี

สูงสุดเท่ากับ .71 มีความแปรผันร่วมกับค่านิยมทาง
วมกับค่านิ(ร้ยอมทางสั
คมอยู่ใน
สังความแปรผั
คมอยู่ในระดันบร่ปานกลาง
ยละ 50)งรองลงมา
บ ปานกลาง
(ร้ อยละ
คื อระดั
การปฏิ
บั ติ ต ามระเบี
ย บ 50)
มี ค ่ ารองลงมาคื
น�้ ำ หนั ก องค์อ
ก ารป ฏิ บั ติ ต ามาระ
มี ค่ า นํ ้านหร่นัวมก
ประกอบมาตรฐานเท่
กับเบี
.62ยมีบความแปรผั
กับองค์
ค่านิปยระกอบมาตรฐานเท่
มทางสังคมอยูใ่ นระดับาปานกลาง
กับ .62 มี(ร้คอยละ
วาม
39)
การยึ
มั่ นบในความถู
ก ต้ องงคมอยู
มี ค ่ า่ใน�นระดั
้ ำ หนั กบ
แปรผั
นร่ วดมกั
ค่านิยมทางสั
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .56 มีความแปรผัน
ปานกลาง (ร้ อยละ 39) การยึ ด มั่น ในความ
ร่วมกับค่านิยมทางสังคมอยู่ในระดับต�่ำ (ร้อยละ
ถูกและจิ
ต้ อง มีตคส�ำ่านึนํกา้ ทีหนั
ระกอบมาตรฐาน
31)
่ดี กมีองค์
ค่าน�ป้ำหนั
กองค์ประกอบ
เท่ากับ .56่ำสุมีดเท่
ความแปรผั
วมกับค่านนิร่ยวมทาง
มาตรฐานต�
ากับ .51 มีนคร่วามแปรผั
มกับ
อยู่ ใ งนคมอยู
ระดั บ่ ใ นระดั
ตํ่ า (ร้บอยละ
และ
ค่สัา นิงยคม
มทางสั
ต�่ ำ (ร้ อ31)
ยละ26)
ตามล�
จิ ต สํำดัาบนึ ก ที่ ดี มี ค่ า นํ า้ หนั ก องค์ ป ระกอบ

มาตรฐานตํ่ า สุด เท่ า กับ .51 มี ค วามแปรผัน
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คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก
องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .48 – .75 โดย
ตั ว ชี้ วั ด ความกล้ า มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก องค์ ป ระกอบ
มาตรฐานสูงสุดเท่ากับ .75 มีความแปรผันร่วมกับ
คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(ร้อยละ 56) รองลงมาคือ การพึ่งตนเอง ความ
ภาคภูมใิ จในตนเอง การหยัง่ รูถ้ งึ ผลในอนาคต และ
การสื่อสารที่ดี มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากับ .74 .72 .69 และ .65 มีความแปรผันร่วมกับ
คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(ร้อยละ 55 51 48 และ 42) ส่วนการไม่ดูดาย
มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานต�่ำสุดเท่ากับ
.48 มีความแปรผันร่วมกับคุณลักษณะส่วนบุคคล
อยู่ในระดับต�่ำ (ร้อยละ 23) ตามล�ำดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ความซือ่ ตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความสามารถในการรับรู้ ประเมินผล และเลือก
แสดงพฤติ ก รรมทางการศึ ก ษาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
สอดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มทางศี ล ธรรมและสั ง คม
แสดงออกอย่างยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
รั ก ษาความยุ ติ ธ รรมเที่ ย งตรง ปฏิ บั ติ ต นตาม
ระเบียบแบบแผนของการศึกษา สามารถแสดงออก
อย่างสอดคล้องกันทั้งการกระท�ำและค�ำพูดอย่าง
สม�ำ่ เสมอทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง แม้ในบริบททีต่ า่ งกัน
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ด้านค่านิยมทางศีลธรรม องค์ประกอบด้านค่านิยม
ทางสั ง คม และองค์ ป ระกอบด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะ
ส่ ว นบุ ค คล มี ลั ก ษณะพฤติ ก รรมที่ สั ง เกตได้
ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด สอดคล้อง
กับแนวคิดของฮักเฮช และ แมคเคบ (Hughes
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& McCabe, 2006 as cited in Compton & Pfau,
2008; as cited in Baetz ; et al, 2011: 217-234)
ที่กล่าวถึงความหมายของความซื่อตรงทางการ
ศึกษาว่า เป็นแนวคิดองค์รวมของความคิด ทัศนคติ
และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการ
ศึกษาให้ด�ำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้
ศูนย์ความซื่อตรงทางการศึกษานานาชาติ (ICAI,
2013) ยั ง ได้ ใ ห้ ค วามหมายของความซื่ อ ตรง
ทางการศึกษาว่า เป็นความรับผิดชอบของบุคคล
ในการเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายทางการศึกษา
ด้วยค่านิยมพื้นฐานส�ำคัญ 6 ประการ เพื่อสร้าง
เสริ ม และพั ฒ นาความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษา
ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ ความยุติธรรม
ความนอบน้อม ความรับผิดชอบ และความกล้า
สอดคล้องกับเบคเกอร์ (Becker, 1998) ที่มองว่า
ความซื่อตรงเป็นเรื่องของการกระท�ำและค�ำพูด
ที่มีความสอดคล้องกัน โดยมีพื้นฐานการคิดจาก
ค่านิยมที่เป็นไปตามระเบียบปฏิบตั ิทบี่ ุคคลเชื่อถือ
และแสดงให้เห็นผ่านพฤติกรรมทีเ่ ป็นความถูกต้อง
สอดคล้องกับแนวคิดของโคลด์ (Cloud, 2006)
ที่กล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่มีความซื่อตรงว่า
ต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความถูกต้อง แสดงออกทั้ง
การกระท�ำและค�ำพูด รวมทั้งยืนกรานในการกระ
ท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้องตามกฎระเบียบ หรือคุณธรรมทีน่ อ้ ม
รับไว้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บาร์นาร์ด ซูริค และ
เบียร์ (Barnard, Schurink, & Beer, 2008) ยังได้
กล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ ที่ มี ค วามซื่ อ ตรงว่ า
เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งคุณธรรม
จริยธรรม และมีพลังขับเคลื่อนจากภายใน โดย
ด�ำเนินชีวติ อย่างให้ความเคารพและเห็นอก เห็นใจ
ผู้อื่น ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย สามารถควบคุม
ตนเองได้ มองโลกในแง่ดีและมีความกระตือรือร้น
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ซึ่ ง พลั ง ขั บ เคลื่ อ นจากภายในจะเป็นตัวส่ง เสริม
และเชื่อมโยงความปรารถนาและเป้าหมายในการ
ด�ำเนินชีวติ ของบุคคลให้ดำ� เนินไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันทั้งหมด
3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านค่านิยมทาง
ศีลธรรม ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ จริยธรรม
ด้านความซื่อสัตย์ และหิริโอตัปปะ องค์ประกอบ
ด้านค่านิยมทางสังคม ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด
ได้แก่ การปฏิบัติตามระเบียบ การยึดมั่นในความ
ถูกต้อง ความรับผิดชอบ และ การมีจิตส�ำนึกที่ดี
องค์ประกอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบ
ด้วย 6 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ การพึง่ ตนเอง ความภาคภูมใิ จ
ในตนเอง การหยั่งรู้ถึงผลในอนาคต การไม่ ดูดาย
ความกล้า และการสื่อสารที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพที่ ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การศึ ก ษา
ในระยะที่ 1 โดยใช้การอภิป รายกลุ่ม (Group
Discussion) ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่ผ่านการ
ตรวจยืนยันความสอดคล้องเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ขององค์ประกอบความซื่อตรงทางการ
ศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากผู้ทรง
คุณวุฒิโดยพบว่า มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน
คือ ค่านิยมทางศีลธรรม ค่านิยมทางสังคม และ
คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ซึ่ ง ทั้ ง 3 องค์ ป ระกอบ
สามารถยืนยันในการวัดความซือ่ ตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
อันดับที่ 2 (Confirmatory Factor Analysis) พบว่า
แบบวั ด ความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษา มี ค ่ า ดั ช นี
ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของโมเดล ได้ แ ก่ ค ่ า χ 2

มี ค ่ า เท่ า กั บ 62.69 ค่ า นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (p)
เท่ า กั บ .07 ซึ่ ง มี ค ่ า ความเหมาะสมพอดี ขั้ น ต�่ ำ
(The minimum value of the fir function) อย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ แสดงว่า โมเดลมีความ
เหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ไค-สแควร์ สั ม พั ท ธ์ (Relative
Chiquare) มีค่าเท่ากับ 1.30 ซึ่งมีค่าต�่ำกว่า 2.00
แสดงว่าโมเดลโครงสร้างมีลักษณะสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับเป็นทีน่ า่ พอใจ (Poonpong
Suksawang, 2013) และเมื่อพิจารณาค่าดัชนีวัด
ความเหมาะสมพอดีอื่นๆ ก็ให้ผลสอดคล้องกัน
คือ ค่าดัชนีความเหมาะสมพอดี (GFI) มีค่าเท่ากับ
.98 ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดีทป่ี รับแก้แล้ว
(AGFI) มีค่าเท่ากับ .97 ดัชนีความเหมาะสมพอดี
เปรียบเทียบ (CFI) มีคา่ เท่ากับ 1.00 แสดงว่าโมเดล
มี ค วามเหมาะสมพอดี กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
รวมถึงการพิจารณาค่าดัชนีรากทีส่ องเฉลีย่ ของเศษ
แบบมาตรฐาน (SRMR) และดัชนีรากที่สองของ
ความคาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA)
พบว่า ค่าดัชนีรากทีส่ องเฉลีย่ ของเศษแบบมาตรฐาน
(SRMR) มีค่าเท่ากับ .02 และดัชนีรากที่สองของ
ความคาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA)
มีค่าเท่ากับ .02 ซึ่งมีค่าต�่ำมากใกล้ศูนย์ จากดัชนี
ดั ง กล่ า ว แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โมเดลการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรม องค์ประกอบ
ค่านิยมทางสังคม และองค์ประกอบคุณลักษณะ
ส่ ว นบุ ค คล มี ค ่ า ความเหมาะสมพอดี กั บ ข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์ สามารถวัดความซือ่ ตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ ผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวเป็นการยืนยันความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง
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(Construct validity) ของแบบวัดความซื่อตรง
ทางการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเป็น
เทคนิคและวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างที่มีคุณภาพ (Chaiyun Sakulsriprasert,
2013)
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ที่แสดงข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า การวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ของโมเดลการวั ด ความ
ซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ จึงสามารถน�ำไปใช้ในการวัดความซือ่ ตรง
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
		 1.1 การพัฒนาความซื่อตรงทางการ
ศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ควรพัฒนาให้
ครอบคลุมทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยเริ่มต้นจากการ
มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาค่านิยมทางสังคม ค่า
นิยมทางศีลธรรม และคุณลักษณะส่วนบุคคล ตาม
ล�ำดับ เนื่องจากการพัฒนาควรเริม่ ด้วยการพัฒนา
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องค์ประกอบที่มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
มากที่สุดซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาได้ง่ายกว่า
		 1.2 ผลงานวิจัยครั้งนี้ท�ำให้ทราบถึง
องค์ ป ระกอบของความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษา
ซึ่งสามารถน�ำไปใช้เป็นองค์ความรู้ส�ำหรับพัฒนา
กิจกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความซื่อตรงทางการศึกษาให้กับนักศึกษาได้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลความซื่อตรงทางการศึกษากับข้อมูล
เชิงประจักษ์กับกลุ่มตัวอย่างในมหาวิทยาลัยอื่น
หรือคณะอื่น เพื่อยืนยันถึงความเป็นสากลของ
โมเดลความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี รวมถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ
ต่ า งกั น เช่ น ระดั บ ประถมศึ ก ษา หรื อ ระดั บ
มัธยมศึกษา ซึง่ จะช่วยให้องค์ประกอบความซือ่ ตรง
ทางการศึกษาในแต่ละช่วงวัยมีความชัดเจนขึ้น
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาระยะยาวเกี่ ย วกั บ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความซื่อตรงทางการศึกษา
เพื่อน�ำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาความซื่อตรง
ทางการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ให้เพิ่มขึ้นและมีความคงทนต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะ ในอ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จ�ำนวน 480 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยค�ำถามเกีย่ วกับอายุ เพศ รายได้ และอาชีพมีลกั ษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้การเดินทางโดยบริการรถโดยสารสาธารณะ จ�ำนวน 6 ด้าน ได้แก่
ราคาค่าโดยสาร การให้บริการ ความถี่การขนส่ง ระยะเวลา สถานี/จุดพักรถ และลักษณะของยานพาหนะ
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 34 ข้อ
ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กรู ป แบบการเดิ น ทางด้ ว ยระบบขนส่ ง สาธารณะ
ในอ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านราคาค่าโดยสาร การให้บริการ ความถี่
การขนส่ง ระยะเวลา สถานี/จุดพักรถ และลักษณะของยานพาหนะ สามารถร่วมกันพยากรณ์ต่อการเลือก
รูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้ร้อยละ 50.6 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
มีอิทธิพลทางบวกต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ค�ำส�ำคัญ: การบริการ , การขนส่ง , การขนส่งสาธารณะ
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the influecing factors of public transportation
modes selection in Phutthamonthon district, Nakhonpathom. The sample was 480 the people who
lived in Phutthamonthon District. Nakhonpathom and used public transportation. They used a
convenient sampling method. The research instrument was a questionnaire that contains basic
information about the respondents. They were age, gender, income and occupation. The influencing
factors of public transportation modes selection were 6 types of services: fare, service, frequency
of transportation, timetable, station/ pick-up point and vehicle characteristics. There were 34 items
in the 5 rating scale.
The research found that : The influecing factors of public transportation modes selection
in Phutthamonthon district, Nakhonpathom were 6 type The fare , service factor, frequency of
transportation , timetable , station/ pick-up point , and vehicle characteristics that predicted the
public transportation mode selection at 50.6 percent with significan difference by .05. and had a
positive influence on the transport modes selection.
Keyword : Services, Transportation, Public Transport
บทน�ำ
จากสถิติของกระทรวงคมนาคม พบว่า
การเดิ น ทางของประชาชนส่ ว นใหญ่ อ าศั ย
รถโดยสารประจ�ำทางเป็นหลัก แต่เนื่องจากการ
เปิดเสรีทางการค้า การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
และความเจริญเติบโตทางสังคม ท�ำให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเดินทางจากเดิมทีใ่ ช้ระบบการขนส่ง
ด้วยรถโดยสารประจ�ำทางไปเป็นการใช้รถยนต์
ส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณาจากการขยายตัว
ของการใช้ ร ถยนต์ ส ่ ว นตั ว ในการเดิ น ทาง จาก
จ�ำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนใน พ.ศ. 2559 พบว่า
รถยนต์ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คลมี ก ารจดทะเบี ย นเพิ่ ม ขึ้ น
5.87 % จากปี พ.ศ. 2558 ในขณะที่รถโดยสาร

ประจ� ำ ทางเพิ่ ม ขึ้ น เพี ย ง 2.72 % (กลุ ่ ม สถิ ติ
การขนส่ง, 2560 : ออนไลน์)
การขนส่ ง ด้ ว ยรถโดยสารประจ� ำ ทาง
เป็นระบบขนส่งสาธารณะอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับ
ความนิยมและมีการน�ำมาใช้เป็นเวลานาน อีกทั้ง
เป็นรูปแบบการขนส่งที่มีความหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็ น พาหนะที่ ใ ช้ หรื อ รู ป แบบการให้ บ ริ ก าร
(สุรเมศวร์ พิรยิ ะวัฒน์, 2557) ดังนัน้ การจัดระเบียบ
พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม คุ้มค่าทาง
เศรษฐกิ จ และประชาชนได้ ใ ช้ ร ะบบขนส่ ง ด้ ว ย
รถโดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพ จึงเป็นเป้าหมาย
ส�ำคัญของ กรมการขนส่งทางบก (กรมการขนส่ง
ทางบก, 2557) และจากการรับทราบข่าวสารใน
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ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าระบบการขนส่งสาธารณะของ
ประเทศไทยในปัจจุบนั มีความส�ำคัญมาก เพือ่ เป็น
แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาการเดิ น ทางของ
ประชาชน และยังต้องสามารถจัดเส้นทางการขนส่ง
ที่เหมาะกับสภาพปัญหา การจราจรในปัจจุบันให้
เหมาะสมกับพฤติกรรมและความต้องการในการ
เดินทางของประชาชน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
ที่ จ ะท� ำ การศึ ก ษาว่ า พฤติกรรมการเดินทางของ
ประชาชน ในอ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เป็นอย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการ
เลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ โ ดยรวมของระบบการขนส่ ง
สารธารณะต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
วัตถุประสงค์
จัย จจั ยที่ มี ผลต่ อการเลื อก
เพื่ อกศึารวิ
กษาปั
เพือ่ ศึกนษาปั
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ทีม่ ผี ลต่อการเลื
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ทางด้
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การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในอ�ำเภอพุทธ
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
มณฑล จังหวัดนครปฐม

กรอบแนวคิ
ดการวิ
กรอบแนวคิดการวิ
จัยจัย
ปั จจัยการเดินทางโดย
ขนส่ งสาธารณะ
1. ราคาค่าโดยสาร
2. การให้ บริ การ
3. ความถี่การขนส่ง
4. ระยะเวลา
5. สถานี/จุดพักรถ
6. ลักษณะของ
ยานพาหนะ

การเลือกใช้
บริการการ
ขนส่ งรถ
โดยสาร
สาธารณะ

ภาพที
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การวิจจัยั

การดําเนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
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การด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร : ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครัง้ นี้ คือ ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นอ�ำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม โดยมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 39,218 คน
(ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2560: 1)
		 กลุ่มตัวอย่าง : กลุ่มตัวอย่างใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ�ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทีใ่ ช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่โดยใช้สูตร
ค�ำนวณขนาดตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 400 คน แต่เนือ่ งจากอัตราการตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยโดยทั่วไปมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ร้อยละ 80 (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542) ผู้วิจัยจึงได้
ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้มากกว่าขนาดขั้นต�่ำ
โดยก�ำหนดเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เพื่อชดเชยในกรณีที่
แบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่
ปรับใหม่จึงมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 480 คน โดยใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience
Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น
แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน รายละเอียด
ดังนี้
		 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเบือ้ งต้น
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค�ำถาม
เกีย่ วกับอายุ เพศ รายได้ และอาชีพของผูใ้ ช้บริการ
ขนส่ ง รถโดยสารสาธารณะมี ลั ก ษณะเป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)
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		 ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัย
ที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง ประกอบ
ด้วยค�ำถามเกีย่ วกับ ราคาค่าโดยสาร การให้บริการ
ความถี่การขนส่ง ระยะเวลา สถานี/จุดพักรถ และ
ลั ก ษณะของยานพาหนะ มี ลั ก ษณะเป็ น แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
จ�ำนวน 34 ดังนี้
1. ราคาค่าโดยสาร จ�ำนวน 5 ข้อ
2. การให้บริการ จ�ำนวน 9 ข้อ
3. ความถี่การขนส่ง จ�ำนวน 2 ข้อ
4. ระยะเวลา จ�ำนวน 3 ข้อ
5. สถานี/จุดพักรถ จ�ำนวน 7 ข้อ
6. ลั ก ษณะของยานพาหนะ จ� ำ นวน
8 ข้อ
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค�ำตอบ ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ส่งผลต่อความต้องการ
ใช้บริการขนส่งรถโดยสารสาธารณะมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ส่งผลต่อความต้องการ
ใช้บริการขนส่งรถโดยสารสาธารณะมาก
คะแนน 3 หมายถึง ส่งผลต่อความต้องการ
ใช้บริการขนส่งรถโดยสารสาธารณะปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ส่งผลต่อความต้องการ
ใช้บริการขนส่งรถโดยสารสาธารณะน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ส่งผลต่อความต้องการ
ใช้บริการขนส่งรถโดยสารสาธารณะน้อยที่สุด
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสอบถาม
โดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน พิจารณาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อค�ำถาม และหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) โดยข้อค�ำถามที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งถือว่า
ข้อค�ำถามนัน้ มีความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Content

Validity) สามารถน�ำไปใช้ได้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ.
2554 : 195) ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกรูปแบบ
การเดินทางมีคา่ เท่ากับ 1.00 จึงสามารถน�ำไปใช้ได้
จากนั้ น น� ำ แบบสอบถามปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เลือกรูปแบบการเดินทางไปทดลองใช้ (Tryout)
กั บ ประชาชนที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นอ� ำ เภอพุ ท ธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ซึง่ จะ
ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ซึ่งถือว่าแบบสอบถาม
นั้นมีความเชื่อถือได้ (Reliability) อยู่ในเกณฑ์
ที่ยอมรับได้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2554 : 203-204)
โดยแบบสอบถามปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกรูปแบบ
การเดินทางมีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาของ Cronbach
เท่ากับ 0.93 แสดงว่าแบบสอบถามฉบับนี้มีความ
เชื่อถือได้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 1. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิตคิ วามถี่ และร้อยละ
		 2. วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็น
เกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
		 3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ตอบวัตถุประสงค์
การวิ จั ย ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบ
คัดเลือกเข้า (Enter Multiple Regression Analysis)
ของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบ
การเดินทางด้วยระบบการขนส่งสาธารณะ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี จ�ำนวน 157 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.70 เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 296 คน
คิดเป็นร้อยละ 61.67 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง
15,001 – 20,000 บาท จ�ำนวน 180 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท
เอกชน จ�ำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 37.10 จาก
จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 480 คน
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กรู ป แบบการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ พบว่า ปัจจัย
ด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในภาพรวมอยู่ในระดับ
“มาก” มี ค ่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.76 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.78 ปัจจัยด้านการให้บริการที่มีผลต่อ
การเลื อ กรู ป แบบการเดิ น ทางด้ ว ยระบบขนส่ ง
สาธารณะในภาพรวมอยูใ่ นระดับ “มาก” มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 ปัจจัย
ด้านความถี่การขนส่งที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบ
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในภาพรวม
อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 ปัจจัยด้านระยะเวลาที่มี
ผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะในภาพรวมอยูใ่ นระดับ “มาก” มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 ปัจจัย
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ด้านสถานี/จุดพักรถทีม่ ผี ลต่อการเลือกรูปแบบการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในภาพรวมอยู่
ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 0.82 และปัจจัยด้านลักษณะของ
ยานพาหนะทีม่ ผี ลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในภาพรวมอยู่ในระดับ
“มาก” มี ค ่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.69 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.73
3. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
คัดเลือกเข้า (Enter Multiple Regression Analysis)
ของตั ว แปรพยากรณ์ ท่ี ส ่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการ
ใช้บริการขนส่งสาธารณะ พบว่า
		 3.1 ตรวจสอบข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น
ค่าความคลาดเคลือ่ นแต่ละตัวต้องเป็นอิสระต่อกัน
ทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ Durbin-Watson ซึ่งจาก
การทดสอบค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 2.06
ซึง่ ถ้า Durbin-Watson มีคา่ ใกล้ 2 (นัน้ คือ มีคา่ ช่วง
1.5 ถึง 2.5) สรุปว่า ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระ
จากกัน
		 3.2 ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น โดย
ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องเป็นอิสระต่อกัน โดยการ
ตรวจสอบค่า Variance Inflation Factor (VIF) และ
ค่า Tolerance โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบ คือ
ค่า VIF ทีเ่ หมาะสมไม่ควรเกิน 10 และค่า Tolerance
นัน้ ต้องมีคา่ มากกว่า 0.2 ผลการวิเคราะห์แสดงได้
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าของตัวแปรอิสระแต่ละตัวทีเ่ ป็นอิสระต่อกันของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

Model
Collinearity
Tolerance
VIF

X1

X2

X3

X4

X5

X6

.631
1.585

.342
2.923

.477
2.096

.567
1.762

.351
2.853

.545
1.834

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่า VIF ของตัวแปร
อิสระทุกตัวนั้นมีค่าไม่เกิน 10 และค่า Tolerance
ของตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่ามากกว่า 0.2 และไม่
เข้าใกล้ 0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระของปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะทุกตัวเป็นอิสระต่อกัน

		 3.3 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วย
ระบบขนส่ ง สาธารณะ โดยวิ ธี Enter ผลการ
วิเคราะห์แสดงได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในภาพรวม โดยวิธี Enter

ปัจจัยที่ศึกษา
1. ราคาค่าโดยสาร (X1)
2. การให้ บริ การ (X2)
3. ความถี่ ก ารขนส่ง (X3)
4. ระยะเวลา (X4)
5. สถานี/จุดพักรถ (X5)
6. ลักษณะของยานพาหนะ (X6)

b

SEb

β

t

p-value

.363
.174
.259
.171
.120
.272

.109
.077
.071
.054
.075
.065

.235
.179
.285
.192
.108
.263

3.336
2.258
3.651
3.135
1.610
4.198

.001*
.025*
.000*
.002*
.109
.000*

ค่ าคงที่ = .749 ; SEestY = ±.49451
R = .711 ; R2 = .506 ; F = 39.418 ; p-value = .000
หมายเหตุ : *p < 0.05
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จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ในอ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมในภาพรวม
พบว่าปัจจัยทั้ง 6 ด้าน สามารถร่วมกันพยากรณ์
ต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ (Y) ได้รอ้ ยละ 50.6 อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีปัจจัยด้านราคาค่าโดยสาร
(X1) การให้บริการ (X2) ความถี่ ก ารขนส่ ง (X3)
ระยะเวลา (X4) สถานี/จุดพักรถ (X5) และลักษณะ
ของยานพาหนะ (X6) มีอิทธิพลทางบวกต่อการ
เลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ซึ่งปัจจัยทั้ง 6 ด้าน มีด้านความถี่ก ารขนส่ ง (X3)
(β = .285) เป็นปัจจัยที่มีน�้ำหนักการพยากรณ์
มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นลั ก ษณะของยาน
พาหนะ (X6) (β = .263) สุดท้ายคือ ด้านการให้
บริการ (X2) (β = .179)
ค่าสหสัมพันธ์ของการใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะ (Y) กับปัจจัยพยากรณ์ (X1, X2, X3, X4
และ X6) เท่ากับ .711 และมีความคลาดเคลื่อนที่
เกิดจากการพยากรณ์ (S.E.est) เท่ากับ ±.49451
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ปจั จัยทีม่ ผี ล
ต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ ในอ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในรูปแบบคะแนนดิบได้ ดังนี้
Ŷ� = .749 +.363(X1)* + .174(X2)* +.259 (X 3) +
.171(X 4)* + .120(X 5) + .272(X6)*
จากสมการถดถอยพหุคณ
ู ในรูปคะแนนดิบ
แสดงว่าด้านราคาค่าโดยสาร (X1) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย
คาดว่าจะท�ำให้การเลือกรูปแบบการเดินทางด้วย
ระบบขนส่ ง สาธารณะ ในอ� ำ เภอพุ ท ธมณฑล
จังหวัดนครปฐม เพิ่มขึ้น .363 หน่วย เมื่อควบคุม
X2, X3, X4 และ X6 คงที่
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ถ้าด้านการให้บริการ (X2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย
คาดว่าจะท�ำให้การเลือกรูปแบบการเดินทางด้วย
ระบบขนส่ ง สาธารณะ ในอ� ำ เภอพุ ท ธมณฑล
จังหวัดนครปฐมเพิ่มขึ้น .174 หน่วย เมื่อควบคุม
X1, X3, X4 และ X6 คงที่
ถ้าด้านความถี่ ก ารขนส่ ง (X3) เพิ่มขึ้น
1 หน่วย คาดว่าจะท�ำให้การเลือกรูปแบบการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ในอ�ำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐมเพิ่มขึ้น .259 หน่วย เมื่อควบคุม
X1, X2, X4 และ X6 คงที่
ถ้าด้านระยะเวลา (X4) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย
คาดว่าจะท�ำให้การเลือกรูปแบบการเดินทางด้วย
ระบบขนส่ ง สาธารณะ ในอ� ำ เภอพุ ท ธมณฑล
จังหวัดนครปฐมเพิ่มขึ้น .171 หน่วย เมื่อควบคุม
X1, X2, X3 และ X6 คงที่
และถ้าด้านลักษณะของยานพาหนะ (X6)
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย คาดว่าจะท�ำให้การเลือกรูปแบบ
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ในอ�ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเพิ่มขึ้น .272 หน่วย
เมื่อควบคุม X1, X2, X3 และ X4 คงที่
สรุปผลการวิจัย
1. ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กรู ป แบบการเดิ น ทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในด้านต่าง ๆ ทั้ง 6 ด้าน
อยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการ
เดิ น ทางด้ ว ยระบบขนส่ ง สาธารณะในอ� ำ เภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้ง 6 ด้าน สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (Y) ได้ร้อยละ 50.6
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีปัจจัย
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ด้ า นราคาค่ า โดยสาร (X 1) การให้ บ ริ ก าร (X 2)
ความถี่ ก ารขนส่ ง (X3) ระยะเวลา (X4) สถานี/
จุดพักรถ (X5) และลักษณะของยานพาหนะ (X6)
มีอทิ ธิพลทางบวกต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งปัจจัยทั้ง 6 ด้าน
มีด้านความถี่ ก ารขนส่ ง (X3) (β = .285) เป็น
ปัจจัยที่มีน�้ำหนักการพยากรณ์มากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านลักษณะของยานพาหนะ (X6) (β = .263)
สุดท้ายคือ ด้านการให้บริการ (X2) (β = .179)
ค่าสหสัมพันธ์ของการใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะ (Y) กับปัจจัยพยากรณ์ (X1, X2, X3, X4
และ X6) เท่ากับ .711 และมีความคลาดเคลื่อนที่
เกิดจากการพยากรณ์ (S.E.est) เท่ากับ ±.49451
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ปจั จัยทีม่ ผี ล
ต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ ในอ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในรูปแบบคะแนนดิบได้ ดังนี้
Ŷ� = .749 +.363(X1)* + .174(X2)* +.259
(X3)+ .171(X4)* + .120(X5)+ .272(X6)*
และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูป
แบบคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
= .235 (ZX1)* + .179(ZX2)* +.285
y
(ZX3)+.192 (ZX4)* + .108 (ZX5) + .263(ZX6)*

ยานพาหนะ ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่ง
สาธารณะ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของอานุพล
กฤษดานิ ร มิ ต ร (2553) ที่ ไ ด้ ท� ำ การวิ จั ย เรื่ อ ง
การวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกรูปแบบ
การเดินทางของบุคลากร มจธ.บางขุนเทียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่อการ
เลื อ กรู ป แบบการเดิ น ทางของบุ ค ลากร มจธ.
บางขุ น เที ย นโดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ค วามถดถอย
โลจิสติค ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลื อ กรู ป แบบการเดิ น ทางของบุ ค ลากร มจธ.
บางขุนเทียน เวลาในการเดินทาง จ�ำนวนครัง้ /ความถี่
ในการเดินทาง ความง่ายในการเข้าถึงจุดรับส่ง
และด้านราคาค่าโดยสาร ยังสอดคล้องกับงานวิจยั
ของฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ (2561) ทีไ่ ด้ศกึ ษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งสินค้าและ
พั ส ดุ ภั ณ ฑ์ ข องการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย โดย
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ของการ
รถไฟแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การขนส่ ง
สาธารณะอีกหนึ่งประเภท แสดงให้เ ห็นว่า การ
ก� ำ หนดราคาค่ า บริ ก ารส� ำ หรั บ การขนส่ ง ด้ า น
สาธารณะถือว่าเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการเลือกใช้
บริการขนส่งสาธารณะของประชาชน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
จากการศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกรูปแบบการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ในอ�ำเภอพุทธ
มณฑล จังหวดนครปฐม นั้น แสดงให้เห็นว่าปัจจัย
ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านราคาค่าโดยสาร ด้านการ
ให้บริการ ด้านความถี่ ก ารขนส่ ง ด้านระยะเวลา
ด้ า นสถานี / จุ ด พั ก รถ และด้ า นลั ก ษณะของ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั จะเห็นว่าปัจจัยด้านราคาค่าโดยสาร
ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะสูงกว่า
ด้านอืน่ ๆ ดังนัน้ ผูใ้ ห้บริการขนส่งสาธารณะจึงควร
ก�ำหนดราคาค่าโดยสารให้เหมาะสมกับคุณภาพ
ทีใ่ ห้บริการเพือ่ เพิม่ การตัดสินใจเลือกการใช้บริการ
รถขนส่งสาธารณะของผู้ใช้บริการต่อไป
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2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป

ควรท� ำ การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส� ำ รวจ
(Exploratory Factor Analysis: EFA) ในการปัจจัย

119

ที่ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาเป็นทฤษฎี
ใหม่เกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาเพลงพื้นบ้านสะล้อล้านนาสู่การสร้างสรรค์บทเพลง violin ensemble เป็นการวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ทางมานุษยดุริยางควิทยา เก็บข้อมูลภาคสนามจากผู้ช�ำนาญการบรรเลงสะล้อล้านนา
ในจังหวัดเชียงราย และน่าน จุดมุ่งหมายเพื่อทราบคุณลักษณะทางดนตรี เทคนิคการบรรเลง และน�ำมา
เปรียบเทียบกับเทคนิคการบรรเลงไวโอลิน เพื่อการสร้างสรรค์สู่บทเพลงส�ำหรับการบรรเลงไวโอลิน
ผลการศึกษาพบว่า ในบทเพลงสะล้อล้านนามีการใช้บันไดเสียงแบบ 5 เสียง (Pentatonic Scale) และ
บันไดเสียงแบบ 6 เสียง (Hexatonic Scale) มีรูปลักษณ์ของท�ำนอง 3 รูปแบบ คือ แบบ Conjunctive,
Disjunctive และ Undulating สามารถเปรียบเทียบเทคนิคสะล้อกับไวโอลินได้ 9 เทคนิค ส่วนการสร้างสรรค์
เกิดการประพันธ์บทเพลง Lanna fiddle’s dance for violin ensemble ขึ้นโดยมีการน�ำบทเพลงสะล้อ
พื้นบ้านที่ได้จากการศึกษามาใช้
ค�ำส�ำคัญ: สะล้อ ล้านนา ดนตรีพื้นบ้าน บทเพลงไวโอลิน งานสร้างสรรค์
ABSTRACT
A study of Lanna’s fiddle music to create a new piece for violin ensemble is
an Ethnomusicology research and creative work. Gathering field data from Lanna’s fiddle
specialists in Chiang Rai and Nan province. This research aims to define, and compare, the
musical characteristics and techniques between Lanna’s fiddle and the violin to create the new
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piece for violin ensemble. The research results revealed that the Lanna’s fiddle songs had two
types of scales which were; the 5-note pentatonic scale, and the 6-note hexatonic scale. There
were three kinds of melodic contours - the conjunctive, the disjunctive, and the undulating - and
nine techniques of Lanna fiddle that can be compared to the violin. The new composition in the
creative part is entitled “Lanna fiddle’s dance for violin ensemble”.
Keywords: Thai Fiddle, Lanna Music, Thai Music, Violin piece, Creative music
บทน�ำ
ซอเป็ น เครื่ อ งดนตรี ป ระเภทเครื่ อ งสาย
ที่บรรเลงโดยการสีด้วยคันชัก จากการจัดประเภท
ของเครื่องดนตรี ระบบ Sachs and Hornbostel
ซึ่ ง เป็ น ระบบที่ ใ ช้ จ� ำ แนกประเภทเครื่ อ งดนตรี
ตามแหล่งก�ำเนิดเสียง ซอ (Bowed lute) จัดอยู่ใน
ประเภทหนึ่งของเครื่องดนตรีในตระกูลที่เสียงเกิด
จากการสัน่ สะเทือนของสาย (Chordophone) และ
เป็นชนิดหนึง่ ในสองจ�ำพวกของเครือ่ งสายประเภท
พิณ (Lute) ซึง่ แบ่งเป็น 1. ชนิดใช้ดดี (Plucked lute)
และ 2. ชนิดใช้สี (Bowed lute)
เครือ่ งสายตระกูลซอในประเทศไทยมีประวัติ
ความเป็นมาที่ยาวนาน ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์
ก่อนสมัยสุโขทัย ในวัฒนธรรมดนตรีของล้านนาล้านช้าง ได้แก่ สะล้อของล้านนา (ปัญญา รุ่งเรือง.
2557) การศึกษาสะล้อล้านนา เป็นการมุ่งเน้น
ศึกษาทางด้านตัวดนตรีและบทเพลงเป็นส�ำคัญ
โดยมี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ บ ทเพลง
อันทรงคุณค่าของไทยและน�ำมาบูรณาการสู่การ
บรรเลงไวโอลิน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ท�ำให้เกิด
ทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาบทเพลงของไทย อนึ่ง
ผู ้ วิ จั ย มี ป ระสบการณ์ ด ้ า นการบรรเลงไวโอลิ น
และมีความสนใจต่อดนตรีเครื่องสายตระกูลซอ
พืน้ บ้านไทย เห็นว่าสะล้อและไวโอลินเป็นเครือ่ งสาย

ตระกู ล ซอ (Bowed lute) เช่ น เดี ย วกั น น่ า จะ
สามารถน�ำองค์ความรู้ที่ศึกษาน�ำมาประยุกต์ใช้
ซึ่งกันและกันได้และสามารถต่อยอดการศึกษา
ด้านดนตรีต่อไปในอนาคตได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาและสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ในเรื่ อ งดนตรี ส ะล้ อ ล้ า นนา ทั้ ง ด้ า นระบบเสี ย ง
บทเพลง คุณลักษณะดนตรีและเทคนิคการบรรเลง
เป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์บทเพลงพื้นบ้าน
ไทย
2. เพื่อน�ำองค์ความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์
เป็นบทเพลงส�ำหรับการบรรเลง violin ensemble
เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านดนตรีพื้นบ้านไทยไปสู่ระดับนานาชาติ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาเพลงพื้ น บ้ า น
สะล้ อ ล้ า นนาสู ่ ก ารสร้ า งสรรค์ บ ทเพลง violin
ensemble” ประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส�ำคัญ คือ
1. การศึกษา สะล้อล้านนาและ 2. การพัฒนา
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา สู่การสร้างสรรค์
บทเพลงส�ำหรับการบรรเลงไวโอลิน สามารถแสดง
เป็นแผนภูมิกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

นการ

การพัฒ นาองค์ ความรู้ ที่ ได้ จากการศึก ษา สู่
ท า ง ก า ร (Informal Interview) มี ทั ้ ง ก า ร
การสร้ างสรรค์ บ ทเพลงสํ า หรั บ การบรรเลง
สัมภาษณ์ ผ้ ชู ํานาญการบรรเลงสะล้ อล้ านนา
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ไวโอลิACADEMIC
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และผู้เชี่ยวชาญด้ านการบรรเลงและประพันธ์
แนวคิดการวิจยั ดังนี ้
บทเพลงสํ า หรั บ ไวโอลิ น ใช้ ก ารบัน ทึ ก เสี ย ง
ส่วนที่ 1 การศึกษาสะล้อล้านนา
เสียงเพลงเป็นโน้ตสากลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
บัน ทึ ก ภาพนิ่ ง บัน ทึ ก ภาพเคลื่ อ นไหว และ
ส่ วนที่ 1 การศึกษาสะล้ อล้ านนา
บทเพลง ซึง่ การวิจยั ในครัง้ นี้ มีเกณฑ์การเลือกกลุม่
า ยทอดเสี
ด ลงเป็ นลายลั
อัก ษร
ตั วถ่อย่
า ง โดยพิยจงพู
ารณาจากคุ
ณ สมบักตษณ์
ิ ที่ ต รงกั
บ
รวมถึที่กงถ่�ำหนดไว้
ายทอดเสี
เกณฑ์
ดังนีย้ งเพลงเป็ นโน้ ตสากลเพื่อ
เกณฑ์เคราะห์
การคัดเลืบอทเพลง
กกลุม่ ตัซึวอย่
าง การคั
เลือกง้
ใช้ ในการวิ
่งการวิ
จยั ดในครั
ผูเ้ นีชีย่ ้ วชาญใช้
ดงั ต่ออไปนี
้ (ผูท่้ มไี่ ด้ตัรวบั อย่
การคัาดงเลืโด
อกย
มี เกณ ฑ์เกณฑ์
การเลื
กกลุ
ต้อพิงผ่จ าารณาจากคุ
นเกณฑ์อย่างน้
ยข้อใดข้
่ง) บ เกณฑ์ ที่
ณอสมบั
ติ ทอี่ ตหนึ
รงกั
1. เป็นผู้ช�ำนาญการบรรเลงดนตรี (สะล้อ
กําหนดไว้ ดังนี ้
ล้านนาหรือไวโอลิน) โดยเป็นที่ยอมรับของสังคม
เกณฑ์ ก้ ารคั
เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ๆ มีผดลงานและประสบการณ์
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การบรรเลงเครื
่องดนตรี
นั้นๆ ไม่เกณฑ์
น้อยกว่
ปี ้
ส่วนที่ 2 งานสร้างสรรค์

ส่ วนที่ 2 งานสร้ างสรรค์

ด้ ม า
รเลง
นการ
นไทย

พลง
เพลง
วน ที่
ละ 2.
ษา สู่
รเลง
รอบ

นา

การดํ
เนินนการวิ
การวิจจัยยั
การด�ำาเนิ
การวิจจัยั ยนี้ในีช้ใ้ ขช้้อข้มูอมู
ล ภาคสนามเป็
การวิ
ลภาคสนามเป็
นส�ำคันญ
มภาษณ์
แบบไม่
เป็นทางการ
(Informal
สํโดยใช้
า คั ญการสั
โดยใช้
การสั
ม ภาษณ์
แบบไม่
เ ป็ น
งั้ การสัมภาษณ์
ผชู้ ำ� นาญการบรรเลง
ทInterview)
า ง ก า รมีท(Informal
Interview)
มี ทั ้ ง ก า ร
สะล้อล้านนาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรเลงและ
สัมภาษณ์ ผ้ ชู ํานาญการบรรเลงสะล้ อล้ านนา
ประพันธ์บทเพลงส�ำหรับไวโอลิน ใช้การบันทึกเสียง
และผู
ชี่ยวชาญด้
นธ์
บันทึก้ เภาพนิ
ง่ บันทึากนการบรรเลงและประพั
ภาพเคลือ่ นไหว และถ่ายทอด
บทเพลงสํ
า หรั
บ ไวโอลิ
น ทึงถ่กาเสียทอด
ยง
เสียงพูดลงเป็
นลายลั
กษณ์นอใช้
ักษรก ารบั
รวมถึ
บัน ทึ ก ภาพนิ่ ง บัน ทึ ก ภาพเคลื่ อ นไหว และ
ถ่ า ยทอดเสี ย งพู ด ลงเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
รวมถึงถ่ายทอดเสียงเพลงเป็ นโน้ ตสากลเพื่อ

และมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรี
2. เป็นอาจารย์ผสู้ อนในระดับมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือมีต�ำแหน่งทาง
วิ ช าการไม่ น ้ อ ยกว่ า ระดั บ ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
และมีประสบการณ์การบรรเลงเครื่องดนตรีนั้นๆ
ไม่น้อยกว่า 20 ปี
3. เป็ น ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ด ้ า นศิ ล ปะการ
แสดงดนตรี ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก�ำหนดไว้นี้ ได้จ�ำนวน
4 ท่าน ดังนี้
ผูเ้ ชีย่ วชาญการบรรเลงสะล้อล้านนา ได้แก่
1. ดร.กิจชัย ส่องเนตร ครูช�ำนาญการ
กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ (ดนตรี) โรงเรียนราชานุบาล
ต.ในเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน (ผ่านเกณฑ์
ข้อ 1,2)
2. ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี ครูช�ำนาญการ
พิเศษโรงเรียนด�ำรงราษฎร์สงเคราะห์ต.เวียง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย (ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2)
ผู้เชี่ยวชาญการบรรเลงไวโอลินและการ
สร้ า งสรรค์ บ ทเพลงส� ำ หรั บ การบรรเลงไวโอลิ น
ได้แก่

(C) ห
ระดับ
Ab -2

เสี ย งที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นสะล้ อ ที่ ไม่ มี น มจะ
เรีวารสารวิ
ยกว่า สะล้
อกลม
แบ่ยงกรุประเภทได้
ชาการ
มหาวิซึท่งยาลั
งเทพธนบุรี 3 ชนิด
คือปีสะล้
อเล็บกที่ สะล้
อกลาง- มิและสะล้
อใหญ่ 123
ที่ 8 ฉบั
1 มกราคม
ถุนายน 2562
1. ผศ. พันเอก ชูชาติ พิทักษากร ศิลปิน
แห่ งชาติ ส าขาการแสดงด้านดนตรีส ากล พ.ศ.
2553 ( ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2,3 )
2. รศ.ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ ศาสตรเมธี ดนตรี
(ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2)
ส่วนที่ 1 การศึกษาสะล้อล้านนา
ภูมิหลังเครื่องสายตระกูลซอล้านนา
ในยุ ค ประวั ติ ศ าสตร์ ก ่ อ นสมั ย สุ โ ขทั ย
มีแคว้นส�ำคัญทางภาคเหนือ ได้แก่ แว่นแคว้นใน
เขตล้ า นนา ซึ่ ง รวมตั ว กั น เป็ น เมื อ งในราวพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 11-12 ได้ แ ก่ เมื อ งโยนกเชี ย งแสน
เมืองเงินยวง เมืองหริภญ
ุ ชัย เมือ่ พิจารณาจากภาพ
รวมจะเห็นได้วา่ เครือ่ งดนตรีทเี่ ป็นหลักของภูมภิ าค
นี้ ในตระกูลเครื่องสาย ประเภทเครื่องสี (Bowed
lute) ได้แก่ สะล้อของของล้านนา ซึ่งมี 2 แบบ คือ
แบบทีไ่ ม่มนี มอย่างซอธรรมดาพบทัว่ ไปในภูมภิ าคนี้
่มีนมคล้
ใช้กสีษณะตั
(อาจจะเรี
ยกว่า
อิและแบบที
ส ระ เป็ นซอตั
ง้ สี กายพิ
ับ พืณน้ แต่
ในลั
ง้ ตรง
ณสีเป็
กไ็ ด้นซอตั
) พบเฉพาะที
ดน่ากนษณะตั
บางทีจะเรียกว่า
อิ(Spike
สพิระ
ับ จพื่ งั น้หวั
Fiddle) ง้มีสีพกบอยู
่ 2ในลั
ชนิ ด คื อ ชนิง้ ดตรง
ที่ มี
สะล้
อ
เมื
อ
งน่
า
น
(Spike
Fiddle)
มี พมบอยู
่ 2 ชนิ
ชนิอดช่ทีอ่ มงี
นม (Fret)
และไม่
ีนม สะล้
อมีดนคืมอ (หรื
ซอล้านนาหรือสะล้อ เป็นเครื่องสายชนิด
นม
และไม่มีน่ จมังหวั
สะล้
อช่อง
แบ่ที่ใง(Fret)
ด น่อและใช้
ามีนนมชื่ อ(หรื
ช้เสีคัยนง)
ชักจะพบที
สี (Bowed lute)
คพืันน้ ชัเมืกอิอสงระ
แบ่
เสีซอตั
จะพบทีอ บ”
่ จังกหวั
ด น่นง้ามทั
น ชื่สิอนพื้ น้ 11เมืFiddle)
อง
เรีเป็ยงนกว่
าย ง)“สะล้
จะมี
นม
ง้ สีกบั พือน้ ก๊ในลั
ษณะตั
ตรงง้ (Spike
เรีเพืมีย่ อพกว่
าในการวางนิ
“สะล้
ง้ สิ น้ และไม่
นม
บอยู
่ 2 ชนิอดคืก๊ออ บ”
ชนิ
ดจะมี
ที่มีนนมมทั
(Fret)
มงีนม
ใช้
ว้ และบรรเลงในตํ
า11แหน่
เพื
่ อยใช้
ว้ และบรรเลงในตํ
นตกต่
ม (หรืาองกั
ช่อนงแบ่
เสียง) จะพบที
หวัมจะ
ดน่งาน
เสีสะล้
งทีอใมี่ แนการวางนิ
ส่ วงนสะล้
อ ที่ ไม่ จ่มางั ี นแหน่
ชื่องที
พื้น่ แเมืตกต่
อง เรีงกั
ยกว่นาส่“สะล้
อก๊ออบ”ที่ ไจะมี
มทั้งสิ้น
เสี
นสะล้
ม่ มี น3นมจะ
เรี ยยกว่
า สะล้ อากลม
ซึ่งวแบ่
งประเภทได้
ชนิด
11
นม
เพื
อ
่
ใช้
ใ
นการวางนิ
ว
้
และบรรเลงในต�
ำแหน่
เรีคือยกว่
า อสะล้
อสะล้
กลมอซึกลาง
่งแบ่งและสะล้
ประเภทได้
3 ชนิ
ดง
สะล้
เล็
ก
อ
ใหญ่
ยงที่แตกต่างกัน ส่วนสะล้อที่ไม่มีนมจะเรียกว่า
คือเสีสะล้
อเล็ก สะล้ อกลาง และสะล้ อใหญ่
สะล้อกลม ซึ่งแบ่งประเภทได้ 3 ชนิด คือ สะล้อเล็ก
ส่วนประกอบของสะล้
สะล้อกลาง
และสะล้อใหญ่ อ

ส่วนประกอบของสะล้ อ

ส่วนประกอบของสะล้อ อ
ส่วนประกอบของสะล้

เสี ย ง
เสี ย ง
เสียง
เมื่อเท
40 ,
เขียน
ภาพที่ 1 ส่วนประกอบสะล้อกลม

1. สะล้อเล็ก มี 2 สาย โดยสายทุม้ ตัง้ เป็น
ภาพที
่ วารสารวิ
1 ส่วนประกอบสะล้
อยกลม
ชาการ้งเป็
มหาวิ
กรุง(G)
เทพธนบุ
เสียงโด (C) และสายเอกตั
นเสีทยยาลั
งซอล
หรือรี
วารสารวิ
ทยาลั– ยมิกรุ
เทพธนบุ
ปี ที่ 8 ฉบัชาการ
บที่ 1มหาวิ
มกราคม
ถนุ งายน
2562รี
เรียกว่า สะล้อลูกสาม (เมื่อเทียบกับระดับเสียง
ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
สากลสายทุ
ม
้
=
1.
สะล้
อ+20,
เล็ กเขีสายเอก=
มีย นเป็
2 สาย
สายเอก= EbAb
+30)
นโน้Ebโดยสายทุ
ต+30)
สากลเขียได้้ มน
เป็
สากล
ได้+30)
ด(C)
ังนี้ และสายเอกตั
สายเอก=
เขี ย นเป็ นโน้ ตง้ สากล
ตันง้ โน้
เป็ ตนเสี
ยEb
งโด
เป็ นเสีได้
ยง

ดังนี ้
ดัซอล
งนี ้ (G) หรื อ เรี ย กว่ า สะล้ อลู ก สาม (เมื่ อ

เทียบกับระดับเสียงสากลสายทุ้ม = Ab +20,
2.สะล้ อกลาง มี 2 สาย สายทุ้ม ตัง้
2.2.สะล้
สะล้ออกลาง
มีมี2 2สาย
้ม ตั้งเป็
กลาง
สายสายทุ
สายทุ
ตังน้
เป็ นเสียงซอล (G)
และสายเอกตั
งเป็
้ นสี้ มยงโด
เสีเป็ยนเสี
งซอล
(G) และสายเอกตั
้งเป็นสียงเป็
งโดนสี
(C)ยงโด
หรือ
ย
งซอล
(G)
และสายเอกตั
้
อ เรี ยอลูกว่กสีา่ (เมื
สะล้
ก สีบ่ ระดั
(เมืบ่ อเสีเทียยงสากล
บกั บ
เรี(C)
ยกว่หรื
า สะล้
่อเทีอยลูบกั
(C)
ย กว่ า สะล้้ มอ ลู=กEb
สี่ (เมื
่ อ เที ย บกั บ
ระดัหรื
บ้มเสีอ=ยเรีงสากลสายทุ
สายทุ
Eb -35, สายเอก=
Ab-35,
-20)สายเอก=
เขียนเป็น
ระดั
บ
เสี
ย
งสากลสายทุ
้
ม
=
Eb
-35,
สายเอก=
โน้Abตสากล
ังนี้ นโน้ ตสากล ได้ ดงั นี ้
-20) เขีได้ยดนเป็
Ab -20) เขียนเป็ นโน้ ตสากล ได้ ดงั นี ้
3.สะล้ อใหญ่ มี 3 สาย สายทุ้ มตัง้
อใหญ่ มี 3 สาย
สายทุ้ มตัง้ง้
เสี ย งโด3.สะล้
(C) และสายสองหรื
อ สายกลางตั
เสี
เสียยงโด
งซอล(C)(G)และสายสองหรื
เป็ นคู่ 5 และตัอง้ สายกลางตั
สายเอกเป็ นง้
เสี
ง้ สายเอกเป็
น
เสียยงซอล
งโด (C)(G)(สูงเป็กว่นคู
าเสี่ 5ยและตั
งโดสายทุ
้ มเป็ นคู่ 8)
เสี
(C)บ(สูระดั
งกว่
าเสียงสากลสายทุ
ยงโดสายทุ้ม้ มเป็=นคูAb่ 8)เมืย่องโด
เทียบกั
บเสี
เมื
ยบกับระดับEb
เสีย20,
งสากลสายทุ
= Ab-3040่อ,เทีสายกลาง=
สายเอก =้ ม Ab

การเ
149
149

ของด
เสียง

(สาย
เสียง

Ab -20) เขียนเป็ นโน้ ตสากล ได้ ดงั นี ้

หญ่

ม

สายทุ้ม
ปนเสียง
ม (เมื่ อ
b +20,
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3.สะล้ อใหญ่ มี 3 สาย สายทุ้ มตัง้
เสี ย งโด3. (C)
สะล้และสายสองหรื
อใหญ่ มี 3 สายอ สายกลางตั
สายทุ้มตั้งเสียง้ ง
บทเพลง ซอปั่นฝ้าย เป็นเพลงที่อยู่ใน
ย งซอล
(G) เป็ นคูอ่ สายกลางตั
5 และตัง้ สายเอกเป็
น
โดเสี(C)
และสายสองหรื
ง้ เสียงซอล (G)
บันไดเสียง C Major Pentatonic Scale รูปลักษณ์
เป็เสีนยคู่งโด
5 และตั
นเสียงโด ้ (C)
(สูง่ กว่
(C) (สู้งสายเอกเป็
งกว่าเสียงโดสายทุ
มเป็ นคู
8)า ของท�ำนอง (Melodic Contour) ในการบรรเลง
เสีเมืยงโดสายทุ
เป็นบคูเสี
่ 8)ยงสากลสายทุ
เมื่อเทียบกับ้ มระดั= บAb
เสีย- ง
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น รู ป แบบ เชื่ อ มโยงติ ด ต่ อ กั น
่อเทียบกับ้มระดั
สากลสายทุ
้ม = AbEb-40
สายกลาง=
20,
(Conjunctive )เชื่อมต่อกันไม่มีสะดุด และในช่วง
40 , สายกลาง=
20,, สายเอก
= AbEb-30
สายเอก = Ab -30 เขียนเป็นโน้ตสากล ได้ดังนี้
ต้ น ของบทเพลงจะเป็ น แบบเคลื่ อ นที่ ขึ้ น -ลง
เขียนเป็ นโน้ ตสากล ได้ ดงั นี ้
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150
150

สายทุ้ม = Bb +10 , สายเอก= F -10 ) เขียน
การเทียบเสี
ยงสะล้
อก๊ อบ
การเที
ยงสะล้
เป็ นโน้ยตบเสี
สากลได้
ดงั อนีก๊้ อบ
จากการศึ
กษาการบรรเลงสะล้
บ
จากการศึ
กษาการบรรเลงสะล้
อก๊ออบก๊ อของ
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ง้ สาย โดยมีสายทุ
ม้ (สายโท)
เสียง ดัสะล้
งนีJOURNAL
้ อก๊อบจะตั
บทเพลงสะล้
อ
ล้
า
นนาที
่
ไ
ด้
จ
าก
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ตัสายทุ
ง้ เป็นเสี้ มยสะล้
สายเอกตั
นFเสี-10
ยสงซอล
=งโดBb(C)
, สายเอก=
) เขีย(G)
อ ก๊+10
อกับบจะตั
ง้ สายง้ เป็โดยมี
ายทุ
้ มน
การศึ
ก
ษาภาคสนาม
ประกอบด้
ว
ย
4
บท
(เมื
่อนเทีโน้้ยมตบกั
บงเป็
บดเสียงั งโด
ยนี, งสากลสายทุ
= Bb
สายทุ
=สากลได้
Bb
+10
สายเอก=
F้ม-10
) งเป็
เขี้ +10
ยนน ,
เป็(สายโท)ตั
้ (C) กับสายเอกตั
้ ระดันเสี
เพลงคือ F -10 ) เขียนเป็นโน้ตสากลได้ดังนี้
สายเอก=
เป็เสีนยโน้งซอล
ตสากลได้
(G) (เมืดงั ่อนีเที้ ยบกับระดับเสียงสากล
1. เพลงซอปั่ นฝ้ าย บรรเลงสะล้ อก็อบ
โดย ดร.กิบทเพลงสะล้
จ ชัย ส่ อ งเนตร
ตัว อย่่ไาด้งการถอด
อล้ านนาที
จาก
เสีการศึ
ยงทีก่ได้ษาภาคสนาม
จากการศึกษาเป็
โน้ ตสากล
บทเพลงสะล้
อประกอบด้
ล้ านนนาที
่ไวด้ยจาก
4 บท
บทเพลงสะล้อล้านนาที่ได้จากการศึกษา
การศึ
วย อ4 บท
เพลงคืกษาภาคสนาม
อ ประกอบด้วยประกอบด้
ภาคสนาม
4 บทเพลงคื
เพลงคือ1.1.เพลงซอปั
เพลงซอปั่น่ นฝ้ฝ้าาย
บรรเลงสะล้ อก็ก็ออบบ
ย บรรเลงสะล้
โดย
ยชัยส่อส่งเนตร
ตัวบรรเลงสะล้
งการถอดเสี
1.จชัจเพลงซอปั
่ นฝ้าย
อก็อบยง
โดยดร.กิ
ดร.กิ
อ งเนตร
ตัอย่วาอย่
า งการถอด
ทีโดย
่ได้ยจงที
ากการศึ
โน้
ตสากล
ดร.กิ
ชักยษาเป็
ส่ อนกงเนตร
า งการถอด
เสี
่ได้ จจากการศึ
ษาเป็
นตัโน้ว อย่
ตสากล

เสียงที่ได้ จากการศึกษาเป็ นโน้ ตสากล

บทเพลง ซอปั่ นฝ้าย เป็ นเพลงที่อยู่
ในบั น ไดเสี ย ง C Major Pentatonic Scale
รู ปลักษณ์ ของทํานอง (Melodic Contour) ใน
การบรรเลงส่วนใหญ่จะเป็ นรู ปแบบ เชื่อมโยง
ติ ด ต่ อ กั นบทเพลง
(Conjunctive
)เชื้ าย
่ อ มต่
อ กั น ไม่่อมยูี ่
ซอปั่ นฝ
เป็ นเพลงที
สะดุด และในช่วงต้ นของบทเพลงจะเป็ นแบบ

(Undulation) เสียงสูงต�ำ่ สลับกันไปมารูปร่างคล้าย
ฟันปลา รูปแบบของบทเพลง (Form) เป็นบทเพลง
บรรเลงท� ำ นองเดี ย วสั้ น ๆ (Iterative)ช่ ว งเสี ย ง
(Range)
่ำสุ่าดสุคืดอคืโน้อตโน้C4
(Range)ในบทเพลง
ในบทเพลงมีมีช่วชงเสี
่วงเสียงต�
ยงตํ
ต
ไปถึ
โน้ตงสูโน้
งสุตดสูคืงอสุโน้
C4งไปถึ
ดคืตอD5
โน้ ต D5
2.2.เพลงพม่
า
ต๊
ะ
โต่
ง บรรเลงสะล้
อก็ออบ
เพลงพม่าต๊ ะโต่งเต๋งเต๋
ง บรรเลงสะล้
โดย ดร.กิจชัย ส่องเนตร ตัวอย่างการถอดเสียงทีไ่ ด้
ก็ อ บโดย ดร.กิ จ ชัย ส่ อ งเนตร ตัว อย่ า งการ
จากการศึกษาเป็นโน้ตสากล

ถอดเสี
ยงที่ไในบทเพลง
ด้ จากการศึกมีษาเป็
(Range)
ช่วงเสีนยโน้งตํต่าสากล
สุดคือโน้ ต
(Range)
C4 ไปถึงในบทเพลง
โน้ ตสูงสุดคือมีชโน้่วตงเสีD5ยงตํ่าสุดคือโน้ ต
C4 ไปถึง2.โน้ ตเพลงพม่
สูงสุดคืาอต๊โน้ะโต่
ต งD5
เต๋ง บรรเลงสะล้ อ
เพลงพม่
งเต๋ง บรรเลงสะล้
อ
ก็ อ บโดย2. ดร.กิ
จ ชัยาต๊ส่ะอโต่งเนตร
ตัว อย่ า งการ
ก็ถอดเสี
อ บโดย
จ ชัย ส่ อกงเนตร
า งการ
ยงทีดร.กิ
่ได้ จากการศึ
ษาเป็ นตัโน้วตอย่สากล
ถอดเสียงที่ได้ จากการศึกษาเป็ นโน้ ตสากล

เพลงพม่
พม่าต๊าะต๊โต่
ะ โต่
น ไดยง
เพลง
งเต๋ง เต๋
งอยูง อยู
่ในบั่ ในบั
นไดเสี
FเสีMajor
Scale เป็นScale
เพลงทีใ่ เป็ช้คนเพลงที
วามเร็ว ช้่า
ย ง FHexatonic
Major Hexatonic
(Larghetto)
ค่ งทีต่ ายตัวมี(Tempo
ใช้ ค วามเร็มีวจช้งั หวะที
า (Larghetto)
จังหวะทีGuisto)
่ ค งที่
อยู ่ ใ นอั ต ราจั ง หวะ 2/4 รู ป ลั ก ษณ์ ข องท� ำ นอง
ตายตัว (Tempo Guisto) อยู่ในอัต ราจังหวะ
(Melodic Contour) มีรูปลักษณ์ของท�ำนองแบบ
รู ป ลัสลั
ก บษกัณ์นพม่
ข อาายฟั
งต๊ทํะนโต่
าปลา
นง เต๋
อ (Undulating)
งงอยู
(Melodic
เพลง
่ ในบัน ได
ขึ2/4
้นๆ ลงๆ
คล้
มี รู ป ลัพม่
ก(Form)
ษณ์า ต๊ขะเป็องทํ
นองแบบขึ
รูปContour)
แบบของบทเพลง
น เพลงสั
ท�ำ่ ในองเดี
โต่
งาเต๋
งน้อยู
นบัน้นๆยไดว ่
เสี ย ง F เพลง
Major
Hexatonic
Scale
เป็
นเพลงที
ลงๆ
นปลา
(Iterative)
ช่วกังเสี
(Range)
ทีScale
่เกิด(Undulating)
เสีใช้ยคงสลั
F บMajor
นเพลงที
วามเร็
วน คล้
ช้ยHexatonic
าง ายฟั
(Larghetto)
มีขึจ้นังเป็ในบทเพลง
หวะที
่ ค งที่ ่
โน้รู ปตต�แบบของบทเพลง
่ำสุด คือ F4 ไปถึงโน้(Form)
ตสูงสุด เป็F5น เพลงสัน้
ใช้ตายตั
ค วามเร็
ว ช้ า (Larghetto)
จังหวะที
งที่
ว (Tempo
Guisto) อยูมี่ในอั
ต ราจัง่ คหวะ
ทํตายตั
านองเดี
ยลัวก(Iterative)
งอ(Range)
ที่
อยู
งหวะ
2/4
รูวป(Tempo
ษ ณ์Guisto)
ข อ ช่ง วทํงเสี
า น่ยในอั
งต ราจั
(Melodic
เกิ2/4
ด ขึรูน้ ปในบทเพลง
โน้อตงขตํทํองทํ
่ าาสุดนาคือนองแบบขึ
อง F4
ไปถึ งน้ ๆ
ลั กมี รษู ปณ์
(Melodic
Contour)
ลักขษณ์
โน้Contour)
ตสูงสุสลั
ด F5
องทํ า นองแบบขึ
น้ ๆ
ลงๆ
บมีกัรู ปนลัคล้ก ษณ์
ายฟัขนปลา
(Undulating)
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เพลงสาวไหม
บรรเลงสะล้
อกลางโดย
และใช้ ป3.ระกอบการฟ้
อนสาวไหม
ตัวอย่
างการ
ครู
พรหมเมศวร์
สรรพศรี กเพลงสาวไหมนี
้เป็นเพลง
ถอดเสี
ยงที่ได้ จากการศึ
ษาเป็ นโน้ ตสากล

พื้นบ้านสั้นๆง่ายๆ มีโครงสร้างไม่สลับซับซ้อนมาก
แต่มีท�ำนองที่ไพเราะ น่าฟัง และใช้ประกอบการ
ฟ้และใช้
อนสาวไหม
ตัวอย่างการถอดเสี
ด้จาากการ
ประกอบการฟ้
อนสาวไหมยงที
ตัว่ไอย่
งการ
ศึกษาเป็นโน้ตสากล

ถอดเสียงที่ได้ จากการศึกษาเป็ นโน้ ตสากล

บทเพลง สาวไหม อยู่ในบันไดเสียง
Eb Major Pentatonic Scale เป็ นเพลงที่ ใ ช้
ความเร็ ว ตัวดํา เท่ากับ 72 BPM ซึ่งถือว่าอยู่
ในจั ง หวะช้ า และค่ อ นข้ างช้ าแบบสบาย
บทเพลง
สาวไหม
อยู่่ใในบั
นนไดเสี
(Adagio)บทเพลง
มี จั ง หวะที
่ ค งที่ ต ายตั
ว (Tempo
สาวไหม
อยู
นบั
ไดเสียยงง
EbMajor
Major
Pentatonic
เป็เป็นเพลงที
Eb
Scale2/4
Guisto
) อยูPentatonic
่ ใ นอัต ราจังScale
หวะ
รูนปเพลงที
ลัก ษณ์่ ใ่ ใช้ช้
BPMซึ่งซึถื่งใน
าาอยู
ความเร็
เท่เท่
ากัาบกับ7272
BPM
อถืว่อากว่อยู
ขความเร็
อ ง ทํ วา วนตัวตัอด�วงำดํา(Melodic
Contour)
ร่ใน่
จังในจั
หวะช้
า และค่
นข้างช้อานข้
แบบสบาย
(Adagio)
ง หวะช้
า อและค่
บรรเลงส่
ว นใหญ่
จ ะเป็ นรู ปางช้
แบบาแบบสบาย
เชื่ อ มโยง
มีจ(Adagio)
ังหวะที่คงที
ว (Tempo
Guisto
) อยู่ใน
มี(Conjunctive
จ่ตั งายตั
หวะที
่ ค งที
่ ต่ อายตั
วกั(Tempo
ติ
ด
ต่
อ
กั
น
)เชื
มต่
อ
น
ไม่ มี
อัตราจังหวะ 2/4 รูปลักษณ์ของท�ำนอง (Melodic
Guisto
) อยู่ ใ นอัวตงเสี
ราจั
หวะ 2/4 โน้รู ปตลัตํก่าสุษณ์
สะดุ
ด ระยะของช่
ยงงว(Range)
ด
Contour)
ในการบรรเลงส่
นใหญ่จะเป็นรูปแบบ
อEb4
ง ทํ ไปถึ
าดนต่อองกัโน้งนต(Melodic
Contour)
า รมี
สูงสุดคือ F5
เชืคืขอ่ มโยงติ
(Conjunctive
)เชื่อมต่ใน
อกันกไม่
บรรเลงส่
ว นใหญ่
นรู ป แบบโน้อเชื
สะดุ
ด ระยะของช่
วงเสีจ่อยะเป็
งบรรเลงสะล้
(Range)
ตเล็ต�่ อก่ำมโยง
สุโดย
ดคือ
4. เพลงซออื
ต่ อ งกัโน้น ต(Conjunctive
)เชื่ อ มต่่อเป็อ กันเพลง
น ไม่ มี
Eb4
สูงสรรพศรี
สุดคือ F5เพลงซออื
ครูติพดไปถึ
รหมเมศวร์
4.ระยะของช่
เพลงซออื
่ อ ยบรรเลงสะล้
วงเสี
ง (Range)
โน้อ เล็
ตตํก่าโดย
สุบด
พืสะดุ
้นบ้ าดนโบราณของล้
านนา
ใช้ ประกอบการขั
ครูคืพอรหมเมศวร์
่อ เป็นเพลง
Eb4ป รากฏนามผู
ไปถึงโน้สรรพศรี
ตสูงสุ้ แต่
ดคืเพลงซออื
อง F5
ซอ
ไม่
สั
น
นิ
ษ
ฐานว่บาซอ
พื้นบ้านโบราณของล้านนา ใช้ประกอบการขั
4. เพลงซออื่อ บรรเลงสะล้
กโดย
วิวปฒ
ั รากฏนามผู
นาการมาจากเพลงกล่
อมเด็ากวิตัวอัฒ
วเล็อย่
าง
ไม่
้แต่ง สันนิษฐานว่
นาการ
ครูพรหมเมศวร์
่อเป็นโน้
นเพลง
การถอดเสี
ย งที
่ ไสรรพศรี
ด้กจากการศึ
ก ษาเป็
มาจากเพลงกล่
อมเด็
ตัวอย่เพลงซออื
างการถอดเสี
ยงทีต่ได้
พื ้นบ้ านโบราณของล้
านนา ใช้ ประกอบการขับ
จากการศึ
กษาเป็นโน้ตสากล
สากล
ซอ ไม่ ป รากฏนามผู้ แต่ ง สั น นิ ษ ฐานว่ า
วิวฒ
ั นาการมาจากเพลงกล่อมเด็ก ตัวอย่าง
การถอดเสี ย งที่ ไ ด้ จากการศึ ก ษาเป็ นโน้ ต
สากล
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บทเพลง
่อ ่ อเป็นเป็เพลงที
่อยู่ใ่ อนบัยู่นในได
บทเพลงซออื
ซออื
นเพลงที
เสียง Eb Major Pentatonic Scale เป็นเพลงที่ใช้
บันไดเสียง Eb Major Pentatonic Scale เป็ น
อัตราความเร็ว ตัวด�ำ เท่ากับ 72 BPM มีอัตรา
เพลงที่ ใ ช้ อัต ราความเร็ ว ตัว ดํ า เท่ า กั บ 72
จังหวะที่คงที่ตายตัว (Tempo guisto) ซึ่งถือว่าอยู่
BPM
มี อัตา ราจั
่ ค งที
่ ต ายตัว (Tempo
ในจั
งหวะช้
และค่ง หวะที
อนข้างช้
าแบบสบาย
(Adagio)
บทเพลง
ซออื
่
อ
เป็
นเพลงที
่ อ ยูา่ ใงน
guisto)่ในอั
ซึง่ ตถืราจั
อว่างอยู
งหวะช้
า และค่อนข้
และอยู
หวะ่ในจั2/4
รูปแบบของบทเพลง
นไดเสียนงแบบ
Eb Major
(Form)จะเป็
เพลงสัPentatonic
น้ ท�ำและอยู
นองเดียว่Scale
ช้บัาแบบสบาย
(Adagio)
ใ(Iterative)
นอั ตเป็ราน
่ ใขช้องท�
อรูัตปำราความเร็
ว ตัว ดํ า (Form)จะ
เท่Contour)
า กั บ 72
รูจัปเพลงที
กษณ์2/4
นองเพลง(Melodic
งลัหวะ
แบบของบทเพลง
จะเป็
นรูปมีแบบ
เชื่องมโยงติ
ด่ คต่งที
อกั่ ตนายตั
อัตเพลงสั
ราจั
หวะที
ว (Tempo
เป็BPM
นแบบ
น้ ทํ า นองเดี
ย (Conjunctive)
ว (Iterative)
ไม่guisto)
มีการหยุซึดง่ ถืสะดุ
หรือ่ในจั
เสียงงกระโดดข้
ามกัอนนข้
กว้าางง
อว่อาดงอยู
หวะช้
าล และค่
รู
ป
ลั
ก
ษ
ณ์
ข
ทํ
า
น
อ
ง
เพ
ง
(Melodic
เกินไปช่วงเสียง (Range) ในเพลง โน้ตที่ต�่ำสุดคือ
ช้ าแบบสบาย
(Adagio)เชื่ อและอยู
่ ใ นอั ต รา
Contour)
Ab4
ไปถึงโน้จะเป็
ตสูงสุนรูดปคือแบบ
F#5 มโยงติดต่อกัน
จัง หวะการประดั
2/4 รู ปไม่บแบบของบทเพลง
(Form)จะ
(Conjunctive)
มีการหยุ
ด สะดุ
ดหรื
อเสียง
ตกแต่
งท�ำนอง
(Ornamentation)
เป็ นแบบ
น้นเทคนิ
ทํนาไปช่
นองเดี
จากการวิ
เาคราะห์
ควการบรรเลงสะล้
กระโดดข้
มกัเพลงสั
นกว้ดา้างเกิ
งเสียยวง (Iterative)
(Range)อ
ป ลั กมีโน้
ษก ารใช้
นAb4
อ ง ไปถึ
เพ ลงวงโน้
ล้ในเพลง
ารูนนา
ย(Melodic
ตณ์ที่ขต่ําอคสุั นงดชัทํคืกาอประกอบด้
ตมีสูกงารใช้
สุด
คั นContour)
ชั ก หนึ่ ง จะเป็
เป็ นนรู
การบรรเลงหนึ
่
ง
โน้
ต
ต่
อ
หนึ
ปแบบ เชื่ อมโยงติดต่อกัน่ ง
คือ F#5
คัน(Conjunctive)
ชัก มีการใช้คันไม่
ชักสอง หรือดการเล่
นโน้ตอเสี
2 ตัว
ก า ร ป ร ะมดัีกบารหยุ
ต ก แสะดุ
ต่ ง ทํดหรื
า น อ ยงง
ในหนึ่งคันชัก มีการใช้คันชักสี่ (มีปรากฏเล็กน้อย)
กระโดดข้ ามกันกว้จากการวิ
างเกินไปช่วงเสียง (Range)
เป็(Ornamentation)
นการเล่นโน้ต 4 ตัวในหนึ่งคันชัเกคราะห์ ด้ าน
ในเพลง
โน้ ตที่ต่ําสุดคืออล้Ab4
ตสูคงสุนั คด
เทคนิ
คมีการบรรเลงสะล้
านนาไปถึมีวงกยโน้ารใช้
เทคนิคนิว้ มือซ้ายประกอบด้
มีเทคนิ
ชัคืกตอประกอบด้
วย มีเป็การใช้
คันคชัการเลื
กหนึ่ง่ อเป็นนินการ
โน้
รูF#5
ด (Slide)
น เทคนิ
้ ว จาก
รตปต่กอรต�หนึ
ะำแหน่
ดั่งคับนงตชัหนึ
ต่ารใช้
ง ทํคาันนดชัอนิก้วง
ต�บรรเลงหนึ
ำแหน่งหนึก่ง่งาโน้ไปอี
กก ่งมีแกการสะบั
(Ornamentation)
คราะห์
(Mordent)
คือการเล่
โน้
บเแบบสามเสี
สอง
หรื อ การเล่
น โน้นจากการวิ
ต 2ตประดั
ตัว ในหนึ
่ ง คัน ชักด้ าน
มียง
ต่อเทคนิ
กันอย่คาการบรรเลงสะล้
งรวดเร็ว เทคนิคการพรมนิ
อล้ านนา ้วมีก(Trill)
ารใช้เป็คนัน

การใช้ คันชักสี่ (มีปรากฏเล็กน้ อย) เป็ นการ
ประกอบด้
วย มีง่ กคัารใช้
เล่ชันกโน้
ต 4 ตัวในหนึ
นชักคันชักหนึ่ง เป็ นการ
บรรเลงหนึ่งโน้ ตต่อหนึ่งคันชัก มีการใช้ คันชัก
สอง หรื อ การเล่ น โน้ ต 2 ตัว ในหนึ่ ง คัน ชัก มี
การใช้ คันชักสี่ (มีปรากฏเล็กน้ อย) เป็ นการ
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เทคนิคที่เล่นโน้ต 2 ตัวในระดับเสียงใกล้เคียงกัน
สลั บ กั น อย่ า งรวดเร็ ว มี เ ทคนิ ค การรู ด เสี ย ง
(Glissando) เป็นการเล่นโน้ตเสียงหนึ่งไปยังอีก
เสียงหนึ่งอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยระยะขั้นคู่

เสียงของโน้ตทั้ง 2 ตัว ค่อนข้างกว้าง มีการใช้โน้ต
สะบัด (Grace note)เกิดขึ้นเช่นกัน
สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกับ
ไวโอลินได้ดังนี้

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเทคนิคสะล้อล้านนากับไวโอลิน

สะล้อ
1. คันชักหนึง่
2. คันชักสอง/คันชักสี่
3. โน้ตสะบัด
4. การใช้ โน้ ตรูด (ระดับโน้ ตใกล้ เคียงกัน)
5. การรัวคันชัก
6. สะบัดนิ ้ว
7. การพรม
8. การเลื่อนต�ำแหน่งนิ ้ว (มักใช้ ในสะล้ อก๊ อบ)
9. การรูดเสียง (ขันคู
้ โ่ น้ ตค่อนข้ างห่างกัน)

ไวโอลิน
Detaché Bowing
Slur/Legato Bowing
Grace note
Slide
Tremolo
Mordent
Trill
Shifting
Glissando

ส่วนที่ 2 งานสร้างสรรค์
เมื่อได้การสรุปผลข้อมูลในส่วนแรกแล้ว
จึงด�ำเนินสร้างสรรค์ผลงานเพลงโดยการสัมภาษณ์
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการบรรเลงไวโอลิ น และการ
ประพันธ์และเรียบเรียงบทเพลง จากผู้เชี่ยวชาญ
ที่ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด
หลังจากนั้นได้ด�ำเนินการประพันธ์เพลง
โดยใช้หลักการในการประพันธ์เพลงและการเรียบ
เรียงเพลงไทยที่ได้ท�ำการศึกษาแล้ว มาสร้างสรรค์
สู่บทเพลงส�ำหรับการบรรเลงไวโอลิน น�ำข้อมูล
ทั้งด้านเทคนิคการบรรเลงของสะล้อ คุณลักษณะ

ทางดนตรี มาเรี ย บเรี ย งท� ำ นองและการแปร
ส่ ว นจั ง หวะ โดยมี แ นวคิ ด ของการประยุ ก ต์ ใ ช้
ด้านท�ำนองและเทคนิคการบรรเลงทีส่ ามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้ซึ่งกันและกันได้
โดยการสร้างสรรค์บทเพลงส�ำหรับการ
บรรเลงไวโอลินนี้ จะมีการน�ำเอาท�ำนองส่วนหนึ่ง
ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษามาผสมผสานกั บ การสร้ า ง
แนวท�ำนองขึ้นมาใหม่ เป็นการน�ำหลักการและ
ส�ำเนียงพืน้ ฐานของเพลงไทยมาเป็นโครงสร้างหลัก
ในการประพันธ์ โดยการน�ำเพียงวรรคตอนสั้นๆ
มาเป็นหลักแล้วเรียบเรียง ตกแต่ง ดัดแปลงให้เป็น

ะ โดย
งและ
ยุกต์ใช้

าหรั บ
านอง
านกับ
ารนํ า
ทยมา
การนํา
บเรี ยง
หม่ แต่
ละนํ า
กต์ ใ ช้

หลักการและสําเนียงพื ้นฐานของเพลงไทยมา
เป็ นโครงสร้ างหลักในการประพันธ์ โดยการนํา
เพียงวรรคตอนสันๆมาเป็
้
นหลักแล้ วเรี ยบเรี ยง
ตกแต่ง ดัดแปลงให้ เป็ นบทประพันธ์ ใหม่ แต่
ยัง คงสํ านเนีธ์ใยหม่
งและสี
ัน แบบไทยไว้
บทประพั
แต่ยังสคงส�
ำเนียงและสีและนํ
สันแบบา
ไทยไว้
ำ เทคนิ ค การบรรเลงไวโอลิ
เทคนิ คและน�
การบรรเลงไวโอลิ
น มาประยุ ก ต์นใมาช้
ประยุ
ช้รว่ มกัคบการบรรเลงสะล้
เทคนิคการบรรเลงสะล้
อล้านนา
ร่ วมกักบต์ใเทคนิ
อล้ านนาที
่ ได้
ทีจากการศึ
่ได้จากการศึ
ก
ษา
กษา
การประพันธ์ บทเพลง Lanna Fiddle’s
การประพั นธ์ บทเพ ลง Lanna
Dance for violin ensemble
Fiddle’s Dance for violin ensemble

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
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บทเพลง Lanna fiddle’s dance for violin
บทเพลง Lanna fiddle’s dance for
ensemble เป็นการประพันธ์เพลงที่ได้จากการ
violin ensemble เป็ นการประพันธ์ เพลงที่ ได้
ศึกษาบทเพลงของสะล้อล้านนา โดยเป็นเพลงทีอ่ ยู่
กษาบทเพลงของสะล้
อล้ ายนนา
โดย
ในอัจากการศึ
ต ราจั ง หวะ
4/4 มี ก ารใช้ บั น ไดเสี
งแบบ
เป็ นเพลงที
นอัต ราจั
ง หวะ 4/4
มี กและ
ารใช้
G Major
Scale่ อ, ยูG่ ใMajor
Hexatonic
scale
G Pentatonic
Scale G Major Scale , G Major
บั น ไดเสี ย งแบบ
โดยบันscale
ไดเสียงแบบ
Major Hexatonic
Hexatonic
และ GGPentatonic
Scale
Scale เป็นโด
บันไดเสี
ย
งหลั
ก
ในบทเพลง
มี
ก
ย บั น ไ ด เสี ย ง แ บ บ G ารใช้
Major
G Major scale ในช่ ว งท่ อ น B และมี ก ารใช้
Hexatonic Scale เป็ นบัน ไดเสีย งหลักในบท
G Pentatonic Scale ในท่อน C
เพลงใช้มีอกตั ารใช้
G Major
scale ในช่
วงท่อน) B
ราความเร็
ว ช้าปานกลาง
(Andante
G Pentatonic
Scale่คงทีในท่
อน วC
ตัวและมี
ด�ำ เท่กาารใช้
กับ 80
BPM มีจังหวะที
่ตายตั
154 (Tempo
ACADEMICGuisto
JOURNAL
BANGKOKTHONBURI
UNIVERSITY
อน C เร็มีกวารเปลี
่ยาน
นจังกลาง
หวะ
ใช้ อั )ตโดยท่
ราความ
ช้ าป
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เป็น(Andante
ช้ามาก (Largo)
) ตัวดํา เท่ากับ 80 BPM มีจงั หวะ
ของบทเพลงมี
ำกท�ารนํ
ำนอง
ในตอนต้
นของบทเพลงมี
ที่ ค งทีในตอนต้
่ ต ายตัวน(Tempo
Guistoการน�
) โดยท่
อ นา C
บางส่ ว นมาจากบทเพลงสาวไหมที่ ไ ด้ จ ากการ
ทํามีนองบางส่
วนมาจากบทเพลงสาวไหมที
การเปลี่ยนจั
งหวะเป็ นช้ ามาก (Largo) ่ได้
ศึ
ก
ษา
โดยได้
ใ
ช้
เ
ทคนิ
ค การย้ายคีย์ (Transposition)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 153
จากการศึ
ก
ษา
โดยได้
ช้ เทคนิ คเ ข้การย้
ายคีวยง์
มาใช้ และมี ก ารแต่ ง ท� ำในองใหม่
า ไปในช่
ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
มาใช้ และมีการแต่งทํานอง
ท่(Transposition)
อน A

ใหม่เข้ าไปในช่วงท่อน A

หน่ ว
พม่าต

ทํ า นอ
ย้ ายร

ล่องแ
ตัวอย

บทเพลง Lanna fiddle’s dance for
violin ensemble เป็ นการประพันธ์ เพลงที่ ได้

ตัว อย่ า งทํ า นองเพลงสาวไหมที่ ไ ด้
ตัวกอย่ษาและนํ
างท�ำนองเพลงสาวไหมที
จากการศึ
ามาใช้ ประพันธ์ ไ่ ด้จากการ
ศึกษาและน�ำมาใช้ประพันธ์
ในท่ อ น B มี ก ารเปลี่ ย นบัน ไดเสี ย ง
เป็ น G Major scale เนื่ องด้ วยมีการเพิ่มโน้ ต
F# เข้ ามาทําให้ เกิดบันไดเสียงครบทัง้ 7 เสียง
ขึ ้นและในท่อน B นี ้มีการทํานองบางส่วนของ

(Imita
ไวโอล

ตัว อย่ า งทํ า นองเพลงสาวไหมที่ ไ ด้
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จากการศึ
ามาใช้ ประพั
นธ์
Vol.8กษาและนํ
No.1 January-June
2019
(Imitation)ขึ ้นระหว่างแนวไวโอลิน1 และแนว

ในท่ อ น B มี ก ารเปลี่ ย นบัน ไดเสี ย ง
อนscale
B มีการเปลี
ยงเป็
เป็ น G ในท่
Major
เนื่ องด้่ยนบั
วยมีนไดเสี
การเพิ
่มโน้น ตG
Major
เนื่อเกิงด้ดวบัยมี
การเพิ
่มโน้ต F#
F# เข้ าscale
มาทําให้
นไดเสี
ยงครบทั
ง้ 7 เข้เสีายมาง
ท�ำให้เกิดบันไดเสียงครบทั้ง 7 เสียงขึ้นและในท่อน
ขึ ้นและในท่อน B นี ้มีการทํานองบางส่วนของ
B นี้มีการท�ำนองบางส่วนของท�ำนองเพลงพม่าต๊ะ
ทํางนองเพลงพม่
าต๊ ะกโต่ษามาใช้
งเต๋งที่ไดัด้งจตัากการศึ
โต่
เต๋งที่ได้จากการศึ
วอย่าง กษา
มาใช้ ดังตัวอย่าง

RSITY

ารนํ า
มที่ได้
ายคีย์
านอง

มที่ ไ ด้

เสี ย ง
มโน้ ต
เสียง
นของ
ศึกษา

ตัวอย่างในบทเพลงที่ ป รากฏการใช้
หน่ ว ยย่ อ ยเอก (Motif) ของทํ า นองเพลง
ตัวงอย่
พม่าต๊ ะโต่
เต๋างงในบทเพลงที่ปรากฏการใช้หน่วย
ย่อยเอก (Motif) ของท�ำนองเพลงพม่าต๊ะโต่งเต๋ง
และมี การใช้ เท คนิ คการซํ า้ แน ว
และมีการใช้เทคนิคการซ�ำ้ แนวท�ำนองเดิม
ทํ า นองเดิ ม (Repetition) เกิ ด ขึ น้ โดยใช้ ก าร
(Repetition) เกิดขึ้นโดยใช้การย้ายระดับโน้ตให้
ตให้ สงู ขึ ้นเป็ นคูแ่ ปด
สูย้งาขึยระดั
้นเป็นบคูโน้
่แปด
ารใช้ ทํา� ำนองพื
มีมีกการใช้
นองพื้นบ้
้ น บ้าานล้นล้านนาเพลง
า นนาเพลง
ล่ล่อองแม่
มาใช้ในบทเพลงในห้
องทีองที
่ 32่ 32
ดังตัดัวงอย่าง
งแม่ปปงิ ิ งมาใช้
ในบทเพลงในห้
ทีตั่ปวอย่
รากฏ
างที่ปรากฏ

มี ก ารใช้ ก ารเลี ย นแบบแนวทํ า นอง

มีการใช้การเลียนแบบแนวท�ำนอง(Imitation)
(Imitation)ขึ
้นระหว่างแนวไวโอลิ
น1 และแนว
ขึ้ น ระหว่ า งแนวไวโอลิ
น 1 และแนวไวโอลิ
น2
ตัว่ อย่
างห้ องที่ 36-38
ดัไวโอลิ
งตัวอย่นา2งห้ดัองงที
36-38

ในท่ อ น D มี ก ารนํ า ทํ า นองหลัก ใน

ไวโอลิน 2 ดังตัวอย่างห้ องที่ 36-38

ในท่อน D มีการน�ำท�ำนองหลักในตอนต้น
กลั บ มาใช้ ใ หม่ และเพิ่ ม ท่ อ นจบ (Coda) การ
ประดั บ ตกแต่ ง ท� ำ นอง (Ornamentation) ใน
บทเพลงนี้มีการใช้เทคนิค ซเลอ (Slur) เป็นการ
ในท่ อ น D มี ก ารนํ า ทํ า นองหลัก ใน
สีคันชักครั้งเดียวต่อการเล่นโน้ตเสียงต่างระดับกัน
ตอนต้
มาใช้ ใหม่
่ ม ท่ อซนจบ
โดยไม่
เปลีนกลั
่ยนทิศบทางของคั
นชัก และเพิ
โดยมีการใช้
เลอ
(Coda)
ทํ า น อ ง
แบบ
2 และก 4า รโน้ปตรเช่ะนดัเดีบยตวกักบแคันต่ชังกสองและ
ใน บ ท เพ ล งนี ้มี ก า รใช้
คัน(Ornamentation)
ชักสี่ของไทย
ารใช้เทคนิ
เป็นง้ การ
เทคนิมีคกซเลอ
(Slur)คการพรมนิ
เป็ นการสี้วค(Trill)
นั ชักครั
เดียว
เล่นต่โน้อ ตการเล่
2 ตัวสลั
บกัตเสี
นไปมาอย่
งรวดเร็บวกั น โดยไม่
น โน้
ย งต่ าางระดั
มีการใช้เทคนิคการรูดเสียง(Glissando)
เปลี่ ย นทิ ศ ทางของคัน ชัก โดยมี ก ารใช้ ซเลอ
เป็นการเล่นโน้ตเสียงหนึ่งไปยังอีกเสียงหนึ่งอย่าง
2 และ 4วโน้โดยโน้
ต เช่ตนจะมี
เดี ยระยะห่
วกับ าคังระหว่
น ชัก สอง
ต่อแบบ
เนือ่ งและรวดเร็
าง
กสี่ขางองไทย
โน้ตและคั
ค่อนข้นาชังกว้
มีเทคนิคโน้ตรูด (Slide) เป็นเทคนิคการ
เลื่ อ นนิ้ ว จากต� ำ แหน่ ง หนึ่ ง ไปอี ก ต� ำ แหน่ ง หนึ่ ง
โดยไม่ มี ก ารยกนิ้ ว ขึ้ น ออกจากสาย และใช้ ใ น
จังหวะค่อนข้างเร็ว โดยโน้ตจะมีระยะห่างระหว่าง
โน้ตแคบ
มีเทคนิคสะบัดนิ้ว คือการเล่นโน้ตประดับ
โน้ต 3 ตัวสลับกันอย่างรวดเร็วระหว่างโน้ตหลัก
ตามด้วยโน้ตที่อยู่เหนือขึ้นไป 1 เสียง และกลับมา
โน้ตหลักอีกครัง้ หนึง่ เรียกว่า มอร์เดนต์บน (Upper
mordent)
มี เ ทคนิ ค การดี ด สายด้ ว ยมื อ ขวาแทน
การใช้คันชักสีเรียกว่า เทคนิค Pizzicato (Pizz.)
โดยท�ำการดีดสายไปตลอดจนกว่าจะกลับมาสี
อีกครั้งเมื่อปรากฏค�ำว่า arco สามารถดีดได้ตั้งแต่
สายเดียว ไปจนถึงทั้ง 4 สายพร้อมกันก็ได้
มีการใช้เทคนิคสีสายคู่ เรียกว่า Double
Stops เป็นการสีสายพร้อมกัน 2 สาย ท�ำให้เกิด
เสียงที่ดังกังวานมากขึ้น
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ขัน้ ตอนต่อมาเมือ่ ท�ำการประพันธ์แล้วเสร็จ
ได้เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา เมื่อพิจารณาแล้ว
จึงด�ำเนินการแก้ไข ปรับปรุง(ถ้ามี) จนผลงานผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ โดยเกณฑ์การประเมิน
ผลงานสร้างสรรค์บทเพลงส�ำหรับบรรเลงไวโอลิน
จะประกอบด้วย 10 ด้าน ดังนี้
1. มีการน�ำหลักทฤษฎีดนตรีและหลักการ
ประพันธ์เพลงร่วมสมัยไทยมาใช้อย่างเหมาะสม
2. มีความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี
3. มีความน่าสนใจในบทเพลง
4. บทประพันธ์แสดงถึงความเชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคนิคการบรรเลงไวโอลิน
5. บทเพลงมีความเหมาะสมในการบรรเลง
ไวโอลิน
6. มี ค วามเชื่ อ มโยงด้ า นดนตรี ที่ ศึ ก ษา
กับการประพันธ์บทเพลง
7. มีการน�ำองค์ความรูด้ า้ นดนตรีโดยรวม
ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในบทประพันธ์
8. บทเพลงทีป่ ระพันธ์แสดงถึงความเหมาะ
สมกับงานสร้างสรรค์ทางมานุษยดุริยางควิทยา
(Ethnomusicology)
9. มีการใช้เทคนิคการบรรเลง ลีลา ส�ำเนียง
ทางดนตรีที่แสดงถึงการน�ำดนตรีไทยมาประยุกต์
ใช้อย่างเหมาะสม
10. บทประพันธ์แสดงถึงศักยภาพด้าน
การบรรเลงไวโอลินในระดับกลาง (Intermediate)
ถึงระดับสูง (Advance) อย่างเหมาะสม
ในการน�ำเสนอผลงาน ผู้วิจัยได้น�ำเสนอ
ผลงานทั้งด้านเอกสารงานวิจัยเชิงคุณภาพด้าน
มานุษยดุริยางควิทยา และด้านการแสดงผลงาน
ด้านบทเพลงทีป่ ระพันธ์ โดยการน�ำเสนอในรูปแบบ
ของการแสดง Violin Ensemble
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สรุปผลการวิจัย
สรุปการวิจัยด้านคุณลักษณะทางดนตรี
ได้ดังนี้
ด้านบันไดเสียงที่ใช้ (Scale / Mode)
ในบทเพลงสะล้อล้านนา มีทั้งการใช้ที่คล้ายกัน
คือบันไดเสียงแบบ 5 เสียง เรียกว่า Pentatonic
Scaleและบั น ไดเสี ย งแบบ 6 เสี ย ง เรี ย กว่ า
Hexatonic Scale
จังหวะและความเร็ว (Rhythm &Tempo)
คล้ายคลึงกัน เพลงทุกเพลงอยู่ในอัตราจังหวะ 2/4
มีจงั หวะทีค่ งทีต่ ายตัว (Tempo Guisto ) มีความเร็ว
ตั้ ง แต่ ช ้ า (Larghetto) จนถึ ง ช้ า ปานกลาง
(Andante)
รูปลักษณ์ของท�ำนอง (Melodic Contour)
คล้ายคลึงกัน คือมีรูปลักษณ์ของท�ำนอง 3 รูปแบบ
คือ แบบเชื่อมโยงติดต่อกัน (Conjunctive), แบบ
ไม่เชื่อมโยงต่อกัน(Disjunctive) และแบบแนวท�ำ
นองขึน้ ๆ ลงๆ สลับกันคล้ายฟันปลา (Undulating )
รูปแบบของบทเพลง (Form) คล้ายคลึง
กัน คือเป็นเพลงสั้นท�ำนองเดียว (Iterative)
สรุปการวิเคราะห์และเทคนิคการบรรเลง
ที่ใช้ในบทเพลง Lanna Fiddle’s Dance for
violin ensemble
มีการใช้บันไดเสียงแบบ G Major Scale ,
G Major Hexatonic scale และ G Pentatonic
Scaleใช้อัตราความเร็ว ช้าปานกลาง ( Andante )
ตัวด�ำ เท่ากับ 80 BPM มีจังหวะที่คงที่ตายตัว
(Tempo Guisto )
การน�ำท�ำนองพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้
มีการน�ำท�ำนองสั้นๆจากบทเพลงสะล้อ
ล้านนาทีไ่ ด้จากการศึกษามาใช้ ได้แก่ เพลงซอปัน่ ฝ้าย
พม่าต๊ะโต่งเต๋ง เพลงสาวไหม ล่องแม่ปิง มีเทคนิค
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การพัฒนาแนวท�ำนอง เช่นมีการใช้เทคนิคการ
เปลี่ ย นจั ง หวะแต่ ค งโน้ ต เดิ ม (Modifying the
length of the notes)
-  มีการใช้ห้วงล�ำดับท�ำนอง (Melodic
sequence)
-  มีการย้ายช่วงคู่แปด (Octave transfer)
เป็นการย้ายระดับเสียงทีก่ ำ� ลังด�ำเนินอยู่ ขึน้ หรือลง
1 ช่วงคูแ่ ปดเป็นอย่างน้อย ท�ำให้ทำ� นองกระโดดไป
อยู่ช่วงคู่แปดอื่น
-  ใช้วิธี Modified repetitions วิธีนี้น�ำมา
ใช้ในการแปรท�ำนองต่างๆ (Variations) ซึง่ การแปร
ท�ำนอง
-  มี ก ารใช้ เ ทคนิ ค การเลี ย นแบบแนว
ท�ำนองระหว่างกัน (Imitation)
- มี ก ารใช้ เ ทคนิ ค การขยายค่ า โน้ ต
(Augmentations)
-  มกี ารใช้เทคนิคลดค่าโน้ต (Diminutions)
เทคนิคไวโอลินที่ใช้ในการประพันธ์
เทคนิคคันชัก (Bowing Techniques)
1. Detaché Bowing (การเล่นหนึ่งโน้ต
ต่อการลากคันชักหนึ่งครั้ง หรือคันชักหนึ่ง)
2. Slur/Legato Bowing (การเล่นโน้ต
ตัง้ แต่สองโน้ตขึน้ ไปต่อการลากคันชักหนึง่ ครัง้ หรือ
คันชักสอง คันชักสาม คันชักสี่ของสะล้อ)
3. Fast Detaché Bowing with Repeated
Notes (การเล่นโน้ตระดับเสียงเดิมซ�้ำกันในจังหวะ
เร็วและใช้คันชักแบบสลับ หรือการสะบัดคันชัก)
4. Tremolo (การรัวคันชักใช้ปลายคันชัก)
5. Staccato, Slur Staccato Bowing
(การเล่นโน้ตเสียงสั้น

6. Fast Detaché Bowing with Different
Notes (การเล่นโน้ตระดับเสียงต่างกันในจังหวะเร็ว
และใช้คันชักแบบสลับ หรือการขยี้คันชัก)
7. Slur Crossing Strings (การเล่นสลับ
สายไปมาโดยใช้การรวบคันชัก)
8. Double Stops (การสีสายคู่ เป็นการ
บรรเลงสองสายพร้อมกันในการสีหนึ่งครั้ง)
9. Multiple Stops (การสีพร้อมกันหลาย
สาย หรือเป็นการเล่นในรูปแบบคอร์ด)
10. Portato (เล่นให้เสียงยืดยาวต่อเนื่อง
ขึ้น)
11. Spiccato, Staccatissimo (การเด้ง
คันชักออกจากสาย ให้เสียงโน้ตที่สั้นมาก)
เทคนิคมือซ้าย (Left hand Techniques)
1. Slide (การใช้โน้ตรูด ระดับโน้ตใกล้
เคียงกัน)
2. Grace note (การใช้โน้ตสะบัด)
3. Mordent (การสะบัดนิ้ว)
4. Trill (การพรมนิ้ว)
5. Shifting (การเลื่อนต�ำแหน่งนิ้วไปยัง
เสียงที่สูงขึ้นหรือต�่ำลงก็ได้)
6. Glissando (การรูดเสียง โดยมีระยะขัน้
คู่เสียงระหว่างโน้ตค่อนข้างกว้าง
อภิปรายผล
การศึกษาเพลงพืน้ บ้านสะล้อล้านนาสูก่ าร
สร้างสรรค์บทเพลง violin ensemble เป็นการวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ทางมานุษยดุริยางค-วิทยาที่ได้น�ำ
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดนตรีสะล้อล้านนา
น�ำมาบูรณาการองค์ความรู้ใหม่เกิดเป็นผลงาน
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บทประพันธ์ร่วมสมัยไทย ที่ใช้พื้นฐานของดนตรี
พื้นบ้านสะล้อล้านนามาประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์
ของการบรรเลงไวโอลิน ท�ำให้เกิดทั้งการอนุรักษ์
และพัฒนาดนตรีพื้นบ้านของไทยขึ้น สามารถน�ำ
องค์ความรูท้ ไี่ ด้ไปใช้เผยแพร่ได้ในระดับสากล และ
ต่ อ ยอดการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะการบรรเลง
ไวโอลินในระดับสูงต่อไปได้
ข้อเสนอแนะ
ในการท�ำการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านมา
นุษยดุรยิ างควิทยา ผูว้ จิ ยั ควรค�ำนึงถึงศักยภาพของ
ตัวผู้วิจัยเป็นส�ำคัญว่ามีความถนัดด้านใด เพื่อ
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สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีได้ดที สี่ ดุ และ
สามารถท�ำการวิจัยในเครื่องดนตรีพื้นบ้านชนิด
อื่นๆของไทย บทเพลงพื้นบ้านในพื้นที่หรือชุมชน
อื่นๆตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่มากขึ้น
ซึง่ สามารถน�ำเสนอผลงานออกมาได้หลาย
รูป อาทิ การสร้างสรรค์บทเพลงส�ำหรับวงดนตรี
รูปแบบต่างๆ วงเครื่องสาย วงเครื่องเป่า วงเครื่อง
กระทบ วงดุ ริ ย างค์ ข นาดเล็ ก ขนาดใหญ่ หรื อ
วงดนตรีรว่ มสมัยอืน่ ๆ ก็ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั การพิจารณา
ตามความเหมาะสมของผู้วิจัยเอง
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะสื่ อ การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ เสริ ม ทั ก ษะทางด้ า น
ภาษาอังกฤษส�ำหรับเด็กปฐมวัย 2) เพื่อการออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับเด็กปฐมวัย และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษา
อังกฤษส�ำหรับเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่
(Frequency) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 1) กลุม่ เป้าหมาย
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและผู้ปกครอง จ�ำนวน 6 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ประโยชน์ของสื่อการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเล่น อยู่ในระดับมากที่สุด
( x = 4.70, S.D. = 0.47) / กลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัย จ�ำนวน 10 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสังเกต
พฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาทางด้านร่างกาย อยู่ในระดับที่มากที่สุด ( x = 4.57, S.D. = 0.57)
2) การออกแบบสื่อการเรียนรู้ จ�ำนวน 3 รูปแบบ น�ำมาออกแบบ Sketch design เพื่อน�ำไปประเมินหาค่า
ความเหมาะสมของรูปแบบสื่อการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ�ำนวน 6 คน ผลการวิเคราะห์
พบว่า รูปแบบที่ 1 ด้านขนาดและสัดส่วน อยูใ่ นระดับทีม่ ากทีส่ ดุ ( x = 4.55, S.D. = 0.50) มีความเหมาะสม
น�ำไปผลิตต้นแบบสือ่ การเรียนรูเ้ พือ่ เสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 3) กลุม่ เป้าหมายเป็นผูส้ อนเด็กปฐมวัย
และผู้ปกครอง จ�ำนวน 40 คน ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 มีสถานภาพสมรส จ�ำนวน
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24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท จ�ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50
และเป็นผู้ปกครอง จ�ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์สามารถดึงดูด
ความสนใจให้เด็กมาเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.35, S.D. = 0.66)
ค�ำส�ำคัญ: สื่อการเรียนรู้, เด็กปฐมวัย, การออกแบบ
ABSTRACT
The objective of this research study is 1) To study the characteristics of learning
media to enhance English language skills for early childhood 2) For the design of learning
media to enhance English language skills for early childhood and 3) To assess satisfaction
with learning media to enhance English language skills for early childhood Data analysis using
statistics including percentage, frequency, mean and standard deviation (S.D.) 1) The target
group is an expert in English language teaching and parents of 6 people. Research tools such
as questionnaires, research results found that The benefits of learning materials received from
playing At the highest level ( x = 4.70, S.D. = 0.47) / Target groups are early childhood of 10 people.
Research tools: behavior observation form The research found that Physical development
At the highest level ( x = 4.57, S.D. = 0.57) 2) 3 types of learning media design, designed
for Sketch design.To be used to evaluate the appropriateness of the learning media model.
The target group is 6 experts in English language teaching and industrial product design experts.
The results of the analysis showed that the pattern 1, size and proportion At the highest level.
( x = 4.55, S.D. = 0.50) Is appropriate to produce a learning media prototype to enhance
English language skills. 3) Target groups are 40 early childhood and parents. The results showed
that It was found that most of them were female, 30 persons, representing 75.00 percent,
aged between 41-50 years, 13 persons, representing 32.50 percent, having marital status,
24 persons, representing 60.00 percent , Earn between 15,001-20,000 baht, 15 people,
representing 37.50 percent And 29 parents, representing 27.50 percent. Satisfaction with
the product can attract children to learn. At a high level ( x = 4.35, S.D. = 0.66)
Keywords: Learning Media, Early Childhood, Design
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บทน�ำ
ปัจจุบันเด็กในช่วงปฐมวัยจะมีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วทั้งทางสมอง อารมณ์ การใช้ภาษา
ทักษะทางสังคม การเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในช่วง
ปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานส�ำหรับการเรียนรู้ เพื่อให้
เกิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และเป็ น ช่ ว งวั ย ที่ มี ก าร
พัฒนาการด้านสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว สื่อการเรียนรู้จึงเข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของเด็ ก ปฐมวั ย ได้ เ ป็ น
อย่างดี ทั้งนี้การพัฒนาการของเด็กเกิดขึ้นโดยการ
เรียนรูจ้ ากคนภายในครอบครัว จากสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัว
ของเด็ก และจากสังคม การใช้สอื่ เป็นตัวช่วยในการ
พั ฒ นาการทางด้ า นทั ก ษะ การเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก
ปฐมวัยแล้วการดูแลการเอาใจใส่มีความสุขท�ำให้
มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
และส�ำคัญส�ำหรับความเป็นอยู่ในสังคมที่มีความ
สุขในอนาคตของชาติ (ผกา สัตยธรรม, 2540 : 5)
สือ่ การเรียนรูจ้ งึ เข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กในช่วงปฐมวัยจะมี
ลักษณะพัฒนาการทางภาษาที่ค่อนข้างจะรวดเร็ว
สามารถเรียนรูภ้ าษาได้ดกี ว่าช่วงวัยอืน่ ๆ ซึง่ บุคคล
ในครอบครัวและครูจะมีบทบาทส�ำคัญที่จะน�ำสื่อ
การเรียนรูด้ า้ นภาษาเข้ามาช่วยในการพัฒนาความ
สามารถของเด็ก ซึ่งรูปแบบของ การตอบสนอง
ความต้ อ งการในการเรี ย นรู ้ ภ าษาของเด็ ก วั ย นี้
โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่ นรูปแบบทีไ่ ม่เป็นทางการหรือ
ไม่ ใ ช่ ก ารสอนภาษาโดยตรง แต่ จ ะมี ลั ก ษณะ
เป็ น การเข้ า มี ส่วนร่วมของครอบครัว (parental
involvement) ในลักษณะการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกับเด็กที่บ้าน (at-home involvement) เช่น
เด็กอ่านหนังสือไปพร้อม ๆ กับผู้ปกครอง การสอน
ให้ เ ด็ ก ร้ อ งเพลงหรื อ ท� ำ ท่ า ทางประกอบจั ง หวะ

ต่าง ๆ การวาดเขียน การเล่นหรือการอ่านบัตร
ค� ำ หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ แ สดงตั ว อั ก ษรหรื อ ตั ว เลข
การพาเด็กไปเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เพื่อให้ได้
พบปะกับเด็กในวัยเดียวกันหรือบุคคลกลุ่มอื่น ๆ
โดยเฉพาะกลุม่ ทีม่ คี วามสามารถในการใช้ภาษาใน
การสื่อสารอยู่ในระดับที่สูงกว่าเป็นต้น (Bonci,
2008 อ้างถึงใน Cole, 2011 : 5)
ในปี พ.ศ.2558 เป็นจุดเริม่ ต้นทีป่ ระเทศไทย
ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทุกคนในชาติ
ทุกระดับการศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ทัง้ ด้านประวัตศิ าสตร์ วิถชี วี ติ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศ การศึกษาปฐมวัย เป็นการ
ศึกษาระดับแรกที่จะช่วยในการเตรียมเด็กให้มี
ความรูค้ วามเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ ซึง่ การจัดการ
ศึกษาเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้
แก่เด็กปฐมวัยและสามารถบูรณาการความรู้ใหม่
เข้ า ไปในกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งเหมาะสม
เตรียมพร้อมที่จะพัฒนาความรู้ เรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมตลอดจนเรือ่ งราวของประเทศเพือ่ นบ้าน
(จีระพันธุ์ พูลพัฒน์. 2558 : ออนไลน์)
การปลูกฝังความรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก เกิ ด ทั ก ษะ การเรี ย นรู ้
ด้ า นภาษาอั ง กฤษ มี กิ จ กรรมที่ เ ด็ ก ได้ รั บ ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน สื่อการเรียนรู้ยังสามารถ
ช่วยกระตุน้ พัฒนาการต่าง ๆ ของเด็กเพือ่ เสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรงให้กบั เด็กได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ท�ำให้เด็กสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความส�ำคัญในการศึกษาและ
ออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษส�ำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นสื่อการ
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เรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น และเป็น
การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กด้านความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งนี้เด็กยังได้รู้จักการจดจ�ำ
การสังเกต การแยกแยะอักษรภาษาอังกฤษเบื้อง
ต้นได้และยังมีการสอดแทรกความรู้ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ เข้าไปในสือ่ การเรียนรูเ้ พือ่ เสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กอีกด้วย ท�ำให้เด็กมีพฒ
ั นาการอย่าง
รวดเร็วทางด้านการรับรู้ทางด้านภาษา ร่างกาย
สติ ป ั ญ ญา สั ง คม และอารมณ์ นอกจากนี้
ยังสามารถประยุกต์ เข้ากับการเสริมสร้างพัฒนา
การด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะสื่ อ การเรี ย นรู ้
เพื่ อ เสริ ม ทั ก ษะทางด้ า นภาษาอั ง กฤษส� ำ หรั บ
เด็กปฐมวัย
2. เพื่ อ การออกแบบสื่ อ การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ
เสริ ม ทั ก ษะทางด้ า นภาษาอั ง กฤษส� ำ หรั บ เด็ ก
ปฐมวัย
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ
การเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1.
เพื่อศึกษาลักษณะสื่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับเด็กปฐมวัย
		 ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะตามวั ย
ช่วงอายุ ความสามารถ และพัฒนาการตามธรรมชาติ
ท�ำให้เด็กรู้จักช่วยปัญหาที่เกิดขึ้น และท�ำให้เด็ก
ค้นหาประสบการณ์เรียนรู้ โดยสามารถแบ่งได้
4 ด้าน ดังนี้ (ปัน ปัน. 2547 อ้างถึงใน วัลชูรีย์
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นาคสนิท.2557 : 29) 1.พัฒนาการทางด้านร่างกาย
การเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย
ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และพัฒนากล้ามเนือ้
รวมทั้งการประสานงานของอวัยวะต่าง ๆ ท�ำงาน
ประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การท�ำงาน
ประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อมือกับกล้ามเนื้อตา
2.พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ การเล่น
ช่วยให้เด็กมีพฒ
ั นาการ ทางด้านอารมณ์และจิตใจ
แจ่มใส มีความสุข มองโลกในแง่ดี และเป็นมิตรกับ
ผู้อื่น มีความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี้ ยังช่วย
ระบายอารมณ์โกรธ วิตกกังวลหรือความขับข้องใจ
การเล่นมีคุณค่าอย่างมากในแง่การบ�ำบัด เพราะ
ช่วยให้เด็กสามารถลดความไม่พงึ พอใจอันเกิดจาก
ประสบการณ์ได้ 3.พัฒนาการทางด้านสติปัญญา
การเล่นให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและ
เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว การเล่นท�ำให้เกิดความ
คิดสร้างสรรค์ การเล่นเป็นส่วนหนึ่งของการคิด
การหาเหตุผล และการแก้ปัญหา การเล่นจะช่วย
ให้เด็กได้มีโอกาสตอบสนองความกระตือรือร้น
ความกระหายใคร่รขู้ องตนเอง ซึง่ จะน�ำเด็กไปสูก่ าร
เรียนรูต้ อ่ ไป 4. พัฒนาการด้านสังคม การเล่นท�ำให้
เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นช่วยให้มีโอกาส
ฝึกวิธีการเข้าสังคมเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รู้จักการ
ให้และการรับ รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การอดทน
และเสียสละ นอกจากนั้น การเล่นกับผู้อ่ืนยังสอน
การเป็นผู้น�ำและผู้ตามที่ดี อันเป็นการเตรียมให้
เด็กปรับตัวในสังคมได้ดเี มือ่ เติบโตเป็นผูใ้ หญ่
2. กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2
เพื่อการออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะทาง
ด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับเด็กปฐมวัย
		 ผูว้ จิ ยั ได้นำ� แนวทางการศึกษากระบวนการ
ใช้มโนทัศน์เพื่อการคิดอย่างสร้างสรรค์ ตามกรอบ

136 ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.8 No.1 January-June 2019

แนวความคิดของ (ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา. 2557 :
145) ซึ่งกล่าวถึง การคิดแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วย
จินตนาการที่มีขอบเขตแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน
น�ำมาใช้ในการศึกษา ดังนี้ 1. ประสบปัญหาที่พบ
และมีแนวทางที่ต้องการจะแก้ไขหรือตอบสนอง
2. ประมวลและสร้างมโนทัศน์ระยะแรกเริ่มทาง
การคิดอย่างสร้างสรรค์(ระดับที่1) 3. ก�ำหนดองค์
ประกอบของข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม (แผนผังของ
ความคิด) 4. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลตามองค์
ประกอบที่ก�ำหนด 5. ประมวลและสร้างมโนทัศน์
ระยะที่สอง คิดอย่างเป็นกระบวนการ (ระดับที่ 2)
6. เชื่องโยงนามธรรม ไปสู่รูปธรรม 7. ประเมินผล
การคิดเชิงมโนทัศน์
3. กรอบแนวคิด ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3
เพือ่ ประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ สือ่ การเรียนรูเ้ พือ่
เสริ ม ทั ก ษะทางด้ า นภาษาอั ง กฤษส� ำ หรั บ เด็ ก
ปฐมวัย
		 ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้
และความสนใจของเด็กที่มีต่อสื่อเพื่อน�ำมาใช้ใน
การประเมินของเล่นไม้ ชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(2548 : 82) กล่าวถึงการประเมินการใช้สื่อว่า ควร
พิจารณาจาก 3 ประการ ได้แก่ ผู้สอน เด็ก และสื่อ
เพื่อจะได้ทราบว่าสื่อนั้นช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้มาก
น้อยเพียงใด จะได้น�ำมาปรับปรุงการให้ดียิ่งขึ้น
โดยใช้วิธีการสังเกต ดังนี้ 1.ของเล่นช่วยให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ 2. เด็กชอบของเล่น 3. ของเล่นช่วยให้
เด็กสนใจ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. การสุ ่ ม แบบบั ง เอิ ญ (Accidental
sampling) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน

ภาษาอั ง กฤษและผู ้ ป กครอง จ� ำ นวน 6 คน /
เด็กปฐมวัย จ�ำนวน 10 คน
2. การสุ ่ ม แบบเจาะจง (Purposive
sampling) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ�ำนวน 6 คน
3. การสุ ่ ม แบบบั ง เอิ ญ (Accidental
sampling) จากผู้สอนเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง
จ�ำนวน 40 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื แบบสอบถาม
และแบบสังเกต โดยอาศัยทฤษฏี แนวคิด ศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร Website และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินด้าน
พฤติกรรม รูปแบบของการฝึกทักษะทางด้านต่าง ๆ
ของเด็กปฐมวัย ส�ำหรับเป็นแนวทางการศึกษา
การออกแบบสื่อการเรียนรู้การประเมินตามแบบ
มาตรฐาน ค่าระดับ (Rating Scale) โดยใช้สถิติ
ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า ความถี่
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาลักษณะสื่อการเรียนรู้เพื่อ
เสริ ม ทั ก ษะทางด้ า นภาษาอั ง กฤษส� ำ หรั บ
เด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และผู้ปกครอง
โรงเรี ย นวั ด นางคุ ่ ม อ� ำ เภอท่ า เรื อ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 6 คน พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( x = 4.49, S.D = 0.60) เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ ได้แก่ ประโยชน์ของสือ่ การเรียนรูท้ ี่
ได้รับจากการเล่น ( x = 4.70, S.D. = 0.47)/กลุม่ เป้า

จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จํ า นวน 6 คน
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.49,
S.D = 0.60) เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ
ได้หมายเป็
แก่ ประโยชน์
ของสืย่อโรงเรี
การเรียนวั
ยนรูด้ ทนางคุ
ี่ได้ รับ่มจาก
นเด็กปฐมวั
อ�ำเภอ
ท่าเรืนอ( จัง=หวั4.70,
ดพระนครศรี
อยุธยา จ�่มำเปนวน
10 คน
การเล่
S.D. = 0.47)/กลุ
้ าหมาย
ใ่ นระดั
บมาก
ค่าเฉลี่มย่ อํ( xา เภอ
= 4.35,
เป็ พบว่
นเด็ากโดยรวมอยู
ปฐมวัย โรงเรี
ย นวั
ด นางคุ
เมื่อพิจารณาเป็
รายข้
พบว่า10
ความ
ท่าS.D
เรื อ =จัง0.61)
หวัดพระนครศรี
อยุธนยา
จําอนวน
คิ ด เห็ น ที่ มี ค ่ า เฉลี่ยอยู่ใ นระดับมากที่สุด ได้แ ก่
คน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
พัฒนาการทางด้านร่างกาย ค่าเฉลี่ย ( x = 4.57,
( S.D.=
= 4.35,
S.D = 0.61) เมื่ อ พิ จ ารณ าเป็ น
0.57)
รายข้ อพบว่
ความคิดเห็ น ที่ ม่อีการเรี
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2. าผลการออกแบบสื
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ทักบษะทางด้
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เสริ มทักษะทางด้ านภาษาอังกฤษสําหรับ เด็ก
ปฐมวัย ผู้วิ จัย ได้ ก ารศึก ษากระบวนการใช้
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เด็ ก ปฐมวั ย โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการวิ เ คราะห์
ตามตารางเมตริกสัมพันธ์ โดยเลือกรูปแบบที่มี

ปฐมวัย โดยใช้ ห ลัก เกณฑ์ ในการวิ เคราะห์
ความเหมาะสมมากที
ป แบบที
่ ไ ด้่
ตามตารางเมตริ
กสัมพั่ สนุ ดธ์ พบว่
โดยเลืา อรูกรู
ปแบบที
อั น ดั บ ที่ 1 ได้ แ ก่ รู ป แบบที่ 7 (23 คะแนน)
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อันดับที่ 3 ได้แก่ รูปแบบที่ 9 (21 คะแนน)
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อัน ดับ ที่ 1 ได้ แก่ รู ป แบบที่ 7 (23 คะแนน)
ดันที่ 3 ได้ แก่ รูปแบบที่ 9 (21 คะแนน)
อัน ดับ ทีACADEMIC
่ 1 ได้ แก่ JOURNAL
รู ป แบบทีBANGKOKTHONBURI
่ 7 (23 คะแนน) UNIVERSITY
ดันที่ 3 ได้ แก่ รูปแบบที่ 9 (21 คะแนน)
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่ 10 (22 คะแนน)

ภาพที
ภาพที่ ่ 22 แสดงแบบร่าง จํจ�าำนวน 10 แบบ ระยะที
ระยะที่ ่ 2
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เสริ มทักษะทางด้ านภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
ผลการออกแบบระยะที่ 3 จํานวน 10
3 จ� ำ10นวน
ปฐมวัผลการออกแบบระยะที
ย ผลการออกแบบระยะที
โดยใช้ หลักเกณฑ์ในการวิ
คราะห์
ตาม
่ 3 จํา่ เนวน
แบบ10ในการเลื
อ กรู ป แบบสื
การเรี่ อยการเรี
นรู้ เพื่ อย นรู ้
แบบ ในการเลื
ป่ อแบบสื
สัมปพัแบบสื
นอธ์กรูโดยเลื
อ กรูย นรู
ป แบบที
แบบตารางเมตริ
ในการเลื
อกกรู
่ อ การเรี
้ เพื่ อ ่ มี
เสริเพื
มทั่ อกเสริ
ษะทางด้
า
นภาษาอั
ง
กฤษสํ
า
หรั
บ
ม ทั ก ษะทางด้ า นภาษาอั ง กฤษส�เด็ำกหรั บ
ความเหมาะสมมากที
่สุดงกฤษสํ
พบว่าารูหรัปแบบที
เสริเด็
มทักษะทางด้
านภาษาอั
ก ่ได้
ห ลั กในการวิ
เกณฑ์ ใเคราะห์
นการวิบเตเด็
คราะห์
ปฐมวักยปฐมวั
โดยใช้ย หโดยใช้
ลักเกณฑ์
าม
อันยดัโดยใช้
บ ที่ 1 หได้ลักแก่เกณฑ์
รู มปพัแบบที
่ 8เคราะห์
(27อ กรู
คะแนน)
ปฐมวั
ในการวิ
ตาม
ตามตารางเมตริ
ก
สั
น
ธ์
โดยเลื
ตารางเมตริ ก สัม พัน ธ์ โดยเลื อ กรู ป แบบทีป่แบบ
มี
บ ที่ ก2สัได้ม พัแก่น ธ์รู ปโดยเลื
แบบที
่กรู5 ปา(26
ทีอั่มนีคดัวามเหมาะสมมากที
่สุด อพบว่
รูปคะแนน)
แบบที
ตารางเมตริ
แบบที
่ มี ่ได้
ความเหมาะสมมากที่สุด พบว่า รู ปแบบที่ได้
อัและอั
น ดั บนทีดั่ น1ทีได้
แ ก่แก่รู่สปรูุดปแบบที
คะแนน)
่ 3 ได้
แบบที
(25
คะแนน)
ความเหมาะสมมากที
พบว่า่ ่ 810
รู ป(27
แบบที
่ได้
อันอัดันบดัทีบ่ ที1่ 2ได้ได้แก่แก่รู รูปปแบบที
่
8
(27
คะแนน)
แบบที
่
5
(26
คะแนน)
่อการเรีและ
ยนรู้
อัน ดับ ที่ 1 สรุ
ได้ ปแก่ผลผลการออกแบบสื
รู ป แบบที่ 8 (27 คะแนน)
อันอัดันบดัทีบ่ ที2่ 3ได้ได้แก่
แบบที่ 10่ 5(25
(26คะแนน)
คะแนน)
แก่ รูรูปปแบบที
ษะด้รู ปาแบบที
นภาษาอั
ง(26
กฤษสํ
าหรับเด็ก
อันเพื
ดับ่อทีเสริ
่ 2มสรุได้ทัปกแก่
่
5
คะแนน)
การเรี ย นรู ้
และอันดันที่ 3 ได้ผลผลการออกแบบสื
แก่ รูปแบบที่ 10 (25 ่ อคะแนน)
ปฐมวันทีย่ม3ด้ทัได้
วยทฤษฎี
วิ ศ วกรรมย้
อนรอยใน
และอั
ก่ รูปาแบบที
่ 10 (25
คะแนน)
เพืน่ อดัเสริ
กแษะด้
นภาษาอั
กฤษส�
สรุ ปผลผลการออกแบบสื
่องการเรี
ยำนรูหรั้ บ
หลั
ก
การกระจายหน้
า
ที
่
เ
ชิ
ง
คุ
ณ
ภาพ
(ทรงวุ
สรุ ปผลผลการออกแบบสื
่อการเรี
ยนรู้ ฒิ
เด็ ก ปฐมวั
ย ด้ ว ยทฤษฎี วิ ศ วกรรมย้
อ นรอยใน
เพื่อเสริ มทักษะด้ านภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
เอกวุ
ฒ
งศา.านภาษาอั
2557า ที: ่ เ17)
มาออกแบบ
ชิงกฤษสํ
ง คุนํณาภาพ
เพื่อหลั
เสริกมการกระจายหน้
ทักิ วษะด้
าหรับ(ทรงวุ
เด็ก ฒิ
ปฐมวั
ย
ด้
วยทฤษฎี
ว
ิ
ศ
วกรรมย้
อนรอยใน
เอกวุ
2557ใ น:ว17)
Sketch
design
ะ น�ยำะมาออกแบบ
ที่ อนรอยใน
3 ที่ มี คSketch
วาม
ปฐมวั
ยฒด้วิ งศา.
วยทฤษฎี
ิ ศรวกรรมย้
หลักdesign
การกระจายหน้
า
ที
่
เ
ชิ
ง
คุ
ณ
ภาพ
(ทรงวุ
ฒ
ิ
ในระยะที
วามเหมาะสม
ำ1นวน
จํานวน่ า33ทีที่เรูชิ่มปงีคแบบ
ได้ แก่(ทรงวุ
รูปทีจ�่ ฒ
หลักเหมาะสม
การกระจายหน้
คุณภาพ
ิ คือ
3
รู
ป
แบบ
ได้
แ
ก่
รู
ป
ที
่
1
คื
อ
รู
ป
แบบ
8
รู
ป
ที
่
2
เอกวุ ฒิ ว งศา. 2557 : 17) นํ า มาออกแบบ คือ
รู ป แบบ
8 รู ป ที่ 2 คื: อ17)รู ปนํแบบ
5 และรู ป ที่ 3
เอกวุ
ิ ว งศา.
า มาออกแบบ
รูปฒ
แบบ
5 และรู2557
Sketch
design
ใปนทีร่ 3ะคืยอะรูปทีแบบ
่ 3 ที10่ มี ค ว า ม
คือ รูปdesign
แบบ 10ใ น ร ะ ย ะ ที่ 3 ที่ มี ค ว า ม
Sketch
เหมาะสม จํานวน 3 รู ปแบบ ได้ แก่ รูปที่ 1 คือ
เหมาะสม จํานวน 3 รู ปแบบ ได้ แก่ รูปที่ 1 คือ
รู ป แบบ 8 รู ป ที่ 2 คื อ รู ป แบบ 5 และรู ป ที่ 3
รู ป แบบ 8 รู ป ที่ 2 คื อ รู ป แบบ 5 และรู ป ที่ 3
คือ รูปแบบ 10
คือ รูปแบบ 10

ภาพที
designรูปรูปที่ที1่ 1
ภาพที่ 4่ 4แสดงแบบ
แสดงแบบ Sketch
Sketch design
(รูปแบบที
แบบที่ ่ 8)8)
ภาพที่ 4 แสดงแบบ Sketch design รูปที่ 1
ภาพที่ 4 แสดงแบบ Sketch design รูปที่ 1
(รูปแบบที่ 8)
(รูปแบบที่ 8)

าการยกรุ
มหาวิ
ทยาลัยกรุรงี เทพธนบุรี 167
วารสารวิชาการ วารสารวิ
มหาวิทชยาลั
งเทพธนบุ
139รี 167
วารสารวิ
ทยาลัมิยถกรุนุ งายน
เทพธนบุ
ปี ที่ 8 ฉบัชบาการ
ที- ่ มิ1 ถมหาวิ
มกราคม
2562
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม
ุนายน –2562
ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

ภาพที่ 5 แสดงแบบ Sketch design รูปที่ 2
(รูปแบบที่ 5)
ภาพที่ 5 แสดงแบบ Sketch design รูปที่ 2
ภาพที่ 5่ 5แสดงแบบ
แสดงแบบ Sketch
Sketch design
ภาพที
designรูปรูปทีที่ 2่ 2
(รู(รูปปแบบที
แบบที่ ่ 5)5)
(รูปแบบที่ 5)

ภาพที่ 6 แสดงแบบ Sketch design รูปที่ 3
(รูปแบบที่ 5)
ภาพที่ 6 แสดงแบบ Sketch design รูปที่ 3
ผลการศึ กSketch
ษาการออกแบบสื
ภาพที่ 6่ 6แสดงแบบ
แสดงแบบ
Sketch
design
ภาพที
designรูปรูปทีที่ 3่ อ3การ
(รู(รูปปแบบที
่
5)
แบบที
่ ่ 5)5) านภาษาอังกฤษ
เรี ยนรู้ เพื่อเสริ(รูมปทัแบบที
กษะทางด้
สําหรับเด็กปฐมวัย โดยสอบถามผู้เชี่ยวชาญ
ผลการศึ
กษาการออกแบบสื
่อการเรี
ยนรู้
ผลการศึ
ก ษาการออกแบบสื
่ อ การ
ทางด้
า
นการเรี
ย
นการสอนภาษาอั
ง
กฤษ
ก ษาการออกแบบสื
การบและ
เสริ้ เพืมผลการศึ
ก ษะทางด้
า นภาษาอั
ง กฤษส�ง่ อำกฤษ
หรั
เรีเพืย่ อนรู
่อทัเสริ
มทักษะทางด้
านภาษาอั
้ เชี
วโดยสอบถามผู
ช มาทัญกษะทางด้
ท า ง้เด้ชี่ยาวชาญทางด้
ก า ร อ อางนการ
กแบบ
เรีเด็ยกผูนรู
้ เพื่ ย่อย เสริ
านนภาษาอั
กฤษ
ปฐมวั
สําหรับเด็กปฐมวัย โดยสอบถามผู้เชี่ยวชาญ
ผลิบตเด็ภัณ
ฑ์อตุ สาหกรรม
จํานวน
ดังนี ้
นการสอนภาษาอั
กฤษ และผู
้เชี่ย้ เ6วชาญทาง
สํเรีายหรั
กปฐมวั
ย งโดยสอบถามผู
ชีคน
่ยวชาญ
ทางด้
า
นการเรี
ย
นการสอนภาษาอั
ง
กฤษ
และ
ด้านการออกแบบผลิ
ตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จ�ำนวน
ทางด้
านการเรี ยนการสอนภาษาอั
งกฤษ
และ
ผู6้ คน
เชี่ ยดัวงนีช้ า ญ ท า ง ด้ า น ก า ร อ อ ก แ บ บ
ผู้ เชี่ ย ว ช า ญ ท า ง ด้ า น ก า ร อ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม จํานวน 6 คน ดังนี ้
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม จํานวน 6 คน ดังนี ้

พบว่ า รู ป แบบที่ 1 โดยรวมอยู่ ใ น
ระดั บ มาก ( = 4.43, S.D. = 0.49) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าความคิดเห็นที่ มี
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ด้ า น
ภาพที่ 7ย แสดงแบบสื
การเรี=ย0.51)
นรู้ รูปแบบที่ 1
ความปลอดภั
( = 4.50, ่อS.D.

ผลการศึ ก ษาการออกแบบสื่ อ การ
เรี ยนรู้ เพื่อเสริ มทักษะทางด้ านภาษาอังกฤษ
พบว่ า รู ป แบบที่ 3 โดยรวมอยู่ ใ น
สําหรัระบดัเด็บกมปฐมวั
ย โดยมี
รูปแบบผลิ
ต0.43)
ภัณ ฑ์เมื่ อ
าก
(
=
4.25,
S.D.
=
พบว่ า รู ป แบบที่ 3 โดยรวมอยู่ ใ น
พบว่
าปรูแบบ
ปแบบที
โดยรวมอยู
ใ่ แบบที
นระดับดมาก
า รูจะพบว่
ป่ 3แบบที
โดยรวมอยู
ทัง้ หมด
3ดั บรูพบว่
า่ า3รูความคิ
ปS.D.
่ เห็1 นมี่ ใทีนเมื่ มี ่ อ
พิระ
จารณาเป็
นรายข้
อ พบว่
ม
าก
(
=
4.25,
=
0.43)
( x =ระ4.25,
=(0.43)
เมื่อพิจS.D.
ารณาเป็
นรายข้เมื
อ ่อ
ดัเฉลี
บ มS.D.
าก
= 4.25,
=ก่ 0.43)
ค่
า
่
ย
อยู
่
ใ
นระดั
บ
มาก
ได้
แ
ด้
า
นความ
=บ0.50)
ความเหมาะสมมาก
จารณาเป็
อ4.55,
พบว่
ความคิ
ด เห็ น ที่ มี
พบว่าพิความคิ
ดเห็นนรายข้
ที่ม(ีค่า=เฉลี
่ยอยู่S.D.
ใานระดั
มาก
พิปลอดภั
จารณาเป็
นรายข้
อ
พบว่
า
ความคิ
ด
เห็
น ที่ มี
ย่ ย( อยู=่ ใ นระดั
4.33,
S.D.4.33,
= 0.49)
ได้แก่ ด้ค่าานความปลอดภั
ย ( xบ=มาก
S.D.แ ก่= 0.49)
เฉลี
ได้
ด้
า
นความ
รูปแบบที
่ผลการศึ
2่ ยมีผลการศึ
ความเหมาะสมมาก
4.42,
ค่ า เฉลี
อยู
่ ใ นระดักบษาการออกแบบสื
มาก ได้ แ (ก่ ด้=า นความ
่ อ การ
การเรียนรู
้
ปลอดภัย (กษาการออกแบบสื
= 4.33, S.D. =่อ0.49)
ปลอดภั
ย
(
=
4.33,
S.D.
=
0.49)
่อเสริ
ษะทางด้
นภาษาอั
งบกฤษ
เพื่ อเรีเสริ
ทั้ เกพืษะทางด้
S.D.
=ยนรูม0.49)
แลมะรูทัากปนภาษาอั
บ ทีงา่ กฤษส�
3 มี คำหรัวาม
ผลการศึ
กแบ
ษาการออกแบบสื
่ อ การ
ผลการศึ
เด็ กสํปฐมวั
โดยมี
รู ปกแบบผลิ
ฑ์ ทั้ ง หมด
าหรับยเด็
กปฐมวั
ยษาการออกแบบสื
โดยมีตรูภัปณ
แบบผลิ
ต่ อภัการ
ณ ฑ์
เรี ยนรู
้ เพื่อเสริ
ทั=กษะทางด้
านภาษาอั
งกฤษ
เหมาะสมมาก
(ปมกแบบที
4.25,
S.D.
= 0.43)
3 รูปเรีทัแบบ
า
รู
่
1
มี
ค
วามเหมาะสม
ยง้ หมด
นรู้จะพบว่
เพื่อ3เสริ
ม
ทั
ษะทางด้
า
นภาษาอั
ง
กฤษ
รู ป แบบ จะพบว่ า รู ป แบบที่ 1 มี
สํ
า
หรั
บ
เด็
กปฐมวั
ย โดยมี
รูป แบบผลิ
ตภัฑ์ณ ฑ์
x
มาก
(
=
4.55,
S.D.
=ปย0.50)
รูปแบบที
่ 2 มีคตแวาม
บเด็กปฐมวั
โดยมี
ู ปเแบบผลิ
ณ
ผู้วิจสํความเหมาะสมมาก
ัยาจึหรังสามารถสรุ
ผลการวิ
คราะห์
( = ร4.55,
S.D. =ภับบ
0.50)
ง้ หมด3 (รู3xปรูแบบ
จะพบว่
รู ป แบบที
เหมาะสมมาก
=ป แบบ
4.42,
S.D. า=รูา0.49)
และ
ทัรูปงทั้ แบบที
หมด
จะพบว่
ป แบบที
่ 4.42,
1 มี่ 1 มี
่
2
มี
ค
วามเหมาะสมมาก
(
=
ประเมิ
นได้่ 3วมี่าคอัวามเหมาะสมมาก
นดับที่ 1( ได้(=แ4.55,
ก่= รู4.55,
ป( แบบที
่ 10.50)
รูปแบบที
4.25,
x =S.D.
ความเหมาะสมมาก
=มี0.50)
ความเหมาะสมมาก
S.D.
=
= 0.49)ผู ้ วแิ จลั ย จึะงรูสามารถสรุ
ป แ บ บ ที่ ป3ผลการ
มี ค ว า ม
S.D.S.D.
=ปแบบที
0.43)
รู
่
2
มี
ค
วามเหมาะสมมาก
= 4.42,
ความเหมาะสมจะนํ
า
ไปผลิ
ต
ต้
น
แบบสื
รูเหปแบบที
( (่อ=การ
4.42,
ม าแะบบประเมิ
ส่ 2มมีมความเหมาะสมมาก
า กน ได้( ว ่ า=อั 4.25,
วิ เ คราะห์
น ดั บ ที่S.D.
1 ได้=แ ก่0.43)
S.D. =0.49)
0.49)แ ลแะลรูะปรูแปบแบบทีบ่ 3ที่ มี3คมีวคา มว า ม
มีงคสามารถสรุ
วามเหมาะสมจะน�
ำไปผลิเตคราะห์
ต้นงแบบ
เรีรูปยแบบที
นรูS.D.
มทักษะทางด้
านภาษาอั
กฤษแบบ
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=
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ม ามทักก(ษะทางด้
= 4.25,
S.D. ง=กฤษ
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สือ่ การเรี
าแนภาษาอั
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น
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น
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บ
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1
ได้
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ป
แบบที
่ 1 มี
สํส�าำหรัหรัผู้บบวผูเด็ิจเด็้ วัยิกจกจึปฐมวั
ย
ัยปฐมวั
จึ
ง
สามารถสรุ
ป
ผลการวิ
เ
คราะห์
ย
ง สามารถสรุ ป ผลการวิเคราะห์ แ บบแ บบ
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ภาพที่ 7 แสดงแบบสื่อการเรี ยนรู้ รูปแบบที่ 1
ภาพที่ พบว่
7 แสดงแบบสื
่อการเรี
นรู้ รูปแบบที่ ใ่ น1
า รู ป แบบที
่ 1 ยโดยรวมอยู
ภาพที่ 7 แสดงแบบสื่อการเรียนรู้ รูปแบบที่ 1

ระ ดั บ ม าก ( = 4.43, S.D. = 0.49) เมื่ อ
พบว่ า รู ป แบบที่ 1 โดยรวมอยู่ ใ น
พบว่
รู ป อแบบที
โดยรวมอยู
พบว่
รูปาแบบที
่ พบว่
1 โดยรวมอยู
ใ่ นระดั
พิ จารณาเป็านรายข้
า่ 1ความคิ
ด เห็บนมาก
ที่ ใ่ มนี
ระ
ดั
บ
ม
าก
(
=
4.43,
S.D.
=
0.49)
เมือ ่ อ
(ค่xระ
S.D.
เมื่อพิS.D.
จ่ สารณาเป็
นรายข้
ดั4.43,
บ่ ยมอยู
าก
(= 0.49)
= บ4.43,
่อ
า=เฉลี
่ ใ นระดั
มากที
ุ ด=ได้0.49)
แก่
ด้เมืาน
พิพิจจาารณาเป็
ารณาเป็
นรายข้
พบว่
าความคิ
ดเห็เห็นส่นทีดุ ที่ ม่ มี ี
พบว่
ความคิดเห็นรายข้
นทีม่ คี า่ อเฉลี
ย่ อยู
ใ่ ความคิ
นระดับดมากที
พบว่
าS.D.
ความปลอดภั
ย ( =อ4.50,
= 0.51)
เฉลี
อยู
นระดับบมากที
มากที
แก่
ได้ค่ค่แาา เฉลี
ก่ ด้่ ่ยยาอยู
นความปลอดภั
ย่ ส่ สุ(ดุ ดxได้ได้
=แก่
4.50,
่ ใ่ ในระดั
ด้ด้านาน
S.D.
= 0.51)
ความปลอดภั
4.50,S.D.
S.D.==0.51)
0.51)
ความปลอดภัยย (( ==4.50,

ภาพที่ 8 แสดงแบบสื่อการเรียนรู้ รูปแบบที่ 2

พบว่ า รู ป แบบที่ 2 โดยรวมอยู่ ใ น
ภาพที่ 8 แสดงแบบสื่อการเรี ยนรู้ รูปแบบที่ 2
ระดั บ มาก ( = 4.40, S.D. = 0.49) เมื่ อ
ภาพที่ 8 แสดงแบบสื่อการเรียนรู้ รูปแบบที่ 2
ภาพที่ 8 แสดงแบบสื
แสดงแบบสื่อ่อการเรี
การเรียยนรูนรู้ รู้ ปรูปแบบที
พิจารณาเป็ นรายข้
าความคิ
ดเห็นทีแบบที
่ มี ่ ใ่ น2่ 2
พบว่ าอ พบว่
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มากที=่ ส0.49)
ุ ด ได้ แก่ ด้ าน

ความเหมาะสมจะนําไปผลิตต้ นแบบสื่อการ
ประเมิ
รู ปแบบที
ประเมิ
นได้นได้
ว่าวอั่านอัดันบดัทีบ่ 1ที่ได้1 แได้ก่แรูก่ปแบบที
่ 1 มี่ 1 มี
เรี ยนรู้ เพื่อเสริ มทักษะทางด้ านภาษาอังกฤษ
ความเหมาะสมจะนํ
าไปผลิ
นแบบสื
่อการ
ความเหมาะสมจะนํ
าไปผลิ
ตต้ตนต้แบบสื
่อการ
สําหรับเด็กปฐมวัย
เรี ยเรีนรู
้ เพื้ เ่อพืเสริ
มทัมกทัษะทางด้
านภาษาอั
งกฤษ
ยนรู
่อเสริ
กษะทางด้
านภาษาอั
งกฤษ
สําสํหรั
บเด็บเด็
กปฐมวั
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าหรั
กปฐมวั

ได้พิแจก่ารณาเป็
ด้ า นความปลอดภั
( x =ดดเห็
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ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ได้ แก่ ด้ าน
ความปลอดภัยย (( ==4.50,
ความปลอดภั
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ภาพที่ ่ 99 แสดงแบบสื
แสดงแบบสื่อ่อการเรี
่ 3่ 3
ภาพที
การเรียยนรูนรู้ รู้ ปรูแบบที
ปแบบที

ภาพที่ 9 แสดงแบบสื่อการเรียนรู้ รูปแบบที่ 3

ภาพที่ 9 แสดงแบบสื่อการเรี ยนรู้ รูปแบบที่ 3
ภาพที่ 9 แสดงแบบสื่อการเรี ยนรู้ รูปแบบที่ 3

ภาพที่ 10 รูปแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะ
ภาพที
่ ทางด้
10 ่ รู10าปนภาษาอั
แบบสื
่องการเรี
ยำนรู
พื่อ้ เเสริ
มม
กฤษส�
หรัย้บเนรู
ภาพที
รูปแบบสื
่อการเรี
พื่อเสริ
เด็กาปฐมวั
ย งกฤษสําหรับ
ทักษะทางด้
นภาษาอั

ทัภาพที
กษะทางด้
งกฤษสํยนรูาหรั้ เพืบ่อเสริม
่ 10่ 10ารูปนภาษาอั
่อการเรี
ภาพที
รูแบบสื
ปเด็แบบสื
่อการเรี
ยนรู้เพื่อเสริ ม
ก
ปฐมวั
ย
ทักทัษะทางด้
นภาษาอั
าหรัาบหรับ
เด็กาปฐมวั
ย งกฤษสํ
กษะทางด้
านภาษาอั
งกฤษสํ
เด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัย

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
สือ่ การเรียนรูเ้ พือ่ เสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้สอน เด็กปฐมวัยและ
ผู ้ ป กครอง โรงเรี ย นวั ด นางคุ ่ ม อ� ำ เภอท่ า เรื อ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 40 คน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 อายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด
จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 ส่วนใหญ่
มีสถานภาพสมรส จ�ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ
60.00 ส่วนใหญ่จบการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี
จ�ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีรายได้
ระหว่าง 15,001–20,000 บาท จ�ำนวน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 37.50 และส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครอง
จ�ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50
และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้
เพื่ อ เสริ ม ทั ก ษะทางด้ า นภาษาอั ง กฤษส� ำ หรั บ
เด็กปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.13,
S.D = 0.76) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า
ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ามารถดึ ง ดู ด ความสนใจให้ เ ด็ ก มา
เรียนรู้ ( x = 4.35, S.D. = 0.66)
การอภิปรายผล
1. ผลการศึ ก ษาลั ก ษณะสื่ อ การเรี ย นรู ้
เพื่ อ เสริ ม ทั ก ษะทางด้ า นภาษาอั ง กฤษ ส� ำ หรั บ
เด็ ก ปฐมวั ย พบว่ า โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
( x = 4.49, S.D. = 0.60) ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ (ปาณรดา อภิรัตนวงศ์. 2554) พบว่า
เด็กส่วนใหญ่ชอบดูการ์ตูนที่มีฉากการ์ตูนที่สดใส
เสียงประกอบทีเ่ ป็นเสียงเพลงและดนตรีเป็นจังหวะ
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ท�ำนองเร็วเร้าใจและลักษณะรูปแบบตัวการ์ตูนที่
เด็กชอบเป็นแบบลอกของจริง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้
ประเมินสื่อ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยรวมและเป็น
รายด้านทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก
2. การออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริม
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับเด็กปฐมวัย พบ
ว่ า รู ป แบบที่ 1 โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
( x = 4.55, S.D. = 0.50) มีความเหมาะสมจะน�ำ
ไปผลิ ต ต้ น แบบสื่ อ การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ เสริ ม ทั ก ษะ
ทางด้ า นภาษาอั ง กฤษส� ำ หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ซึ่ ง
สอดคล้องผลการวิจัยของ (สุรนาท สร้อยจู. 2557)
พบว่า เด็กออทิสติช่วงอายุ 3-5 ปี จ�ำนวน 10 คน
มี ก ารตอบสนองต่ อ ของเล่ น เด็ ก มี ก ารสั ม ผั ส
และประสานการเคลื่อนไหวมือกับการมองเห็น
มีการเรียนรู้ในเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง จากการ
สัมผัสรูปร่างรูปทรงของของเล่น ท�ำให้เด็กออทิสติก
เกิ ด ความสนใจและมี ส มาธิ ใ นการเล่ น ของเล่ น
ได้ น านขึ้ น มี ค วามเข้ า ใจสู ง ขึ้ น กว่ า ก่ อ นได้ รั บ
การเสริมสร้างและการเรียนรู้จากการเล่น ของเล่น
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะในเรื่อง เส้น สี รูปร่าง
รูปทรง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ P<.05
3. การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ
การเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับเด็กปฐมวัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( x = 4.13, S.D = 0.76) ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ (วัลชูรีย์ นาคสนิท. 2557) พบว่า
ของเล่นชุดพยัญชนะภาษาไทยส�ำหรับเด็กก่อน
วัยเรียนสามารถเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ
เด็กเกิดความสนใจและมีการเรียนรู้เรื่องพยัญชนะ
ภาษาไทยเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง เด็ ก สามารถเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งสี
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รูปร่าง รูปทรง ขนาด ได้ฝึกการเข้าสังคม มีจิตนา
การและความคิดสร้างสรรค์ อ่านและเข้าใจภาพ
และสั ญ ลั ก ษณ์ ไ ด้ ซึ่ ง เด็ ก สามารถเล่ น ของเล่ น
ชุดพยัญชนะภาษาไทยควบคู่ไปกับการปลูกฝัง
การเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งพยั ญ ชนะภาษาไทยด้ ว ยความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ผลทดสอบความพึงพอใจ
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด
ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากปัจจุบนั สือ่ การเรียนรู้
ที่เสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในด้านต่าง ๆ มี
เพิ่มมากขึ้นและเด็กปฐมวัยในยุค 4.0 หันไปสนใจ
เรื่องเทคโนโลยีสารเทศ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนทาง
ด้านภาษาในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือ ฯลฯ การ
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการและมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ท�ำให้เด็กมีความสุข สนุกกับสื่อการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ทักษะที่ จะใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มในสังคมและยังท�ำให้เด็ก
ได้เรียนรู้โลกกว้าง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. เพิ่มลวดลายในการท�ำสื่อการเรียนรู้
เพื่อเสริมทักษะภาษาต่าง ๆ จะสามารถช่วยเพิ่ม
มูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์
2. ควรเพิม่ ด้านการออกแบบสือ่ การเรียนรู้
เพือ่ เสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ควรค�ำนึงถึง
เรื่องรูปทรง ขนาด และสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ความสะดวกในการผลิตทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั การน�ำไปใช้งาน
3. ควรมี ก ารท� ำ สื่ อ ที่ จ ะช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง
การเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น โดย
การท� ำ ให้ เ กิ ด เสี ย ง หรื อ การใช้ พื้ น ผิ ว สั ม ผั ส ที่
แตกต่างกัน เพือ่ สร้างความสนใจของเด็กและท�ำให้
เด็กสามารถจดจ�ำลักษณะรูปแบบได้
4. ควรมีการใช้เ ทคนิคและวิธีการสอน
ที่จะช่วยให้เด็กเกิดความสนใจที่อยากจะเรียนรู้
เพื่อจะท�ำให้เด็กได้ใช้สอื่ การเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ มุง่ ศึกษาปัจจัยเหตุและผลของการรวมตัวกันของระบบการผลิตแบบลีนและ
ระบบซิกส์ซิกม่าที่ส่งผลกระทบต่อการได้เปรียบเชิงการแข่งขันกันในระดับองค์กรของอุตสาหกรรมการ
ประกอบรถยนต์และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศไทย โดยท�ำการศึกษาอิทธิพล
ของปัจจัยที่มีเหตุ และผลของการรวมระบบลีนซิกส์ซิกม่าของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ภาย
ประเทศไทยและอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายประเทศไทย เพื่อประมวลสาระ สรุปแนวทาง
การรวมระบบลี นซิกส์ซิกม่าที่ส ่ง ผลกระทบต่อ การได้เ ปรียบเชิงการแข่งกันขององค์กรในกลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมการยานยนต์ภายประเทศไทยและศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ภายในประเทศไทย งานวิจยั นีใ้ ช้แนวคิด Lean Six Sigma ในการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้วธิ พี ลวัต
ของระบบจําลองสถานการณ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกระบวนการให้บริการ จากงานวิจัยในครั้งนี้ปัจจัย
ด้านการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน โดยภาพรวมความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก ( x = 3.82, S .D. = 0.68)
ซึ่งสามารถแจกแจงรายละเอียดแต่ละด้าน ฯลฯ
ปัจจัยที่จับต้องได้ โดยภาพรวม ความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก ( x = 3.71, S .D. = 0.65) พิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.71, S .D. = 0.65) รองลงมาคือ
ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ( x = 3.68, S .D. = 0.75) และด้านการผูกขาดตามกฎหมาย ( x = 3.62, S .D.
= 0.78) และปัจจัยที่จับต้องไม่ได้ โดยภาพรวม ความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก ( x = 3.79, S .D. = 0.63)
พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ที ม งาน มี ค ่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( x = 3.89, S .D. = 0.74) รองลงมาคื อ
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ตราสินค้า ( x = 3.89, S .D. = 0.69) เน้นถึงลูกค้า ( x = 3.81, S .D. = 0.78) กระบวนการธุรกิจ
( x= 3.79, S .D. = 0.75) วัฒนธรรมขององค์กร ( x = 3.74, S .D. = 0.82) ความเป็นผู้น�ำ ( x = 3.74, S .D.
= 0.74) และความรู้และทักษะโดยปริยาย ( x = 3.68, S .D. = 0.73) ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: ลีน, ซิก ซิ๊กม่า, การได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
ABSTRACT
Hence, the purpose of this study is to study the causes and effects of the integration of
lean manufacturing and the Six Sigma systems that effect to the competitive advantage at the
enterprise level of the automotive assembly industrial. Manufacturing of automotive parts in
Thailand. The effect of causal factors was investigated. Effects of Lean Six Sigma Integration of
Automotive Industry Firms in Thailand and Automotive Parts Manufacturing Industry in Thailand.
To process Summary of the Lean Six Sigma integration approach that affects the competitiveness
of organizations in the automotive industry in Thailand and study the relationship structure of
automotive industry in Thailand. This research utilizes Lean Six Sigma concepts to improve the
process by dynamically simulating the situation system to study the behavior of the service process.
The purpose of this research is to investigate the causes and effects of the combination of lean
and six sigma systems that affect the competitive advantage of the automotive parts industry in
Thailand. Swimming the factors that create the competitive advantage. Overall, the importance
is at a high level ( x = 3.82, S .D. = 0.68) this can be detailed on each side.
The focus is on the importance ( x = 3.71, S .D. = 0.65) Second, the licensing ( x = 3.71,
S .D. = 0.65) and the legal monopoly ( x = 3.71, S .D. = 0.65) considering that the team had
the highest average ( x = 3.68, S .D. = 0.75) and about legal monopoly was ( x = 3.62, S .D.
= 0.78) also in the focus can’t touchable was ( x = 3.79, S .D. = 0.63) after we focus at team that
was average of average at ( x = 3.89, S .D. = 0.74), followed by the brand ( x = 3.89, S .D. =
0.69), include customer ( x = 3.81, S .D. = 0.78), business process ( x = 3.79, S .D. = 0.75),
organizational culture ( x = 3.74, S .D. = 0.82), leadership ( x = 3.68, S .D. = 0.73) respectively.
Keywords: Lean, Six Sigma, Competitive Advantage
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บทน�ำ
อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์นับเป็น
อุตสาหกรรมหนึ่งที่บทบาทที่ส�ำคัญต่อความเจริญ
ทางด้ า นเศรษฐ์ กิ จ โลกและสั ง คมของโลก
อุตสาหกรรมยานยนต์ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 1890 โดย
มีประเทศอเมริกาเป็นผู้น�ำทางด้านอุตสาหกรรม
ยานยนต์การประกอบรถยนต์ โดยรวมมีรถยนต์
32,028,500 คั น ทั่ ว โลก โดยที่ 90% เป็ น การ
ประกอบจากโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเท
สหรัฐอเมริกา จนถึงปี 1929 ก่อนทีอ่ ตุ สาหกรรมการ
ประกอบรถยนต์ในอเมริกาจะตกต�่ำ (Thomas B.
Jeffery, 1916) และในปี 1994 ประเทศญี่ปุ่นได้
กลับขึ้นมาเป็นผู้น�ำอุตสาหกรรมยานยนต์ทางด้าน
อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ (Thomas B.
Jeffery, 1916) จากรายงานประจ�ำปีการผลิต
รถยนต์ จ ากโรงงานอุ ต สาหกรรมการประกอบ
รถยนต์ ทั่ ว โลกปี ค.ศ.2014 คาดการณ์ ว ่ า
อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์และอุตสาหกรรม
การผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์จะมีแนวโน้มการผลิตและ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยการขยายตัวมากที่สุดคือ
ในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีอัตราการ
ขยายตั ว อยู ่ ที่ 2.6% (World motor vehicle

production by type and economic area, onica.
net (21 July 2014) ดังแสดงในเห็นในภาพที่ 1
โครงสร้างของจ�ำนวนโรงงานในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ทขี่ นึ้ ทะเบียนกรมโรงงาน การผลิตรถยนต์จาก
โรงงานอุตสหกรรมการประกอบรถยนต์ภายใน
ประเทศ จากการที่ภาครัฐบาลประเทศไทยได้เข้า
มามีบทบาทในการส่ง เสริมอุตสาหกรรมยานยนต์
ภายประเทศโดยเริม่ ให้มกี ารส่งเสริมการลงทุน โดย
การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์
และอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ขนึ้ ในประเทศขึน้
ในปี พ.ศ. 2504 จ�ำนวนของโรงงานอุตสาหกรรม
ยานยนต์ทขี่ นึ้ ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ภายในประเทศมีทั้งหมด 2,242 โรงงาน คิดเป็น
100% มีโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดใหญ่
(LSEs) ทั้งหมด 82 โรงงาน คิดเป็น 4% และมี
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาด
ย่อม (SMEs) ทั้งหมด 2,160 โรงงาน คิดเป็น 96%
โดยการขยายตัวของอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดโรงงานการผลิตชิ้นส่วน
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ขึ้ น เป็ น จ� ำ นวนมากและ
สามารถผลิตชิ้นส่วนได้มากแบบมากชนิด (ธนนัน
แก้วประการ, 2543)
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ภาพที่ 1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศไทย.
ภาพที
่ 1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศไทย.
ที่มา (สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย The Auto Parts Manufacturing Associations, 2014)
ที่มา (สมาคมผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ไทย The Auto Parts Manufacturing Associations, 2014)
และจากการทบทวนวรรณกรรมเรือ่ งระบบลีน ระบบซิก ซิก๊ ม่า ซึง่ ทางผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การสรุปไว้ในตารางที่ 1

และจากการทบทวนวรรณกรรมเรื่ องระบบลีน ระบบซิก ซิ๊กม่า ซึง่ ทางผู้วิจยั ได้ ทําการสรุปไว้
ตารางที่ 1่ 1ความเหมือนและแตกต่างระหว่าง Lean, Six. ที่มา: จากการทบทวนวรรณกรรม
ในตารางที
Lean

Six Sigma

ประสิทธิภาพ

บุญวรรษมา
เลิศ เอี๊ยแสงปลั
วพร (2540)
่ง (2545)
นราศรี ถาวรกุล (2545)
พัชรินทร์ อุ่นเอมใจ และ
วรรษมา แสงปลัง่ (2545)
วิทยา สุหฤทดำ�รง (2548).
พัชรินทร์ อุน่ เอมใจ และ
วิทยา สุหฤทดํารง (2548).

X X X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

แรงจูงใจ

X

ส่งเสริ มตราสินส่ค้งาเสริมตราสินค้า

X

ประสิทธิภาพ

แรงจูงใจ

X

ดต้นทุน
การประหยัดต้ นการประหยั
ทุน

X

Six Sigma

ตัวขับเคลื่อน ตัวขับเคลื่อน

นราศรี ถาวรกุล (2545)

X

เน้ นถึงลูกค้ า เน้นถึงลูกค้า

บุญเลิศ เอี๊ยวพร (2540)

องค์กรและกระบวนการ
องค์กรและกระบวนการ

Lean

การจัดการข้ อมูการจั
ล ดการข้อมูล

แหล่งทรัพยากร
แหล่งทรัพยากร
ระบบการผลิต
ระบบการผลิต
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
โครงข่ายซัพพลายเออร์
โครงข่ายซัพพลายเออร์

ตารางที่ 1 ความเหมือนและแตกต่างระหว่าง Lean, Six. ที่มา: จากการทบทวนวรรณกรรม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาปัจจัย
เหตุและผลของการรวมตัวกันของระบบการผลิต
แบบลีนและระบบซิกส์ซกิ ม่าทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันกันในระดับองค์กรของ
อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์และอุตสาหกรรม
การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศไทย โดย
มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีเหตุ
และผลของการรวมระบบลี น ซิ ก ส์ ซิ ก ม่ า ของ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ภายประเทศไทย
และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภาย
ประเทศไทย
2. เพื่อประมวลสาระ สรุปแนวทางการ
รวมระบบลีนซิกส์ซิกม่าที่ส่งผลกระทบต่อการได้
เปรี ย บเชิ ง การแข่ ง กั น ขององค์ ก รในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมการยานยนต์ภายประเทศไทย
3. เพือ่ ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศไทย
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากกรอบแนวคิดงานวิจัยปัจจัยของลีน
และซิก ซิก๊ ม่าทีม่ ผี ลต่อการสร้างความได้เปรียบใน
เชิงการแข่งขันและผลก�ำไรของธุรกิจอุตสาหกรรม
ยานยนต์นั้นได้มุ่งเน้นทางด้านการสร้างความได้
เปรียบในการแข่งขันที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้
ซึง่ ส่งผลต่อตัวแปรแทรกซ้อนทางด้านประสิทธิภาพ
ในกระบวนการ ซึ่งสามารถเขียนเป็นโมเดลแสดง

ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดในลักษณะเป็น
โครงสร้าง จากกรอบความคิดเชิงทฤษฏีนี้ อาจจะ
ไม่สามารถน�ำตัวแปรทั้งหมดมาศึกษาได้ งานวิจัย
นี้จึงเลือกบางตัวแปรเข้ามาศึกษา (ด้วยเหตุผลเชิง
วิชาการ) ท�ำให้ลดจ�ำนวนตัวแปรจากกรอบความ
คิดเชิงทฤษฏีเหลือเพียงตัวแปรที่จะศึกษาจริงๆ
ซึ่งก็คือ กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual
Framework) ดังนั้น กรอบแนวคิดในการวิจัยจะ
ท�ำให้มองเห็นภาพรวมงานวิจัยได้ชัดเจน และ
มองเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
กรอบแนวคิ ด แสดงดั ง นี้ ดั ง ในภาพที่ 2 (กรอบ
แนวคิดในงานวิจัย)
ข้อสมมุติฐาน
การศึกษาเรือ่ งการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน ประสิทธิภาพ และการบวนการผลิต
ทีม่ ผี ลต่อ Lean Six Sigma มีสมมุตฐิ านมีการศึกษา
ดังนี้
สมมุติฐานข้อที่ 1: ปัจจัยด้านการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
สมมุตฐิ านข้อที่ 2: ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean Six Sigma
สมมุตฐิ านข้อที่ 3: ปัจจัยด้านกระบวนการ
ผลิตมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean Six Sigma
สมมติฐานข้อที่ 4: ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean Si Sigma

สม มุ ติ ฐ าน ข้ อที่ 3: ปั จจั ย ด้ าน
กระบวนการผลิตมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
Lean Six Sigma
ตัตัววแปรต้
แปรต้นน
การสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่ งขัน
จับต้ องได้
-สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
-การอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ
-การผูกขาดตามกฎหมาย
จับต้ องไม่ ได้
-ตราสินค้ า
-ความเป็ นผู้นํา
-ความรู้และทักษะโดยปริยาย
-ทีมงาน
-วัฒนธรรมขององค์กร
-กระบวนการธุรกิจ
-เน้ นถึงลูกค้ า

ส ม ม ติ ฐาน ข้ อ ที่ 4: ปั จจั ย ด้ าน
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี อิท ธิ พ ลทางตรงเชิ งบวกต่อ
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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ตัวตัแปรแทรกซ้
อนอน
วแปรแทรกซ้
ประสิทธิภาพ
-การประหยัดต้ นทุน,
-แรงจูงใจ,
-ส่งเสริ มตราสินค้ า
-การปรับนโยบาย

ตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม
Lran Six Sigma
-การลดความสูญเปล่า
-ความรวดเร็วในการแก้ ไขปั ญหา
-ประสิทธิภาพในการแก้ ไขปั ญหา

ตัวแปรผสม

กระบวนการการผลิต
-แผนผังแบบเซลลูลาร์
-โครงข่ายซัพพลายเออร์
-การจัดการข้ อมูลการผลิต
-ระบบดึงและคัมบัง
-การจัดการเชิงรุก
-ขนาดล๊ อต
-การตั ้งเครื่ อง
-ระดับการผลิตคงที่
-ระดับคุณภาพ
-การซ่อมบํารุงโดยรวม

ภาพที่ 2่ 2กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิ
จัยของลี
นและซิ
ลต่อการสร้
างความได้
เปรี ยงบในเชิ
ภาพที
ดวิดจวิัยจเรืยั ่อเรืงปั่ อจงปัจัยจของลี
นและซิ
ก ซิ๊กกม่ซิาก๊ทีม่่มีผาทีลต่่มอีผการสร้
างความได้
เปรียบในเชิ
การ ง
การแข่
นและผลกํ
าไรของธุ
อุตสาหกรรมยานยนต์
แข่งขันงขัและผลก�
ำไรของธุ
รกิจรอุกิตจสาหกรรมยานยนต์
การดําเนินการวิจัย
า ก งจาัยน วิ จั ย เรื อ ง ปั จ จั ย เรื่ อ ง
การด�ำเนินจการวิ
ั ย เรื อนงปัและซิ
จ จั ย เรืก ่ อซิงการศึ
การศึกจากงานวิ
ษาปั จจัยจของลี
๊กม่าทีก่มษา
ี ผล
ปัต่จจัอยการสร้
ของลีนาและซิ
ก ซิก๊ ม่เปรี
าทีม่ ยผี บในเชิ
ลต่อการสร้
างความ
งความได้
งการแข่
งขัน
ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและผลก�ำไรของธุรกิจ
และผลกําไรของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมยานยนต์ กรณีศกึ ษาอุตสาหกรรมยาน
กรณี
ศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์
ในประเทศ
ยนต์
ในประเทศไทยนี
้ ในการศึกษาในครั
้งนี้ ผู้วิจัย
นี ้ จในัยผสมผสานกั
ก ารศึ ก ษนาใน
ค รั ง้จัยนีเชิ้ ผูง้ คุวิณจั ภาพ
ย ได้
ได้ไทศึกยษาวิ
ทั้งการวิ
ศึ ก ษาวิ
ั ย ผสมผสานกั
น ทั งน้ การวิ
เชิ ง
และเชิ
งปริมจาณ
โดยด�ำเนินการเป็
ล�ำดับขัจ้นั ยตอน
ตามหั
วข้อ ดังนี้ ได้งดปริ
�ำเนิมนาณ
การตามขั
ตอน
คุณภาพและเชิ
โดยดํ้นาเนิ
นการเป็ น
ประเภทการวิวข้จัยอ ดังนี ้ ได้ ดําเนิ นการ
ลําดับขั1.น้ ตอนตามหั
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างเชิงคุณภาพ
ตามขันตอน
้
3.
4.
5.
6.
คุณภาพ

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างเชิงปริมาณ
เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง

1. ประเภทการวิจยั
7. การเก็
บรวบรวมข้อมูลเชิ่ มงปริ
าณา งเชิ ง
2. ประชากรและกลุ
ตั วมอย่
8. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
คุณภาพ
การวิ3.จประชากรและกลุ
ัยครั้งนี้เป็นการวิจัย่ มเชิตังวประยุ
ต์ ง
อย่ ากงเชิ
(Mixed Methodology) และใช้ระเบียบวิจัยเชิง
ปริมาณ
ปริมาณ (Qualitative research) และเชิงคุณภาพ
4. เครื่ องมือวิจยั เชิงคุณภาพ
(Quantitative research) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
5. เครื
จยั เชิงปริมาณ factor
องค์ประกอบเชิ
งยื่ อนงมื
ยันอวิ(Confirmatory
บ รวบรวมและวิวเแปรที
คราะห์
analysis) เพื6.่อการเก็
ตรวจสอบสมรรถนะของตั
่
อมูล้นเชิความกลมกลื
งคุณภาพ นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พัฒข้นาขึ
โดยทีก่ ารศึกษาครั
ง้ นีเ้ ป็บนรวบรวมข้
การท�ำวิจยั อทีมูป่ ลระกอบด้
ย
7. การเก็
เชิงปริมวาณ
การวิ จั ย เชิ ง8.ปริการวิ
ม าณซึ
่ ง จะเก็
อ มู ล
เคราะห์
ข้อบมูรวบรวมข้
ลเชิงปริมาณ
ปัจจัยของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ประสิทธิภาพ และการบวนการผลิต ที่มีผลต่อ
Lean และ Six Sigma และการวิจัยเชิงคุณภาพ
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1: เป็นปัจจัยของการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ
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และการบวนการผลิ ต ที่ มี ผ ลต่ อ Lean และ
Six Sigma ซึง่ เป็นกรณีศกึ ษาอุตสาหกรรมยานยนต์
ในงานวิจัยนี้ และในตอนที่ 2: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญ นักสถิติ และนักวิชาการด้านระบบ
การผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมยานยนต์ รวมถึ ง ผู ้ ที่
ท� ำ งานเกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต ในอุ ต สาหกรรม
ยานยนต์ ส่ ว นในทางด้ า นประชากรและกลุ ่ ม
ตัวอย่างเชิงคุณภาพเป็นการเก็บข้อมูลในการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยมีการด�ำเนินการใน 2 ลักษณะ
คือ ในส่วนของตอนที่ 1 เป็นการการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ
ด้านระบบการผลิต จ�ำนวน 10 ท่าน แบ่งตาม
รูปแบบและสัดส่วนการบริการทางด้านระบบการ
ผลิต แบ่งดังต่อไปนี้
1. การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. การออกแบบกระบวนการผลิต
3. การวางแผนการผลิตและด�ำเนินงาน
4. การจัดการวัสดุและสินค้าคงเหลือ
5. การควบคุมคุณภาพสินค้า
6. ความปลอดภัยในโรงงาน
7. การเพิ่มผลผลิตทางการผลิต
8. การบ�ำรุงรักษา
และในส่วนตอนที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์
บุคคลผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Informal Interview) คือ
ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการผลิตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ และการผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์เป็น จ�ำนวน 5 ท่าน โดยมี กลุ่มตัวอย่างของ
ประชากร เป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่ผู้วิจัยสนใจ
กลุ่มตัวอย่างที่ดีหมายถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
ต่างๆที่ส�ำคัญครบถ้วนเหมือนกับกลุ่มประชากร
เป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชากรได้ กลุ่มตัวอย่าง

ใช้สูตรการค�ำนวณตามตารางของทาโร ยามาเน่
(Taro Yamane) ที่กล่าวไว้ในหนังสือสถิติเบื้องต้น
ส�ำหรับการวิจัย (นพพร ธนะชัยขันธ์), 2555, 174
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างมีสัดส่วน
(Portioned Stratified Random Sampling)
จากนั้นท�ำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) เป็นตารางทีใ่ ช้หาขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
เพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่า
สัดส่วนของลักษณะที่สนใจประชากร เท่ากับ 0.5
และระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% จะได้จ�ำนวน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาตามตารางที่ 3 วิธี
การอ่ า นตารางผู ้ วิ จั ย จะต้ อ งทราบขนาดของ
ประชากร และก�ำหนดระดับความคาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ เช่น ต้องการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากประชากรที่ มี ข นาดเท่ า กั น 2,000 คน
ความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้
เท่ า กั บ 5% ขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่
ต้องการจะเท่ากับ 333 คน เป็นต้น ส่วนในตารางที่
2 แสดงถึงตัวอย่างของผู้ประกอบการด้านระบบ
การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ (OEM) และ
ใน ตารางที่ 3 แสดงถึงตัวอย่างของผู้ประกอบการ
ด้านระบบการผลิตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์ในระดับคู่ค้าอันดับหนึ่ง (First Tier) ระหว่าง
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ใช้วิธี
แยกตามประเภทตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ผลการวิจัย
เป็นการแสดงจ�ำนวนและร้อยละข้อมูล
ที่ เ กี่ ย วกั บ องค์ ก รและผู ้ ต อบแบบสอบถาม
ของผู้ตอบแบบสอบถามมีจ�ำนวนทั้งหมด 400 คน
พบว่า
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสัดส่วน
การถือหุ้น (ไทย) ร้อยละ 41- 60 จ�ำนวน 186 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือ สัดส่วนการ
ถือหุ้น (ไทย) ร้อยละ 21- 40 จ�ำนวน 164 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.00 สัดส่วนการถือหุ้น (ไทย) ร้อยละ
60 ขึ้นไป จ�ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และ
สัดส่วนการถือหุ้น (ไทย) น้อยกว่า ร้อยละ 20
จ�ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสัดส่วน
การถือหุ้น(ต่างชาติ) ร้อยละ 21- 40 จ�ำนวน 184
คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาคือ สัดส่วนการ
ถือหุ้น(ต่างชาติ) ร้อยละ 41- 60 จ�ำนวน 137 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.25 สัดส่วนการถือหุ้น (ต่างชาติ)
น้อยกว่า ร้อยละ 20 จ�ำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ
18.50 และสัดส่วนการถือหุ้น (ต่างชาติ) ร้อยละ
60 ขึ้นไป จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25
ผู้ตอบแบบสอบถามมีเงินทุนจดทะเบียน
11 - 50 ล้าน จ�ำนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50
รองลงมา คือ เงินทุนจดทะเบียน 51 – 100 ล้าน
จ�ำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 เงินทุนจด
ทะเบียน 101 – 500 ล้าน จ�ำนวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.00 เงินทุนจดทะเบียน น้อยกว่า 10 ล้าน
จ�ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 และเงินทุน
จดทะเบียน 501 ล้านขึ้นไป จ�ำนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.25
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มียอดขาย
51 – 100 ล้าน จ�ำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ
51.75 รองลงมา คือ ยอดขาย 11 - 50 ล้าน จ�ำนวน
76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 ยอดขาย 501 ล้าน
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ขึ้ น ไป จ� ำ นวน 65 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.25
ยอดขาย น้ อ ยกว่ า 10 ล้ า น จ� ำ นวน 34 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.50 และยอดขาย 101 – 500 ล้าน
จ�ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพนักงาน
ทั้งหมด 501- 1,000 คน จ�ำนวน 244 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.00 รองลงมาคือ พนักงานทั้งหมด 101
- 500 คน จ�ำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75
พนักงานทั้งหมด 1,001 คนขึ้นไป จ�ำนวน 45 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.25 และพนักงานทั้งหมด ไม่เกิน
100 คน จ�ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ�ำนวน
โรงงานทั้งหมด 6-10 โรงงาน จ�ำนวน 241 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.25 รองลงมาคือ จ�ำนวนโรงงาน
ทั้งหมด 16 โรงงานขึ้นไป จ�ำนวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.25 จ�ำนวนโรงงานทั้งหมด 1-5โรงงาน
จ�ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และจ�ำนวน
โรงงานทั้งหมด 11-15 โรงงาน จ�ำนวน 52 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.00
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ�ำนวนจักร
ทั้งหมด 101-250 เครื่อง จ�ำนวน 133 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.25 รองลงมาคือ จ�ำนวนจักรทั้งหมด
น้อยกว่า 100 เครื่อง จ�ำนวน 104 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.00 จ�ำนวนจักรทั้งหมด 301-350 เครื่อง
จ�ำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 จ�ำนวน
จักรทั้งหมด 351 เครื่องขึ้นไป จ�ำนวน 48 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.00 และจ� ำ นวนจั ก รทั้ ง หมด
251-300 เครื่อง จ�ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ
7.75

152 ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.8 No.1 January-June 2019

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบ
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จับต้องได้
ตัวแปร
IP
LC
LM
X bar
S.D

IP
1
0.623**
0.636**
3.82
0.68

LC
*
1
0.696**
3.68
0.75

LM
*
*
1
3.62
0.78

Bartlett’s test of sphericity = 514.003, df=3, p=0.000, KMO=0.726, p < 0.01
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
องค์ประกอบของการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน
ของปัจจัยที่จับต้องได้ ตารางที่ 3 พบว่า ตัวแบบมี
ความสอดคล้ อ งกั น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ โดย
พิจารณาจาก χ 2 = 0.26, df = 1, p = 0.60720,

CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 1.00,
RMSEA=0.000, RMR = 0.002 แสดงว่าตัวแบบ
การวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบองค์ประกอบการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน จับต้องได้
ตัวแปร

B

B

SE

t

IP
LC
LM

0.51
0.63
0.65

0.75
0.84
0.84

0.03
0.03
0.03

16.50**
20.03**
19.20**

R2
0.57
0.70
0.70

สัมประสิทธิ์งค์ประกอบ
0.36
0.53
0.52

IP
LC
LM

0.51
0.63
0.65

0.75
0.84
0.84

0.03
0.03
0.03

16.50**
0.57
0.36
20.03**
0.70
0.53
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ในการแข่ ง ขั น จั บ ต้ องได้ พบว่ า นํ า้ หนั ก ร้ อ ย
องค์ ป ระกอบทั ง้ หมดมี ค่ า เป็ นบวก โดยมี ตามล
ขนาดตัง้ แต่ 0.75 ถึ ง 0.84 และมี นัย สํ า คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว โดยเรี ยงลําดับ
ความสํ า คั ญ จากมากไปน้ อย ได้ แก่ การ
อนุ ญ าตให้ ใช้ สิ ท ธิ (LC) ( β = 0.84) การ
และ
ผูก่ 4ขาดตามกฎหมาย
(LM) ( β =0.84)
ภาพที
่ 4ผลการตรวจสอบความตรงของตั
ผลการตรวจสอบความตรงของตั
ภาพที
ผลการตรวจสอบความตรงของตั
ภาพที่ ่ 33ผลการตรวจสอบความตรงของตั
วแบบว
ภาพที
วแบบว
สิดทองค์
ธิในทรั
พย์ปสระกอบของการสร้
ินทางปั ญางความได้
ญา (IP)างความ
การวัดองค์ดปองค์
ระกอบของการสร้
างความได้
เปรียบ
การวั
ปดระกอบของการสร้
เ(ปรีβยบ= 0.75)
แบบการวั
องค์
แบบการวั
ประกอบของการสร้
างความ
ในการแข่งขัน จับต้องได้
งขัน จังบขัคต้นอวามแปรผั
ได้ เปรีในการแข่
ยาบในการแข่
จังไม่
บต้ไอด้งไม่ได้ น ร่ ว มกั บ ภาพ
ตามลํ
ดั บ และมี
ได้ เปรี ยบในการแข่งขัน จับต้ องได้
องค์เมืปอ่ ระกอบของการสร้
างได้ เปปรีระกอบ
ย บในการ แบ
เมือ่ พิจารณาความส�ำคัญขององค์ประกอบ
พิจารณาความส�ำคัญขององค์
เมื่ อ พิ จ ารณ าค วาม สํ าคั ญ ขอ ง
มาตรฐานแต่ ล ะตั ว แปรสั ง เกตได้ ใ นตั ว แบบ
มาตรฐานแต่
เกตได้ ใ70,
นตั ว70แบบ
แข่
ง
ขั
น จัลบะตัต้ วอแปรสั
งได้ ร้งอยละ
และ 57
เมื่ อพิ จารณ าความ สํ า คั ญ ของ องค์ประกอบมาตรฐานแต่
ล
ะตั
ว
แปรสั
ง
เกตได้
องค์ประกอบของการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน
องค์ประกอบของการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน
ตามลํ
าดับประกอบของการสร้ างได้ เปรียบ
องค์
ละตัปวระกอบทั
แปรสัง้งเกตได้
แบบองค์
จับต้ปอระกอบมาตรฐานแต่
งได้ พบว่า น�้ำหนักองค์
หมด
จัในตั
บต้อวงไม่
ได้ พบว่
า น�้ำหนักองค์ประกอบทั้งหมด
องค์ป
มีค่าวเป็
นบวก โดยมี
ขนาดตั้งแต่ 0.75
ค่าเป็นบวกง ขัโดยมี
0.76า ถึนํงา้ หนั
0.85ก
น จับขต้นาดตั
อ งไม่้งไแต่
ด้ พบว่
ในตั
แบบองค์
ประกอบของการสร้
างได้ถึงเปรี0.84
ยบ มีในการแข่
และมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว โดย
เรี ย งล� ำ ดั บ ความส�ำ คั ญ จากมากไปน้ อ ย ได้ แ ก่
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (LC) ( β = 0.84) การ
ผูกขาดตามกฎหมาย (LM) ( β =0.84) และสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ( β = 0.75) ตาม
ล�ำดับ และมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบ
ของการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน จับต้องได้
ร้อยละ 70, 70 และ 57 ตามล�ำดับ

และมี
ส�ำคัญทางสถิ
ติที่ระดัค่ บา เป็0.01
ทุกตัโดยมี
ว โดย
องค์นปัยระกอบทั
ง้ หมดมี
นบวก
เรีขนาดตั
ย งล� ำดั บง้ แต่
ความส�
0.76ำคัถึญง จากมากไปน้
0.85 และมี นอัยยสํได้
า คัแญก่
กระบวนการธุ ร กิ จ (BP) ( β = 0.85) ที ม งาน
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว โดยเรี ยงลําดับ
(TW) ( β =0.83) ความเป็นผู้น�ำ (LS) ( β =0.81)
า ม สํ า คั ญ จการ ก(CC)
ม า ก( βไป=0.81)
น้ อ ย ได้
วัคฒวนธรรมขององค์
เน้นแถึก่ง
= 0.85)
ที มกงาน
(BP) ( βความรู
ลูกระบวนการธุ
ก ค้ า (FC) ( รβกิจ=0.79)
้ แ ละทั
ษะ
โดยปริ
( β ความเป็
=0.78) และตราสิ
นค้า( (TM)
=0.83)
นผู้นํ า (LS)
(TW) ย(าย
β (SK)
β=
( 0.81)
ตามล�ำดับ และมีกคร วามแปรผั
ร่วมกับ
β = 0.76)
วัฒนธรรมขององค์
(CC) ( βน=0.81)
องค์
ประกอบของการสร้
เปรียบในการแข่
งขัน
เน้ นถึ
ง ลูก ค้ า (FC) (าβงได้=0.79)
ความรู้ และ
จับต้องไม่ได้ ร้อยละ 73, 70, 66, 65, 63, 61, และ
ทักษะโดยปริ ยาย (SK) ( β =0.78) และตรา
58 ตามล�ำดับ

สิ น ค้ า (TM) ( β = 0.76) ตามลํ า ดับ และมี
ความแปรผัน ร่ ว มกับ องค์ ป ระกอบของการ
สร้ างได้ เปรี ย บในการแข่ ง ขัน จับ ต้ อ งไม่ ได้

ในต
ประส
ทังหม
้
ถึ ง 0
0.01
มากไ
การป
ตราส
ต้ น ท
ความ
ด้ านป
ตามล

องตัว
ความ
ด้

ญ ขอ ง
เกตได้
เปรี ยบ
าหนัก
โดยมี
สํ า คัญ
ลําดับ
ได้ แ ก่
มงาน
(β =
=0.81)
รู้ และ
ละตรา
และมี
องการ
งไม่ ได้

สังเกตได้ ในตัว แบบองค์ ป ระกอบของปั จจัย
ด้ านกระบวนการการผลิ ต พบว่ า นํ า้ หนั ก
ร้ อ ย ลACADEMIC
ะ 73, 70,JOURNAL
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63, 61, แ ล ะ 58 UNIVERSITY
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ตามลํVol.8
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ตังแต่
้ 0.69 ถึง 0.91 และมีนยั สําคัญทางสถิติ
0.91
นัยาส�คัำญ
คัญ
ทีโดยมี
่ระดับขนาดตั
0.01 ้งทุแต่
กตัว0.69
โดยเรีถึงยงลํ
าดับและมี
ความสํ
ทางสถิติที่ระดัอยบ ได้
0.01
กตัว โดยเรี
ยงล�มำบัดังบ(PC)
ความ
จากมากไปน้
แก่ ทุระบบดึ
งและคั
ส�ำคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ ระบบดึงและคัมบัง
( β =0.91) การจัดการข้ อมูลการผลิ ต (PM)
(PC) ( β =0.91) การจัดการข้อมูลการผลิต (PM)
((ββ =0.87)
=0.87)การจั
การจัดดการเชิ
การเชิงงรุรุกก(PG)
(PG)( β( β=0.84)
=0.84)
ขนาดล๊
ขนาดล๊ออตต (LO)
(LO)((ββ=0.77)
=0.77)แผนผั
แผนผังแบบเซลลู
งแบบเซลลูลาร์
ลาร์
(CM)( (ββ=0.75)
=0.75)โครงข่
โครงข่ายซั
ายซัพพพลายเออร์
พลายเออร์(NS)
(NS)
(CM)
=0.75)ระดั
ระดับบการผลิ
การผลิตตคงที
คงที่ (FD)
่ (FD)((ββ =0.72)
=0.72)
((ββ =0.75)
ภาพที
่ 5่ 5ผลการตรวจสอบความตรงของตั
วแบบว
ภาพที
ผลการตรวจสอบความตรงของตั
การวัแบบการวั
ดองค์ประกอบของปั
จจัยด้านประสิ
ดองค์ประกอบของปั
จจัยทด้ธิาภนาพ
ประสิทธิภาพ
เมือ่ พิจารณาความส�ำคัญขององค์ประกอบ
มาตรฐานแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในตัวแบบองค์
เมื่ อ พิจจจัารณ
าค วาม
ขอ าง
ประกอบของปั
ย ด้ า นประสิ
ท ธิสํภาคั
าพ ญพบว่
วแปรสั
น�องค์
้ำหนัปกระกอบมาตรฐานแต่
องค์ประกอบทั้งหมดมีละตั
ค่าเป็
นบวกงเกตได้
โดยมี
ขนาดตั
แต่ 0.87 ถึปงระกอบของปั
0.95 และมีนัยส�จจั
ำคัยญด้ทาง
ในตั ว้งแบบองค์
าน
สถิ
ติที่รทะดัธิบภ าพ
0.01พบว่
ทุกาตัวนํ าโดยเรี
งล�ำปดัระกอบ
บความ
ประสิ
้ หนักยองค์
ส�ำคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ แรงจูงใจ (MT) ( β
ทังหมดมี
้
ค่าเป็ นบวก โดยมีขนาดตังแต่
้ 0.87
= 0.95) การปรับนโยบาย (PA) ( β =0.87) ส่งเสริม
ถึ ง 0.95 และมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
ตราสินค้า (BR) ( β = 0.79) และการประหยัด
กตัว( βโดยเรี
ยงลําตามล�
ดับความสํ
าคัญคจาก
ต้0.01
นทุน ทุ(CS)
= 0.75)
ำดับ และมี
วาม
มากไปน้
ได้ปแระกอบของปั
ก่ แรงจูงใจจจั(MT)
( β =ท0.95)
แปรผั
นร่วมกัอบยองค์
ยด้านประสิ
ธิภาพ
ร้การปรั
อยละ 90,
76, 62 และ
56 (ตามล�
ำดับ ส่ ง เสริ ม
บ นโยบาย
(PA)
β =0.87)
วแบบด
ตราสินจากผลการตรวจสอบความตรงของตั
ค้ า (BR) ( β = 0.79) และการประหยั
การวัดองค์ประกอบของปัจจัยด้านกระบวนการการ
ต้ น ทุน (CS) ( β = 0.75) ตามลํ า ดับ และมี
ผลิต เมื่อพิจารณาความส�ำคัญขององค์ประกอบ
ความแปรผันลร่ ะตั
วมกัว แปรสั
บองค์ ปง เกตได้
ระกอบของปั
จจัย
มาตรฐานแต่
ใ นตั ว แบบ
ด้ านประสิ
ทธิภาพจจัร้ ยอด้ยละ
90, 76, 62 และ 56ต
องค์
ประกอบของปั
านกระบวนการการผลิ
ตามลํ
บ กองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก
พบว่
า น�าดั้ำหนั

ภาพที
6 ผลการตรวจสอบความตรงของว
ภาพที
่ 6 ่ ผลการตรวจสอบความตรงของตั
ตัวแบบการวัดองค์ประกอบของปัจจัย
แบบการวัดองค์ประกอบของปั จจัยด้ าน
ด้านกระบวนการการผลิต
กระบวนการการผลิต
การตั้งเครื่อง(SU) ( β =0.71) การซ่อม
บ�ำรุงโดยรวม (MN) ( β =0.71) และระดับคุณภาพ
(LQ) ( β =0.69) ตามล�ำดับ และมีความแปรผัน
ร่วมกับองค์ประกอบของปัจจัยด้านกระบวนการ
การผลิต ร้อยละ 82, 75, 71, 59, 57, 56, 52, 51,
51 และ 47 ตามล�ำดับ

ปั จจัยด
75, 71
ตามลํา

ภาพ

องค์ปร
ในตัวแ
พบว่า
บวก โ
นัย สํ าค
เรี ยงลํา
ความร
0.92)

ปั จจัย
าหนั ก
ขนาด
งสถิติ
สําคัญ
ง (PC)
(PM)
0.84)
ลลูลาร์
ร (NS)
0.72)

งตัว
าน

ปั จจัยด้ านกระบวนการการผลิต ร้ อยละ 82,
75, 71, 59, 57, 56, 52, 51, 51 แ ล ะ 4 7
ตามลําดับ

184 ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.8 No.1 January - June 2019

ภาพที่ 7 ผลการตรวจสอบความตรงของ

0.86) และประสิ
ท ธิ ภ าพในการแก้ ไขปั ญ หา
ภาพที
่ 7 ผลการตรวจสอบความตรงของ
ตั
ว
แบบการวั
ดองค์าปดัระกอบของ
= 0.80) ตามลํ
บ และมีความแปร
(EP)ตั(วβแบบการวั
องค์Sigma
ประกอบของ
LeanดSix
ผันร่ วมกับองค์ประกอบของLean Six Sigma
Lean Six Sigma

ร้ อยละ 70, 45 และ 24 ตามลําดับ และการ
เมือ่ พิจารณาความส�ำคัญขององค์ประกอบ
วิ เคราะห์ ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น
มาตรฐานแต่
แปรสัาค
งเกตได้
เมื่ อลพิะตัจวารณ
วามใสํนตัาคัวแบบองค์
ญ ขอ ง
ของโมเดลโดยรวม เมื่ อ ทํ า การพิ จ ารณาค่ า
ประกอบของLean
Six Sigmaพบว่
า น�้ำหนั
กองค์
องค์ความเที
ประกอบมาตรฐานแต่
ละตัวพบว่
แปรสั
งเกตได้
่
ย
งของตั
ว
แปรสั
ง
เกตได้
า
ตั
ว
แปร
ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่
ในตัวแบบองค์
ระกอบของLean
Six Sigma
มี คป่ า ความเที
่ ย งอยู
่ ระหว่
0.80สัถึงงเกตได้
0.92 และมี
นยั ส�ำคัญ
ทางสถิ
ตทิ ารี่ งะดั0.49
บ 0.01
นํโดยตั
า้ หนั
องค์
ปีคระกอบทั
หมดมี
่าเป็อนย
วกแปรที
วามเทีำคั่ยญ
งสูง้ จากมากไปน้
งสุด คือคLean
ทุพบว่
กตั0.99
วาโดยเรี
ยงล�
ำดับ่มความส�
Sigmaขนาดตั
ด้ าวนการลดความสู
เปล่(QF)
า (WR)
บวก
ง้ แต่ 0.80
งหา0.92
และมี
ได้
แSix
ก่ โดยมี
ความรวดเร็
ในการแก้
ไขปัถึญญ
(β

นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 ทุก ตัว โดย
เรี ยงลําดับความสําคัญจากมากไปน้ อย ได้ แก่
ความรวดเร็ วในการแก้ ไขปั ญหา (QF) ( β =
0.92) การลดความสู ญ เปล่ า (WR) ( β =
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= 0.92) การลดความสูญเปล่า (WR) ( β =0.86)
และประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา (EP) ( β =
0.80) ตามล�ำดับ และมีความแปรผันร่วมกับองค์
ประกอบของLean Six Sigmaร้อยละ 70, 45 และ
24 ตามล�ำดับ และการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวม เมื่อท�ำการ
พิจารณาค่าความเทีย่ งของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า
ตัมีวคแปรสั
งเกตได้
มีค่าาความเที
่ระหว่าง อ0.49 ่ า ความเที
่ ย งเท่
กั บ 0.99่ยงอยู
รองลงมาคื
0.99
โดยตัวแปรทีม่ คี วามเทีย่ งสูงสุด คือ Lean Six
Lean Six Sigma ความรวดเร็ ว ในการแก้ ไข
Sigma ด้านการลดความสูญเปล่า (WR) มีคา่ ความ
ปั ญหา (QF) มี ค่ า ความเที่ ย งเท่ า กั บ 0.87
เที่ยงเท่ากับ 0.99 รองลงมาคือ Lean Six Sigma
เท่ากัน และปั จจัยด้ านกระบวนการการผลิต
ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา (QF) มีค่าความ
ระบบดึ ง และคั ม บั ง (PC) มี ค่ า ความเที่ ย ง
เที่ ย งเท่ า กั บ 0.87 เท่ า กั น และปั จ จั ย ด้ า น
เท่ากับ 0.78 ส่วนตัวแปรที่มีความเที่ยงตํ่าสุด
กระบวนการการผลิต ระบบดึงและคัมบัง (PC) มี
ปั จจั ย ด้่ยานกระบวนการการผลิ
ต ด้ าน
ค่คืาอความเที
งเท่ากับ 0.78 ส่วนตัวแปรที
่มีความ
ระดั
บ
การผลิ
ต
คงที
่
(FD)
มี
ค
่
า
ความเที
่
ย
ง ต
เที่ยงต�่ำสุด คือ ปัจจัยด้านกระบวนการการผลิ
กับ 0.49
ด้เท่าานระดั
บการผลิตคงที่ (FD) มีคา่ ความเทีย่ งเท่ากับ
0.49

ภาพที
วามสอดคล้อองกลมกลื
งกลมกลืนนของโมเดลโดยรวม
ของโมเดลโดยรวม
ภาพที่ ่ 88 การวิ
การวิเคราะห์คา่ ดัชนีนีคความสอดคล้
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ตารางที่ 4 สรุปผลของการทดสอบสมมุติฐาน

สมมติฐาน

ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จับต้องได้ มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัยด้านกระบวนการผลิต
สมมติฐานที่ 2 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จับต้องไม่ได้ มีอทิ ธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัยด้านกระบวนการผลิต
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านกระบวนการผลิต มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
Lean Six Sigma
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean
Si Sigma

ปฎิเสธ

สมมติฐานที่ 1 การสร้างได้เปรียบในการ
แข่ ง ขั น จั บ ต้ อ งได้ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวก
ต่อปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต
จากผลการวิเคราะห์พบว่า การสร้างได้
เปรียบในการแข่งขัน จับต้องได้ มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต โดยมี
ขนาดอิ ท ธิ พ ลทางตรงเท่ า กั บ 0.44 ซึ่ ง เป็ น ค่ า
อิทธิพลที่ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 การสร้างได้เปรียบในการ
แข่งขัน จับต้องไม่ได้ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต
จากผลการวิเคราะห์พบว่า การสร้างได้
เปรียบในการแข่งขัน จับต้องไม่ได้ มีอิทธิพลทาง
ตรงเชิงบวกต่อปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต
โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.88 ซึ่งเป็นค่า
อิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านกระบวนการ
การผลิต มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean Six
Sigma

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

จากผลการวิเ คราะห์พบว่า ปัจจัยด้าน
กระบวนการการผลิต มีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
Lean Six Sigma โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง
เท่ากับ 0.65 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean Six Sigma
จากผลการวิเ คราะห์พบว่า ปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean
Six Sigma โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ
0.18 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน ประสิทธิภาพ และกระบวนการผลิต
ที่มีผลต่อ Lean Six Sigma ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์
ในการวิจัยดังนี้
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(1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ Lean
Sigma ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการการผลิ ต ของ
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการ
การผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมยานยนต์ โดยเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และ
นักวิชาการด้านระบบการผลิตของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ รวมถึงผู้ที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับการผลิต
จ�ำนวน 8 ท่าน ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ จ�ำนวน 5 ท่าน
และกลุม่ ตัวอย่างผูป้ ระกอบการด้านระบบการผลิต
ของอุตสาหกรรมยานยนต์
(2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อ Lean Sigma ส�ำหรับผูป้ ระกอบการการผลิตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีผลต่อ Lean Sigma
โดยที่ ปัจจัยด้านการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน
โดยภาพรวม ความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก ( x =
3.82, S .D. = 0.68) ซึ่งสามารถแจกแจงราย
ละเอียดแต่ละด้านได้ดังนี้
จับต้องได้ โดยภาพรวม ความส�ำคัญอยูใ่ น
ระดับมาก ( x = 3.71, S .D. = 0.65) พิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.71, S .D. = 0.65) รอง
ลงมาคือ ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (x = 3.68,
S .D. = 0.75) และด้านการผูกขาดตามกฎหมาย
( x = 3.62, S .D. = 0.78) ตามล�ำดับ
จับต้องไม่ได้ โดยภาพรวม ความส�ำคัญอยู่
ในระดับมาก ( x = 3.79, S .D. = 0.63) พิจารณา
รายด้านพบว่า ทีมงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x =
3.89, S .D. = 0.74) รองลงมาคือ ตราสินค้า
(x = 3.89, S .D. = 0.69) เน้นถึงลูกค้า ( x = 3.81,
S .D. = 0.78) กระบวนการธุรกิจ ( x = 3.79,
S .D. = 0.75) วัฒนธรรมขององค์กร ( x = 3.74,
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S .D. = 0.82) ความเป็นผู้น�ำ ( x = 3.74, S .D.

= 0.74) และความรู้และทักษะโดยปริยาย ( x =
3.68, S .D. = 0.73) ตามล�ำดับ
(3) เพือ่ ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์โมเดลครั้งแรก พบว่า ค่าดัชนี
ความกลมกลืนยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้
ด� ำ เนิ น การปรั บ โมเดล (Model Modification)
ด้วยการปรับพารามิเตอร์โดยยินยอมให้ผอ่ นคลาย
ข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น โดยให้ ค ่ า ความคลาดเคลื่ อ น
สั ม พั น ธ์ กั น ได้ ผลการวิ เ คราะห์ ค ่ า ดั ช นี ค วาม
กลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากที่ผู้วิจัยได้
ด� ำ เนิ น การปรั บ โมเดล พบว่ า โมเดลมี ค วาม
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมี
ค่ า ดั ช นี ค วามกลมกลื น ทั้ ง 6 ดั ช นี ที่ ผ ่ า นเกณฑ์
การยอมรับ คือค่าดัชนี χ = 1929.04, df = 317,
p-value = 0.000, χ /df = 6.085, CFI = 0.97, GFI
= 0.74, AGFI = 0.69, RMSEA = 0.113
และ RMR= 0.031 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า โมเดล
แบบจ�ำลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2

2

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยน�ำมา
อภิปรายผลมีรายละเอียดดังนี้
1. จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น
เกีย่ วกับปัจจัยด้านการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน
โดยที่ 1) จับต้องได้ ( สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา,
การอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ และ การผูกขาดตามกฎหมาย
โดยภาพรวม ความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก) และ
2) จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ (ตราสิ น ค้ า , ความเป็ น ผู ้ น� ำ ,
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ความรู้และทักษะโดยปริยาย, ทีมงาน, วัฒนธรรม
ขององค์กร, กระบวนการธุรกิจ และเน้นถึงลูกค้า)
โดยภาพรวม ความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก
2. จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ โดยที่ การ
ประหยั ด ต้ น ทุ น , แรงจู ง ใจ, ส่ ง เสริ ม ตราสิ น ค้ า
และการปรับนโยบาย โดยภาพรวม ความส�ำคัญอยู่
ในระดับมาก
3. จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต โดยที่
แผนผังแบบเซลลูลาร์, โครงข่ายซัพพลายเออร์,
การจัดการข้อมูลการผลิต, ระบบดึงและคัมบัง,
การจัดการเชิงรุก, ขนาดล๊อต, การตั้งเครื่อง, ระดับ
การผลิตคงที,่ ระดับคุณภาพ และการซ่อมบ�ำรุงโดย
ภาพรวม ความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก
4. จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านการลดความสูญเปล่า, ความ
รวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และประสิทธิภาพใน
การแก้ไขปัญหา โดยภาพรวม ความส�ำคัญอยู่ใน
ระดับมาก
5. จากผลการวิ เ คราะห์ ก ารตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผล
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ จ�ำนวน 25 ตัวแปร
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 300 คู่
ซึ่งเป็นตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กัน
และความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรทุ ก คู ่ มี ทิ ศ ทาง
เดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวก มีขนาดของ
ความสัมพันธ์หรือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ระหว่าง 0.350 - 0.818 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01

6. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ผลการวิเคราะห์ความ
ตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดโดยที่
		 6.1 ตัวแปรองค์ประกอบการสร้างได้
เปรียบในการแข่งขัน จับต้องได้ ผู้วิจัยท�ำการตรวจ
สอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 3 องค์
ประกอบของการจัดการคุณภาพ รวมทัง้ 3 คู่ พบว่า
ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจาก
ศูนย์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่า
ความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลางระหว่าง 0.623
- 0.696
		 6.2 ตัวแปรองค์ประกอบการสร้างได้
เปรียบในการแข่งขัน จับต้องไม่ได้ ผู้วิจัยท�ำการ
ตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 7
องค์ประกอบของการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน
จับต้องไม่ได้ รวมทัง้ 21 คู่ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของ
ตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 ค่าความสัมพันธ์กนั ในระดับ
ต�่ำถึงปานกลางระหว่าง 0.532 – 0.796
		 6.3 ตัวแปรองค์ประกอบปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพ ผูว้ จิ ยั ท�ำการตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบของการ
จัดการคุณภาพ รวมทั้ง 3 คู่ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์
ของตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 3 คู่มีค่าความ
สัมพันธ์กันในระดับปานกลางระหว่าง 0.623 0.696
		 6.4 ตัวแปรองค์ประกอบปัจจัยด้าน
กระบวนการการผลิต ผูว้ จิ ยั ท�ำการตรวจสอบค่าสห
สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 10 องค์ประกอบ
ของปัจจัยด้านกระบวนการการผลิตรวมทั้ง 45 คู่
พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้แตกต่าง
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จากศูนย์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ทั้ ง 45 คู ่ มี ค ่ า ความสั ม พั น ธ์ กั น ในระดั บ ต�่ ำ ถึ ง
ปานกลางระหว่าง 0.433 - 0.785
		 6.5 ตัวแปรองค์ประกอบ Lean Six
Sigma ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การตรวจสอบค่ า สหสั ม พั น ธ์
ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบของการ
จัดการคุณภาพ รวมทั้ง 3 คู่ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์
ของตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 3 คู่มีค่าความ
สัมพันธ์กันในระดับปานกลางระหว่าง 0.688 –
0.796
7. จากผลการวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทาง โดย
วิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พลเชิง สาเหตุของการสร้างความ
ได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
กระบวนการผลิต ที่มีผลต่อ Lean Six Sigma
ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ เพื่อท�ำการตอบค�ำถามการ
วิจัยและสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยน�ำเสนอผล
ของอิทธิพลทางตรง (Direct Effects: DE) อิทธิพล
ทางอ้อม (Indirect Effects: IE) และอิทธิพลรวม
(Total Effects: TE)
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ข้อเสนอแนะ
ในการด�ำเนินการศึกษาเรือ่ งปัจจัยของลีน
และซิกซิ๊กม่าที่มีผลต่อการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันและผลก�ำไรจะเป็นการศึกษาข้อมูล
เชิงลึกของชนิด ปริมาณ และอุตสาหกรรมยานยนต์
และสามารถทบทวนผลการศึกษาวิจยั ในอดีตเรือ่ ง
การเก็บร่วมรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยของระบบการผลิตแบบลีนและซิกซิ๊กม่า
ที่มีผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
และผลก�ำไร โดยการพัฒนาแบบจ�ำลองพลวัต
ของระบบจากการประเมิ น ผลของกระบวนการ
ที่ประกอบด้วย อัตราการไหลของตัววัดผลด้วย
ระยะรอบการท�ำงานและสัดส่วนของอัตราการไหล
ประสิทธิภาพชองพนักงานที่มีตัววัดผลเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพ คุณภาพชองกระบวนการ
ที่ มี ตั ว วั ด ผลด้ ว ยคุ ณ ภาพในการบริ ก าร ซึ่ ง ผล
จากการทดลองนั้นสามารถท�ำงานได้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ
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บทคัดย่อ
ในภาคธุ ร กิ จ การขนส่ ง การขนส่ ง สิ น ค้ า ทั่ ว ไป มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และมาตรฐาน แต่มีสินค้ากลุ่มหนึ่ง คือ สินค้าขนาดใหญ่และมีน�้ำหนักมาก ที่ควรถูกยกน�ำมาเป็น
ประเด็นในการศึกษากระบวนการขนส่งเนื่องจากมีลักษณะเฉพาะ ในที่นี้ขอกล่าวถึง เครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้าขนาดกว้าง 4.30เมตร ยาว 10.5 เมตร น�ำ้ หนัก 365 ตัน เป็นการขนส่งสินค้าชนิดพิเศษ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
มากซึ่งในการขนส่งอย่างปลอดภัยจนถึงจุดหมายปลายทาง ต้องมีวางแผนและการออกแบบในรูปแบบที่
เหมาะสมเพื่อการป้องกันผลกระทบจากหลายๆปัจจัย ที่จะเกิดขึ้น งานวิจัยนี้น�ำเสนอลักษณะกระบวนการ
ออกแบบ การ ขนส่งสินค้าที่มีน�้ำหนักและขนาดใหญ่จากต้นทางไปยังจุดหมาย ปลาย ทางเป็นกิจกรรมที่มี
ความซับซ้อน และ ต้องมีการวางแผนด�ำเนินงานผูว้ จิ ยั ได้เสนอการวิจยั ถึง ระบบงานการขนสินค้าขนาดหนัก
และใหญ่กว่าปกติ ซึ่งมีผู้กล่าวไว้เป็นเรื่องกระบวนงานในแต่ละส่วนของการท�ำงาน ผู้วิจัยจึงน�ำทฤษฏี
และข้อมูลกระบวน การท�ำงาน และข้อพึง ปฎิบัติเอาไว้ภาพรวมในการท�ำงานตามประสบการณ์ซึ่งไม่มี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ผู้วิจัยเห็นว่าถ้ามีการเก็บข้อมูล การท�ำงานที่ผ่านมาประกอบกับ ข้อมูลบริบทเชิงเวลา
สถานที่ บุคคล สารสนเทศ และกฎทางธุรกิจในการด�ำเนินงานตัง้ แต่ การเตรียมการขนส่ง การบริหารจัดการ
แบบ Real-time โดยใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ เช่น RFID, GPS และ Info-Sensor จากอินเตอร์เน็ท ในระหว่าง
การขนส่ง และการติดตั้ง ณ จุดหมายปลายทาง ระบบบริหารจัดการขนส่งนี้จะช่วยให้ลดข้อผิดพลาด
ในระยะ เตรียมงานเพราะมีการน�ำบริบทอันเกิดจาก กฎหมายธุรกิจมาใช้ในการก�ำกับดูแลทุกกระบวนการ
ทุกขั้นตอน ได้ด�ำเนินการแล้วก่อนและในระหว่างการเดินทาง โดยมีการมอนิเตอร์ข้อมูลของเส้นทางหลัก
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ทีเ่ ดินทางอยูใ่ นเรือ่ งอุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ สภาพจราจร มิจฉาชีพ และการประสานงานกับฝ่ายต้นทางและ
ปลายทาง ในกรณีมี สิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น เส้นทางที่ ใช้ จะ มีเส้นทางส�ำรองไว้แล้ว ซึ่งข้อมูลบริบทต่างๆ
จะช่วย ให้คณะ ผู้ขน สินค้า สามารถตัดสินใจว่าจะเดินทาง ต่อด้วย เส้นทางเดิมหรือใช้เส้นทางส�ำรอง
เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ส่วนบริบทกฎทางธุรกิจ ก็จะเข้ามา ตรวจสอบ ขั้นตอนขนสินค้าลงจากรถ และ
จัดเก็บในสถานที่เตรียมไว้ ท�ำให้บริษัทและผู้เกี่ยวข้องสามารถวัดประสิทธิการท�ำงานได้
ค�ำส�ำคัญ: เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า, กระบวนการออกแบบ, สินค้าที่มีน�้ำหนักและขนาดใหญ่, การขนส่ง
ABSTRACT
In transportation of heavy and oversized shipment, e.g. Generator width 4.30 M,Length
10. 5 M, weight 365 tons Generator, is a special type of cargo and very important from the point
of origin to final destination can be a complicated task which involves a lot of planning. The impact
of many factors that will happen this research presents the design process of transporting heavy
and oversized cargo. In order to handing Heavy and Oversized cargo which no one has written
about the process of work and practice, Most workers will work according to experience without
clear criteria, The researcher found that if there was a collection of data past work together with
time context information, loctiions, people, information and business rules in operation. From
transportation preparation real-time management using data from sensors wuch as RFID, GPS
and info-Sensor from the internet during transportation and installation at destination.
This transportation management system hekps to reduce errors in the preparation phase because
the context is caused by Business rules are used to supervise that every process, the correct
procedure has been done during the journey by monitoring the data of the main route traveling
in accients, natural disasters traffic conditions, criminals and coordination with the origin and
destination parties, In the event of an unexpected incident, the route will have a backup route.
The various contextual information will help the boad of directors to decide whether to continue
with the same route or use a backup route. When reaching the destination as for the business
rules, the business will come to check the product step down from the truck and stored in
the prepared place enabling the company and related parties to measure performance
Keyword: Genarator, Design Process, Heavy and Oversized Caro, Transportation
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บทน�ำ
การจัดการซัพพลายเชนโดยเฉพาะการ
จัดการขนส่งสินค้าที่มีขนาดหนักและใหญ่เป็น
เรือ่ งทีไ่ ด้รบั ความสนใจทัง้ ในภาคอุตสาหกรรมและ
การศึ ก ษานอกจากมี ค ่ า ใข้ จ ่ า ยที่ สู ง มากแล้ ว
กระบวนการขนส่งให้ถึง จุดหมายปลายทางให้ทัน
เวลา ก็มีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องหลายปัจจัย การ
ขนส่งเป็นกิจกรรมซึ่ง อาจจะ เกิดอันตรายต่อสาร
ธารณะชน เมื่อเกิดอุบัติเหคุ โดย เฉพาะการขนส่ง
เครื่ อ งก� ำ เนิ ด ไฟฟ้ า ที่ มี ข นาดกว้ า ง 4.30 เมตร
ยาว 11.50 เมตร น�้ำหนัก 365 ตัน ของ กฟผ.
แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ได้ทำ� การสัง่ ซือ้ มาจาก ประเทศ
โปแลนด์ โดยใช้วธิ กี ารขนส่งมาทางทะเล ขึน้ ท่าเรือ
แหลมฉบัง จ.ชลบุรีและล�ำเลียงมาทางเรือและ
ขึ้นฝั่ง ที่ท่าเรือใน ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
และใช้ ร ถเทรลเลอร์ ข นาดใหญ่ กว้ า ง 6 เมตร
มีความยาวกว่า 100 เมตร มีลอ้ ยาง 704 ล้อ บรรทุก
เครื่ อ งก� ำ เนิ ด ไฟฟ้ า ออกเดิ น ทางไปส่ ง ที่ กฟผ.
จ.ล�ำปาง เนือ่ งจากเครือ่ ง ก�ำเนิดไฟฟมีขนาดทีใ่ หญ่
ท�ำให้มีความยากล�ำบากในการเคลื่อนย้ายซึ่งจะ
ต้ อ งดู แ ลและอ� ำ นวยความสะดวกกั น อย่ า งดี ที่
ส�ำคัญการเคลือ่ นย้ายจะวิง่ ไปตามถนนโดยอาจจะ
ขวางเต็มถนนดังนั้นการล�ำเลียงทางรถ จะเคลื่อน
ย้ายเฉพาะในช่วงกลางคืนเท่านั้น ระหว่างเวลา
21.00–04.00 น.เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจร
การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะใช้รถขนส่งใน
ด้านใดเป็นเรื่องที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ และ
มีความช�ำนาญโดยเฉพาะ จึงเป็นเรือ่ งทีต่ า่ งประเทศ
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรปให้ความส�ำคัญ
อย่างมากแต่ในประเทศไทยงานวิจัยในด้านนี้ยังมี
น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาแนวนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติ ที่มีความคลุมเครืออย่าง
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มากการด� ำ เนิ น งานทั้ ง หมดเป็ น แบบท� ำ ได้ โ ดย
การปฏิบัติตาม ข้อแนะน�ำแต่ไม่มีการใช้ระบบ
สารสนเทศมาสนับสนุนอย่างเต็มที่ ดังนั้นสภาวะ
ที่ว่าจะประกอบด้วยข้อมูลบริบทและการตรวจจับ
ข้อมูลที่เป็นสารสนเทศของบริบท การตรวจจับนั้น
มีการเสนอให้ใช้กรรมวิธี Event-Driven ที่สามารถ
ตรวจจับข้อมูล จากเซนเซอร์ อย่างต่อ เนือ่ ง (Jocub
Anaga และ คณะ 2014) ในด้านโลจิสติกส์ นัน้ การ
ตรวจจับข้อมูลของกระบวนการ ได้ เสนอข้อมูลจาก
เซนเซอร์ในระบบโลจิสติกส์อย่างอัตโนมัติ เทคนิค
อืน่ ทีใ่ ช้กม็ กี ารใช้ Finite State Machine (Dong Oui
และคณะ 2004) ทั้งนี้เซนเซอร์ที่ส�ำคัญในด้าน
โลจิสติกส์ คือ RFID, GPS และเซนเซอร์วัดระดับ
ความสูง เป็นต้น
วัตถุประสงค์
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
ในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้า ซึ่งใน กระบวนการท�ำงานไม่มีการเขียนเป็น
แผนการท� ำ งานที่ ชั ด เจนว่ า เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาขึ้ น
ในแต่ละส่วน จะมีการ วางแผนอะไรไว้ล่วงหน้า
ซึ่งความส�ำคัญของการขนส่ง จะเน้นที่เวลา และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ปัญหาของการขนส่งสินค้าขนาดมากกว่า
300 ตันในปัจจุบัน
1. ปัญหาเรื่อง End-to-End Visibility
ตลอดเส้นทางการขนส่ง พนักงานขับรถจะไม่มี
ข้อมูลที่ชัดเจนทั้งสภาพและเหตุการณ์ตลอดเส้น
ทางการขนส่ง ท�ำให้เมื่อปัญหาไม่สามารถแก้ไข
ได้ทันการ
2. ปัญหาการสื่อสารระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ
ในด้ า นการประสานงานและการเตรี ย มพื้ น ที่
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ที่ท�ำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาทั้งนี้เนื่อง
กฎทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีการนิยามอย่าง
ชัดเจน
3. ปัญหาด้านกฎหมายทางธุรกิจในการเต
รียมการขนส่งไม่ได้มีการ Auto mote และตรวจ
สอบโดยระบบ ท�ำให้เกิดข้อโต้เถียงและผิดพลาด
ได้
4. ส� ำ หรั บ การขนส่ ง โดยใช้ ร ถบรรทุ ก
ประเภทสินค้าขนาดใหญ่ทางกฎหมายการขนส่ง
ต้ อ งด� ำ เนิ น การขออนุ ญ าตจากกรมทางหลวง
ในการ น�ำ ยานพาหนะเดินบนทางหลวงแผ่นดิน
และทางหลวงสัมปทาน
ในการแก้ปญ
ั หาการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
นอกจากข้อมูลการขนส่งทั่วไปยังต้องน�ำข้อมูล
บริบท มาใช้ข้อมูลบริบทนี้มาจากมิติ (Ian Dey,
2005) ได้นยิ ามบริบทว่าสารสนทศทีส่ ามารถน�ำมา
ใช้ใน การบ่งบอก สภาวะของแอนทิตี้หรือสิ่งของ
ที่ น ่ า สนใจซึ่ ง แอนทิ ตี้ นี้ คื อ บุ ค คลสถานที่ วั ต ถุ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการที่ ต้ อ งมี ป ฎิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างผู้ใช้และแอปปลิเคชั่นซึ่งด�ำเนินการตาม
กฎธุรกิจที่เกี่ยวข้องดังนั้นสภาวะที่ว่า จะประกอบ
ด้ ว ย ข้ อ มู ล บริ บ ทและการตรวจจั บ ข้ อ มู ล ซึ่ ง ใน
บทความนี้จะใช้ข้อมูลบริบท
ข้ อ มู ล จาก RFID และ GPS, ข้ อ มู ล
จาก Info-Sensor ผ่านอินเตอร์เน็ท, ข้อมูลบริบท
เชิงเวลา,ข้อมูลบริบทของกฎทางธุรกิจเมือ่ น�ำบริบท
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกฎธุ ร กิ จ (Business Rule)
ทีเ่ กีย่ วข้องกันกับกระบวนงาน (Business Process)
ก็จะสามารถสร้าง Algorithm ก�ำกับดูแลการขนส่ง
สินค้าขนาดหนัก จากต้นทาง ไปตัวปลายทางอย่าง
ราบรื่นปลอดภัย และทันเวลาน�ำสินค้าไปใช้งาน

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจเพื่ อ
เปรี ย บเที ย บและประเมิ น ความสามารถในการ
ให้บริการการ ขนส่งทางถนน โดยการออกแบบ
กระบวนการและขั้นตอนล�ำดับขั้นเชิงวิเคราะห์
เพื่อน�ำไปใช้ในการประเมิน รูปแบบ การขนส่ง
ส�ำหรับกลุ่มสินค้าที่มีขนาดใหญ่และน�้ำหนักมาก
ซึ่งประกอบด้วย
1. ทบทวนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์และก�ำหนดปัจจัยที่ใช้การ
ประเมินทางเลือกรูปแบบชองการขนส่ง
3. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา
4. การออกแบบสอบถาม
5. ก�ำหนดการเลือกรูปแบบการขนส่ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ใช้ บ ริ ษั ท
ที่ด�ำเนินธุรกิจในการขนส่งสินค้า โดยผู้ให้ข้อมูล
คือ ผู้บริหาร ในบริษัท และพนักงานระดับหัวหน้า
ที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
ที่ อ ยู ่ ใ นเขต สมุ ท ร ปราการและชลบุ รี จ� ำ นวน
ทั้งหมด 60 คน โดยได้ออกแบบสอบถาม ประเมิน
ด้วยการน�ำเสนอ อธิบาย ระบบงาน และแสดงการ
ใช้ซอฟต์แวร์ หลังจากนั้นก็ให้ตอบชุดสอบถาม
ทีใ่ ช้ Linkert Scale 5 ระดับ โดย เน้นทีก่ ารให้แสดง
ความคิดเห็นว่าระบบดังกล่าวเมื่อเทียบกับการ
ด�ำเนินแบบเดิมมีความพึงพอใจในระดับใด โดย
ได้ออกแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก
ถามในเรื่ อ งความยอมรั บ ได้ ส่ ว นที่ ส องเมื่ อ
ออกแบบเสร็จแล้วสอบถามในเรือ่ งของความคาดหวัง
และประสิทธิภาพ
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ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในหัวข้อนีจ้ ะทบทวนงานวิจยั ด้านโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทานที่ใช้บริบทโดยสังเขปนักวิจัยน�ำ
โดย Antonio Bucchiarone และคณะ ได้ใช้เทคนิค
ดังกล่าวประยุกต์เทคนิคบริบท
แก้ ป ั ญ หาด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ในการขนรถ
จากท่าเรือไปยังบริษัทขายรถ กิจกรรมทั้งหลาย
ประกอบด้วยการ ถ่ายรถออกจากเรือจัดเก็บ และ
ตกแต่งเพิ่มเติมอุปกรณ์ตามความต้องการของ
ลูกค้า และการจัดการจัดส่งไปยังดีลเลอร์ ส่วน
ส�ำคัญที่นักวิจัยน�ำเสนอ คือ เทคนิค Dynamic
Adaptation ที่ ส ามารถจั ด การกั บ บริ บ ทใหม่ ๆ
ที่เกิดขึ้น (ที่ไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้) โดยที่แผนคือ
การ Adapt ให้ระบบสามารถรองรับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
โดยที่ไม่ต้อง มีการเตรียมรับสถานการณ์ที่ว่านี้มา
ก่อน เช่น ในกรณีรถทีข่ บั มาจากท่าเรือมาทีอ่ จู่ ดั เก็บ
ถ้าเกิดความ เสียหายระหว่างทางก็จะต้องสามารถ
สร้างกระบวนงานย่อยว่าต้องน�ำรถไปซ่อมก่อน
ที่จะน�ำไปที่จัดเก็บ(แต่เป้าหมายคือไปที่จัดเก็บ)
ในการประยุกต์การบริหาร Fleet ส�ำหรับ
งานเกษตร (Claus Gron Soresen, 2012) เสนอ
การใช้การน�ำมาใช้จริง โดย Context-awareness
ซึ่ ง ใช้ ข ้ อ มู ล บริ บ ทของเครื่ อ งจั ก รที่ ก� ำ ลั ง ท� ำ งาน
หรื อ ต้ อ งมี ป ฎิ สั ม พั น ธ์ จ ากผู ้ ใช้ ที่ อยู ่ ห ่ า งไกล
ดังนั้น เครื่องจักรที่ท�ำงานอยู่หรือก�ำลังจะไปถึงจุด
ที่ก�ำหนด ถ้าสามารถส่งข้อมูลต�ำแหน่ง ก็จะ เป็น
ประโยชน์กับการบริหารจัดการ หรือเครื่องจักร
ที่ท�ำงานอยู่แต่ถึงก�ำหนดการซ่อมบ�ำรุง บริบทการ
ซ่อม บ�ำรุง ก็มีความส�ำคัญในการลดปัญหาเรื่อง
Down Time ของเครื่องจักรท�ำให้ประสิทธิภาพ
และลดความ เสียหายด้านธุรกิจ
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Bartiomiej Gawel และ Anne Pilch,
(2009)ได้ มี ง านวิ จั ย ที่ ก ล่ า วว่ า การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพ ในการ จัดการห่วงโซ่อุปทานขึ้นอยู่
กับระดับของการสนับสนุนด้านไอทีในองค์กรและ
ความยืดหยุน่ เพือ่ ปรับตัวให้ เข้ากับการเปลีย่ นแปลง
ระบบการจั ด การกฎเกณฑ์ ท างธุ ร กิ จ ช่ ว ยใน
การปรับแบบไดนามิกเพื่อ สภาพ แวด ล้อมที่ไม่
แน่นอน ในขณะที่ระบบการจัดการกระบวนการ
ทางธุ ร กิ จ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ส� ำ หรั บ การจั ด การ
กระ บวนการตามล�ำดับขั้นตอน งานวิจัยนี้ให้ภาพ
รวมของกระบวนการตามกฎพื้ น ที่ ใ นการสร้ า ง
แบบจ�ำลองซึ่ง รวมเอาสองวิธีการเข้าด้วยกัน และ
ได้ใช้สัญลักษณ์ BPM ในรูปของ xPDL ในการ
อธิบายมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน
Wesseis และ Lang (2010) ได้เสนอการพัฒนา
ระบบ ที่ชาญฉลาด เพื่อใช้กับระบบขนส่ง ทั้งนี้
ระบบจะต้องมีกฎทางธุรกิจที่ต้องเข้ากับบริบทการ
ท�ำงาน ว่าการ ขนส่งอยู่ในระบบขนส่ง ทั้งนี้ระบบ
จะต้องมีกฎทางธุรกิจทีต่ อ้ งเข้ากับบริบทการท�ำงาน
ว่าการขนส่งอยู่ ใน ระยะใหนของห่วงโซ่ ข้อมูลต่อ
สภาพแวดล้ อ มของอุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ สิ น ค้ า ต้ อ ง
น�ำมาใช้ เพื่อให้ระบบโลจิสติกส์ เข้าใจว่า สินค้า
ที่มานั้นต้องอยู่ในบริบทใด ของการด�ำเนินงาน
เทคโนโลยี่ที่ได้ประยุกต์ใช้ RFID ซึ่งท�ำให้ สามารถ
ตรวจข้อมูลสินค้าจากระยะห่าง 3 เมตร ห่างจากที่
จัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมจาก RFID จะป้อน
สู่ระบบเพื่อขับเคลื่อนกฎทางธุรกิจให้เข้าสู่บริบทที่
เกิ ด ขึ้ น จริ ง เพื่ อ ปรั บ กระบวนการโซ่ อุ ป ทานให้
สอด รั บ กั น ไป โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นอุ ต สาหกรรมชิ้ น
ส่วนยานยนต์มปี ญ
ั หาอย่างมาก เพราะมีการบริหาร
จัดการที่เป็น เฉพาะกิจ แต่กลับใช้กฎเกณฑ์ห่วงโซ้
ปกติ ท�ำให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก

166 ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.8 No.1 January-June 2019

Zachos, Kounkou และ Maiden (2007) น�ำเสนอ
การพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น ที่ ใ ช้ Task Model
ส�ำหรับ งานบริการทั้งนี้คณะวิจัยได้พัฒนา User
Task Model ส�ำหรับงานที่สามารถประยุกต์ได้
อย่างหลากหลาย การค้นหาว่าบริการใดสามารถ
น�ำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ถ้าบริบทของการท�ำงาน
เปลี่ ย นไป ในระหว่ า ง การด� ำ เนิ น งาน ระบบ
Adaptation จะช่ ว ยให้ ยั ง คงด� ำ เนิ น การต่ อ ได้

ภายใต้ที่เปลี่ยนไปโดยการ ปรับกลไก การท�ำงาน
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนด
กระบวนงานในการขนส่งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
เครื่ อ งก� ำ เนิ ด ไฟฟ้ า ขนาด 4.30 เมตร
ยาว 10.5 เมตร การขนส่งจะต้องมีการเตรียมการ
ตัง้ แต่ การส�ำรวจเส้นทางและก�ำหนดผังทางส�ำรวจ
การเตรียมหน้า Site งานของฝ่ายรับให้สามารถ
รับสินค้า ซึ่งจะมีขั้นตอนหลักๆ 13 ขั้นตอน ดังนี้

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการขนส่งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
เมื่อได้ รับแจ้ งจากลูกค้ าถึงวันที่ว่าเครื่ องก�ำเนิดจะเข้ ามาถึงท่ าเรื อ
1. เช็คเอกสารในระบบ

- Drawing’s Generator
- Drawing for Transportation
- Customer’s site map
- Customer’s Contact person
- Date of Delivery at Site

If not contact project Mgr,

2. เช็คเรื่องรถที่จะท�ำการ - เลือกรถตามน�้ำหนัก ขนาดของ ดูตามขนาดสินค้า น�้ำหนัก เปรียบเทียบ
ขนส่ง เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า Generator
กับสภาพถนนที่ จะเดินทาง
กรณีตอ้ งเลือกรถและท�ำเรือ่ งขออนุญาต
กรมทางหลวงตามประกาศกรมทางหลวง
ที่ คค 0643/580 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ขออนุญาตให้ยาน พาหนะเดินบนทางหลวง
พิเศษ
3. สอบถามลู ก ค้ า เกี่ ย ว นัดวันทำ� Site Survey
กับส ถานที่จัดส่งที่แจ้งไว้
ปลายทาง

เตรียมรถเพื่อเดินทาง
กล้องถ่ายรูป
สายวัดพื้นที่
กล้องวัดระดับระหว่างถนนกับ
สะพานลอยที่ต้องผ่านหรือป้ายทาง

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการขนส่งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
เมื่อได้ รับแจ้ งจากลูกค้ าถึงวันที่ว่าเครื่ องก�ำเนิดจะเข้ ามาถึงท่ าเรื อ
4 .ทำ� Site Survey เส้น ดูว่าตลอดเส้นทางมีข้อบกพร่อง
ทางจนถึงหน้า งาน
อะไร เป็นต้นว่า สภาพถนน ป้าย
ข้างทาง ฯลฯ
5 สำ�รวจหน้างาน

พื้นที่รอบๆ
ดู เอกสารเช็ค List
-ดูถนนในหน่วยงานว่าสภาพถนน กรณี พื้ น ที่ ไ ม่ เ รี ย บร้ อ ย ต้ อ งให้ ลู ก ค้ า
เป็นอย่างไร วงเลีย้ วของรถ
จัดการให้เรียบร้อยก่อนขนส่งไปถึง

6 สอบถามรายละเอียด

การวาง Generator ณ สถานที่
ปลายทาง

7. แก้ไขในจุดข้อ บกพร่อง
ที่ได้ทำ� Survey ไว้
สถาปัตยกรรม
กระบวนการขนส่ ง เครื่ อ งก� ำ เนิ ด ไฟฟ้ า
ที่อธิบายในหัวข้อ 3 นั้น สามารถสร้างเป็นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ
กระบวนงาน ตั้ ง ต้ น จนจบ ในระบบดั ง กล่ า วนี้
จะมีการใช้ข้อมูลบริบท โดยที่ข้อมูลบริบทจะมา
จากเซนเซอร์ แ ละเวลา ส� ำ หรั บ บริ บ ท และจะ
ประมวลผล 5 มิติ
การเก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กฎทางธุ ร กิ จ นั้ น
จะด�ำเนินการภายใต้กรอบ 5 มิติ ประกอบด้วย
1) มิตสิ ถานที่ (Space) ซึง่ จะพิจารณาถึง
กฎทางธุรกิจที่ครอบคลุม เฉพาะจุด เฉพาะส่วน
เฉพาะต�ำบล เฉพาะอ�ำเภอ เฉพาะเมือง หรือทุกแห่ง
2) มิติเวลา (Time) ซึ่งจะพิจารณาถึงกฎ
ทางธุรกิจตามเกณฑ์เวลาว่ากฎทางธุรกิจนัน้ จะเป็น
จริงเฉพาะจุดตัง้ ต้น จุดถึงทีน่ ดั พบ จุดทีข่ นส่งสินค้า

จุดถึงด่าน หรือจุดถึงชายแดน ซึ่งอาจจัดจ�ำแนก
เป็นกิจกรรม ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
3) มิติบุคคล (People) ซึ่งจะศึกษาถึง
กฎทางธุ ร กิ จ ส� ำ หรั บ แต่ ล ะบุ ค คล แต่ ล ะคนขั บ
แต่ละกลุ่มถึงบุคคล แต่ละเมือง
4) มิติสารสนเทศ (Information) ซึ่งจะ
ศึ ก ษาถึ ง กฎทางธุ ร กิ จ ส� ำ หรั บ แต่ ล ะเซนเซอร์
หรือกลุ่มของเซนเซอร์ หรือที่เครื่องแม่ข่าย และ
การสารสนเทศที่เกิดบูรณาการข้อมูลในห่วงโซ่
คุณค่าของโลจิสติกส์
5) มิ ติ ก ฎทางธุ ร กิ จ (Business Rule)
ซึง่ ระบบจะต้องมีการตรวจเช็คว่าสิง่ ทีป่ ฏิบตั อิ ยูน่ นั้
เป็นตามกฎธุรกิจทีก่ ำ� หนดหรือไม่ ซึง่ ข้อมูลบริบทนี้
จะเป็น Rules หรือ Checklist ที่จัดเก็บในระบบ
เพื่อน�ำทางให้กระบวนงานไม่ท�ำอะไรที่ผิดกติกา
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สถาปัตยกรรมการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
นั้ น จะเรี ย กว่ า Heavy Goods Logistics
Architecture (HGLA) โดยมีรปู สถาปัตยกรรมรวม
ACADEMIC JOURNAL
BANGKOKTHONBURI
UNIVERSITY
ดังรูปที่ 1.ซึ
่งประกอบด้วย
Vol.8 No.1 January - JuneLogistics
2019 Process ซึง่ กระบวนงานนี้จะ
ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและหลักปฏิบัติของบริษัท
• ในอุ
loTตสาหกรรมนั
Senser เป็้น ส�นำหรั
กลุบ่ การขนเครื
ม Senser
่องก�ทีำ่เนิด
ไฟฟ้าขนาด 365กายภาพเพื
ตัน จะใช้กระบวนงานที
่นิยามใน
นําข้ อมูลจากเซนเซอร์
่อเป็ น Input
หัวข้อที่ 3
ให้ กบั ชัน้ Context Processing
Context Processingจะเป็นชั้นที่น�ำ
อมูลจากเซนเซอร์
่างๆมาประมวลผลร่
• ข้Info-Senser
เป็ตนเซนเซอร์
ข้อมูลวทีมกั่ บ
สถานภาพการเดินทางในขณะนั้นเพื่อการบริหาร
ประมวลจากข้
ใน Internet
ามาใช้ด พั ก
การตั อด สิมูนลใจในด้
า นต่ า งๆเพืเช่่ อนนํการหยุ
การหาเส้นทางใหม่
่ยงเส้ในนทาง
ใน กระบวนงานขนส่
ง เช่นการหยุ
ข้ อมูดลรดอุบการเลี
ตั ิเหตุ

•
•

การประสานงานกับฝ่ายต้นทาง ฝ่ายปลายทาง
และเจ้าหน้าที่ทางหลวง หรือต�ำรวจ
loT Senser เป็นกลุ่ม Senser ที่น�ำ
ข้ อ มู ล จากเซนเซอร์ ก ายภาพเพื่ อ เป็ น Input
ให้กับชั้น Context Processing
Info-Senser เป็ น เซนเซอร์ ข ้ อ มู ล ที่
เส้ นทางหลั
ที่ กํInternet
า ลั ง เดิ
ประมวลจากข้
อมูกลใน
เพื่อนน�ทาง
ำมาใช้ข้ในอมู ล ภั ย
กระบวนงานขนส่
ธรรมชาติ ง เช่น ข้อมูลอุบัติเหตุในเส้นทาง
หลักที่ ก�ำลัง เดินทาง ข้อมูลภัยธรรมชาติ
ชันประมวลผล
้ ชั้นประมวลผล
ซึง่ ขัซึนนี
่ง้ ขั้น้จะประกอบด้
นี้จะประกอบด้ววยย เครื่ อง
เครื
่ายแอปปลิเคชัเ คชั
่นและเครื
่องแม่ ข่า่ ยฐาน
แม่่องแม่
ข่ าขยแอปปลิ
่ น และเครื
อ งแม่ ข่ า ย
ข้อมูล ขั้นประมวลผลนี้จะรวมทั้งระบบที่ต่อเชื่อม
ฐานข้ อมูล ขันประมวลผลนี
้
้จะรวมทังระบบที
้
่
กับ Internet โดยผ่านระบบ 3G/4G

•
•

ต่อเชื่อมกับ Internet โดยผ่านระบบ 3G/4G

ภาพที
รูปสถาปั
ตยกรรมการขนส่งงสิสินนค้ค้าาขนาดใหญ่
ภาพที
่ 1 รู่ 1ปสถาปั
ตยกรรมการขนส่
ขนาดใหญ่

การใช้ บริบทในกระบวนการขนส่ ง

กระบวนธุรกิ จ เราจะจํ าแนกการประยุกต์ ใช้
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การใช้บริบทในกระบวนการขนส่ง
การใช้บริบท
บริบทการด�ำเนินงานขนส่ง ที่จะใช้นอก
เหนื อ จากโอกาสของการใช้
4 บริ บ ทแล้ ว บเราจะเพิ
บริ บ ทของ
ริ บทจะจํ่ มาแนกดั
งนี ้
กระบวนเตรี
ธุรกิยจมการก่
ที่ ใช้กฎทางธุ
รกิจ นของงานขนส่
ง
อนออกเดิ
ทาง
สินค้าหนั•กขนาดใหญ่
้จะเพิ่มบริบทีท่ ได้อัน
สํารวจชิ น้ ส่นอกจากนี
วนจาก Drawing
เกิดจาก สาร สนเทศอินเตอร์เน็ต ในการใช้บริบท
รับมาจากลูกค้ า
ควบคุ ม กั บ กระบวนธุ ร กิ จ เราจะจ� ำ แนกการ
ประยุกต์ใ•ช้เการเตรี
ป็น 3 ช่ยวมรถขน
ง ดังนี้ และบุคคลากร
• การสํ
ก แล อะน
การใช้ารวจเส้
บริบทใน นช่วทงางห
เตรียลัมการก่
เดิ
เส้นนทาง
ทางสํารอง
การใช้บริบญ
ทใน
ช่วง เดิงนกัทาง
• การขออนุ
าตขนส่
บ กรมทาง
การใช้บริบทใน ช่วง ถึงจุดหมายปลาย
หลวงที่เกี่ยวข้ อง
ทางโอกาสของการใช้บริบทจะจ�ำแนกดังนี้
• การประสานงานกั
ผู้ รั บ ในการ
เตรี
ยมการก่อนออกเดินบทาง
เตรี ยมสถานที
่ น้ ส่วนจาก Drawing ทีไ่ ด้รบั มา
ส�ำรวจชิ
จากลูกค้า• การกําหนดวัน เวลา และกําหนดการ
การเตรี
ระหว่
างเดิยนมรถขน
ทาง และบุคคลากร
การส�ำรวจเส้นทางหลัก และเส้นทาง
• การใช้
เส้ นทางหลัก
ส�ำรอง

•
•
•
•
•
•
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• การขออนุญาตขนส่งกับกรมทางหลวง
ที่เกี่ยวข้อง
• การประสานงานกับผู้รับในการเตรียม
สถานที่ • การหยุดพักปกติ เช่น กินข้ าวเที่ยง
ำหนดวั
••การก�
การหยุ
ดพักนไม่เวลา
ปกติและก�ำหนดการ
ระหว่างเดินทาง
การขับเส้เลีนทางหลั
่ยงในระยะสั
ก น้
•••การใช้
การเกิดดพัปักญปกติ
หารถเช่นหรืกิอนสิข้นาค้วเที
า ่ยง
• การหยุ
การเกิดดพัอุกบไม่
ตั เิ ปหตุกติ
••การหยุ
••การขั
การเกิบเลี
ดภั่ยยงในระยะสั
ธรรมชาติ้นในเส้ นทาง
ดปัญหารถ หรือสินค้า
••การเกิ
การถูกบังคับให้ หยุดโดยมิจฉาชีพ
ดอุบัติเหตุ
••การเกิ
การผจญกั
บตํารวจจราจร
การเกิ
ดภัยธรรมชาติ
ในเส้นทาง
•การใช้
บให้หายุรอง
ดโดยมิจฉาชีพ
• การถูกเส้บันงคัทางสํ
การดีเลย์เบกิต�นำรวจจราจร
24 ชัว่ โมง
••การผจญกั
การใช้
การส่เส้งสินนทางส�
ค้ าทีำ่ จรอง
ุดหมายปลายทาง
ชั่วงโมง
••การดี
ทางเข้เลย์าสูเกิบ่ นริ เ24
วณส่
สินค้ า
การส่งสินค้าที่จุดหมายปลายทาง
ความพร้
าสู่บอริมในการรั
เวณส่งสินบค้สิานค้ า
••ทางเข้
• ความพร้อมในการรับสินค้า
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ภาพที่ 2 กระบวนการประยุกต์ใช้บริบทในช่วงต่างๆของกระบวนงานขนส่งสินค้าขนาดหนักและใหญ่
ภาพที่ 2 กระบวนการประยุ
ใช้ บริปรุบทในช่
วงต่างๆของกระบวนงานขนส่
ที่มกา:ต์ปรั
งจากกระบวนการท�
ำงานในการขนส่งงสินค้ าขนาดหนักและใหญ่

ที่มา: ปรับปรุงจากกระบวนการทํางานในการขนส่ง
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ขั้นตอนการควบคุมงานของสินค้าขนาด
หนักและใหญ่มาก (Heavy & Oversized Goods
Transportation Algorithm)
ในการขนสินค้าที่มีขนาดหนักและใหญ่
มาก จะใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมก�ำกับดูแลแบบ Realtime ใน 3 ขัน้ ตอนได้แก่ ขัน้ ตอนการเตรียมการ ขัน้
ตอนการเดินทาง และขัน้ ตอน ณ จุดหมายปลายทง
ในการขนย้าย ซึ่งขั้นตอนต่างๆหล่านี้จะเป็นดังนี้
Procedure : Preparation ; เตรียมตัวใน
การขนอุปกรณ์หนักและขนาดใหญ่
1. บันทึกจ�ำนวนสินค้าทีไ่ ด้รบั แจ้งมาจาก
ลูกค้า
2. ใส่รายการสินค้า (Packing List)
3. บริบท ณ เวลาขนของขึ้นรถ ให้ ยืนยัน
จ�ำนวน n กล่อง
4. สถานะ ของสินค้าพร้อมส่ง
5. สถานะ ของรถ เช็ครถตามมาตรฐาน
ของรถที่จะท�ำการขนส่ง (พร้อมหรือไม่พร้อม)
6. ถ้าไม่พร้อม จัดการเปลื่ยนรถคันใหม่
มาแทน : พร้อม
7. สถานะ เส้นทางการขนส่ง : พร้อม
8. ให้ทมี ส�ำรวจเส้นทาง ส�ำรวจเส้นทาง
หลักไปยังจุดหมายปลายทาง ถ้า เส้นทางหลักไม่มี
อุปสรรค สามารถขนสินค้าได้สถานะ : พร้อม
9. ให้ทีมส�ำรวจ ท�ำการส�ำรวจเส้นทาง
ส�ำรอง ถ้า เส้นทางส�ำรองไม่มีอุปสรรค สถานะ :
พร้อม
10. เช็คสถานะ ของรายละเอียดสินค้า
ว่าครบถ้วน สถานะพร้อม และการขนส่งพร้อม
เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าพร้อม เส้นทางหลักและเส้นทาง
ส�ำรองพร้อม ส่วนประกอบอืน่ ๆ พร้อม และได้มกี าร

แจ้ ง ลู ก ค้ า ถึ ง เวลาการขนส่ ง สถานะการขนส่ ง
ทั้งหมดพร้อม เตรียมการขนส่ง
Procedure : Transport ; เดินทางไปจุด
หมายปลายทาง
11.		 แจ้งลูกค้า ถึง แผนการขนส่ง การจัด
รถไปรั บ เครื่ อ งก� ำ เนิ ด ไฟฟ้ า การขนส่ ง ใช้ เ วลา
ช่วงกลางคืน เนื่องจากสินค้ามาขนาดใหญ่จึงต้อง
มีการปิดถนน โดยการประสานกับเจ้าหน้าที่งาน
จราจรในแต่ละท้องที่
12. ถ้า สัญญานบ่งชี้ข้อมูล บ่งชี้สภาพ
ที่ไม่ปลอดภัย ในเส้นทางหลักแล้วให้เตรียมที่จะ
เปลี่ยนไปเส้นทางส�ำรอง
13. ถ้า ผลการรายงาน RFID ของการ
บรรจุภัณฑ์ ไม่เท่ากับ n ให้แจ้งเตือนคนขับรถ
14. ถ้ า ในเส้ น ทางส� ำ รองไม่ มี ป ั ญ หา
สถานะพร้อม ส�ำหรับการขนส่ง เปลื่ยนไปใช้
15. เส้ น ทางส� ำ รองหรื อ หาสถานที่ เ พื่ อ
หยุ ด ชั่ ว คราว ถ้ า สั ญ ญาณบ่ ง ชี้ สภาพปั ญ หา
ระยะสั้น ลองกลยุทธ์การหลีกเลี่ยง
16.		 ถ้าพบอุบัติเหตุข้างหน้าให้พยายาม
หลีกเลี่ยง
Procedure : At Destination : ถึงจุดหมาย
ปลายทาง
17. ถ้า เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง
แล้วให้แจ้งกับผู้จัดการโลจิสติกส์
18. ถ้า การเตรียมการหน้าสถานที่ปลาย
ทางเรียบร้อย ให้ท�ำการเคลื่อนย้ายเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้าแล้ววางลงทีท่ ลี่ กู ค้าเตรียมไว้ และท�ำการแจ้ง
ต่อผู้จัดการโลจิสติกส์
19. ถ้า การตรวจรับสินค้าอยู่ในสภาพ
เรียบร้อยให้ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้าทั้งหมด
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การ Implement
การ implement การออกแบบระบบขนส่ง
สินค้าเชิงบริบท ส�ำหรับการขนส่งสินค้าทีม่ ี น�ำ้ หนัก
และขนาดใหญ่ ตามAlgorithm ที่อธิบายในหัวข้อ
ที่ 5 ได้พัฒนาต้นแบบ Client-Service ด้วยภาษา
HTMLS และ PHP พร้ อ มฐานข้ อ มู ล MySQL
รูปที่ 3 แสดงหน้า User Status ความพร้อมการเดิน
ทาง การประเมินผลความยอมรับได้ในการใช้ระบบ
Heavy & Oversized Goods Transportation
ได้ใช้ การสุม่ ตัวอย่างผูป้ ระเมินจากเจ้าหน้าทีแ่ ผนก
โลจิสติกส์และขนส่งซึ่งเกี่ยวกับ งาน การขนส่ง
สินค้า ขนาดใหญ่และหนัก จ�ำนวน 60 คน ประเมิน
ด้วยการน�ำเสนอ อธิบาย ระบบงาน และแสดงการ
ใช้ ซอฟต์แวร์ หลังจากนั้นก็ให้ตอบชุดสอบที่ใช้
Likert Scale 5 ระดับ โดยเน้นที่การให้แสดงความ
คิดเห็นว่า ระบบดังกล่าวเมือ่ เทียบกับการด�ำเนินการ
แบบเดิมนั้นใน 2 ประเด็น
(1) ความยอมรับได้
(2) ประสิทธิภาพ
ซึ่ ง ผลจากการส� ำ รวจปรากฏว่ า ระดั บ
ความยอมรั บ ได้ อยู ่ ที่ 98% และระดั บ ความ
คาดหวัง ประสิทธิภาพ จะดีกว่าเดิมอยู่ที่ 98%
ทั้ ง นี้ เมื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ น ความคิ ด เห็ น
ส่วนใหญ่จะรู้สึกชอบในเรื่อง Visibility การขนส่ง
ระหว่างการเดินทาง ในการทีม่ รี ะบบคอยสนับสนุน
แจ้ ง เตื อ น และประสานการแก้ ป ั ญ หาระหว่ า ง
ฝ่ายต้นทางและฝ่ายปลายทาง นอกจากนีเ้ มือ่ มีการ
ตรวจสอบกฎทางธุรกิจ ภายในบริบท การขนส่ง
ก็สร้าง ความมัน่ ใจมาก เพราะผูข้ นส่งได้ดำ� เนินการ
ถูกต้องแล้ว
บทสรุป

การขนสินค้าขนาดใหญ่ และหนักกว่าปกติ
ขนาดมากกว่า 300 ตัน เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ปัจจุบัน
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การ ด�ำเนิน การเป็นแบบใช้หลักปฏิบัติที่ท�ำกันมา
ซึ่งผลลัพธ์ก็เป็นไปตามสถานการณ์ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ อย่าง เต็มที่ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึง
ตั ว อย่ า งการขนส่ ง เครื่ อ งก� ำ เนิ ด ไฟฟ้ า ขนาด
365 ตัน และมี ขนาดกว้าง 4.3 เมตร ยาว 10.5 เมตร
ซึ่ ง การขนส่ ง จะต้ อ งใช้ ร ถ Hydrolic Trailer
ขนาดใหญ่ ตั ว รถมี ความกว้ า ง 6 เมตร
ยาว มากกว่า 100 เมตร ที่จะต้องเพิ่มจ�ำนวนเพลา
และล้อ 704 ล้อ เพื่อให้ สามารถ รับน�้ำหนัก และ
วิ่ ง บน ท้ อ งถนนได้ การศึ ก ษากระบวนงานขน
สิ น ค้ า ขนาดใหญ่ แ ละหนั ก น� ำ ไป สู ่ ห ลั ก การ
สร้าง นวัตกรรม การ ขนส่งสินค้าดังกล่าว โดยมี
การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ใช้บริบท (Context-aware) และใช้
กระบวนงานควบคุมติดตาม (Control Algorithm)
และ การก�ำหนด วิธีส�ำรองต่างๆ เพื่อให้ สามารถ
ทน ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น (Resiliency) ผลงานวิจัยนี้
จะเป็ น ต้ น แบบวิ ธี ก ารคิ ด ในการพั ฒ นาการ
ขน สิ น ค้ า ขนาดหนั ก และใหญ่ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
เพือ่ ลดปัญหาระหว่างขนส่งซึง่ มีผลต่อปัจจัยต้นทุน
ระบบ Heavy & Oversized Goods Transportation
ได้ประเมินโดย คนท�ำงานด้านนีจ้ ริง จ�ำนวน 60 คน
ซี่งผลการ ประเมินมีการยอมรับผลประโยชน์ที่ใช้
ระบบนีใ้ นอัตรา 98% ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการ ด�ำเนินการ
แบบดั้ ง เดิ ม เป็ น แบบ Manual การใช้ ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีส่ อดรับกับกรรมวิธที ปี่ ฎิบตั ิ
โดยมีการปรับปรุง ในส่วน ส�ำคัญเพือ่ ลดข้อผิดพลาด
จึงเป็นระบบที่ ผู้ปฎิบัติยอมรับได้ในการใช้งาน
ความคาดหวั ง ในประสิ ท ธิ ภ าพ ที่ จ ะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
เพราะให้ความ สบายใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านขน
สินค้า ขนาดหนักและใหญ่เกินปกติ
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บทคัดย่อ
บทเพลง “นาคาเริงวารี” เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางมานุษยดุริยางควิทยา ผู้ประพันธ์ได้ด�ำเนินการ
วิ จั ย โดยการศึ ก ษาภาคสนามเพื่ อ เรี ย นรู ้ เ พลงพิ ณ โบราณจากผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ก คื อ ครู ท องใส ทั บ ถนน
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทเพลงพิณของครูทองใส ทับถนน 2) ประพันธ์เพลงร่วมสมัยส�ำหรับ
วงแซกโซโฟนควอร์เท็ต จากเอกลักษณ์ในเพลงพิณของครูทองใส ทับถนน เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์
โดยใช้วิธีวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยาและสร้างสรรค์งานตามหลักดุริยางควิทยาและการประพันธ์เพลง
เพลงนาคาเริงวารี มี 2 ตอน ประกอบด้วย ตอน 1 มีสองส่วน คือ “ถอนสะอื้น” และ “อุกอั่ง”
ตอน 2 มีสองส่วนคือ “หลงส้น” และ “ม่วนหลาย” ใช้แนวคิดในการประพันธ์เพลง 3 แนวคิด คือ 1) การผสม
ผสานวัฒนธรรมดนตรี 2) การแสดงเอกลักษณ์ทางดนตรีในเพลงพิณโบราณของครูทองใส ทับถนน และ
3) การประพันธ์เพลงร่วมสมัย
ค�ำส�ำคัญ : นาคาเริงวารี, ทองใส ทับถนน, การประพันธ์เพลง
ABSTRACT
“Naga enjoys the river” was an ethnomusicological creative work. The researcher studied
related document and did fieldwork to learned music from the key informant. The purposes for
the research were: 1)Studying Thongsai Tabtanon’s phin music. 2)Composing the contemporary
music for saxophone quartet based on the knowledge of Thongsai Tabtanon’s phin music. It was
an ethnomusicological research method combined with composition knowledge.
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The composition has 2 movements; the first movement has 2 sections thawn sa-uen
(sadness) and Uk-ang (confusing). The second movement has 2 sections long-sun (out of mind)
and muan-lai (joyful). The 3 compositing ideas were; 1) mixing of music culture, 2) Thongsai
Tabtanon’s lute music identity, 3) contemporary composing style.
Keyword: Naga enjoys the river, Thongsai Tabtanon, Composing

บทน�ำ
มวลมนุษยชาติทุกหมู่เหล่าล้วนมีบริบท
แห่ ง การเดิ น ทางเพื่ อ ส� ำ รวจความจริ ง อยู ่ เ สมอ
การเดินทางส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่และการแพร่
กระจายทางวัฒนธรรม อีกทัง้ เป็นชนวนทีก่ อ่ ให้เกิด
การถ่ายโยงทางวัฒนธรรมจากผลของการปะทะ
ระหว่างการระลึกได้ของเรื่องราวในอดีตและการ
สัมผัสได้ของความจริงที่ปรากฏอยู่ จนก่อให้เกิด
สภาวะแห่งการรังสรรค์เป็นผลผลิตและความรู้สึก
ใหม่ ทัง้ นีม้ ปี จั จัยเกือ้ หนุนคือปัจจัยจากภายในและ
ปัจจัยจากภายนอกที่อยู่รอบตัวของมนุษย์ ปัจจัย
ดังกล่าวคอยเป็นเครื่องก�ำกับทิศทางของผลผลิต
และความรู ้ สึ ก ของมนุ ษ ย์ อย่ า งไรก็ ต ามในทุ ก
ผลผลิตทางวัฒนธรรมดนตรียอ่ มมีคณ
ุ ค่าเฉพาะตัว
มิอาจน�ำสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ (ปัญญา รุ่งเรือง,
2549) และวิธกี ารอย่างหนึง่ ของการรังสรรค์ผลผลิต
ใหม่เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและตัวตน ก็คือ
การประพันธ์เพลง
การประพันธ์เพลงคือกระบวนการสะท้อน
ความรู้สึกของศิลปิน โดยใช้สัญลักษณ์และเสียง
ดนตรีส�ำหรับการอธิบายความรู้สึกและบรรยาย
เรื่องราว ในอดีตประชาคมโลกแบ่งอารยธรรมของ
มนุษย์ออกเป็นสองส่วนคือ อารยธรรมตะวันตก

และอารยธรรมตะวันออก ด้วยความก้าวหน้าด้าน
วิทยาการส่งผลให้ทศั นคติเหล่านัน้ หมดไป จากการ
ได้ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างโลกตะวันตกและ
โลกตะวันออก จนเกิดแนวดนตรีและทฤษฎีการ
ประพันธ์รูปแบบใหม่ เช่น ดนตรีอเล็กทรอนิกส์
ดนตรี นิ ว เอจ การพั ฒ นาระบบไร้ กุ ญ แจเสี ย ง
(ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร, 2552) ในการประพันธ์เพลง
จากอิทธิพลและวัตถุดิบในวัฒนธรรมดนตรีอีสาน
คือ เพลงพิณของครูทองใส ทับถนน โดยใช้หลักการ
ทางดุริยางควิทยาผ่านการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการ
ประพั น ธ์ เ พลงร่ ว มสมั ย จึ ง เป็ น การผสมผสาน
วัฒนธรรมดนตรี จากเหตุดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารเพิม่ เติม คือ ดนตรีลขิ ติ : รวมบทความดนตรี
สร้างสรรค์เชิงวิชาการ (ณัชชา พันธ์เจริญ, 2559)
ศิลปะการเป่าแคน (สนอง คลังพระศรี, 2549)
จิตวิญญาณแห่งอาเซียน ส�ำหรับเปียโนควินเท็ท
(ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร, 2561) และการวิเคราะห์
เพื่ อ ค้ น หาเอกลั ก ษณ์ เ พลงพิ ณ ของครู ท องใส
ทับถนน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับการประพันธ์
บทเพลง “นาคาเริงวารี”
ทองใส ทับถนน ศิลปินพืน้ บ้านอีสานทีร่ จู้ กั
ในนาม “ทองใส หัวนาค”(พญานาค) คือ ศิลปิน
พื้นบ้านอีสานได้การคัดเลือกให้เป็นครูภูมิปัญญา
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ไทย รุ่น 2 ด้านศิลปกรรม ประเภทพิณอีสาน จาก
ความรูแ้ ละความสามารถเกีย่ วกับเพลงพิณโบราณ
ที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดจากครู พิ ณ ในอดี ต และ
ประสบการณ์การบรรเลงพิณประกอบการล�ำของ
หมอล�ำในอดีต ส่งผลให้เพลงพิณของครูทองใสได้
รับการยอมรับจากสังคมและถูกน�ำมาเป็นเพลง
ต้นแบบส�ำหรับการศึกษาและการเรียนรู้ (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545; วีรยุทธ
สีคณ
ุ หลิว่ , 2554) อีกทัง้ ยังมีลลี าและเทคนิคเฉพาะ
ในการบรรเลงพิณ คือ 1) เทคนิคการเปลี่ยนเสียง
แบบเชื่ อ มเสี ย ง (Slur) ด้ ว ยวิ ธี ก ารตบสาย
(Hammer-On : Ascending) 2) เทคนิคการเปลีย่ น
เสียงแบบเชื่อมเสียง (Slur) ด้วยวิธีการเกี่ยวสาย
(Pull -Off : Descending) 3) เทคนิคการรูดสาย
(Slide) ลีลาและเทคนิคดังกล่าวนับว่าเป็นเอกลักษณ์
ที่แสดงถึงส�ำเนียงเพลงพิณของครูทองใส ทับถนน
บทเพลง “นาคาเริ ง วารี ” เกิ ด จากแรง
บันดาลใจ 2 ประการ คือ ความประทับใจจากผล
การรั บ รู ้ ถึ ง เอกลั ก ษณ์ ใ นเพลงพิ ณ โบราณของ
ครู ท องใส และความประทั บ ใจในเรื่ อ งราวการ
ด� ำ เนิ น วิ ถี ชี วิ ต ของครู ท องใส ทั บ ถนน ซึ่ ง เป็ น
ลักษณะการด�ำเนินวิถีชีวิตตามสภาพทางสังคม
และวั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า นอี ส าน โดยมี ป ั จ จั ย การ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมในภูมิภาคอีสานเป็น
ปั จ จั ย ซ้ อ น ในภาพรวมของการเปลี่ ย นแปลง
ดั ง กล่ า วได้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ทั ศ นะทางวั ฒ นธรรมที่
หลากหลายและได้ส่งผลต่อวัฒนธรรมภายในของ
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน การประพันธ์จึงต้องอาศัยการ
เชื่อมโยงข้อมูลหลายประเด็น ผู้วิจัยจึงน�ำผลพวง
ดังกล่าวเป็นปัจจัยเพือ่ ก่อให้เกิดการรังสรรค์ผลงาน
เพลงร่วมสมัยทีช่ อื่ ว่า นาคาเริงวารี ผ่านกระบวนการ
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สร้างสรรค์ด้วยวิธีการประพันธ์เพลงร่วมสมัย โดย
แบ่งการน�ำเสนอออกเป็น 2 ตอน ซึ่งประกอบด้วย
4 ส่วน โดยใช้แนวคิดส�ำหรับการประพันธ์เพลง
จ�ำนวน 3แนวคิดคือ 1) แนวคิดการผสมผสาน
วัฒนธรรมดนตรี 2)แนวคิดการแสดงเอกลักษณ์
ทางดนตรี ใ นเพลงพิ ณ โบราณของครู ท องใส
ทับถนน 3) แนวคิดการประพันธ์เพลงร่วมสมัย
ในแต่ละส่วนได้สอดแทรกเอกลักษณ์ทางดนตรีท่ี
พบในเพลงพิณของครูทองใสผสมผสานกับการใช้
หลักทฤษฎีดนตรีตะวันตกส�ำหรับถ่ายทอดความ
รูส้ กึ และบรรยายเนือ้ หาผ่านวงแซกโซโฟนควอร์เท็ต
(Saxophone Quartet) ประกอบด้วยแซกโซโฟน
จ�ำนวน 4 ชิน้ ได้แก่ โซปราโน แซกโซโฟน (Soprano
Saxophone) อัลโต แซกโซโฟน (Alto Saxophone)
เทเนอร์ แซกโซโฟน (Tenor Saxophone) และ
บาริโทน แซกโซโฟน (Baritone Saxophone)
อารมณ์และลีลาที่เกิดขึ้นในบทเพลงสอดรับกับ
องค์ประกอบของเนื้อหาทางดนตรีและเป็นไปตาม
หลั ก การประพั น ธ์ เ พลงร่ ว มสมั ย ควบคู ่ กั บ การ
เลียนแบบเทคนิคปฏิบัติของเครื่องดนตรีส�ำหรับ
สร้างความน่าสนใจในบทเพลง
วัตถุประสงค์ของการประพันธ์เพลง
ประพั น ธ์ เ พลงส� ำ หรั บ วงแซกโซโฟน
ควอร์ เ ท็ ต จากเอกลั ก ษณ์ ใ นเพลงพิ ณ โบราณ
ของครูทองใส ทับถนน
ขอบเขตของการประพันธ์เพลง
1. เป็นบทเพลง 2 ตอน ประกอบด้วย
ส่วนย่อยทั้งหมด จ�ำนวน 4 ส่วน
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2. ประพันธ์เพลงส�ำหรับวงแซกโซโฟน
ควอร์ เ ท็ ต ประกอบด้ ว ย โซปราโนแซกโซโฟน
อัลโตแซกโซโฟน เทเนอร์แซกโซโฟน และบาริโทน
แซกโซโฟน
3. ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรม
ดนตรี พื้ น บ้ า นอี ส านจากเพลงพิ ณ โบราณของ
ครูทองใส ทับถนน ร่วมกับแนวทางการประพันธ์
เพลงร่วมสมัย
4. ใช้ ร ะบบอิ ง กุ ญ แจเสี ย ง (Tonality)
โดยใช้ระบบเสียง 2 ลักษณะ คือ ระบบเสียงแบบ
ไดอาโทนิ ก (Diatonic) และระบบเสี ย งแบบ
เพนทาโทนิก (Pentatonic)
5. ผิวพรรณของดนตรี (Texture) มีลกั ษณะ
หลากแนว (Polyphony) รวมทั้งใช้การประสาน
เสี ย งที่ ห ลากหลาย คื อ การประสานเสี ย งค้ า ง
(Drone Harmony) การประสานแนวท� ำ นอง
(Homophony)
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ผลงานเพลงส�ำหรับวงแซกโซโฟน
ควอร์เท็ต
2. ได้ ผ ลงานเพลงร่ ว มสมั ย ที่ ส ่ ง เสริ ม
สุนทรียภาพในการรับฟังดนตรีตะวันตกทีส่ อดแทรก
วัฒนธรรมดนตรีอีสาน
3. ได้แนวทางส�ำหรับการส่งเสริมและการ
เผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านสู่สากล
กระบวนการประพันธ์เพลง
บทประพันธ์เพลงนาคาเริงวารี ผู้วิจัยได้
ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อค้นหาเอกลักษณ์เพลงพิณ
ของครูทองใส ทับถนน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับ

ประพันธ์บทเพลงร่วมสมัย ส�ำหรับถ่ายทอดความ
รูส้ กึ และบรรยายเนือ้ หาผ่านวงแซกโซโฟนควอร์เท็ต
โครงสร้างและรูปแบบของดนตรีมเี อกลักษณ์เฉพาะ
ตามเนือ้ หาทางดนตรีและเรือ่ งราวทีไ่ ด้กำ� หนด ดังนี้
กระบวนการที่ 1 ชื่อว่า ถอนสะอื้น อธิบาย
และสะท้อนภูมิหลังสภาพทางสังคมในภูมิภาค
อีสานช่วงก่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ (ก่ อ น พ.ศ. 2500) ซึ่ ง ใน
ขณะนั้นภูมิภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่มีการรวมตัวของ
กลุ่มวัฒนธรรมที่หลากหลาย การด�ำเนินชีวิตของ
กลุ่มวัฒนธรรมเหล่านั้นเป็นไปอย่างยากล�ำบาก
เป็นผลมาจากการไม่ได้รบั การดูแลจากภาครัฐเท่า
ที่ควร ส่งผลให้ประชาชนในภูมิภาคต้องอดทนต่อ
การด�ำเนินชีวิต พบกับความยากล�ำบากในการ
ประกอบอาชี พ และเลี้ ย งชี พ ทั้ ง ยั ง ต้ อ งต่ อ สู ้ กั บ
ภัยทางธรรมชาติและต้องเผชิญปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้
ทางเศรษฐกิจ ผู้วิจัยน�ำเสนอเรื่องราวผ่านแนว
ท�ำนองที่โหยหวนผสมกับลักษณะจังหวะที่แสดง
การรุกเร้าเพื่ออธิบายแทนคราบน�้ำตาและเสียง
สะอื้นของชาวอีสานผ่านกระบวนการที่ 1
กระบวนการที่ 2 อุกอั่ง อธิบายถึงความ
กังวล พะว้าพะวัง กลุม้ ใจในโชคชะตาทีไ่ ม่สามารถ
ก�ำหนดได้ อันเกิดจากความไม่แน่นอนและการถูก
ทอดทิง้ จากกลุม่ คนในสังคมหลัก กอปรในขณะนัน้
ความมั่นคงด้านการเมืองภายในประเทศยังไม่มี
เสถียรภาพมากนัก ผลพวงดังกล่าวกลับส่งผลให้
วัฒนธรรมภายในของภูมภิ าคอีสานด�ำเนินไปอย่าง
เรียบง่ายและมีความเข้มแข็ง จนก่อเกิดเป็นความ
งดงามจากภายใน ผู้วิจัยน�ำเสนอเรื่องราวโดยใช้
ดนตรีที่ซับซ้อนผ่านลักษณะจังหวะแบบปกติและ
ไม่ปกติรว่ มกับการใช้โครมาติกคอร์ดส�ำหรับอธิบาย
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เนื้อหาเกี่ยวกับความกังวลและอาการพะว้าพะวง
ซึ่งได้ขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
ผ่านกระบวนการที่ 2
กระบวนการที่ 3 ชื่อว่า หลงส้น อธิบายถึง
ความหลงใหลจนลื ม ตั ว ตน จากร่ อ งรอยทาง
วัฒนธรรมดนตรีอีสานช่วงปี พ.ศ. 2508-2518
พบบทบาทวัฒนธรรมดนตรีจากภายนอกถูกน�ำพา
เข้ามาในภูมิภาคอีสาน โดยมีผลจากความจ�ำยอม
ในการรับกลุ่มบุคคลจากภายนอก จนเป็นเหตุให้
เกิดการผสมผสานและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม
อันเกิดจากการพบปะ การติดต่อสื่อสาร และการมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของคนทั้งสองกลุ่มวัฒนธรรม
(Miller, Terry E. and Shahriari, Andrew, 2012;
Nanongkham, P, 2011) ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงส่งผล
ให้เกิดการรับและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
จนถูกค่านิยมจากภายนอกครอบง�ำวัฒนธรรมจาก
ภายใน ผู ้ วิ จั ย น� ำเสนอเรื่อ งราวผ่านการด�ำเนิน
ท�ำนองด้วยโมดโดเรียนและคอร์ดโดมินันท์ระดับ
สองส�ำหรับอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการรับค่านิยม
จากภายนอกจนเข้าครอบง�ำวัฒนธรรมจากภายใน
ผ่านกระบวนการที่ 3
กระบวนการที่ 4 ม่วนหลาย อธิบายถึง
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่หยั่งลึกฝั่งอยู่ภายในจิตใจของ
ชาวอี ส าน แม้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบรอบด้ า นจาก
วัฒนธรรมภายนอกจนหลงใหลไปชัว่ ขณะ แต่กย็ าก
ที่จะลืมเลือนวัฒนธรรมดั้งเดิม ผู้วิจัยน�ำเสนอเรื่อง
ราวผ่านการด�ำเนินคอร์ดที่หลากหลายเพื่อเป็น
สะพานเชือ่ มสูก่ ารประสานเสียงในวัฒนธรรมดนตรี
อีสาน ส�ำหรับอธิบายเนือ้ หาเกีย่ วกับเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมดนตรีอีสานแบบฉบับ เนื้อหาทางดนตรี
แสดงถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมดนตรีอีสานผ่าน
กระบวนการที่ 4
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การออกแบบและก�ำหนดแนวทางการประพันธ์เพลง
1. สังคีตลักษณ์ (Form) ใช้รูปแบบตาม
ลักษณะเพลงพืน้ บ้าน ซึง่ เป็นบทเพลงสัน้ ไม่ซบั ซ้อน
และมักเล่นย้อนท�ำนอง 2 รอบ ผู้วิจัยออกแบบการ
ประพันธ์ลักษณะบทเพลง 2 ตอน ประกอบด้วย
4 ส่วน
2. ระบบเสียง(Tuning System)เพื่อให้
ผลงานการประพันธ์เพลงเหมาะแก่ผู้ฟังทุกกลุ่ม
และเป็นไปตามสมัยนิยม ผู้วิจัยเลือกใช้ระบบอิง
กุญแจเสียง (Tonality) โดยใช้ระบบเสียง 2 ลักษณะ
คือ ระบบเสียงแบบไดอาโทนิก (Diatonic) ประเภท
บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ (Major and Minor
Scale)รวมทั้งสอดแทรกการใช้โมด (Mode) และ
ระบบเสียงแบบเพนทาโทนิก (Pentatonic)
3. เครื่ อ งหมายประจ� ำ จั ง หวะ (Time
Signature) ลักษณะอัตราจังหวะแบ่งออกเป็น
3 ลั ก ษณะ คื อ อั ต ราจั ง หวะแบบหลากอั ต รา
(Polymeter) อั ต ราจั ง หวะแบบมี สั ด ส่ ว น
(Symmetrical) และอัตราจังหวะแบบไม่มีสัดส่วน
(Asymmetrical) กล่าวคือ ดนตรีพนื้ บ้านเป็นดนตรี
ทีไ่ ม่ซบั ซ้อนและฟังง่าย มักใช้อตั ราจังหวะสองและ
สี่ (Second and Fourth Time) ผู้วิจัยจึงเลือกผสม
เครื่ อ งหมายประจ� ำ จั ง หวะที่ มี อั ต ราจั ง หวะสอง
(Second-Simple Time Signature) อัตราจังหวะ
สาม (Triple-Simple Time Signature) และสี่ปกติ
(Fourth-Simple Time Signature) และยังสอด
แทรกอัตราจังหวะซ้อน (Complex Time) เพือ่ สร้าง
สีสันทางดนตรีให้เกิดความน่าสนใจและยากต่อ
การคาดเดา
4. อัตราความเร็ว (Tempo) พิจารณาอัตรา
ความเร็วจากการก�ำหนดให้เกิดความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของดนตรี เช่น ความสอดคล้องกับ
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เนื้อหาทางดนตรี ความสอดคล้องกับเทคนิคการ
บรรเลง และความเหมาะสมกับลีลาและส�ำเนียงใน
เนื้อหาทางดนตรี โดยก�ำหนดให้เพลงช้าด�ำเนิน
ท� ำ นองที่ ส วยงาม สง่ า งาม จึ ง ก� ำ หนดใช้ อั ต รา
ความเร็ว 78 Bpm. และก�ำหนดให้เพลงเร็วด�ำเนิน
ท�ำนองที่มีความกระชับ มีชีวิตชีวา จึงก�ำหนดใช้
อัตราความเร็ว 106 Bpm.
5. เนือ้ หาทางดนตรีหรือผิวพรรณของดนตรี
(Texture) มีลกั ษณะการสร้างเนือ้ หาทางดนตรีแบบ

หลากแนวหรือการประสมท�ำนอง (Polyphony)
รวมทัง้ มีการผสมผสานเสียงประสานทีห่ ลากหลาย
คือ การประสานเสียงค้าง (Drone Harmony)
การประสานแนวท�ำนอง (Homophony) การสอด
ลีลาประสานแนวท�ำนอง (Counterpoint)
ผูว้ จิ ยั ได้สรุปรายละเอียดการออกแบบและ
การก�ำหนดแนวทางการประพันธ์ ส�ำหรับประพันธ์
บทเพลงนาคาเริงวารี ดังนี้

ตารางที่ 1 รายละเอียดการออกแบบและการก�ำหนดแนวทางการประพันธ์ ส�ำหรับประพันธ์บทเพลงนาคา
เริงวารี ตอนที่ 1 (Movement 1)
กระบวนการ
ส่วน 1
ชื่อ ถอนสะอื ้น
ห้ องที่ 1-16
ส่วน 2
ชื่อ อุกอัง่
ห้ องที่ 17-70

สังคีตลักษณ์

ระบบเสียง

Intro A

D Minor

B C D Transit
C D Coda

D Minor

เครื่องหมาย
ประจำ�จังหวะ
2/4
3/4
4/4
2/4
4/4
4/4 (7/8 Pulse)

อัตรา
ความเร็ว
78 bpm.
78 bpm.

ผิวพรรณ
ของดนตรี
Polyphony
Homophony
Drone Harmony
Polyphony
Homophony
Drone Harmony

ตารางที่ 2 รายละเอียดการออกแบบและการก�ำหนดแนวทางการประพันธ์ ส�ำหรับประพันธ์บทเพลงนาคา
เริงวารี ตอนที่ 2 (Movement 2)

กระบวนการ
ส่วน 3
ชื่อ หลงส้น
ห้องที่ 1-39
ส่วน 4
ชื่อ ม่วนหลาย
ห้องที่ 40-67

สังคีตลักษณ์
Intro A B
CD

ระบบเสียง เครื่องหมาย อัตรา
ประจำ�จังหวะ ความเร็ว
D Minor
2/4
106 bpm.
Mode
4/4
5/4
D Minor
4/4
106 bpm.
Mode
5/4

ผิวพรรณ
ของดนตรี
Polyphony
Homophony
Polyphony
Homophony
Drone Harmony
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ขั้นตอนการประพันธ์เพลง
ผู ้ วิ จั ย ใช้ ห ลั ก การทางดุ ริ ย างควิ ท ยา
(Musicology) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาคสนามเพื่อ
ใช้เป็นวัตถุดบิ ใน การประพันธ์เพลง (Composition)
และใช้วิธีการประพันธ์เพลงร่วมสมัยส�ำหรับการ
อธิบายเนือ้ หาและสะท้อนความรูส้ กึ โดยมีขนั้ ตอน
การด�ำเนินงาน ดังนี้
1. การศึกษาเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการ
ศึกษาเอกสารที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ เพื่อน�ำ
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าเป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานและแนวทาง
ส�ำหรับการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประพันธ์
เพลง
2. การก�ำหนดขอบเขตส�ำหรับการประพันธ์
เพลง เพื่อให้การด�ำเนินงานมีความสอดคล้องและ
เป็นไปตามขอบเขตที่ผู้วิจัยได้ก�ำหนดไว้
3. การก� ำ หนดเครื่ อ งดนตรี แ ละเลื อ ก
เครื่องดนตรีที่เหมาะสมในกระบวนการประพันธ์
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเทคนิ ค การ
บรรเลงและเทคนิคการประพันธ์
4. ก� ำ หนดแนวคิ ด และสั ง คี ต ลั ก ษณ์
ในกระบวนการประพันธ์ให้เกิดเป็นความสอดคล้อง
ตามเนื้ อ หาและเรื่ อ งราวที่ ต ้ อ งการถ่ า ยทอด
ประกอบด้ ว ย 3 แนวคิ ด และ 4 กระบวนการ
รวมทั้งการปรึกษาคณะกรรมการ
5. ก� ำ หนดท� ำ นองและโครงสร้ า งของ
ท�ำนองเพื่อเป็นต้นแบบส�ำหรับการสร้างท�ำนอง
และการพัฒนาท�ำนองในล�ำดับต่อไป
6. การเรียบเรียงเสียงประสานและก�ำหนด
พื้นผิวของดนตรี ทั้งนี้ต้องอาศัยการใช้เทคนิคการ
เรียบเรียงเสียงประสานตามวิธีการประพันธ์เพลง
ร่วมสมัยควบคู่กับการผสมผสานด้วยวัฒนธรรม
ดนตรีพน้ื บ้านอีสาน รวมทัง้ การปรึกษาคณะกรรมการ

179

7. ก า ร พิ จ า ร ณ า บ ท เ พ ล ง ใ น ฐ า น ะ
นักประพันธ์ นักดนตรี และผูฟ้ งั เพือ่ น�ำผลพิจารณา
มาปรับปรุงให้บทเพลงก่อเกิดคุณภาพครบทุกด้าน
พร้อมทัง้ การตรวจสอบรายละเอียดเกีย่ วกับสัญลักษณ์
ทางดนตรีและการพิสูจน์อักษร
8. การเสนอบทเพลงต่อคณะกรรมการและ
ผู้เชี่ยวชาญ
9. การปรับปรุงและแก้ไขตามค�ำแนะน�ำ
ของคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ
อรรถาธิบายบทเพลงนาคาเริงวารี
บทประพันธ์เพลงนาคาเริงวารีเป็นผลงาน
สร้างสรรค์ด้วยวิธีการประพันธ์เพลงร่วมสมัยภาย
ใต้แนวคิดการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรี โดยใช้
วัตถุดบิ หลักส�ำหรับการสร้างสรรค์ คือ คุณลักษณะ
ทางดนตรีที่มีความโดดเด่นและคุณลักษณะทาง
ดนตรี ที่ ถึ ง เอกลั ก ษณ์ ท างดนตรี ข องครู ท องใส
ทับถนนได้ บทประพันธ์น�ำเสนอเอกลักษณ์ทาง
ดนตรี ข องครู ท องใสผ่ า นเทคนิ ค การประพั น ธ์
รูปแบบต่างๆ โดยคงเงื่อนไขคุณค่าทางวัฒนธรรม
และการสร้างสรรค์ลักษณะดนตรีร่วมสมัย ร่วมกับ
มุ ม มองและทั ศ นะทางดนตรี ที่ ห ลากหลายของ
ผู้ประพันธ์ ทั้งนี้การสะท้อนเนื้อหาและเรื่องราวได้
ด�ำเนินตามขอบเขตที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยอาศัยการ
ประพันธ์ทำ� นองและการเรียบเรียงเสียงประสานให้
เกิดเป็นความสอดคล้อง เหมาะส�ำหรับการสะท้อน
เนือ้ หาได้อย่างชัดเจน กอปรการค�ำนึงถึงหลักความ
เป็นจริง ความเป็นไปได้เกีย่ วกับเทคนิคและวิธกี าร
บรรเลง โดยใช้แนวคิดส�ำหรับการประพันธ์เพลง
จ�ำนวน 3 แนวคิด คือ 1) แนวคิดการผสมผสาน
วัฒนธรรมดนตรี 2) แนวคิดการแสดงเอกลักษณ์
ทางดนตรี ใ นเพลงพิ ณ โบราณของครู ท องใส
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ทับถนน 3) แนวคิดการประพันธ์เพลงร่วมสมัย
มีโดนครอบงํ
รายละเอียดดั
าด้ งวนียวั้ ฒนธรรมจากภายนอกผ่าน
1. แนวคิดการผสมผสานวั
นธรรมดนตรี
ช่องทางของความเจริ
ญ ก้ าวหน้ ฒ
าและเป็
โดนครอบงํ
าด้ วยวัฒนธรรมจากภายนอกผ่
านไป
น
		
แนวคิดการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรี
า งรวดเร็ ว ในบทประพั
ไ ด้ นํ า เสนอ
ช่เป็
ออย่งทางของความเจริ
าวหน้นาธ์และเป็
นผลจากค่านิยมทางวัญฒก้นธรรมในสั
งคมปันไป
จจุบนั
ด ดัองนไหวและอ่
กล่
าวสําหรัอบนแอตามสภาพสั
การอธิ
่ ยงวกั
บ่
อย่มีแนวคิ
งรวดเร็
ว ในบทประพั
น ธ์ ไบด้ายเกี
นํ า เสนอ
คาวามอ่
คมที
การผสมผสานและการเชื
่ อ มโยงวั
ฒ่ ยนธรรม
ปรั
บตัดวดัตามความเจริ
าวหน้
าบด้ายเกี
านเทคโนโลยี
แนวคิ
งกล่าวสําหรัญบก้การอธิ
วกับ
ในความเจริ
ญก้มามุ วหน้
าดังกล่่ อาตมโยงวั
วส่
สัางนวน
คมและ
ดนตรี ผ่านแง่
ของดนตรี
ะวังนผลต่
ตกฒอจํนธรรม
2
การผสมผสานและการเชื
วัลัฒ
นธรรมของมนุ
ษ ย์ ทั้ ง ด้ตาะวันบวกและด้
กษณะ
งค้ าจํงาและการ
ดนตรี
ผ่านแง่คือมมุ การประสานเสี
ของดนตรี
นยตก
นวนา นลบ
2
ในบางพื
้
น
ที
่
เ
กิ
ด
ผลกระทบด้
า
นลบต่
อ
วั
ฒ
นธรรม
ทํ า นองเพลงในวั
ฒ นธรรมดนตรี
พื น้ บ้ า น
ลักใช้ษณะ
คือ การประสานเสี
ยงค้ าง และการ
อย่างชัดเจน คือ วัฒนธรรมภายในโดนครอบง�ำ
รายละเอียดดั
นี ้
ใช้ด้อีทวสยวั
ํ าานมี
นองเพลงในวั
ฒงนธรรมดนตรี
พื น้ บ้ า น
ฒนธรรมจากภายนอกผ่
านช่องทางของความ
ยงค้ าง ว(Drone
อีสเจริานมี
ยการประสานเสี
ดดังนีน้ ไปอย่ า งรวดเร็
ญ ก้รายละเอี
า วหน้1.1
า และเป็
ในบท
Harmony)
การประสานในลั
ประพั
นธ์ได้1.1
นคื�ำอการประสานเสี
เสนอแนวคิ
ดดังยกล่
วส�
ำหรับการ
งค้กาาษณะการใช้
ง (Drone
อธิบายเกี่ยคืวกั
การผสมผสานและการเชื
่อมโยง
Harmony)
อ บการประสานในลั
กษณะการใช้

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี 215
ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
วั ฒ นธรรมดนตรี วารสารวิ
ผ ่ า นแง่ชาการ
มุ ม ของดนตรี
น ตกรี 215
มหาวิทยาลัยกรุตงะวั
เทพธนบุ
บที่ 1 มกราคม
ถนุ ายน
2562
จ�ำเสี
นวน
2 ลัมกตลอดเวลาโดยไม่
ษณะปีคืทีอ่ 8 ฉบั
การประสานเสี
ยมิงค้
างบและ
ยงเดิ
เปลี่ย–นระดั
เสียง

การใช้
ท� ำ นองเพลงในวั
นธรรมดนตรี
คลังพระศรี , ฒ2549;
ญาพบรุื้น่ งเสีบ้เรืยาอนงง,
เสี(สนอง
ยงเดิมตลอดเวลาโดยไม่
เปลีปั่ยญนระดั
อีสานมีรายละเอียดดังนี้
2549)คลั
ในบทประพั
ธ์ สอดแทรกการประสาน
(สนอง
งพระศรี
,น2549;
ปั ญ ญา
เรื อ ง,
			
1.1 การประสานเสี
ยงค้ารุง่ ง(Drone
ในลักในบทประพั
ษณะเสี
ยงค้นาธ์งเพื
่อแสดงถึ
งเอกลัเกสีษณ์
2549)
สอดแทรกการประสาน
Harmony)
คือ การประสานในลั
กษณะการใช้
ยง
วัมฒ
วอย่าบงการสอดแทรก
เดิในลั
ตลอดเวลาโดยไม่
เาน
ปลี่ อ่ตัยแสดงถึ
นระดั
ยง (สนอง
กนธรรมดนตรี
ษณะเสียงค้อาีสงเพื
งเสีเอกลั
กษณ์
คลั
งพระศรี
, 2549;อยปัีสงค้ญ
่งเรืาองการสอดแทรก
ง,2 2549)
การประสานเสี
งตัจํวารุอย่
นวน
ตัวอย่าในบท
ง ดังนี ้
วัฒ
นธรรมดนตรี
านาญา
ประพันธ์สอดแทรกการประสานในลั
อย่าางงทีจํา่ 1นวน
แสดงเสี
ยษณะเสี
งประสาน
การประสานเสีตัยวงค้
2 ตัวกอย่
าง ดังยนีง ้
ค้ าในลั
งเพื่ อกแสดงถึ
ง เอกลั
ษณ์่ สวอดแทรกในบท
ั ฒ นธรรมดนตรี
ษ ณตัวะเสี
งค้่ ก1างที
อย่ยางที
แสดงเสีย งประสาน
อีสาน ตัวอย่างการสอดแทรกการประสานเสียงค้าง
ประพัน ธ์ เะเสี
พลงนาคาเริ
งวารี ตอนที่ 1 ห้ อ งที่
จ�ในลั
ำนวนก 2ษตัณวอย่
างยดังค้
งนี้ างที่ ส อดแทรกในบท
52-55น ธ์ เพลงนาคาเริ
ประพั
ตอนทีย่ งประสาน
1 ห้ อ งที่
			
ตัวอย่างทีง่ วารี
1 แสดงเสี
ในลั
กษณะเสียงค้างที่สอดแทรกในบทประพันธ์
52-55
เพลงนาคาเริงวารี ตอนที่ 1 ห้องที่ 52-55

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการสอดแทรกการประสานเสียงค้ าง ตอนที่ 1 ห้ องที่ 52-55
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการสอดแทรกการประสานเสียงค้าง ตอนที่ 1 ห้องที่ 52-55

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการสอดแทรกการประสานเสียงค้ าง ตอนที่ 1 ห้ องที่ 52-55
ตัวอย่างที่ 2 แสดงเสียงประสานในลักษณะเสียงค้ างที่สอดแทรกในบทประพันธ์ เพลง
ตัวอย่างที่ 2 แสดงเสียงประสานในลักษณะเสียงค้างที่สอดแทรกในบทประพันธ์เพลงนาคาเริงวารี
นาคาเริงวารี
ตอนที
องที่ 59-62
ตัวอย่
างที่ 2่ 2ห้แสดงเสี
ยงประสานในลักษณะเสียงค้ างที่สอดแทรกในบทประพันธ์ เพลง

ตอนที่ 2 ห้องที่ 59-62

นาคาเริงวารี ตอนที่ 2 ห้ องที่ 59-62

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการสอดแทรกการประสานเสียงค้าง ตอนที่ 2 ห้องที่ 59-62
ภาพที
่ 2 ตัวอย่างการสอดแทรกการประสานเสียงค้ าง ตอนที่ 2 ห้ องที่ 59-62

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการสอดแทรกการประสานเสียงค้ าง ตอนที่ 2 ห้ องที่ 59-62
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1.2 ก า ร ใ ช้ ทํ า น อ ง เพ ล ง ใ น
1.2 พกื ้นบ้
า ราในอี
ช้ ทํสาน
า น อ ง เพ ล ง ใ น
วัฒนธรรมดนตรี
		
1.2 พการใช้
ท�ำสนองเพลงในวั
นธรรม
วัฒ
นธรรมดนตรี
ื ้นบ้ านอี
บทประพั
นธ์าน
สอดแทรกทํฒานอง
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน นธ์ สอดแทรกทํานอง
ที่แสดงถึงสําเนียบทประพั
งและลีลาในวัฒนธรรมดนตรี
บทประพันธ์สอดแทรกท�ำนองที่แสดงถึง
งสํสาาน
เนียโดยนํ
งและลีาลทําในวั
ฒนธรรมดนตรี
พืทีส�่แน้ ำสดงถึ
บ้เนีานอี
า นองที
่ ไพด้ื้นรับ้บานอี
การสาน
ยงและลี
ลาในวัฒนธรรมดนตรี
พืโดยน�
น้ บ้บานอี
ส านกนั ่ไโดยนํ
า ทําางขวาง
นองที
ยอมรั
อย่
สํ่ ไาด้หรัรั บกบันการ
การ
ำและใช้
ท�ำนองที
ด้รัาบงกว้
การยอมรั
บและใช้
อย่าง
บาและใช้
กนั งบอย่
างกว้
างขวาง
สํางหรั
บการ
างขวาง
ส�ำหรั
การน�
าวยทอดถึ
เอกลั
กษณ์
นํยอมรั
ากว้มาถ่
ยทอดถึ
เอกลั
กำมาถ่
ษณ์
ฒ
ั นธรรมดนตรี
งอเอกลั
วฒ
ั างการสอดแทรก
นธรรมดนตรี
ี ส านกษณ์
ตั ว อย่
อีนํวัสาฒมาถ่
านนธรรมดนตรี
ตัายทอดถึ
ว อย่ า งการสอดแทรกทํ
า นองใน
ท�
ำ
นองในวั
ฒ
นธรรมดนตรี
พ
้
ื
น
บ้
า
นอี
ส
จ�ำนวน
อี ส าน ตั ว อย่ า งการสอดแทรกทํ าาน
นองใน
2 ตัวอย่าง ดังนี้

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วัฒปีนธรรมดนตรี
พื น้ บ้ านอี
าน2562
จํ า นวน181
2
ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม
- มิถุนสายน

ตัวัวฒอย่นธรรมดนตรี
าง ดังนี ้ พื น้ บ้ านอี ส าน จํ า นวน 2
นองพิณขั้นสูงลาย
ตัวอย่างตัวดัอย่
งนีา้ งทีตั่ว1อย่แสดงท�
างที่ 1ำแสดงทํ
านองพิณ
ปู่ป๋าหลาน คือ ลายพิ
ณ
ที
ป
่
ระดิ
ษ
ฐ์
จ
ากภู
มิปัญญา
ตัวอย่าคืงที
1 แสดงทํ
ขันสู
้ งลายปู่ ป๋ าหลาน
อ ่ ลายพิ
ณทีา่ปนองพิ
ระดิษณฐ์
ของครูทองใส โดยมีเนื้อหาสะท้อนความรู้สึกและ
ขันสู
้ งลายปู่
าหลาน คือองใส
ลายพิโดยมี
ณที่ปเระดิ
ษฐ์
จากภู
มมพัิ ปนั ญธ์ป๋รญาของครู
นื่ไอ้ ด้หา
ความสั
ะหว่างปู่กับทหลาน
เป็นลายที
รั บ
จากภู
ม
ิ
ป
ั
ญ
ญาของครู
ท
องใส
โดยมี
เ
นื
อ
้
หา
สะท้ อนความรู
พันาธ์เป็ระหว่
างปู่
การยอมรั
บในกลุ้ ส่มกึ วัและความสั
ฒนธรรมอีสมานว่
นลายครู
อนความรู
้ สกึ ่ และความสั
มพันธ์ รบะหว่
างปู่่ม
สอดแทรกในตอนที
2 ห้่ไอด้งที
13-15
กัสะท้
บหลาน
เป็ นลายที
รับ่ การยอมรั
ในกลุ
รับการยอมรั
บในกลุ่ม
วักัฒบหลาน
นธรรมอีเป็สนลายที
านว่าเป็่ได้นลายครู
สอดแทรกใน
วัฒ นธรรมอี
สานว่
าเป็ นลายครู สอดแทรกใน
ตอนที
่ 2 ห้ องที
่ 13-15
ตอนที่ 2 ห้ องที่ 13-15

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการสอดแทรกทํานองพิณขันสู
้ งลายปู่ ป๋ าหลาน ตอนที่ 2 ห้ องที่ 13-15
ภาพที
่
3
ตั
ว
อย่
า
งการสอดแทรกท�
ำ
นองพิ
ณ
ขั
ลายปูป๋่ป๋าาหลาน
หลาน ตอนที
ภาพที่ 3 ตัวอย่างการสอดแทรกทํานองพิณขันสู
้ ้นสูงงลายปู่
ตอนที่ 2่ 2ห้ห้อองทีงที่ 13-15
่ 13-15
วอย่
งที่ 2 แสดงทํ
ตัวอย่าตังที
่ 2 าแสดงท�
ำนองเต้ยานองเต้
คือ ท�ำยนอง
ตัวอย่งความสนุ
างที่ 2 แสดงทํ
านองเต้
ย
คือที่แทํสดงถึ
านองที
่แสดงถึ
กสนาน
เหมาะ
งความสนุ
กสนาน เหมาะกั
บการล�
ำเกี้ยว
อการลํ
ทํานองที
สดงถึ
ความสนุ
ลาฟ้องนร�
ำของกลุลก่มสนาน
หมอล�
ำาของ
(สนอง
กัคืบและการอวดลี
าเกี ย่แ้ วและการอวดลี
าฟ
้ อนรํเหมาะ
กัคลั
บม่ การลํ
าเกี
ย2549;
้ วและการอวดลี
ล, าฟ
้ อนรํ
าของ
งหมอลํ
พระศรี
เจริ
ย ชนไพโรจน์
, 2526)
กลุ
า, (สนอง
คลัญงชัพระศรี
2549;
เจริ
ญทัง้
กลุม่ หมอลํา (สนอง คลังพระศรี , 2549; เจริ ญ

ชนไพโรจน์
, 2526) ทัง้ ยังแทรกลั
ยัชังยแทรกลั
กษณะการประสานเสี
ยงตามลักกษณะ
ษณะ
ชั
ย
ชนไพโรจน์
,
2526)
ทั
ง
้
ยั
ง
แทรกลั
ก
ษณะ
ย งตามลัก ษณะเสี
ย งแคนใน
เสีการประสานเสี
ยงแคนในวัฒนธรรมดนตรี
อีสาน สอดแทรกใน
ยองตามลั
ก ษณะเสีย งแคนใน
ตอนที
่ 2 ห้องที่ 52-54
วัการประสานเสี
ฒนธรรมดนตรี
ีสาน สอดแทรกในตอนที
่2
ห้วัอฒงทีนธรรมดนตรี
่ 52-54 อีสาน สอดแทรกในตอนที่ 2
ห้ องที่ 52-54

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการสอดแทรกทํานองเต้ ย ตอนที่ 2 ห้ องที่ 52-54
ภาพที
วอย่างการสอดแทรกทํ
างการสอดแทรกท�าำนองเต้
นองเต้ยย ตอนที
ตอนที่ ่ 22 ห้ห้อองที
ภาพที
่ 4่ 4ตัวตัอย่
งที่ 52-54
่ 52-54

2. แนวคิดการแสดงเอกลักษณ์ ดนตรี
ทองใส ทับถนน ผ่านการนําเสนอทํานองใหม่
ในเพลงพิณโบราณของครูทองใส ทับถนน
ในลักษณะดนตรี ร่วมสมัยด้ วยวงแซกโซโฟนค
ผู้ ป ร ะ พั น ธ์ ใ ช้ เนื ้ อ ห า จ า ก
วอร์ เท็ต สําหรับอธิบายสําเนียงและลีลาดนตรี
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เอกลักษณ์
ในเพลงพิณ
โบราณของ
พื น้ บ้ านผ่ า นแง่ มุ ม ดนตรี ต ะวั น ตก แนว
ครู ท องใส ทับถนน สํ าหรั บการนํ าเสนอด้ วย
ทางการพัฒ นาทํ านองที่ นํามาใช้ คือการแปร
2. แนวคิดการแสดงเอกลักษณ์ดนตรีใน
			 บทประพันธ์สอดแทรกการพัฒนา
การประพั
น ธ์ เ พลงตามหลั
า นอง (Melodic
Variation) ประกอบด้
วย
เพลงพิณโบราณของครู
ทองใส กทับทฤษฏี
ถนน ด นตรี
ท�ทํำนองจากเพลงพิ
ณโบราณของครู
ทองใส ทับถนน
ตะวั
นตกสําผูหรั้ปบระพั
วงแซกโซโฟนควอร์
เท็ต เพื
่อ
ธี ก ารขยายส่
ง หวะและวิ
ธี ก ารเปลีร่ ่วยมน
		
นธ์ใช้เนื้อหาจากเอกลั
กษณ์
ผ่วิานการน�
ำเสนอท�วำนจั
นองใหม่
ในลักษณะดนตรี
แสดงถึ
ง เอกลั
ก ษณ์ ทณางดนตรี
ใ นเพลงพิ
ณ
งหวะ ดังนี ้ เท็ต ส�ำหรับอธิบาย
ทางดนตรี
ใ นเพลงพิ
โบราณของครู
ท องใส
สมัลักยษณะจั
ด้วยวงแซกโซโฟนควอร์
ทับถนน ส�ำหรับทการน�
วยการประพั
เพลง
ส�ำเนียงและลีลาดนตรี
านแง่มุมดนตรี
โบราณของครู
องใสำเสนอด้
ทับถนนผ่
านแง่มนุมธ์ของ
ตัวอย่พาื้นงทีบ้่ า1นผ่
แสดงการพั
ฒนา
ตามหลัตกะวั
ทฤษฏี
ตะวัน2ตกส�
หรับวงแซกโซโฟน
ตะวั
ตก แนวทางการพัฒนาท�
ำนองที่น�ำมาใช้คป๋ ือา
ดนตรี
น ตกดนตรี
จํ า นวน
ลักำษณะ
คื อ การ
ทํ านนองโดยการแปรทํ
า นองจากลายปู่
ควอร์เท็ต เพือ่ แสดงถึงเอกลักษณ์ทางดนตรีในเพลง
การแปรท�ำนอง (Melodic Variation) ประกอบด้วย
พัฒนาทํานอง และการเลียนแบบเทคนิคการ
ห ล า น ด้ ว ย วิ ธี ก า รข ย า ย ส่ ว น จั ง ห ว ะ
พิณโบราณของครูทองใส ทับถนนผ่านแง่มุมของ
วิธกี ารขยายส่วนจังหวะและวิธกี ารเปลีย่ นลักษณะ
บรรเลง
มีรนายละเอี
ยดดั2งนีลัก้ ษณะ คือ การพัฒนา จั(Augmentation)
โดยยั ง คงระดั บ เสี ย งและ
ดนตรีตะวั
ตก จ�ำนวน
งหวะ ดังนี้
2.1 การพัย นแบบเทคนิ
ฒ นาทํ า นองเพลงพิ
ณ
ลัก ษณะจัง หวะเดิ
สอดแทรกในตอนที
่1
ท� ำ นอง และการเลี
ค การบรรเลง
			
ตั ว อย่มา งที
่ 1 แสดงการพั ฒ นา
โบราณของครู
องที่ 1-4
มีรายละเอียดดัทงองใส
นี้ ทับถนน
ท�ห้ำนองโดยการแปรท�
ำนองจากลายปู่ป๋า หลาน
		 2.1 บทประพั
การพัฒนาท�นำธ์นองเพลงพิ
ณโบราณ
ด้วยวิธกี ารขยายส่วนจังหวะ (Augmentation) โดย
ส อดแทรกการ
ทองใส
ทับถนน
ยังคงระดับเสียงและลักษณะจังหวะเดิม สอดแทรก
พัของครู
ฒ นาทํ
า นองจากเพลงพิ
ณ โบราณของครู
ในตอนที่ 1 ห้องที่ 1-4

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการพัฒนาท�ำนองด้วยวิธีการแปรท�ำนอง ตอนที่ 1 ห้องที่ 1-4

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการพัฒนาทํานองด้ วยวิธีการแปรทํานอง ตอนที่ 1 ห้ องที่ 1-4
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ตั ว อย่ า งที่ 2 แสดงการพั ฒ นาท� ำ นอง
อย่างที่ 2 แสดงการพั
โดยวิธีการแปรท�ตัำวนองจากลายปู
่ป๋าหลาน ฒ
ด้วนา
ยวิธี
การเปลี
ย่ นลั
กธษณะจั
งหวะแต่
ยงั คงระดัUNIVERSITY
บเสียงและ
ทํACADEMIC
านองโดยวิ
ี ก ารแปรทํ
านองจากลายปู่
ป๋ า
JOURNAL
BANGKOKTHONBURI
ค่ า โน้No.1
ตด้เดิ
ม ธทัี ก้ ง-ารเปลี
ยัJune
ง พั ฒ
ด้ ว ยวิ ธงี สหวะแต่
ร้ า งเป็ น
Vol.8
2019
หลาน
วJanuary
ยวิ
่ยนาต่
นลักอษณะจั

ยังคงระดับเสียงและค่าโน้ ตเดิม ทังยั
้ งพัฒนา

ห้วงล�ำดับท�ำนอง (Sequence) โดยบรรเลงซ�้ำ
ท�ต่ำนองเดิ
สอดแทรกในตอนที
ห้องที
อ ด้ วยมโดยทั
วิ ธี ส นร้ ทีางเป็
น ห้ วงลํ าดั บ่ ทํ1 าน
อ ง่
20-22
(Sequence) โดยบรรเลงซํ า้ ทํ า นองเดิ ม โดย

ทันที สอดแทรกในตอนที่ 1 ห้ องที่ 20-22

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการพัฒนาท�ำนองด้วยวิธีการแปรท�ำนอง ตอนที่ 1 ห้องที่ 20-22

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการพัฒนาทํานองด้ วยวิธีการแปรทํานอง ตอนที่ 1 ห้ องที่ 20-22
2.2 ก ารเลี ย น แบ บ (Imitation)

สูง (Grace Note) 2) เทคนิคการเปลี่ยนเสียง

2.2 ก ารเลี ย น แบ บ (Imitation)
เทคนิ ค การบรรเลงเพลงพิ ณ โบราณของครู
ทองใส ทับถนน
นธ์ สอดแทรกเทคนิ
คค
		 2.2บทประพั
การเลียนแบบ
(Imitation) เทคนิ
การบรรเลงพิ
ณอีสณานของครู
ทองใส
ทับทัถนน
การบรรเลงเพลงพิ
โบราณของครู
ทองใส
บถนน
อดแทรกเทคนิคการ
ผ่			
านการนําเสนอด้บทประพั
วยเทคนินธ์คสการบรรเลงแบบ
บรรเลงพิ
อี ส านของครู ท องใส
ทั บบถนน
ผ่ า น
ดนตรี
ตะวันณตกโดยแซกโซโฟน
สําหรั
อธิบาย
เสนอด้ลว ยเทคนิ
สํการน�
า เนี ยำงและลี
าดนตรีคพการบรรเลงแบบดนตรี
ื น้ บ้ านผ่ า นแง่ มุ ม
ตะวันตกโดยแซกโซโฟน ส�ำหรับอธิบายส�ำเนียง
ดนตรี ต ะวั น ตก การเลี ย นแบบเทคนิ ค ที่
และลีลาดนตรีพื้นบ้านผ่านแง่มุมดนตรีตะวันตก
นํการเลี
ามาใช้ยมนแบบเทคนิ
ีจํานวน 3 คเทคนิ
ค คือม1)ีจ�ำเทคนิ
การ ค
ที่น�ำมาใช้
นวน 3คเทคนิ
เปลี
ยงแบบเชื
(Slur) ด้อ่ มเสี
วยวิยธงีก(Slur)
าร
คือ่ย1)นเสี
เทคนิ
คการเปลี่อมเสี
ย่ นเสียยงงแบบเชื
(Hammer-On
: Ascending)
ตด้บวยวิสธีกาารตบสาย
ย ( Hammer-On
: Ascending)
นแบบโดยการใช้โโน้น้ตตสะบั
สะบัดดจากเสี
จากเสียยงต�
เลีเลียยนแบบโดยการใช้
งตํ่ำ่าไปสู
ไป ง

สูง (Grace Note) 2) เทคนิคการเปลี่ยนเสียง
วารสารวิ
ชาการย งมหาวิ
ทยาลั
แบบเชื
่ อ มเสี
(Slur)
ด้ วยกรุ
ยวิงธเทพธนบุ
ี ก ารเกีร่ ยี วสาย
183
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
(Pull-Off : Descending) เลี ย นแบบโดยการ
Note)
ใช้ โน้ ตNote)
สะบัด2)จากเสี
งไปตํย่ ่านเสี
(Grace
(Grace
เทคนิยคงสู
การเปลี
ยงแบบเชื
อ่ ม
คการรู
ดสาย
(Slide)
เลีย(Pull-Off
นแบบโดย:
เสี3)ยเทคนิ
ง (Slur)
ด้ ว ยวิ
ธี ก ารเกี
่ ย วสาย
Descending)
เลียยนแบบโดยการใช้
สะบัดจากว
การบรรเลงเสี
งติ ด ต่ อ กั น อย่โน้าตงรวดเร็
เสี(Glissando)
ยงสูงไปต�่ำ (Grace
ดังนี ้ Note) 3) เทคนิคการรูดสาย
(Slide) เลียนแบบโดยการบรรเลงเสี
ตั ว อ ย่ า ง ที่ 1 แยสงติดดงต่กอากันร
อย่างรวดเร็ว (Glissando) ดังนี้
เลียนแบบเทคนิคการเปลี่ยนเสียงแบบเชื่อม
			 ตัวอย่างที่ 1 แสดงการเลียนแบบ
เสี ย คงด้การเปลี
วยวิ ธ่ยี กนเสี
ารตบสาย
เทคนิ
ยงแบบเชื่อโดยการใช้
มเสียงด้วยวิธโน้ีการต
ประดับโดยการใช้
(Ornamentation)
ยวิธี ก ารใช้ โน้ ต
ตบสาย
โน้ตประดัด้บว(Ornamentation)
ด้สะบั
วยวิธดีกจากแนวเสี
ารใช้โน้ตสะบั
ยงต�่ำไปสู
ยงตํดจากแนวเสี
่าไปสูง ในตอนที
่ 2 งห้ อในง
ตอนที
ที่ 17่ 2 ห้องที่ 17
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างการเลียนแบบเทคนิคด้วยวิธีการใช้โน้ตสะบัดแนวเสียปีงต�ที่ 8่ำไปสู
ฉบับทีง่ 1ตอนที
มกราคม่ 2– ห้มิถอนุ งที
ายน่ 17
2562

ภาพที่ 7 ตัวอย่างการเลียนแบบเทคนิคด้ วยวิธีการใช้ โน้ ตสะบัดแนวเสียงตํ่าไปสูง ตอนที่ 2 ห้ องที่ 17
ง ที่ 2 แ ยสนแบบเทคนิ
ด ง ก า ร ค (Ornamentation)
ประดับโน้ ต (Ornamentation)
ธีกดารใช้
ด้วยวิธีการใช้ด้โน้วตยวิสะบั
จาก
ตัวอย่ตัาวงทีอ่ 2ย่ าแสดงการเลี
เลีการเปลี
ยนแบบเทคนิ
การเปลี่ย่ อนเสี
โน้ ตสะบั
ยงสู่ 2งห้ไปตํ
ในตอนที่ 2
แนวเสี
ยงสูดงจากแนวเสี
ไปต�่ำ ในตอนที
องที่า่ 48
่ ย นเสี ยคงแบบเชื
มเสียยงแบบเชื
งด้ ว ยวิ่ อธี กมาร
่ ย วสาย
โดยใช้
เ ทคนิโดยใช้
ค การประดั
โน้ ต
เสีเกียงด้
วยวิธีการเกี
่ ยวสาย
เทคนิคบการ
ห้ องที่ 48

ภาพที
ตัวาอย่งการเลี
างการเลี
ยนแบบเทคนิคด้ควด้ยวิ
วยวิธธีกีการใช้
ารใช้โโน้น้ตตสะบั
สะบัดดแนวเสี
แนวเสียยงสู
ภาพที
่ 8 ตั่ 8วอย่
ยนแบบเทคนิ
งสูงงไปต�
ไปตํ่ำ่าตอนที
ตอนที่ 2่ 2ห้ห้องที
องที่ 48่ 48

ตั ว อ ย่ า ง ที่ 3 แ ส ด ง ก า ร
เลียนแบบเทคนิคการูดสาย โดยใช้ เทคนิคการ

บรรเลงเสียงติดต่อกันอย่างรวดเร็ ว สอดแทรก
ในตอนที่ 2 ห้ องที่ 40-42

JOURNAL
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ภาพที
ตัวอย่างการเลี
ยนแบบเทคนิ
คด้ วยวิธีการใช้
โน้ ตสะบัดแนวเสียงสูงไปตํ่า ตอนที่ 2 ห้ องที่ 48
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า ง ที่ 3 แยสนแบบเทคนิ
ด ง ก า ร คการูดสาย
บรรเลงเสี
งติดคต่การบรรเลงเสี
อกันอย่างรวดเร็
ตัวอย่ตัาวงทีอ่ 3ย่ แสดงการเลี
โดยใช้ยเทคนิ
ยงติวดต่สอดแทรก
อกันอย่าง
เลีรวดเร็
ยนแบบเทคนิ
คการูดสาย่ 2โดยใช้
ในตอนที่ 2 ห้ องที่ 40-42
ว สอดแทรกในตอนที
ห้องทีเ่ ทคนิ
40-42คการ

ภาพที
ตัวอย่
างการเลี
ยนแบบเทคนิคคโดยใช้
โดยใช้กการบรรเลงเสี
ารบรรเลงเสียยงติ
ภาพที
่ 9 ตั่ 9วอย่
างการเลี
ยนแบบเทคนิ
งติดดต่ต่ออกักันนตอนที
ตอนที่ 2่ 2ห้ห้องที
องที่ 40-42
่ 40-42

220

3.3.แนวคิ
มสมัยย
แนวคิดดการประพั
การประพันนธ์ธ์เเพลงร่
พลงร่ววมสมั
		 บทประพั
บทประพันนธ์ธ์สสอดแทรกแนวคิ
อดแทรกแนวคิ
ด การ
ดการ
ประพันนธ์ธ์เเพลงร่
พลงร่ววมสมั
อ่ สร้
างสีางสี
สนั ให้
ทเพลงมี
ประพั
มสมัยยเพืเพื
่อสร้
สนั บให้
บท
ความน่คาวามน่
สนใจารวมทั
งผลให้
นบทเพลงที
เพลงมี
สนใจ้งส่รวมทั
งส่
้ เงป็ผลให้
เป็ นบท่ยาก
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- June 2019 โดยใช้ แนวทางการ
เพลงที
่ยากต่
อการคาดเดา
ร่ ว มสมั ย คื อ อั ต ราจั ง หวะแบบหลากอั ต รา
ประพั
นธ์ เพลงร่ วมสมั
ย คือง หวะแบบมี
อัตราจังหวะแบบ
(Polymeter)
อั ต ราจั
สั ด ส่ ว น
พยางค์
และสองพยางค์
ทํ าให้ เกิ ดจังหวะไม่
(Symmetrical)
และอัทัตง้ ราจั
มีสเัดป็ส่นวน
ปกติ
ร ะหว่ า งแนว
นี โ้ น้งหวะแบบไม่
ตห้ าพยางค์
(Asymmetrical) ดังนี้
ตัวแทนวัฒนธรรมภายนอกที่เคลื่อนไหวแสดง
		 ตัวอย่างที่ 1 แสดงการใช้อัตราจังหวะ
การรุ
กรานเข้
ครอบงํ
าโน้ ตสี่พยางค์
และสอง
แบบไม่
มีสัดส่าวนลั
กษณะผสมกลุ
่มจังหวะ
คือ การ
พยางค์ ตั ว แทนวัฒ นธรรมภายใน เทคนิ ค

หลากอั
รา (Polymeter)
งหวะแบบมี
ใช้
โน้ตห้าตพยางค์
ผสมกับโน้อัตตสีราจั
่พยางค์
และสอง
พยางค์
ำให้เกิดจังหวะไม่และอั
ปกติรตะหว่
ทั้งนี้
สัดส่วนท�(Symmetrical)
ราจัางงแนว
หวะแบบ
โน้ไม่ตมห้ีสาดั พยางค์
เป็นตัวแทนวัฒนธรรมภายนอกที
่
ส่วน (Asymmetrical)
ดังนี ้
เคลื่ อ นไหวแสดงการรุ
า ครอบง� ำอัโน้ตตราสี่
ตัว อย่ า งทีก่ รานเข้
1 แสดงการใช้
พยางค์และสองพยางค์ตัวแทนวัฒนธรรมภายใน
จัง หวะแบบไม่ มี สัด ส่ ว นลัก ษณะผสมกลุ่ ม
เทคนิคดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอและ
จังหวะ
คือ การใช้ โน้ ตห้ าพยางค์ผสมกับโน้
ตสี่
การเสื
อ่ มลงจากภายใน
บและ
ดังกล่
าวสะท้ อนให้ เเป็ห็นนผลจากการยอมรั
ถึงความอ่อนแอและ
ปรัการเสื
บใช้ค่า่ อนิมลงจากภายใน
ยมจากภายนอก จนละเลยมองข้
าม
เป็ นผลจากการ
วัฒนธรรมจากภายใน สอดแทรกในตอนที่ 1 ห้อง
ยอมรับและปรับใช้ ค่านิยมจากภายนอก จน
ที่ 40-41
ละเลยม องข้ าม วั ฒ น ธรรม จากภ ายใน
สอดแทรกในตอนที่ 1 ห้ องที่ 40-41

ภาพที่ 10 ตัวอย่างการใช้ อตั ราจังหวะแบบมีสดั ส่วนลักษณะผสมกลุม่ จังหวะ ตอนที่ 1 ห้ องที่ 40-41
ภาพที่ 10 ตัวอย่างการใช้อัตราจังหวะแบบมีสัดส่วนลักษณะผสมกลุ่มจังหวะ ตอนที่ 1 ห้องที่ 40-41

วอย่ า งที่ 2 แสดงการใช้ อั ต รา
จังหวะแบบหลากอัตรา โดยใช้ อัต ราจังหวะ

เปลี่ย นแปลงสภาพทางสังคม ทัง้ นี ย้ ังแทรก
การใช้ ลั ก ษณ ะจั ง หวะไม่ ป กติ (Irregular

ภาพที่ 10 ตัวอย่างการใช้ อตั ราจังหวะแบบมีสดั ส่วนลักษณะผสมกลุม่ จังหวะ ตอนที่ 1 ห้ องที่ 40-41
วอย่ า งที่ 2 แสดงการใช้ อั ต รา
จังหวะแบบหลากอั
ตรา โดยใช้ อัต ราจังหวะ
ตัวอย่างที่ 2 แสดงการใช้อตั ราจังหวะแบบ
แบบไม่
วนกลุอม่ ัตห้ราจั
า ผสมกั
บอัตราจั
หลากอัมตีสราดั ส่โดยใช้
งหวะแบบไม่
มีสงัดหวะ
ส่วน
แบบมี
ัด ส่ ว นกลุ
่ ม สีง่ หวะแบบมี
ภายใต้ เครืสัด่ อส่งหมาย
กลุ่มห้าสผสมกั
บอัตราจั
วนกลุ่มสี่
่องหมายก�
ำกับบจัง4/4
หวะตามลํ
5/4 ผสมกั
กํภายใต้
ากับจัเงครืหวะ
5/4 ผสมกั
าดับ บเพื4/4
่อ
ตามล�ำดังบความสั
เพือ่ แสดงถึ
งความสั
บสนวุน่ วายจากการ
แสดงถึ
บ สนวุ
่ น วายจากการรั
บ
รับวัฒนธรรมภายนอกและผลของการเปลีย่ นแปลง
วั ฒ น ธ รรม ภ า ย น อ ก แ ล ะ ผ ล ข อ ง ก า ร
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เปลี่ย นแปลงสภาพทางสังคม ทัง้ นี ย้ ังแทรก

การใช้ ลั ก ษณ ะจั ง หวะไม่ ป กติ (Irregular

สภาพทางสั ง คม ทั้ ง นี้ ยั ง แทรกการใช้ ลั ก ษณะ
คื อ(Irregular
โน้ ตสามพยางค์
แนว
จังRhythm)
หวะไม่ปกติ
Rhythm)ผคืสมกั
อ โน้บตสาม
จังหวะปกติ
คือ โน้งหวะปกติ
ตสองพยางค์
(เขบ็ตหนึ่ง
พยางค์
ผสมกับแนวจั
คือ โน้ตสองพยางค์
(เขบ็
ชัน้ เ)กิท�ดำจัให้งหวะไม่
เกิดจังหวะไม่
กติราะหว่
างแนว
ชัน)
้ ตหนึ
ทําง่ ให้
ปกติรปะหว่
งแนว
เพื่อ
เพืแสดงความชั
่อแสดงความชัดดเจนจากความสั
เจนจากความสับสนวุ
่นวายดั
ง
บ สนวุ
่น วาย
กล่าว สอดแทรกในตอนที่ 2 ห้องที่ 46-47

ดังกล่าว สอดแทรกในตอนที่ 2 ห้ องที่ 46-47

ภาพที
่ 11
ตอนที่ 2่ 2ห้อห้งที
องที
่ 46-47
ภาพที
่ 11ตัตัวอย่
วอย่าางการใช้
งการใช้ออตั ัตราจั
ราจังงหวะแบบหลากอั
หวะแบบหลากอัตตราราตอนที
่ 46-47
สรุป
บทประพันธ์เพลงนาคาเริงวารี ส�ำหรับ
วงแซกโซโฟนควอร์เท็ต มีส่วนโครงสร้างเป็นเพลง
2 ตอน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ตอนที่ 1 ถอนสะอืน้
และอุกอั่ง ตอนที่ 2 หลงส้นและม่วนหลาย โดยใช้
แนวคิดส�ำหรับการประพันธ์เพลง จ�ำนวน 3 แนวคิด
คือ แนวคิดการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรี แนวคิด
การแสดงเอกลักษณ์ทางดนตรีในเพลงพิณโบราณ
ของครูทองใส ทับถนน และแนวคิดการประพันธ์
เพลงร่วมสมัย บทประพันธ์บรรลุตามวัตถุประสงค์
และตรงตามขอบเขตของผู้ประพันธ์ในด้านการ
สร้างสรรค์บทเพลงร่วมสมัย ด้วยการสร้างแนว
ความคิดการประพันธ์เพลงและการใช้วัตถุดิบจาก
เพลงพิณของครูทองใส ทับถนน ควบคู่กับการใช้
แนวทางการประพันธ์เพลงร่วมสมัย โดยได้สะท้อน

อารมณ์และบรรยายเรื่องราวตรงตามขั้นตอนที่
ผูป้ ระพันธ์กำ� หนดไว้ รวมทัง้ การแสดงถึงเอกลักษณ์
ด้านดนตรีของครูทองใสผ่านเทคนิคการประพันธ์
เพลงร่วมสมัยที่ส่งเสริมให้เกิดสุนทรียภาพในการ
รับฟังดนตรีตะวันตกที่สอดแทรกเนื้อหาวัฒนธรรม
ดนตรีอีสาน
ข้อเสนอแนะ
การท�ำงานวิจยั สร้างสรรค์ เป็นการให้อสิ รภาพ
ทางความคิ ด และการแสดงออก นั ก วิ จั ย และ
นักสร้างสรรค์ควรตระหนักถึงคุณค่าและเกียรติยศ
ทางวัฒนธรรมทั้งของตนเองและผู้อื่น ด้วยการ
ไม่บดิ เบือนความจริงทีป่ รากฏ รวมทัง้ การสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อก่อให้เป็นผลบวกและเป็นประโยชน์
ต่อการต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในอนาคต
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บทคัดย่อ
การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลของการเรียนรู้ โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานต่อ
ความรู้ ความคงทนในการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล กลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 60 คน คัดเลือกโดยการจับสลากเข้ากลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน กลุ่มทดลองได้รับ
การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศกึ ษาเป็นฐาน กลุม่ ควบคุมได้รบั การเรียนการสอนแบบบรรยายตามปกติหรือ
แบบดัง้ เดิม เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ 1) แผนการสอนแบบกรณีศกึ ษาเป็นฐาน แผนการสอนแบบบรรยาย
ตามปกติ และเอกสารประกอบการสอน 2) แบบทดสอบ 3 ชุด ส�ำหรับวัดความรู้ 3 ระยะ คือ ก่อนเรียน
หลังเรียน และวัดความคงทนในการเรียนรู้ 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการสอนแบบกรณีศึกษาเป็น
ฐานแบบทดสอบมีค่าความยากง่าย 0.21- 0.80 และอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.21 ขึ้นไป หาค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับโดย KR-20 ได้ 0.85 0.85 และ 0.87แบบทดสอบได้ตรวจความเที่ยง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการสอนแบบกรณีศึกษาเป็นฐานได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา วัดความแปรปรวนแบบวัดซ�้ำ (repeated measures
ANOVA) และทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความรู้หลังการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (p<.001) และทดสอบด้ ว ยวิ ธี บ อนเฟอร์ ร อนี่ เปรี ย บเที ย บความรู ้ ร ายคู ่
ของทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่ามีความรู้ และความคงทนในการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) แต่พบว่ามีความรู้หลังเรียนสูงกว่าความคงทนในการเรียน อย่างมีนัย
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ส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) เมือ่ เปรียบเทียบความรู้ และความคงทนในการเรียนรู้ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุม พบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้ และความคงทนในการเรียนรู้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p<.001) และพบว่ากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด ส่วนรายข้อที่มีความ
พึงพอใจมากทีส่ ดุ ได้แก่ การเฉลยข้อสอบ ส่วนความพึงพอใจน้อยคือการสอนแบบกรณีศกึ ษาเป็นฐานท�ำให้
ใช้เวลามาก จึงสรุปว่า การสอนโดยใช้กรณีศกึ ษาเป็นฐานช่วยให้นกั ศึกษาพยาบาลมีความสนใจกระตือรือร้น
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ และมีความพึงพอใจในระดับมาก
จึงควรน�ำมาใช้ในการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และสาขาสุขภาพอื่น ๆ
ค�ำส�ำคัญ : กรณีศึกษาเป็นฐาน ความคงทนในการเรียนรู้ นักศึกษาพยาบาล
ABSTRACT
A quasi experimental research aimed to evaluate the effects of case-based learning (CBL)
on knowledge, retention, and satisfactions among baccalaureate nursing students. A simple
random sampling (n 60) was randomly assigned to experimental group (n 30) and control group
(n 30). The experimental group was taught by CBL method. The control group was taught by
lecture or traditional method. The research tools consisted of 1) two lesson plans of CBL and
traditional method, 2) three sets of knowledge tests for pre-test, post -test and knowledge retention
3) satisfaction test. Each test was examined for reliability and validity by three experts. The tools
of teaching plan using inter-rater reliability 0.84, pre-test, post-test, knowledge, and retention test
by using test analyzing were p .21 to.80, r greater than 0.21, the test of satisfaction by using α
Cronbach 0.89. Descriptive statistic, repeated measures ANOVA and independent t-test were
used to analyzed the data. The results found that not only experimental group but also control
group among 3 phases with pre-test, post-test and were significantly different (p<.001), and using
Bonferroni test found that post-test and retention knowledge higher than pre-test, those were
significantly different (p<.05).However, post-test higher than knowledge retention that were
significantly different (p<.05). Regarding comparison post-test between experimental group and
control group found that the experimental group knowledge higher than the control group, that
were significantly different (p<.001). In addition, knowledge retention of experimental group was
higher than control group, different significantly (p <.001). Therefore, the experimental group was
satisfied to teach by CBL,
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overall at highest level. The highest satisfaction is explanation practice of test and
pre-posttest, the lowest level is time consuming. In conclusion, the findings CBL method has
receiving attention in nursing
g education as it is student-center and effectiveness in their knowledge, knowledge
retention, and high satisfaction. That should be used in nursing education and other health care
professionals.
Keywords: Case-based learning, Knowledge retention, Nursing students
บทน�ำ
การศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่มีค่าของสังคมและประเทศชาติ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
– 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (Official
of The Education Council, 2017) เป้าหมายด้าน
ผู้เรียน และแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 25602579 โดยส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามี
แผนการศึกษาแห่งชาติ มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มี
คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยให้มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณ ญาณ
และการแก้ปญ
ั หา (critical thinking and problems
solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษาจึงมีความจ�ำเป็นต้องเน้นผู้เรียนเป็น
ส� ำ คั ญ เพื่ อ สะท้ อ นผลการจั ด การศึ ก ษาตาม
เป้ า ประสงค์ ข องกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ได้ก�ำหนด ให้มีการปฏิรูปการเรียน
รูโ้ ดยปรับการเรียนการสอนให้เน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต พยาบาลที่ มี ค วามรู ้ คุ ณ ธรรม

จริยธรรม และมีสมรรถนะในการท�ำงานด้านสุข
ภาพเพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ จึงเป็นสมรรถนะหลักทีส่ ำ� คัญ
ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลทั้ ง ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติในคลินิกในยุคปัจจุบัน (Kusoom &
Charuwanno, 2017; Kusoom & Thongvichean,
2017; Bouchaud, Brown, & Swan, 2017) จาก
การศึกษา พบว่านักศึกษาพยาบาลมีความสามารถ
คิดอย่างมิวิจารณญาณในระดับปานกลาง และ
ในบางองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวจิ ารณ ญาณ
เช่น องค์ประกอบ ด้านการระบุ ข้อมูล การระบุ
ประเด็นปัญหา ประเมินความสมเหตุสมผลอยู่ใน
ระดับต�่ำ Promnoi, Promtape, Tasaneesuwan,
2013). เพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะในการแก้ ป ั ญ หา
(problem solving) และเชือ่ มโยงความรูจ้ ากทฤษฎี
สู่การปฏิบัติได้ ซึ่งความรู้และความคงทนในการ
เรียนรู้เป็นหัวใจส�ำคัญของนักศึกษาพยาบาลที่จะ
น�ำไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณและตัดสินใจ
แก้ ป ั ญ หาถู ก ต้ อ งเหมาะสม การเรี ย นการสอน
แบบกรณีศึกษาเป็นฐาน (case based learning,
CBL) เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นสากลให้เป็นทางเลือก
หนึ่ง โดยมีลักษณะเป็นเรื่องสั้นที่เขียนขึ้น เพื่อ
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บรรยายสภาพการณ์ของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่ง มีการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
กระบวนการคิด การตัดสินใจ มีการอ่าน เขียน
ทบทวนข้อมูล คิดสะท้อนกลับ นักศึกษาตื่นตัว
ในการเรี ย นรู ้ ท� ำ ให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ่ อ การพั ฒ นา
การเรียนรู้ มีความคงทนในการเรียนรู้ และความ
พึงพอใจต่อการเรียนการสอน ซึ่งจะน�ำไปสู่การ
คิดและตัดสินใจแก้ปญ
ั หา จากการศึกษาทีผ่ า่ นมา
พบว่า การสอนแบบกรณีศกึ ษาเป็นฐาน มีประสิทธิผล
สูง และมีความคงทนในการเรียนรู้ได้ดี (RaurellTorreda, et al., 2015; Kulak, Newton & Sharma,
2017) นอกจากนี้ พบว่ า นั ก ศึ ก ษาพยาบาลมี
ทัศนคติในทีด่ ตี อ่ การเรียนการสอนแบบกรณีศกึ ษา
เป็นฐาน (Vogt & Schaffner, 2016)
จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นสิง่ ท้าทายผูส้ อน
ที่ ต ้ อ งพั ฒ นาความ สามารถในการตั ด สิ น ใจ
แก้ปญ
ั หา และมีทกั ษะในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้
กรณีศกึ ษาเป็นฐาน เพือ่ ประเมินความรู้ ความคงทน
ในการเรี ยนรู ้ และความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาล
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนการรู้โดยใช้กรณีศึกษา
เป็นฐาน (case based-learning; CBL) เป็น
การเรี ย นการสอนที่ ใ ห้ ผู ้ เ รี ย นใช้ ก ระบวนการ
คิ ด วิ เ คราะห์ ใ นการแก้ ป ั ญ หาแต่ ล ะขั้ น ตอน
การคิดสะท้อนกลับ ร่วมกันแก้ปญ
ั หา และน�ำเสนอ
รายงานส่ ง ผลให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ แ ละความคงทน
ในการเรียนรู้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เปรี ย บเที ย บความรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบใช้กรณีศึกษา
เป็นฐาน ระหว่างก่อน การเรียนรู้หลังการเรียนรู้
และความคงทนหลังการเรียนรู้ และความรู้ของ
กลุ่มที่ได้รับการเรียนการเรียนรู้แบบปกติระหว่าง
ก่อนการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้ และความคงทน
หลังการเรียนรู้
2. เปรียบเทียบความรู้หลังจัดการเรียนรู้
และ ความคงทนในการเรี ย นรู ้ ของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาล ระหว่างกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั การเรียนรูส้ อน
แบบใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน กับกลุ่มที่ได้รับการ
เรียนการเรียนรู้แบบปกติ
3. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลของกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบใช้กรณี
ศึกษาเป็นฐาน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(quasi experimental research design)
ประชากร คือนักศึกษาพยาบาล หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน
132 คน
กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเฉพาะเจาะจง
นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 2 ทีย่ งั ไม่เคยเรียนวิชาการ
พยาบาลผูใ้ หญ่ หัวข้อการพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
และการจัดการความปวด มีความยินดีและเต็มใจ
ในการเข้ า ร่ ว มวิ จั ย และสุ ่ ม แบบง่ า ย (simple
random sampling) โดยการจับสลากเข้าร่วมการ
วิ จั ย และจั บ สลากเข้ า อี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพื่ อ เข้ า กลุ ่ ม
ทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน รวม 60 คน

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิล�ำเนาเดิม เกรดเฉลี่ย
2. กรณีศกึ ษาเป็นฐาน ทีเ่ ป็นสถานการณ์
จ�ำลอง 2 ราย คือ เรื่องการจัดการความปวด 1 ราย
และการพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน 1 ราย
3. แผนการสอนและเอกสารประกอบการ
สอน คือ 1) การจัดการความปวด 2 ชั่วโมง เป็น
แผนการสอนแบบกรณีศึกษา และแผนการสอน
แบบบรรยายอย่างละ 1 แผน 2) แผนการสอนเรื่อง
การพยาบาลผูป้ ว่ ยเบาหวาน 2 ชัว่ โมง เป็นแผนการ
สอนแบบกรณี ศึ ก ษา และแผนการสอนแบบ
บรรยายอย่างละ 1 แผน โดยกลุ่มทดลองสอนแบบ
ใช้ ก รณี ศึ ก ษาเป็ น ฐาน กลุ ่ ม ควบคุ ม สอนแบบ
บรรยาย โดยบรรยาย ซักถาม ยกตัวอย่างประกอบ
และวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดูเป็นตัวอย่าง
4. คะแนนทดความรู ้ มี ทั้ ง หมด 3 ชุ ด
คือ 1) วัดก่อน (pre-test) 2) วัดหลังการเรียนรู้
(post-test) และ 3) วัดความคงทนในการเรียนรู้
ภายหลังจากการทดสอบหลังสอน เป็นเวลา 14 วัน
แบ่ ง เป็ น การจั ด การความปวด 15 ข้ อ และ
การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน 15 ข้อ รวม 30 ข้อ
เป็นข้อสอบแบบเลือกค�ำตอบ (multiple choice)
ข้อละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน เป็นแบบทดสอบ
คู่ขนาน 3 ชุด ๆ ละ 30 ข้อเท่ากัน
5. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การ
เรียนรู้ภายหลังจากการทดสอบหลังสอน เป็นเวลา
14 วัน แบบกรณีศึกษาเป็นฐาน ของนักศึกษา
พยาบาล ใช้แบบประเมินของ Kusoom and Posri
(2015) 12 ข้อ เป็นแบบ Likert scale
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหากรณี
ศึกษาเกี่ยวกับ การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน และ
การจัดการความปวด จากอาจารย์พยาบาล 3 ท่าน
ที่มีความรู้ความสามารถในการสอนสาขาวิชาการ
พยาบาลดังกล่า ว ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในสาขา
การพยาบาลผู้ใหญ่
การหาค่าความเชื่อมั่น
1. แบบทดสอบ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย
เบาหวาน และการจัดการความปวด รวมทั้งหมด
30 ข้อ จ�ำนวน 3 ชุด โดยแบ่ง ออกเป็น แบบทดสอบวัด
1) ก่อนการเรียนรู้ (pre-test 2) 2) หลังการเรียนรู้
(post-test 3) 3) ความคงทนในการเรียนรู้ โดยแบบ
ทดสอบ เคยผ่ า นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ สอบมาแล้ ว
มีค่าความยาก-ง่าย (p) = 0.21- 0.80 และอ�ำนาจ
จ�ำแนก (r) ตั้งแต่ 0.21 ขึ้นไป หาค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับโดย KR-20 ได้ 0.85, 0.85 และ 0.87
2. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การ
เรียนการสอน จ�ำนวน 12 ข้อ ได้ค่า α Cronbach
= 0.89 โดยการแบ่งระดับความพึงพอใจในภาพรวม
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการวิ จั ย คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพธนบุ รี เลขที่ พยบ.วจ.
010/2560 ผู ้ วิ จั ย ได้ ค� ำ นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ์ ข องผู ้ ถู ก วิ จั ย
ขออนุญาตเก็บข้อมูลจากคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ และประกาศให้กลุ่มตัวอย่างทราบ และ
ได้ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึง วัตถุประสงค์การ
วิจัย วิธีด�ำเนินการวิจัยและ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจยั โดยละเอียดก่อนทีจ่ ะให้สมัครใจในการเข้าร่วม
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ในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม เมือ่ สิน้ สุดการเก็บ
ข้ อ มู ล ได้ ส อนเพิ่ ม เติ ม ให้ ทั้ ง กลุ ่ ม ทดลองแบบ
บรรยาย และควบคุมสอนแบบกรณีศกึ ษาเป็นฐาน
และจะเก็บข้อมูลเป็นความลับจะน�ำเสนอ ข้อมูล
เป็นกลุม่ โดยไม่ระบุชอื่ ทัง้ นีก้ ลุม่ ตัวย่างมีสทิ ธิท์ จี่ ะ
ถอนตัวได้ตลอดเวลา โดยไม่มผี ลต่อคะแนนในการ
เรียนการสอนใด ๆ ทั้งสิ้น
การเก็บข้อมูล
1. ประกาศแจ้งให้นกั ศึกษาทราบให้สมัครใจ
เข้าร่วมการศึกษาจ�ำนวน 60 คน จากนักศึกษา
พยาบาล ชั้นปีที่ 2 ใน ระหว่าง เดือน กรกฎาคม
ถึง ตุลาคม ปีการศึกษา 2561
2. สุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและ
ควบคุมโดยจับสลาก ด�ำเนินการทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง พร้อมทัง้ ปฐมนิเทศนักศึกษา และท�ำ pretest (ประเมินครั้งที่ 1)
3. กลุ่มทดลองใช้ แผนการสอนที่ใช้กรณี
ศึกษาเป็นฐาน คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยทีมงาน
ผูส้ อน กลุม่ ทดลอง 1 คน ส่วนกลุม่ ควบคุมอีก 1 คน

เช่นกัน ตามแผนการสอน และเอกสารประกอบการ
สอนที่สร้างขึ้น เป็นแบบบรรยาย ซักถามและยก
ตัวอย่างประกอบ โดยใช้เวลาในการสอนเรื่องละ
2 ชั่วโมงต่อครั้ง ห่างกันเรื่องละ 1 วัน รวม 4 ชั่วโมง
และสรุปเนื้อหาที่จัดการศึกษา ตอบข้อซักถาม
ของนักศึกษาทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
4. ประเมินความรู้ (post-test) หลังสอน 1
วัน (ประเมินครั้งที่ 2) โดย ทดสอบ ประเมินความรู้
ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
5. ประเมิ น ความคงทนในการเรี ย นรู ้
(knowledge retention) โดยท�ำการทดสอบภาย
หลังสอน ห่างจาก post test 14 วัน (2 สัปดาห์)
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปพบว่านักศึกษาส่วนมากเป็น
เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 95 อายุ ร ะหว่ า ง 19-24 ปี
เฉลี่ย 20. 4 ปี (SD 1.4) ส่วนมากมภูมิล�ำเนาเดิม
อยู ่ ต ่ า งจั ง หวั ด ร้ อ ยละ 91.66 ผลการทดลอง
น�ำเสนอ (ดังตารางที่ 1- 4)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนความรู้ 3 ระยะ คือ ก่อนการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้
และความคงทนในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลอง

แหล่งแปรปรวน

SS

df

MS

F

คะแนนความรู้ (3 ระยะ)

8681.156

2

4340.578

4230.361**

ความคลาดเคลื่อน (Error)

59.511

58

1.026

**p<.001
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบรายคู่ ของคะแนนความรู้ 3 ระยะ คือ ก่อนการเรียนรู้ หลังการเรียนการสอน
และความคงทนในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองโดย Bonferroni test

ตัวแปร

ระยะที่ 1 (Pre-test)
ระยะที่ 2 (Post-test)
ระยะที่ 3 (ความคงทน)

3.56
25.30
23.36

ระยะที่ 1
(Pre-test)
3.56

ระยะที่ 2
(Post-test)
25.30

ระยะที่ 3
(ความคงทน)
23.36

-

21.733*
-

19.800*
-1.933*
-

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้หลังการเรียนรู้(post test) กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
คะแนนความรู้
กลุ่มทดลอง n=30
กลุ่มควบคุม n=30

Mean

SD

t-test

25.30
19.83

1.36
1.62

14.11**

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความคงทนในเรียนรู้ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
n=60

คะแนนความคงทนในการเรียนรู้

Mean

SD

t-test

กลุ่มทดลอง n=30

23.36

1.18

24.65**

กลุ่มควบคุม n=30

13.47

1.85
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อภิปรายผล
1. เปรี ย บเที ย บความรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ที่ได้รับ
การเรียนรู้ 3 ระยะ คือ ก่อนสอน หลังสอน และ
ความคงทนในการเรียนรู้ แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิ ติ (p<.001) และทดสอบรายคู ่ พ บว่ า
หลังการเรียนรู้แตกต่างจากก่อนการเรียนรู้ (p <
.05) ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาตามที่สอน จึงท�ำให้จ�ำความรู้ ผู้เรียน
จ�ำได้ ได้ระลึกได้ พัฒนาความรู้ คิดได้ (Bloom
cited in Adams, 2015; Popil , 2011)
2. เปรี ย บเที ย บความรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลหลังการเรียนรู้ และความคงทนในการ
เรียนรู้ ระหว่าง กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า
กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ และคะแนนความ
คงทนในการเรี ย นรู ้ สู ง กว่ า กลุ ่ ม ควบคุ ม อย่ า ง
มี นั ย ส� ำ คั ญ (p<.001) ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการสอน
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานท�ำให้ เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการที่ซับซ้อน ช่วยในการตัดสินใจ เพื่อ
แก้ปัญหานั้น ๆ และง่ายต่อการเชื่อมโยงแนวคิด
เป็นการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนได้
ฝึกหัดคิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเองบนพืน้ ฐานของข้อมูล
ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว ท� ำ ให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ม ากขึ้ น นั บ ว่ า
เป็นการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Kusoom & Posri, 2015; LaMartina & WardSmith, 2014) สอดคล้องกับ การศึกษากรณีศึกษา
เป็ น ฐานกั บ การสอนแบบดั้ ง เดิ ม (Kantar &
Massouh, 2015) พบว่า ทักษะทางวิชาชีพถูก
พั ฒ นาจากการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ผู ้ เ รี ย นมี
ส่วนร่วมและฝึกหัดคิด เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรู้
ทางดี (Raurell- Torreda, et al., 2015) จึงมีความ

คงทนในการเรียนรู้ (Raurell- Torreda et al., 2015;
Malau-Aduli, Lee, Cooling, Catchpole, Jose
and Turner , 2013; Kantar & Massouh , 2015)
และ สอดคล้องกับการเรียนการสอนโดยใช้กรณี
ศึกษาเป็นฐานในสาขาชีวเคมี ในระยะเวลา 9 เดือน
พบว่ า คะแนนสอบปลายภาคมี ค วามคงทนใน
ความรู ้ ดี ก ว่ า กลุ ่ ม ที่ เ รี ย นโดยไม่ ใ ช้ ก รณี ศึ ก ษา
เป็นฐาน (Kulak, Newton & Sharma, 2017)
ส่วนการสอนแบบบรรยายมีข้อเสีย คือ นักศึกษา
ไม่มสี ว่ นร่วมท�ำให้ไม่ได้เห็นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน และท�ำให้ลืมเนื้อหาได้เร็วกว่า
แบบมี ส ่ ว นร่ ว ม (Faroog, 2012; Kantar &
Massouh, 2015)
3. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลกลุ่มทดลองพบว่า มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมในระดับมาก (ดังที่อภิปรายในข้อ 1 และ
ข้อ 2) การสอนโดยกรณีศึกษาเป็นฐานในสาขา
วิชาการพยาบาลท�ำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกในทาง
บวก มีทัศนคติที่ดี และพึงพอใจ (Couto., Sylvia.,
Farhat et al.,2015; Vogt & Schaffner, 2016)
จึงสรุปว่าการสอนโดยกรณีศึกษาเป็นฐานมีผลสัม
ทธิ์ และมีคงทนในการเรียนรู้ดีกว่าการสอนแบบ
ตามปกติ หรือแบบไม่ใช้กรณีศึกษา และผู้เรียน
มีความพึงพอใจในระดับสูงต่อการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรน�ำการสอน โดยใช้กรณี ศึกษา
เป็นฐาน ไปใช้ในการเรียนการสอนในสาขาการ
พยาบาลระดับปริญญาตรี เพื่อผลสัมทธิ์ในการ
สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ และน�ำมาใช้ในสาขาวิชาอื่น ๆ
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2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียน
การสอนรูปแบบอืน่ ๆ เพือ่ ความคงทนในการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้รับ
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู ้ วิ จั ย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ตลอดจน
นักศึกษาพยาบาลทีใ่ ห้ความร่วมมือในครัง้ นี้ ซึง่ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาวิชาชีพ
การพยาบาลต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ และตรวจสอบโมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันความรัก
ในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีร่ กั ในแบรนด์และซือ้ สินค้าหรือบริการของแบรนด์
ผ่านสือ่ สังคม จ�ำนวน 350 ตัวอย่าง สุม่ ด้วยวิธกี ารแบบโควต้า เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
ออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
ผลการวิ จั ย พบว่ า โมเดลการวั ด องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ความรั ก ในแบรนด์ ผ ่ า นสื่ อ สั ง คมฯ
มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสบการณ์และความทรงจ�ำที่ประทับใจ ความรักในแบรนด์ การเป็นแบรนด์
ทีแ่ ท้จริง และการเป็นส่วนหนึง่ ในรูปแบบการใช้ชวี ติ มีคา่ ความสอดคล้องและกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
มีน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของทุกตัวบ่งชี้อยู่ในเกณฑ์สูงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ
สามารถใช้วัดความรักในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ ได้
ค�ำส�ำคัญ องค์ประกอบเชิงยืนยัน, ความรักในแบรนด์, สื่อสังคม
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ABSTRACT
This research aims to analyze, examine elements, and study brand love via social
media of consumer in Bangkok and Vicinity. The sample used in research are 350 consumers
with brand love from Bangkok and Vicinity who have made online purchases. Questionnaires
were used in the research then the statistic data were analyzed by using frequency, percentage,
skewness, kurtosis, Person’s correlation coefficient and confirmatory factor analysis.
Result: The research found that brand love via social media of consumer contains
4 elements including impression in memory, brand love, brand authenticity, and lifestyle
congruence. The value of consistency in the high standard. The significance (of consistency)
at 0.001level can measure the elements of brand love via social media of consumer in Bangkok
and Vicinity.
Keyword: Confirmatory Factor Analysis, Brand Love, Social Media
บทน�ำ
จากสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรม
การค้าปลีกและค้าส่ง พบว่าในปี 2560 มีมูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูงถึง157,476.43 ล้านบาท
(ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) : สพทอ., 2560) ผู้ประกอบการผ่านสื่อ
สังคมจะต้องเผชิญกับการแข่งขันทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และนอกจากนี้ ปัจจัยส�ำคัญ
ที่ท�ำให้สถานการณ์การแข่งขันดังกล่าวทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
ซือ้ ขายสินค้าออนไลน์ทไี่ ด้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ เป็น
อย่างมาก ท�ำให้ผู้ประกอบการต้องเพิ่มการขาย
สินค้าและบริการผ่านช่องทางสื่อสังคมมากขึ้น
ปัจจุบนั สือ่ สังคมจึงกลายเป็นช่องทางส�ำคัญต่อการ
สร้างรายได้ให้แก่ผปู้ ระกอบการธุรกิจผ่านสือ่ สังคม
และนอกจากนี้ ผูบ้ ริโภคในยุคดิจทิ ลั ยังมีพฤติกรรม
และรูปแบบการใช้ชวี ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เนือ่ งจาก
การใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น (สพทอ.,2560)

ผู้ประกอบการธุรกิจผ่านสื่อสังคม จึงต้องตระหนัก
ถึงการพัฒนาแบรนด์ของผู้ประกอบการธุรกิจผ่าน
สื่อสังคม ที่จะท�ำให้แบรนด์กลายเป็นสายสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค เพื่อที่จะส่ง
มอบความรักและความรู้สึกที่ดีให้แก่ผู้บริโภคผ่าน
แบรนด์ที่มีคุณภาพต่อไปได้(ปิยะชาติ อิศรภักดี,
2562) และหากยังคงรักษาคุณภาพในการส่งมอบ
สินค้าหรือบริการที่ดีให้แก่ผู้บริโภคทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตได้นั้น จะยิ่งท�ำให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึง
ความแตกต่างของแบรนด์กับคู่แข่งได้ เพราะสื่อ
สังคมเป็นช่องทางการสื่อสารแบรนด์ที่ท�ำให้เกิด
การรับรูใ้ นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว (ณัฏฐ์ชดุ า วิจติ ร
จามรี, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ต่ อ การสร้ า งความ
สั ม พั น ธ์ แ ละความทรงจ� ำ ที่ ป ระทั บ ใจให้ เ กิ ด ขึ้ น
ได้ ต ่ อ ไป (ชู ชั ย สมิ ท ธิ ไ กร, 2561; ณั ฏ ฐ์ ชุ ด า
วิจิตรจามรี, 2559)

เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้ างสายสัมพันธ์ กับ
ผู้บริโภคให้ ดียิ่งขึ ้นต่อไป
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า คุณภาพ
ของสายสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างแบรนด์กบั ผูบ้ ริโภคเกิด
ขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้บริโภคมีต่อ แบรนด์ โดยผู้
บริโภคสามารถรับรูไ้ ด้ถงึ ตัวตน และซึมซับจากการ
เป็น แบรนด์ที่แท้จริง ต่อจากนั้นผู้บริโภคจะสั่งสม
ประสบการณ์จนเกิดความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งในระยะ
สัน้ และระยะยาว ดังนัน้ แบรนด์จงึ จ�ำเป็นต้องดูแล
รักษาสายสัมพันธ์ทดี่ ดี งั เช่นความรักทีผ่ บู้ ริโภคมีให้
แบรนด์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งต่ อ ไปได้ (Mathiou, et.
al.,2018; Imbriale, 2018; ปิยะชาติ อิศรภักดี,
2562; ชูชยั สมิทธิไกร, 2561; ณัฏฐ์ชดุ า วิจติ รจามรี,
2559; วิทยา จารุพงศ์โสภณ, 2557) โดยผูป้ ระกอบ
การธุรกิจผ่านสื่อสังคม จะต้องมีเครื่องมือส�ำหรับ
วัดความรักในแบรนด์ของผู้บริโภค เพื่อการรักษา
สายสัมพันธ์ ทีด่ ไี ว้ให้ได้
ผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาการวัดองค์
ประกอบและตัวบ่งชี้ของความรักในแบรนด์เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการวัดผล และเพื่อท�ำให้ทราบถึง
ปัจจัยที่จะช่วยเสริมสร้างสายสัมพันธ์กับผู้บริโภค
ได้ โดยใช้องค์ประกอบของแนวคิดความรักใน
แบรนด์ของ Mathiou, et.al. (2018) และได้ท�ำการ
ศึกษาเพิม่ เติมจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ของ
นักวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการศึกษาการ
วัดความรักในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ ซึ่งข้อค้นพบ
ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ขับเคลื่อน แบรนด์ในเชิงความได้เปรียบในการ
แข่งขันที่ช่วยท�ำให้ผู้ประกอบการธุรกิจผ่านสื่อ
สังคมได้เรียนรู้และเข้าใจ มองเห็นโอกาสที่จะน�ำ
ความรักใน แบรนด์ผ่านสื่อสังคมมาใช้ในการวัด
คุณภาพของสายสัมพันธ์ระหว่าง แบรนด์กับผู้
บริโภค เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างสายสัมพันธ์
กับผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีร่ กั ในแบรนด์และ
ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารของแบรนด์ ผ ่ า นสื่ อ สั ง คม
ซึ่งตัวอย่างขั้นต�่ำที่เหมาะสมกับการวิจัยนี้เท่ากับ
240 ตั วอย่ าง หรือ คิดเป็น 15 เท่าของจ�ำนวน
พารามิเตอร์ (ชัยวิชิต เชียรชนะ, 2558) ซึ่งใช้การ
เลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น
(non-probability sampling) ด้ ว ยวิ ธี ก าร
สุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบโควตา ที่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร 50% และผู้บริโภคในปริมณฑล
50% ผู้วิจัยจึงได้ด�ำเนินการคัดกรองข้อมูล เพื่อให้
ได้ ต ามจ� ำ นวนโควตา ที่ ก� ำ หนด และเพื่ อ ให้ มี
จ�ำนวนที่มากพอและเป็นตัวแทนที่ดี จึงได้เพิ่ม
ตั ว อย่ า งเป็ น 350 ตั ว อย่ า ง เป็ น ผู ้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร 175 ตัวอย่าง และผู้บริโภคใน
ปริมณฑล 175 ตัวอย่าง ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
จึ ง มี จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 350 ตั ว อย่ า ง หรื อ คิ ด เป็ น
21.88 เท่าของ 16 พารามิเตอร์ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่อยู่ระหว่าง 10-20 เท่าของจ�ำนวน
พารามิเตอร์ ตามแนวคิดของ Hair และคณะ, 2010
(ยุ ท ธ ไกยวรรณ์ , 2557) ทั้ ง นี้ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ดั งกล่ า วนี้ มาจากแบรนด์ 3 กลุ่ม สินค้า ได้แ ก่
เสื้อผ้าและเสื้อยืด 168 ตัวอย่าง, อาหารเสริมและ
อื่นๆ 103 ตัวอย่าง, ลิปสติก ทิ้น และสบู่ออร่า
79 ตัวอย่าง 		
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามออนไลน์ ซึง่ เป็นค�ำถามปลายปิด เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ ตามแนวคิดของ
ชูศรี วงศ์รตั นะ (2561) โดยเป็นค�ำถามเกีย่ วกับการ
วัดองค์ประกอบของความรักใน แบรนด์ผ่านสื่อ
สั ง คมฯ ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาข้ อ ค� ำถามจากแนวคิ ด

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถน�ำมา
สังเคราะห์ได้ 4 องค์ประกอบ รวม 16 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การเป็นแบรนด์ที่แท้จริง
(Brand Authenticity: BA) ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้
ได้แก่ 1) จุดยืนและตัวตนของแบรนด์ (ba11)2)
สาระส�ำคัญของแบรนด์ (ba12) 3) การยึดมั่น
ปฏิบัติตามค�ำมั่นสัญญา (ba13) 4) การมีสัจจะ
รักษาค�ำมัน่ สัญญา (ba14) และ 5) แนวทางในการ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ (ba15)
องค์ประกอบที่ 2 ประสบการณ์และความ
ทรงจ�ำที่ประทับใจ (Impression in Memory: IM)
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ข้อมูลของสินค้า
และบริการที่เป็นประโยชน์(im11) 2) ความทรงจ�ำ
ที่ดีและเป็นไปใน ทิศทางบวก (im12) และ 3) การ
ระลึกได้ถึงประสบการณ์และความทรงจ�ำที่ดีต่อ
แบรนด์ (im13)
องค์ ป ระกอบที่ 3 การเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
รูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle Congruence: LC)
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ความสามารถใน
การสะท้อนภาพและสัมผัสได้ถงึ ตัวตนของผูบ้ ริโภค
(lc11) 2) ความสอดคล้ อ งกั บ การใช้ ชี วิ ต ของ
ผู้บริโภค (lc12) และ 3) การเข้ากันได้เป็นอย่างดี
กับการใช้ชีวิตของผู้บริโภค (lc13)
และองค์ประกอบที่ 4 คือ ความรักในแบรนด์
(Brand Love: BL) ประกอบด้ ว ย 5 ตั ว บ่ ง ชี้
ได้แก่ 1) ความประทับใจที่มีอย่างต่อเนื่อง (bl11)
2) ความพึงพอใจในการช่วยเหลือและแก้ปัญหา
ต่างๆ (bl12) 3) ความภาคภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าหรือ
บริการของแบรนด์ (bl13) 4) ความสุขที่ได้รับจาก
แบรนด์ (bl14) และ 5) ความรักทีไ่ ด้รบั จากแบรนด์
เป็นความรู้สึกดีอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน (bl15)
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
(1) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ
5 ท่าน ซึ่งข้อค�ำถาม 15 ข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.6-1.00 ซึ่งไม่น้อยกว่า 0.50 ถือว่าเป็นค่าความ
เที่ยงตรงที่เหมาะสม สามารถน�ำมาใช้ได้ (ชูศรี
วงศ์รัตนะ, 2561) และมีเพียง 1 ข้อค�ำถามที่มีค่า
IOC เท่ากับ 0.4 ซึ่งผู้วิจัยได้ท�ำการปรับปรุงและ
น�ำไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
30 คน แล้ ว จึ ง น� ำ ไปทดสอบในขั้ น ตอนถั ด ไป
(2) วิเคราะห์เพื่อหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกทั้งหมดของ
ข้ อ ค� ำ ถาม โดยมี ค ่ า อยู ่ ร ะหว่ า ง 0.617-0.835
ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
แสดงว่าข้อค�ำถามมีอำ� นาจจ�ำแนกและคุณภาพสูง
(ชูศรี วงศ์รตั นะ, 2561) (3) วิเคราะห์หาค่าความเชือ่
มั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha
ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.946 และในส่วนรายข้อค�ำถามอยูร่ ะหว่าง
0.941-0.946 ซึง่ ถือว่ามีความน่าเชือ่ ถือ เพราะมีคา่
ไม่ต�่ำกว่า 0.70 (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2561)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ (1) ผู้วิจัย
เตรียมแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google Form
Application (วุฒิ สุขเจริญ, 2561) โดยใช้ค�ำถาม
คัดกรองผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ (ไพโรจน์
บุตรชีวัน และสมชาย เล็กเจริญ, 2562) หากเลือก
ตอบข้ออืน่ ทีไ่ ม่ตรงกับทีไ่ ด้กำ� หนดเงือ่ นไขไว้ ระบบ
จะท�ำการคัดกรองและจบการตอบแบบสอบถาม
ทันที (2) ผลการตอบกลับคืน ได้ทั้งสิ้น 677 คน
ซึง่ เป็นตัวอย่าง 415 คน (ตอบใช่) หรือคิดเป็น 61.2
% ของผลการตอบกลับคืน และผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการ
คั ด กรองข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ ต ามจ� ำ นวนโควต้ า ที่
ก�ำหนด และเพื่อให้มีจ�ำนวนที่มากพอสามารถ
น�ำมาใช้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร จึงได้เพิ่ม
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ตัวอย่างเป็น 350 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 21.88 เท่า
ของ 16 พารามิเตอร์
การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้น
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จ�ำนวน 350 ตัวอย่าง
โดยด�ำเนินการดังนี้ (1) วิเคราะห์ค่าความเบ้และ
ความโด่งของทั้ง 16 ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ
พบว่า มีค่าความเบ้ อยู่ระหว่าง -0.29 ถึง -0.64
และค่าความโด่ง อยู่ระหว่าง -0.71 ถึง 0.60 จึงมี
ลักษณะของการแจกแจงข้อมูลทีเ่ ป็นปกติ เนือ่ งจาก
อยู่ระหว่าง ± 1.96 ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
0.05 (วุฒิ สุขเจริญ,2561) (4) วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลการวัด ของทั้ง
4 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ หมด 120 คู่ ทุกคูม่ คี า่
เป็นบวกที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความ
แตกต่างจากศูนย์อย่างนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยมีขนาดของความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
ถึงสูงมาก โดยอยู่ระหว่าง 0.547-0.811 ซึ่งทุกคู่มี
ค่าไม่เกิน ±0.9 ขึ้นไป (ชัยวิชิต เชียรชนะ, 2558;
สุวิมล ติรกานันท์, 2553) โมเดลนี้จึงไม่มีปัญหา
ตัวแปรสาเหตุในสมการโครงสร้างมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันสูง (Multicollinearity) จึงสามารถ
น� ำ ไปวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบต่ อ ไปได้ และ (5)
ตรวจสอบความตรงเชิ ง โครงสร้ า งด้ ว ยวิ ธี ส ถิ ติ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง
เพื่ อ วิ เ คราะห์ โ มเดลโครงสร้ า งพื้ น ฐาน (ยุ ท ธ
ไกยวรรณ์, 2557) พบว่าทุกค่าดัชนีผ่านเกณฑ์
การพิจารณา แสดงว่าโครงสร้างมีความสอดคล้อง
และกลมกลืนดี ดังนั้น โมเดลการวัดองค์ประกอบ
ความรักในแบรนด์ผา่ นสือ่ สังคมฯ จึงมีความเทีย่ งตรง
เชิ ง โครงสร้ า ง (Construct Validity) (สุ วิ ม ล
ติรกานันท์, 2553)
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตใิ ช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบอันดับที่สอง เพื่อวิเคราะห์ลงลึกไปว่า
องค์ ป ระกอบใดของโมเดลการวั ด ความรั ก ใน
แบรนด์ ผ ่ า นสื่ อ สั ง คมที่ พั ฒ นาขึ้ น ด้ ว ยวิ ธี ก าร
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ส องนี้
มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ใดมีความส�ำคัญมาก
หรือน้อยกว่ากัน (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557) โดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์
ข้อมูล

ผลการวิจัย
การวิเคราะห์โมเดลการวัดความรักในแบรนด์
ผ่านสือ่ สังคมของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ส อง (The second order
confirmatory factor analysis)
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์ผา่ นสือ่ สังคมฯ
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่ อง ของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์ฯ หลังปรับ
โมเดล (n = 350)
โมเดลการวัดความรัก
ในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ
องค์ประกอบฯ
BA
IM
LC
BL
ตัวบ่ งชีฯ้
1) ba11
2) ba12
3) ba13
4) ba14
5) ba15
6) im11
7) im12
8) im13

ค่า
FactorLoading

ค่า
SE

ค่า
Z-Value

ค่า
R2

0.92***
0.97***
0.92***
0.94***

<--->
0.06
0.06
0.05

<--->
17.29
15.57
17.42

0.88
0.95
0.84
0.85

0.85***
0.84***
0.85***
0.89***
0.83***
0.84***
0.88***
0.85***

<--->
0.04
0.05
0.05
0.05
<--->
0.04
0.05

<--->
19.99
20.44
19.43
19.50
<--->
21.24
20.14

0.72
0.71
0.73
0.79
0.69
0.71
0.77
0.72
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง ของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์ฯ
หลังปรับโมเดล (n = 350)
โมเดลการวัดความรัก
ในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ
9) lc11
10) lc12
11) lc13
12) bl11
13) bl12
14) bl13
15) bl14
16) bl15

ค่า
FactorLoading

ค่า
SE

ค่า
Z-Value

ค่า
R2

0.82***
0.87***
0.90***
0.88***
0.87***
0.89***
0.91***
0.83***

<--->
0.05
0.06
<--->
0.05
0.04
0.04
0.04

<--->
18.69
17.46
<--->
19.39
23.16
22.47
20.59

0.68
0.75
0.81
0.77
0.76
0.78
0.83
0.69

*** p < .001 (Z-value > 3.29), <---> = พารามิเตอร์บังคับ
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับทีส่ อง ของโมเดลการวัดความรักใน
แบรนด์ผา่ นสือ่ สังคมฯ พบว่า แต่ละองค์ประกอบมี
ค่าน�้ำหนัก (Standardize Factor Loading) ดังนี้
1) การเป็นแบรนด์ที่แท้จริง (BA) มีค่าน�้ำหนัก
เท่ากับ 0.92 2) ประสบการณ์และความทรงจ�ำ
ที่ประทับใจ (IM) มีค่าน�้ำหนัก เท่ากับ 0.97 3) การ
เป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบการใช้ชีวิต (LC) มีค่าน�้ำ
หนัก เท่ากับ 0.92 และ 4) ความรักในแบรนด์ (BL)
มีค่าน�้ำหนัก เท่ากับ 0.94 ทั้งนี้ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ที่พิจารณาจากค่า R2 อยู่ระหว่าง
0.84-0.95 (84-95%) และทุกองค์ประกอบมีนัย
ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (ค่ า Z–value>3.29) ที่ ร ะดั บ

นัยส�ำคัญทางสถิติ 0.001 แสดงว่าทัง้ 4 องค์ประกอบ
สามารถวัดหรือบ่งบอกได้ถึงความรักในแบรนด์
ผ่านสื่อสังคมฯ ได้
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ พบว่า มีค่าน�้ำหนัก
อยูร่ ะหว่าง 0.82-0.91 ตามล�ำดับ ทัง้ นีค้ า่ ความเชือ่
มั่น(Reliability) ที่พิจารณาจากค่า R2 อยู่ระหว่าง
0.68-0.83 (68-83%) และทุกตัวบ่งชี้มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (ค่า Z –value > 3.29) ที่ระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ 0.001
2. ผลตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สอง ของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์
ผ่ า นสื่ อ สั ง คมฯ กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ พบว่ า
ว่า โมเดลการวิเ คราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ในแบรนด์ ผ่ า นสื่ อ สั ง คม สอ
เมื่ อพิ จ ารณาตั
วบ่งชี ้ พบว่า มี ค่า
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อยู่ ร ะหว่ า ง 0.82-0.91 ตามลํ า ดั บ
square (χ2) = 102.91, df = 8
อันดับที่สองของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์
= 0.01, RMSEA = 0.02 ดังตารางที่ 2 และ ภาพที่ 2
วามเชื่อมัผ่า่นนสื(Reliability)
ที่ พิ จารณา
CMIN/df=1.211,
Chi-square
(χ ) = 102.91, df = 85, p= GFI=0.97,
0.090,
่อสังคม สอดคล้องและกลมกลื
นกับข้อมูล
CMIN/df=1.211, GFI=0.97,
เชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square (χ ) = 102.91,
2
อยู่ระหว่
า
ง
0.68-0.83
(68-83%)
CFI=0.99,
Hoelter=
AGFI =0.94,
CFI=0.99, Hoelter=
365, SRMR 365, SR
df = 85, p= 0.090, CMIN/df=1.211, GFI=0.97,
= 0.01, RMSEA = 0.02
AGFI =0.94, CFI=0.99, Hoelter= 365, SRMR
วบ่งชี ม้ ีนัยสําคัญ ทางสถิ ติ (ค่า Z –
RMSEA = 0.02 ดังตารางที่ 2 แ
2

2

Chi-square (χ2) = 102.91, df = 85, p= 0.090, CMIN/df=1.211, GFI=0.97,
AGFI
=0.94, เCFI=0.99,
Hoelter=
= ก0.01,
RMSEA
0.02
ภาพที
่ 2 โมเดลการวิ
คราะห์องค์ประกอบเชิ
งยืนยัน365,
อันดับทีSRMR
่สองความรั
ในแบรนด์
ผ่านสื่อสัง=คมฯ
หลังปรับโมเดลที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองความรักในแบรนด์ผา่
หลังปรับโมเดลที่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
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ตารางที่ 2 ค่าดัชนีของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ (n = 350)
ดัชนีบ่งชี้ความเหมาะสมพอดี
เกณฑ์
ก่อนปรับ
หลังปรับ
ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square : χ2),
ไม่มีนัยสำ�คัญฯ 239.09, 100  102.91, 85
ค่า dfและค่า P-Value
(p>0.05)
(p=0.00)
(p=0.09)

ค่า CMIN/df
< 2.00
2.39
1.21
3
ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดี (GFI)
> .90
0.92
0.97

ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับ
> .90
0.89
0.94
แก้ไขแล้ว (AGFI)
3
ดั ช นี วั ด ระดั บ ความเหมาะสมพอดี เ ชิ ง
> .90
0.97
0.99
เปรียบเทียบ (CFI)

ดั ช นี ค วามเหมาะสมของขนาดกลุ่ ม
≥ 200
182
365
ตัวอย่าง (Hoelter) ที่ระดับนัยสำ�คัญทาง
สถิติ 0.05
3
ดัชนีรากของกำ�ลังสองเฉลี่ยของเศษในรูป
< .05
0.02
0.01
คะแนนมาตรฐาน (SRMR)

ดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนใน
< .05
0.06
0.02
การประมาณ (RMSEA)

3
3
3
3
3
3

3
3

= ไม่ผ่านเกณฑ์, 3= ผ่านเกณฑ์
จึงสามารถสรุปได้ว่า โมเดลการวัดความ
รักในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ ประกอบด้วย 4 องค์
ประกอบ คือ การเป็นแบรนด์ทแ่ี ท้จริง, ประสบการณ์
และความทรงจ�ำที่ประทับใจ, การเป็นส่วนหนึ่งใน
รูปแบบการใช้ชีวิต และความรักในแบรนด์ ซึ่งมีตัว
บ่งชี้รวม 16 ตัวบ่งชี้ มีค่าน�้ำหนักอยู่เกณฑ์สูงอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ทุกค่า และ
สามารถน�ำไปใช้ในการวัดความรักในแบรนด์ผ่าน
สื่อสังคมฯ ได้

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สอง ของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์
ผ่ า นสื่ อ สั ง คมฯ สามารถน� ำ มาอภิ ป รายได้ ต าม
ล�ำดับ ดังนี้
		 1.1 องค์ประกอบที่มีความส�ำคัญเป็น
อันดับที่ 1 คือ ประสบการณ์และความทรงจ�ำที่
ประทับใจ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่มีค่าน�้ำหนัก
มากทีส่ ดุ ซึง่ เท่ากับ 0.97 และตัวบ่งชีท้ มี่ คี า่ น�ำ้ หนัก

206 ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.8 No.1 January-June 2019

อยู ่ ใ นระดั บ สู ง ทุ ก ค่ า อยู ่ ร ะหว่ า ง 0.84-0.88
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรุตม์ กุลประสูตร
(2560) ทีพ่ บว่า การมีประสบการณ์เชิงบวกในด้าน
การบริการหลังการขาย เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการวัด
ระดับของประสบการณ์ของลูกค้า รองลงมาคือ
ด้ า นชื่ อ เสี ย ง และด้ า นภาพลั ก ษณ์ แบรนด์
แห่ ง ความสุ ข ตามล� ำ ดั บ และนอกจากนี้ ยั ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
(2559) ที่ ก ล่ า วว่ า องค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ ของ
ประสบการณ์ ลู ก ค้ า มี อ ยู ่ 2 ประการ คื อ 1)
องค์ประกอบด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเป็น
สิ่งที่ลูกค้ามองเห็น และ 2) องค์ประกอบจากความ
รูส้ กึ ของลูกค้า โดยลูกค้าจะประเมินและวัดผลจาก
ประสบการณ์ของตนเองว่าเป็นประสบการณ์ทาง
บวกหรือประสบการณ์ทางลบ โดยเปรียบเทียบ
กับความคาดหวังของตนเองที่มีต่อ แบรนด์หรือ
องค์การ ประสบการณ์ที่เหนือกว่าความคาดหวัง
ของลู ก ค้ า จะกลายเป็ น ประสบการณ์ ท างบวก
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความคาดหวังจากลักษณะ
ทางกายภาพ เช่น ประสบการณ์ในอดีตของลูกค้า
ภาพลักษณ์ของสินค้า สินค้า ราคา เป็นต้น
		 1.2 องค์ประกอบทีม่ คี วามส�ำคัญเป็น
อันดับที่ 2 คือ ความรักในแบรนด์ ทั้งนี้เป็นผลมา
จากที่มีค่าน�้ำหนักเท่ากับ 0.94 และตัวบ่งชี้มีค่า
น�้ำหนักอยู่ในระดับสูงทุกค่า ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.880.91 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mathiou, et.al.
(2018) ทีพ่ บว่า โมเดลการวัดปัจจัยความรักทีล่ กู ค้า
มีตอ่ แบรนด์ธรุ กิจโรงแรมหรู มีความสอดคล้องและ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และยังสอดคล้อง
กั บ แนวคิ ด ของ Imbriale (2018) ที่ ก ล่ า วว่ า
เมือ่ กระบวนการของการสร้างแบรนด์และการตลาด
ดิจิทัลที่เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ และยกระดับ

ขึ้นไปสู่ความรัก ซึ่งหลังจากนั้นก็จะก้าวขึ้นไปสู่
ระดั บ ของเซ็ ก ซ์ (ในมุ ม มองของแบรนด์ แ ละ
การตลาดดิจิทัล ในที่นี้หมายถึง สิ่งที่จะขายได้
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ) ดังนั้น นักสร้าง
แบรนด์และนักการตลาดดิจิทัลจึงต้องใช้ความ
สั ม พั น ธ์ ความรั ก เป็ น องค์ ป ระกอบของความ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับความรัก
กั บ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารกั บ อารมณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ความคิดเกี่ยวกับความต้องการและแรงปรารถนา
ในสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคให้เกิดขึ้นได้
		 1.3 องค์ประกอบทีม่ คี วามส�ำคัญเป็น
อันดับที่ 3 ซึง่ มี 2 องค์ประกอบทีม่ คี า่ น�ำ้ หนักเท่ากัน
ได้แก่ การเป็นแบรนด์ที่แท้จริง และการเป็นส่วน
หนึ่งในรูปแบบการใช้ชีวิต
			 โดยการเป็ น แบรนด์ ที่ แ ท้ จ ริ ง
นั้นอาจเป็นผลมาจากที่มีค่าน�้ำหนักเท่ากับ 0.92
และตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก อยู ่ ใ นระดั บ สู ง ทุ ก ค่ า
ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.83-0.89 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ และนภวรรณ
ตันติเวชกุล (2557) ที่พบว่า การก�ำหนดตัวตน
ของแบรนด์หรือแก่นแท้ของแบรนด์น้ัน เป็นองค์
ประกอบเบื้องหลังที่ส�ำคัญของแบรนด์ ที่เกิดขึ้น
จากแก่นแท้ของแบรนด์และเรื่องราวของ แบรนด์
ประกอบกัน ก็จะท�ำให้การสื่อสารและการสร้าง
สั ม พั น ธ์ ข องแบรนด์ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภคได้ และยั ง
สอดคล้องกับแนวคิดของวิทยา จารุพงศ์โสภณ
(2557) ที่กล่าวว่า แบรนด์ที่แข็งแกร่ง ไม่ได้เป็น
เพียงแค่การตั้งชื่อเท่านั้น แต่ควรต้องใส่ใจในองค์
ประกอบในทุก ๆ ด้านของแบรนด์ และต้องสร้าง
ความโดดเด่ น ให้ แ บรนด์ อ ยู ่ เ สมอ จึ ง จะท� ำ ให้
แบรนด์นั้นแข็งแกร่งและสร้างให้แบรนด์ช่วยสร้าง
การเติบโตให้กับธุรกิจและองค์กรได้

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

			 ส่วนการเป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบ
การใช้ชีวิตนั้น อาจเป็นผลมาจากที่มีค่าน�้ำหนัก
เท่ากับ 0.92 และตัวบ่งชี้ที่มีค่าน�้ำหนักอยู่ในระดับ
สูงทุกค่า ซึง่ อยูร่ ะหว่าง 0.82-0.90 ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ และ
นภวรรณ ตันติเวชกุล (2557) ทีพ่ บว่า องค์ประกอบ
เพิ่มเติมที่ส�ำคัญของแบรนด์รูปแบบด�ำเนินชีวิต
ได้แก่ แนวทางในการน�ำเสนอแบรนด์ที่วางกรอบ
การน� ำเสนอที่เป็ นรูป ธรรม รวมถึง การน�ำเสนอ
แบรนด์ ผ ่ า นการสื่ อ สารโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ แบบ
บูรณาการ การมีปฏิสัมพันธ์ผ่านพนักงาน และ
ผ่านผลิตภัณฑ์ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
ชูชัย สมิทธิไกร (2561) ที่กล่าวว่า ค่านิยมและ
วิถชี วี ติ เป็นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
องค์การธุรกิจจึงต้องศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับค่านิยมและวิถีชีวิตเพื่อน�ำไปใช้ในการสร้าง
แบรนด์และท�ำการตลาดดิจิทัล โดยท�ำให้ผู้บริโภค
รั บ รู ้ ว ่ า เป็ น แบรนด์ ส� ำ หรั บ วิ ถี ชี วิ ต ของผู ้ บ ริ โ ภค
ที่แต่ละคนต่างมีวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของตน
ซึ่งท�ำให้ผู้บริโภคได้สามารถแสดงเอกลักษณ์ของ
ตนออกมาโดยผ่านแบรนด์นั้นนั่นเอง
2. ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของ
โมเดลการวัดความรักในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ
ที่บ่งชีให้เห็นว่า โมเดลการวัดความรักใน แบรนด์ฯ
มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมพอดีกับ
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์นสี้ อดคล้องกับ
แนวคิดของปิยะชาติ อิศรภักดี (2562) ที่กล่าวว่า
ในยุคดิจิทัลนี้ การตรวจวัดสมรรถนะในการด�ำเนิน
ธุรกิจกับสมรรถนะของแบรนด์ในการสร้างการมี
ส่วนร่วมนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น เพราะศักยภาพทางธุรกิจและศักยภาพของ
แบรนด์เกีย่ วข้องกับความสามารถในการสร้างการ
มีส่วนร่วมของผู้บริโภค ซึ่งน�ำไปสู่คุณค่าเฉพาะ
ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ เมื่อสามารถวัดและประเมิน
ศักยภาพ รวมถึงสมรรถนะของแบรนด์ได้ดมี ากเท่า
ไหร่ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นศักยภาพและโอกาสเติบโต
ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต
ได้มากขึ้นเท่านั้น
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจัย องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์ผา่ นสือ่ สังคมฯ
ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีเอกสารและงานวิจัยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รองรับ และมีความสอดคล้องและกลมกลืนกับ
ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ เ ป็ น อย่ า งดี โดยมี น�้ ำ หนั ก
องค์ประกอบมาตรฐานขององค์ประกอบ และตัวบ่งชี้
ที่อยู่ในเกณฑ์สูงทุกค่า ผู้ประกอบการธุรกิจผ่าน
สื่อสังคมจึงสามารถน�ำองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
จากการศึกษาในครัง้ นี้ ไปใช้เป็นเครือ่ งมือวัดความ
รักในแบรนด์ผา่ นสือ่ สังคมของผูบ้ ริโภคได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิ จ ารณาด้ า นการลงทุ น
ภาคเอกชน วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือ่ ศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณา
ด้ า นการลงทุ น ภาคเอกชน โดยตัวแปรอิสระ เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ มูลค่าการส่งออก (EX)
มูลค่าการน�ำเข้า (IM) เงินลงทุนโดยน�ำเข้าสุทธิจากต่างประเทศ (FI) อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ (บาท:ดอลลาร์สหรัฐ) (FX) ดัชนีความเชื่อมั่นด้านผู้ประกอบการ (BCI) ดัชนีความเชื่อมั่น
ด้านการส่งออก (ExCI) ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) และอัตราดอกเบี้ย (MRR) ส่วนตัวแปรตาม คือ ดัชนีการ
ลงทุ น ภาคเอกชน (PI) การวิเคราะห์ค่าตัวแปรทางสถิติต่างๆ โดยใช้แบบจ�ำลองสมการถดถอยพหุคูณ
ข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้าเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2557 จากการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ มูลค่าการน�ำเข้า เงินลงทุนโดยน�ำเข้าสุทธิ
จากต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (บาท:ดอลลาร์สหรัฐ) ดัชนีความเชื่อมั่น
ด้านการส่งออก ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ได้รบั การคัดเลือกเป็นตัวแปรพยากรณ์เข้าสมการ เพือ่ พยากรณ์ตวั แปร
ตาม กล่าวคือตัวแปรอิสระ consumer price index (CPI) (β7 =0.472) มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากกว่า
ตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ ล�ำดับรองลงมา คือ value of import (IM) (β2=0.340) และ the export confidence
index (ExCI) (β6-0.227) และ exchange rate (FX) (β4=-0.226) และ net foreign investment (FI)
(β3=0.091) ตามล�ำดับ ตัวแปรอิสระที่มีผลในทิศทางเดียวกันกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ได้แก่ IM FI
CPI ส่วนปัจจัยที่มีผลในทิศทางตรงกันข้ามกับกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน คือ FX และ ExCI จากการ
ทดสอบโดยประมาณด้วยค่าสถิตินั้น R-Squares = 0.918 Adjust R-Squares = 0.909 แสดงให้เห็นว่า
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ตัวแปรอิสระที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 5 ตัวแปร เข้าสมการ เพื่อพยากรณ์ตัวแปรตามสามารถอธิบาย
การเคลื่อนไหวของตัวแปรตามได้ร้อยละ 91.8
ค�ำส�ำคัญ : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, การลงทุนภาคเอกชน
ABSTRACT
The Study of Thailand’s Economic Growth by Private Investment aims to examine a
significant factor to the growth of Thai economy with reference to the private investment. The
explanatory variables use to explore the variation of private investment index are all vital economic
factors including value of export (EX) and import (IM), net foreign investment (FI), exchange rate
(Baht per USD), business confidence index (BCI), export confidence index (ExCI), consumer price
index (CPI) and interest rate. Multiple regression analysis is used to test a signification of the
explanatory variables which use a secondary data collected from January 2008 to December
2014. We found that there are only five explanatory variables significantly explained the variation
of the private investment index which are the import value, the net foreign investment, the exchange
rate (Baht per USD), the export confidence index and the consumer price index. These variables
are used to construct a predictive model. Considering the degree of influence for each significant
variable, we found that the consumer price index (β7 =0.472) is highly impactful with the private
investment index. For the other significant explanatory variables, the import value (β2=0.340),
the export confidence index (β6 =0.227), the exchange rate (β4 =0.226) and the net foreign
investment (β3=0.091) are ranked with different degree of influence respectively. The variables
that positively explained the variation of the private investment index are IM, FI and CPI. On the
other hand, FX and ExCI negatively explained the variation. The predictive model generated
R-Square of 0.918 which can be implied that 91.8% of the variation of the private investment
index can be explained by 5 significant variables which is considerably constructive.
Keywords : Economic Growth , Private Investment
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บทน�ำ
การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม หรือ
ว่าบริษัทต่างๆที่ดึงดูดให้นักลงทุนมาร่วมลงทุน
ถือเป็นสิ่งส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจของ แต่ละ
ประเทศ โดยเหตุจงู ใจแก่นกั ลงทุนต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กลุม่ นักลงทุนต่างประเทศ คือ การทีผ่ ลู้ งทุน
เห็ น ความเจริ ญ เติบโต และความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ ยิ่งมีมากก็จะยิ่งเข้ามาลงทุนกันมากขึ้น
การลงทุ น จึ ง มี ความส�ำคัญกับ ระบบเศรษฐกิจ
อย่างมาก ซึง่ จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าต่อประเทศ
โดยเฉพาะท�ำให้เศรษฐกิจไม่ฝืดเคือง หรือมีความ
คล่องตัว จะเห็นได้ว่า บทบาทการลงทุน มีความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างแน่นอน ประเทศ
ใดมี ก ารลงทุ น ไม่ ว ่ า จะมาจากในประเทศ หรื อ
มาจากต่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจก็จะค่อยๆ
เจริญเติบโตและมีการขยายตัวมากขึ้น กล่าวคือ
ประเทศจะพั ฒ นาได้ นั้ น ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแต่ ค นใน
ประเทศลงทุนกันเอง เท่านัน้ แต่จะต้องประกอบไป
ด้วยการเปิดรับชาวต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนใน
ประเทศของตนด้วย เพื่อให้เกิดการลงทุนที่กว้าง
ขวางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในประเทศ หรือ
ที่ความร่วมมือกันกับต่างประเทศก็ย่อมมีความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศด้วยกันทั้งนั้น อีกทั้ง
ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกในปัจจุบัน
ธุรกิจ ควรเพิ่มบทบาทเชิงรุกสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ร่ ว มกั น ลงทุ น ส่ ง เสริ ม การน� ำ เข้ า และส่ ง ออก
โครงการลงทุ น ภายในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งจะสามารถกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจได้อีก
ทางหนึ่ง
นอกจากนี้ ตามหลั ก ทฤษฎี ก ารพั ฒ นา
เศรษฐกิจของมาร์กซ์ (Marx Theory) (Anucha,
2010) กล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจว่าเป็นส่วนหนึง่
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ของการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งทางสั ง คม คื อ
การลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากภาครัฐบาล
หรื อ ภาคเอกชน มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศ เพราะ หากมีการลงทุนภายในประเทศแล้ว
ไม่วา่ เจ้าของกิจการจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ
ท� ำ ให้ ป ระเทศมี ก ารจ้ า งงานเพิ่ ม มากขึ้ น ท� ำ ให้
ประชาชนมีงานท�ำ มีรายได้และมีเงินมาใช้จ่าย
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ท�ำให้เศรษฐกิจมี
ความเจริญเติบโต และรัฐบาลยังได้รับเงินภาษีได้
ในรูปแบบต่างๆ ท�ำให้รัฐบาลมีเงินมาใช้ในการ
พัฒนาประเทศ จะท�ำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพราะ การลงทุนของภาค
รัฐบาล หรือภาคเอกชนส่วนใหญ่เป็นการ ลงทุนที่
มีมูลค่า ในการลงทุนสูง เพื่อหวังผลก�ำไรในระยะ
ยาว ในภาพรวมแล้ว จะท�ำให้เศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศดีขนึ้ จะส่งผลต่อรายได้ประชาชาติที่แท้จริง
ของประเทศเพิ่มขึ้นในระยะยาว รายได้ต่อบุคคล
สู ง ขึ้ น คุ ณ ภาพชี วิ ต จะดี ขึ้ น ความเป็ น อยู ่ ข อง
ประชาชนในประเทศนั้นดีขึ้น โดยดูได้จากการ
จับจ่ายใช้สอยของประชาชน ดังนั้น การลงทุน
จึงส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาหลายๆ ด้าน เช่น
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความเป็นอยู่ หรือ
ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น ซึ่งก็จะเป็นวัฎจักร
อาจเป็นการดึงดูดความน่าสนใจในการลงทุนของ
ชาวต่างชาติ จึงท�ำให้มีการเคลื่อนย้ายตัวเงินของ
ชาวต่างชาติ เพื่อที่จะมาลงทุนเพิ่มเติมในประเทศ
นั้นมีมากขึ้นตามไปด้วยจึงท�ำให้ระบบเศรษฐกิจ
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้ง
จากทฤษฎี อั ต ราดอกเบี้ ย ของส� ำ นั ก คลาสสิ ค
(Plernpis,2011:p136-137)กล่าวถึง อัตราดอกเบีย้
มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการตั ด สิ น ใจของการลงทุ น
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงประกอบด้วยปัจจัย
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หลายๆอย่าง ส�ำหรับการลงทุนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ที่จะสามารถท�ำให้ประเทศพัฒนาไปได้ ซึ่งหาก
การที่ รั ฐ บาลไม่ ส ามารถมี ป ั จ จั ย หรื อ เงิ น ทุ น
มากพอที่ จ ะสามารถพั ฒ นาประเทศได้ ท� ำ ให้
รัฐบาลต้องพึ่งพาการลงทุนของทางภาคเอกชน
เป็นตัวช่วยอีกทาง ทีจ่ ะสามารถท�ำให้ประเทศมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ตามหลัก
ทฤษฎีของ มิลตัน ฟรีดแมน (Milton Friedman)
ที่สรุปว่า ปริมาณ เงินมีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจ
มากกว่านโยบายการคลัง กล่าวคือ นโยบายการเงิน
ของภาครัฐควรสนองตอบต่อปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจอย่างเหมาะสม จะส่งผลให้เศรษฐกิจ
มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ (Nunlinee,2015)
ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจวิ จั ย เรื่ อ งศึ ก ษาการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย
พิ จ ารณาด้ า นการลงทุ น ภาคเอกชน เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ต่อนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจ สามารถทราบ
ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชน
อีกทั้ง หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจะ
ได้ด�ำเนินการลงทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งหากในประเทศมีการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
จะท�ำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย
พิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดย
มีเหตุผลในการเลือกตัวแปรดังกล่าว ดังนี้

มูลค่าการส่งออก เป็นกลไกส�ำคัญหนึ่ง
ที่ ผ ลั ก ดั น ให้ เ ศรษฐกิ จ ของประเทศมี อั ต ราการ
ขยายตั ว อยู ่ ใ นระดั บ สู ง ผลั ก ดั น ในด้ า นการ
ขยายการลงทุนและสร้างความต้องการแรงงาน
มูลค่าการน�ำเข้า มีผลกระทบระดับมหภาค
โดยผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เช่น กระทบต่อ
การขยายตัวของภาคการผลิตและภาคแรงงาน
ภายในประเทศ
เงินลงทุนโดยน�ำเข้าสุทธิจากต่างประเทศ
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุน
การจ้างงาน
อัตราแลกเปลีย่ นเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ (บาท : ดอลลาร์สหรัฐ) ค่าเงินบาทอ่อน และ
ค่าเงินบาทแข็ง ส่งผลต่อดุลการค้าและดุลกาช�ำระ
เงินภายในประเทศ
ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ด้ า นผู ้ ป ระกอบการ
สะท้อนถึงมุมมองของผู้ประกอบการที่มีต่อผลการ
ลงทุน ผลตอบแทน และการต่อเนื่องของธุรกิจ
ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการส่งออก สะท้อน
ถึงมุมมองของผูป้ ระกอบการทีม่ ตี อ่ ผลการจ�ำหน่าย
สินค้า ค�ำสัง่ ซือ้ ของประเทศคูค่ า้ ซึง่ นัน่ หมายถึงการ
มีเงินไหลเข้าประเทศ จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค จะวัดค่าการเปลีย่ นแปลง
ในราคาสินค้าและบริการต่างๆ จากมุมมองของ
ผู้บริโภคดัชนีนี้เป็นวิถีทางที่ส�ำคัญที่ มีผลกระทบ
ที่มีต่อปริมาณเงินและการลงทุน
อัตราดอกเบี้ย ตามหลักทฤษฎีของเคนส์
(Varade,2001)กล่าวถึง ระดับการลงทุนแปรผัน
ในทางตรงกันข้ามกับระดับอัตราดอกเบี้ย
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ตั ว แปรตาม คื อ ดั ช นี ก ารลงทุ น ภาค
เอกชน
การวิเคราะห์คา่ ตัวแปรทางสถิตติ า่ งๆ โดย
ใช้แบบจ�ำลองสมการถดถอยพหุคูณ
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการค้นคว้าเป็นข้อมูลทุตยิ ภูมิ
ใช้ ข ้ อ มู ล ตั้ ง แต่ เ ดื อ น มกราคม พ.ศ. 2551 ถึ ง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
การด�ำเนินการวิจัย
ศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศไทยโดยพิจารณาด้านการลงทุนภาค
เอกชน เป็ น การวิ จั ย เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์
ของตัวแปรต่าง ข้อมูลทีใ่ ช้ในการค้นคว้าเป็นข้อมูล
ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ใช้ ข ้ อ มู ล ตั้ ง แต่
เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2557 โดยเก็บรวบรวมมาจากรายงานการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายงานเศรษฐกิ จ รายเดื อ นของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย และข้อมูลจากส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจ
การค้าจ�ำนวน 84 เดือน
ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ (Independent
Variable) คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อัตรา
ดอกเบี้ย (MRR), เงินลงทุนโดยน�ำเข้าสุทธิจาก
ต่างประเทศ (FI), มูลค่าการส่งออก (EX), มูลค่า
การน�ำเข้า (IM), ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), ดัชนี
ความเชื่อมั่น (BCI และ ExCI), อัตราแลกเปลี่ยน
เงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (FX) และตัวแปร
ตาม ได้แก่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยพิ จ ารณาด้ า นการลงทุ น ภาค
เอกชน (PI) แบบจ�ำลองในการศึกษาครั้งนี้ ด้วย
การวิเคราะห์ค่าตัวแปรทางสถิติต่าง ๆ โดยใช้แบบ
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จ�ำลองสมการถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression
Analysis) ซึ่งมีแบบจ�ำลอง ดังนี้
PI =
β 0 + β1 EX + β 2 IM + β3 FI + β 4 FX + β5 BCI + β 6 ExCI + β 7CPI + β8 MRR

โดยที่
β0 หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ของค่าคงที่

β1, β2,...,β7 หมายถึง ค่าสัมประสิทธิถ์ ดถอย

ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
PI หมายถึง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
(Private Investment)
EX หมายถึง มูลค่าการส่งออก
IM หมายถึง มูลค่าการน�ำเข้า
FI หมายถึง เงินลงทุนโดยน�ำเข้าสุทธิจาก
ต่างประเทศ
FX หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุล
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (บาท:ดอลลาร์สหรัฐ)
BCI (The confidence index) หมายถึง
ดัชนีความเชื่อมั่นด้านผู้ประกอบการ
ExCI (The confidence index) หมายถึง
ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการส่งออก
CPI หมายถึง ดัชนีราคาผู้บริโภค
MRR หมายถึง อัตราดอกเบี้ย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่อง ศึกษาการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยโดย พิ จ ารณา
ด้ า นการลงทุ น ภาคเอกชน ซึ่งตัวแปรอิสระส่วน
มากเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คือ EX, IM, FI, FX,
BCI, ExCI, CPI และ MRR โดยปัจจัยหรือตัวแปร
ดังกล่าว มีความเหมาะสมในการน�ำมาสร้างแบบ
จ�ำลอง ซึ่งการสร้างแบบจ�ำลองเป็นกระบวนการ
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หาความสัมพันธ์ของตัวแปร ที่แสดงออกมาใน
รู ป ของสมการถดถอย โดยการใช้ แ บบจ� ำ ลอง
สมการถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) เป็ น การทดสอบความสั ม พั น ธ์ ข อง
ตั ว แปรตาม (PI) กั บ ปั จ จั ย ทางด้ า นเศรษฐกิ จ
ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ ซึ่งการทดสอบสมมติฐานมี
ค่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 คู่ที่ไม่เท่ากันหรือมี

ค่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 คู่ที่ไม่เท่ากับศูนย์
ดังนี้
H 0 : β=
β=
β=
β=
β=
β=
β=
β=
β=
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
H1 : β 0 ≠ β1 ≠ β 2 ≠ β3 ≠ β 4 ≠ β5 ≠ β 6 ≠ β 7 ≠ β8 ≠ 0

(มีค่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 คู่ ที่ไม่เท่ากับศูนย์)

ตารางที่ 1 แสดงการสรุปรูปแบบ
Model

R

R Square

1

.958

.918

Adjust
R Square
.909

Std.Error of the
Estimate
8.85023

Durbin-Watson
.000

a Predictors : ค่าคงที่ มูลค่าการน�ำเข้า (IM) เงินลงทุน โดยน�ำเข้าสุทธิจากต่างประเทศ (FI)
			 อัตราแลกเปลี่ยน (FX) ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการส่งออก (ExCI) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
b Dependent Variable : การลงทุนภาคเอกชน
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูล (เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวน: ANOVA)
Model
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ทั้งหมด

Sum of
Squares
65866.027
5874.489

df

Mean Square

F

Sig

8
75

8233.253
78.327

105.115

.000

71740.515

83

a Predictors : ค่าคงที่ มูลค่าการน�ำเข้า (IM) เงินลงทุน โดยน�ำเข้าสุทธิจากต่างประเทศ (FI)
			 อัตราแลกเปลี่ยน (FX) ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการส่งออก (ExCI) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
b Dependent Variable : การลงทุนภาคเอกชน
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จากตาราง ANOVA เป็นการตรวจสอบ
ความสั มพั น ธ์ เ ชิ ง เส้นระหว่างตัวแปรอิส ระ กับ
ตัวแปรตาม จะเห็นได้วา่ ค่า Sig มีคา่ น้อยกว่าระดับ
นัยส�ำคัญ 0.05 โดยค่า F test เท่ากับ 105.115 แปล
ว่า ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กัน
เป็นเส้นตรงสามารถใช้ตัวแปรอิสระที่คัดเลือกเข้า
สมการนีม้ าพยากรณ์ตวั แปรตามได้คา่ βi แสดงค่า

215

สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
พร้อมทั้งค่าคงที่ตาม Model จะได้ค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอย (βi ) ของตัวแปรอิสระเพื่อน�ำมาใช้ใน
การสร้างสมการพยากรณ์ ดังนี้
PI = (9.70E-005) IM + ( 0.003 ) FI +
(-4.228 ) FX + (-0.995) ExCI + (2.636) CPI

ตารางที่ 3 แสดงความมีนัยส�ำคัญของค่าคงที่และสัมประสิทธิ์แต่ละตัว

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
T
Std.
Beta
Beta
Error
ค่าคงที่
5.654
54.676
.103
มูลค่าการส่งออก
2.51E-005 .000
.063
.858
มูลค่าการนำ�เข้า
9.70E-005 .000
.340
3.844
เงินลงทุนจากต่างประเทศ
.003
.001
.091
2.587
อัตราแลกเปลี่ยน
-4.228
1.018
-.226
-4.155
ดัชนีความเชื่อมัน่ ด้ านผู้ประกอบการ
.847
.677
.111
1.252
ดัชนีความเชื่อมัน่ ด้ านส่งออก
-.995
.323
-.227
-3.083
ดัชนีราคาผู้บริโภค
2.636
.479
.472
5.505
อัตราดอกเบี ้ย
1.652
4.283
.036
.386
จากตาราง แสดงความมีนัยส�ำคัญของ
ค่าคงที่และสัมประสิทธิ์แต่ละตัว พบว่า ตัวแปร
อิสระ ได้แก่ IM, FI, FX, ExCI และ CPI ได้รับ
การคัดเลือกเป็นตัวแปรพยากรณ์เข้าสมการเพื่อ
พยากรณ์ตัวแปรตาม (Y) (เนื่องจากค่า Sig. มีค่า

Sig
.918
.394
.000
.012
.000
.215
.003
.000
.701

น้อยกว่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05)
จึงยอมรับสมมติฐาน H1 (ตัวแปรอิสระมีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยพิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชนการลงทุน
ลงทุนภาคเอกชนและปฏิเสธสมมติฐาน H0(
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ส่วนตัวแปรอิสระ EX, BCI, MRR และ
ค่าคงที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแปรพยากรณ์
เข้าสมการเพือ่ พยากรณ์ตวั แปรตาม (Y) (เนือ่ งจาก
ค่า Sig. มีค่ามากกว่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05) จึงยอมรับสมมติฐาน H0 (ตัวแปรอิสระ
ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยโดยพิจารณาด้านการลงทุนภาค
เอกชน) และปฏิเสธสมมติฐาน H1
Beta แสดงค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอย
ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวในรูปคะแนนมาตรฐาน
ส�ำหรับการสร้างสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนน
มาตรฐานค่า Beta สามารถบอกได้วา่ ตัวแปรอิสระ
ตัวใดมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรตามมากหรือน้อยกว่ากัน
ถ้า Beta ของตัวแปรอิสระใดมีค่ามากกว่า (โดย
ไม่คิดเครื่องหมาย) แสดงว่าตัวแปรอิสระตัวนั้นมี
อิทธิพลต่อตัวแปรตามมาก กล่าวคือ ตัวแปรอิสระ
CPI (β7= 0.472) มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม (Y)
มากกว่าตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจ
เนื่องมาจาก หากนักลงทุนต้องการวัดระดับอัตรา
เงินเฟ้อ ดัชนีตวั หนึง่ ทีส่ ามารถบอกได้คอื ดัชนีราคา
ผู้บริโภค ตัวแปรอิสระล�ำดับรองลงมาที่มีอิทธิพล
ต่อตัวแปรตาม คือ IM ( β 2 = 0.340) และ ExCI
( β 6 = -0.227) และ FX ( β 4 = -0.226) และ FI
( β3 = 0.091) ตามล�ำดับ โดยตัวแปรทุกตัวร่วมกัน
พยากรณ์การเคลื่อนไหวของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย
พิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชน (Y) ได้อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรูปคะแนน
มาตรฐานได้ ซึ่งจาก Model จะได้ค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยในรู ป คะแนนมาตรฐานของตั ว แปร
อิ ส ระสมการพยากรณ์ ใ นรู ป คะแนนมาตรฐาน
ได้ดังนี้

Zr = (0.472)CPI + (0.340) IM + (-0.227)
ExCI + (-0.226 ) FX + ( 0.091 ) FI
ผลการวิจัย พบว่า การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณาด้านการ
ลงทุ น ภาคเอกชนโดยพิจารณาจากเครื่องหมาย
สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรอิสระที่มีเครื่องหมายเป็น
บวก แสดงว่าปัจจัยอิสระที่มีผลในทิศทางเดียวกัน
กับดัชนีราคาหลักทรัพย์ ได้แก่ IM, FI และ CPI
ส่วนปัจจัยทีม่ ผี ลในทิศทางตรงกันข้ามกับการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณา
ด้านการลงทุนภาคเอกชน พบว่า โดยพิจารณา
จากเครื่องหมายสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรอิสระมี
เครื่องหมายเป็นลบได้แก่ FX และ ExCI
การทดสอบโดยประมาณด้วยค่าสถิตินั้น
จะเห็นว่า R = 0.958 (R-Squares= 0.918 และ
Adjusted R Squares = 0.909) แสดงให้เห็นว่า
ตัวแปรอิสระทัง้ หมดในแบบจ�ำลองสามารถอธิบาย
การเคลือ่ นไหวของตัวแปรตาม คือ พบว่าการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณา
ด้านการลงทุนภาคเอกชน ได้ร้อยละ 95.8 และ
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารตั ด สิ น ใจที่ ถู ก ปรั บ ค่ า แล้ ว
(Adjust R-Squared) มีค่าเท่ากับร้อยละ 90.9
หมายถึ ง ตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง หมดในแบบจ� ำ ลอง
สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของตัวแปรตามคือ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยพิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชนได้ร้อยละ
90.9 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 9.10 เกิดจากสาเหตุ
อื่นๆ
อภิปรายผล
จากการวิจยั พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ IM
FI FX ExCI และ CPI มีผลกระทบต่อการเจริญ
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เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณา
ด้านการลงทุนภาคเอกชน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการลงทุน
ภาคเอกชนในทุกสาขาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคในไตรมาส ก่อนหน้านั้น
จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการลงทุน
ภาคเอกชน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ ตัวแปรอิสระทั้งหมดในแบบ
จ�ำลองสามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของตัวแปร
ตามคื อ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทยโดยพิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชน
ได้ร้อยละ 95.8 และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
ที่ถูกปรับค่าแล้ว (Adjust R-Squared) มีคา่ เท่ากับ
ร้อยละ 90.9 ซึง่ โดยตัวแปรอิสระ CPI ( =0.472)
มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม (Y) มากกว่าตัวแปรอิสระ
ตัวอืน่ ๆ กล่าวคือส่วนหนึง่ อาจจะเนือ่ งมาจาก ดัชนี
ราคาผู้บริโภคสามารถเป็นตัวแปรหนึ่งที่สามารถ
สะท้อนระดับของอัตราเงินเฟ้อซึ่งมีผลต่อปริมาณ
เงิ น ที่ แ ท้ จ ริ ง ตั ว แปรอิ ส ระ ล� ำ ดั บ รองลงมาที่ มี
อิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ import ( β 2 = 0.340)
และ ExCI ( β 6 = -0.227) และ Exchange rate
( β 4 = -0.226)และ Funds ( β3 = 0.091) ตาม
ล� ำ ดั บ โดยตั ว แปรทุ ก ตั ว ร่ ว มกั น พยากรณ์ ก าร
เคลื่อนไหวของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณาด้าน
การลงทุนภาคเอกชน (Y) ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 สอดคล้ อ งกั บ Chanthani
Aroonsuwan (2007). ได้ท�ำการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การลงทุ น ภาคเอกชนของ
ประเทศไทย พบว่าแบบจ�ำลองที่มีการก�ำหนดขึ้น
เพื่อใช้อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุน
ภาคเอกชนของประเทศไทย ตัวแปรอิสระในแบบ
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จ� ำ ลองอธิ บ ายการลงทุ น ภาคเอกชนได้ ร ้ อ ยละ
97.01 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีบทบาทต่อ
การลงทุนภาคเอกชนมากที่สุด มีนัยส�ำคัญในการ
อธิบายการลงทุนภาคเอกชนได้ดว้ ยระดับความเชือ่
มั่นที่ร้อยละ 90 ส่วน อัตราดอกเบี้ยเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับการลงทุน
ภาคเอกชน พบว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
มีความสัมพันธ์กับการลงทุนภาคเอกชนในทิศทาง
เดียวกัน
ตั ว แปรอิ ส ระที่ ไ ม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย
พิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชน พบว่าตัวแปร
อิสระ ExCI, BCI, MRR และ ค่าคงที่ไม่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นตัวแปรพยากรณ์เข้าสมการเพื่อ
พยากรณ์ตัวแปรตาม โดยค่า Sig. มีค่ามากกว่า
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้อง
กับ Pongrat raksaseen (2008). ได้การศึกษา
ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการลงทุนของภาคเอกชนใน
ประเทศไทย พบว่า ในขณะที่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ของธนาคารพาณิชย์ (INTt) ไม่มีผลกระทบต่อการ
ลงทุนของภาคเอกชน
จากการพิ จ ารณาค่ า Beta แสดงค่ า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
พบว่ า การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทยโดยพิ จ ารณาด้ า นการลงทุ น ภาค
เอกชนโดยพิจารณาจากเครื่องหมายสัมประสิทธิ์
หน้าตัวแปรอิสระมีเครื่องหมายเป็นบวกแสดงว่า
ปั จ จั ย อิ ส ระที่ มี ผ ลในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ดั ช นี
การลงทุนภาคเอกชน ได้แก่ import, Fund และ CPI
ส่ ว นปั จ จั ย ที่ มี ผ ลในทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า มกั บ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย
พิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชน พบว่า โดย
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พิจารณาจากเครื่องหมายสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร
อิสระมีเครื่องหมายเป็นลบ ได้แก่ Exchange rate
และ ExCI สอดคล้องกับ Lesotlho (2006) ได้ศกึ ษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชน พบ
ว่าปริมาณสินเชื่อภาคเอกชนอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราเงินเฟ้อจะส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับ
การลงทุนภาคเอกชนส่วนการลงทุนภาครัฐบาล
และอัตราแลกเปลีย่ นจะส่งผลกระทบในทิศทางตรง
กันข้ามกับการลงทุนภาคเอกชน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
จากการปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย
พิ จ ารณาด้ า นการลงทุ น ภาคเอกชนมีข้อเสนอ
แนะสรุป ได้ดังนี้
ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นี้ กล่าวคือ ตัวแปร
มูลค่าการน�ำเข้า เงินลงทุนจากต่างประเทศ อัตรา
แลกเปลี่ ย น ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ด้ า นการส่ ง ออก
และดัชนีราคาผู้บริโภค มีผลต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งสามารถน�ำไปใช้
ประกอบในการตัดสินใจพิจารณาด้านการลงทุน
ภาคเอกชนได้ แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยบาง
กรณีไม่เป็นไปตามสมมติฐานเนื่องจากมีข้อจ�ำกัด
บางประการ เช่น ปัจจัยภายนอก ปัจจัยทางการ
เมือง สภาพอุตสาหกรรมที่จะต้องใช้ร่วมพิจารณา
ในการลงทุนด้วย

นอกจากนี้ หากพิจารณาในส่วนของการ
น�ำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เช่น ในส่วนของภาค
รัฐ หากพิจารณา ตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์และ
อุปทานของเงินในตลาด จะส่งผลต่อดุลการค้าและ
การช�ำระเงิน ภาครัฐสามารถใช้ขอ้ มูลด้านงานวิจยั
เพื่อในการก�ำหนดนโยบายทางการเงิน
หากพิจารณาปัจจัยด้านเงินลงจากต่าง
ประเทศ จากงานวิจัยพบว่า เป็นไปในทิศทางเดียว
กับการลงทุน กล่าวคือ การลงทุนจากต่างประเทศ
โดยตรงสามารถช่ ว ยกระตุ ้ น การลงทุ น ภายใน
ประเทศได้ ส่วนหนึ่งเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และรวมไปถึงภาคการผลิต
ของบริษัทจากต่างประเทศ แต่ภาครัฐ หรือหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง ควรพิจารณาและให้ความส�ำคัญว่า
การลงทุนจากต่างประเทศดังกล่าวน�ำไปลงทุนใน
ด้านใด ประเภทใด เพื่อให้เกิดประโยชน์ หรือเกิด
การพั ฒ นาประเทศที่ ไ ด้ จ ากการลงทุ น นั้ น หรื อ
ภาครัฐจะใช้ข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อการก�ำหนด
นโยบายให้เกิดประโยชน์จากเงินลงทุนจากต่าง
ประเทศ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
นอกเหนือจากการลงทุนภาคเอกชนแล้ว
การลงทุนอื่นๆ หรือการลงทุนในแต่ละธุรกิจจะมี
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบซึ่งตัวแปรดังกล่าวเป็น
กลุ่มเดียวกันเหมือนกันหรือแตกต่างกัน
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ABSTRACT
This study aims to investigate Thai public policy, namely one table per child policy,
which is imposed by the Thai government in 2012. Yingluck Shinawatra, Prime Minister of Thailand
at that time, has imposed a policy called “One Tablet per Child” aiming to achieve its populist
movement through eliminating inequalities and improving Thai educational standards. This sort of
populist policy is hoped to make everyone equal in society. With a huge amount of investment in
education. This study utilizes the documentary research by collecting secondary data from various and
related sources about table policy from international cases and the case of Thailand. It also tends to
illustrate outcomes and effect of this One Tablet Per Child policy on society and well as various
interest groups. This issue has brought several criticisms over the budget expenditure and
ineffectiveness of the tablet usage itself. There are several environmental pressure groups have
raised criticisms over this policy by claiming that it contributes to children’s health and as well as
the environmental impact due to a huge amount of electricity consumed by the tablets. Even though
the policy was implemented, many have criticized the policy as it hasn’t been able to provide effective
result as desired. Some have pressurized the government to provide more tablet to students for
better education.
Keywords: Public Policy, Populism, Thailand, Education Policy
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายและเสนอแนวทางในการพัฒนาในอนาคตส�ำหรับ
นโยบาย “One table per child” ซึง่ เป็นนโยบายรัฐบาลของไทยทีก่ ำ� หนดในปี 2555 โดยนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
นายกรั ฐ มนตรี แ ห่ ง ประเทศไทยในเวลานั้ น ได้ เ ป็ น ผู ้ ก� ำ หนดนโยบายที่ เ รี ย กว่ า “One table per child”
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุการเคลื่อนไหวของประชานิยมโดยก�ำจัดความไม่เท่าเทียม และปรับปรุงมาตรฐานการ
ศึกษาของไทย บรรลุเป้าหมายนโยบายประชานิยมผ่านการก�ำจัดความไม่เท่าเทียมกัน ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
ไทย นโยบายนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมไทยด้วยการลงทุนทางด้านการศึกษา
ในงบประมาณสู ง บทความวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย โดยใช้ ก ารรวบรวมข้ อ มู ล และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนานโยบายแท็บเล็ตส่วนตัวเพื่อ
การศึกษาของประเทศไทย ยังมีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์และผลกระทบของนโยบาย “One Tablet
Per Child” ต่อสังคมรวมถึงกลุ่มผู้ที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายด้วย ปัญหานี้ได้น�ำการวิพากษ์วิจารณ์
หลายอย่างเกีย่ วกับการใช้จา่ ยงบประมาณ และการใช้งานแท็บเล็ตอย่างไร้ประสิทธิภาพ ประชาชนชัน้ กลาง
จ�ำนวนมากวิพากษ์วิจารณ์นโยบายนี้ว่าเป็นรูปแบบของการใช้กลยุทธ์ทางการเมืองโดยรัฐบาลเพื่อให้ได้รับความ
นิยมในการเลือกตัง้ ในสมัยต่อไป ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังมีกลุม่ ต่อต้านด้านสิง่ แวดล้อมหลายกลุม่ ได้วจิ ารณ์นโยบายนีโ้ ดย
ชีใ้ ห้เห็นว่านโยบายนีก้ อ่ ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของเยาวชน และยังส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการใช้แท็บเล็ต
ไฟฟ้ า จ� ำ นวนมาก แม้ ว ่ า นโยบายนี้ จ ะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ล้ ว นั้ น แต่ ยั ง มี อี ก หลายเสี ย งที่ วิ จ ารณ์ ว ่ า นโยบาย
ดังกล่าวไม่สามารถให้ผลลัพธ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพตามทีต่ อ้ งการ และยังมีบางกลุม่ ได้กดดันรัฐบาลให้จัดหาแท็บเล็ต
ให้กับนักเรียนเพื่อการศึกษาที่ดีขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: นโยบายสาธารณะ, ประชานิยม, ประเทศไทย, นโยบายการศึกษา
Introduction
The study tends to illustrate outcomes
and effect of this One Tablet Per Child policy on
society and well as various interest groups.
The fact that the government is implementing this
policy to because to address poverty and injustice
so that the social gap would be narrower.
Obviously, it favors the red shirts’ interest,
however leaving the opposition’s, the yellow shirts

behind. This issue has brought several criticisms
over the budget expenditure and ineffectiveness
of the tablet usage itself. The Yellow shirts also
criticize the government’s policy that it is nothing
useful by a form of corruption and unwise
government budget spending. (Ken.L,2014).
There is a large number of middle class people
who criticized this policy that it is a form of using
political strategy by the government to gain
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popularity in election for the next period of Prime
Minister., Yingluck is hoping that it will allow every
child to gain access to tablet usage at school
because this will improve Children’s education
and as well as eliminating social and economic
inequalities among people within the country
the act of applying such policy is just to help meet
the interest of the Red shirts people who are
mostly poor .
These research studies also express the
support of the certain group of educational
interest such as the UNICEF, who is in a strong
support on this policy. (UNICEF,2013).
Overall, this research study tends to
concentrate on the One Tablet Per Child policy
which is implemented by the Yingluck government
with the aims of addressing social injustice by
developing education and knowledge. It also
illustrates the interest groups actions toward
the policy and as well as the positive and
negative impacts on students, society and the
country’s literacy rates as a whole.
One tablet per child policy or OTPC
was introduced in Thailand in 2012, by Pheu
Thai party as a new policy of Thai education
claiming to address inequality and standards of
education quality. The main aim of this policy is
to bring improvement in school and increase
knowledge beyond from text book, mainly
for those who live in remote areas that lack of
learning recourses.

“One tablet per child policy” should be
regarded as a political doctrine of populism
that appeals to the interests and conceptions of
the general people, especially contrasting those
interests with the interests of the elite. The policy
began as a campaign for election by the Pheu
Thai party, as to deliver 800,000 tablets to primary
school children, so that students and teachers
both benefit from it. One tablet per child policy is
one of the top populist policy that helped PM
Yingluck rise to power. It has become very
popular among students and manufacturers.
The government has spent THB 2460 (US$82)
per device, each of which features Google’s
Android 4.0 Ice Cream Sandwich operating
system, 1GB RAM, 1.2 GHz single core CPUs,
and storage capacity of 8GB. The minister of
education has stated that there will be
improvements in the education system such as
increase in learning quality of a student at a fast
growing rate, which will help to improve the
education system of Thailand and provide all the
students with equal access to education.
Related Theories
Interest group refers to any voluntary
association that seeks to publicly promote and
create advantages for its cause, which includes
corporations, charitable organizations, civil
rights groups, neighborhood associations,
professional and trade associations. One tablet
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per child policy was adopted by Pheu Thai Party
as the party had campaigned on the pledge of
“one tablet per child”, one of the populist policies.
Interest and Pressure groups are very different
from political parties. Political parties seek
representation and power through elections
focusing on national interest whereas pressure
groups in the main seek political influence and
are concerned with particular issues. The interest
groups also work with political parties, or even
become affiliated with one, to achieve their policy
goals.
Institutional Theory emphasizes on the
formal and legal aspect of government structure.
It looks at the government arrangement, their legal
power and rules for procedure. It focuses on the
formal arrangements. A policy is not a public
policy until it is adopted, implemented and
enforced by some governmental institution.
Institutionalized interest groups are a part of
government, departments or agencies, but are
politically neutral. They are characterized by
well-structured and enduring organization, with
clear objectives, and exclusive knowledge of the
appropriate sectors of government and their
clients. However, as a part of government,
they tend to persuade government through
internal means. There are some who take this
definition of interests groups further to include
organizations which are closely associated with
government through their receipt of government
funding.
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(OBEC) Office of Basic Education
Commission is the child of Education Ministry and
it desires to continue the one tablet policy in
Thailand even after the challenges faced. And
has currently been seeking a budget of more than
4 billion Bath for tablets for the 2014 academic
year. OBEC has a project to develop teaching
and learning in schools in local dialect in the
border areas, and Thai being taught as a second
language. Rajabhat University has been assigned
the task of creating a program in the form of a
DVD for assisting with the learning of Thai and
Mon vocabulary. (Yamwagee, 2014)
 	
Ministry of education has been pushing
for implementation of this program with
the intention to revise the Education Ministry’s
400-billion-baht budget to the government especially as they are affecting to those projects
that seem to overlap with the tablet policy, such
as budgetary items involving libraries and
computer rooms (Fernquest, 2011)
The elite theory, the policy flows downward
from the elite to the mass. Elites share values
that differentiate them from the mass. The
prevailing public policies reflect elite values,
which generally preserve the status quo. Public
policy may be viewed as the values and
preferences of a governing elite. The elites shape
mass opinion and the public officials and
administrators merely carry out policies decided
on by the elite, which flows ‘down’ to the mass.
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“One Tablet Per Child” policy, which has
been a controversial educational policy launched
by the Pheu Thai-led government. It was
perceived as a populist policy to address
people’s problem of poverty, inequality and
uneven standards of education quality. But, the
elected government also constitute of an elite, so
the decisions were primarily influenced by the
elites in the society. Elites work as protective
insider groups to promote their self-interests as
they are involved in decision making process. Elite
also exerts influence through symbolic needs, for
one tablet policy/ per child has been considered
as one of the symbolic politics because it was
introduced by current PM before elections as a
campaign which served the interest of the people
as well as her own needs to be elected as Prime
Minister. (Watts, 2013)
In the South and Northeastern of Thailand
who have formed a pressure group in a bid to
secure more funding for further education in the
rural area. The group of people in the South and
Northeastern of Thailand warns that the government
invest in One Tablet per Child around 3,000 billion
baht. The pressure group wants the government
to take 3,000 billion baht for the policy, to develop
the potential of the teachers or develop the school
in the rural area equivalent to school in the city,
which make the equality in public school in every
areas. It aims to lobby local and national
politicians about the importance of its worked in
widening access. (Intathep, 2014)

Previous cases
1. Educational tablet pressure groups in
general
		 There are several organizations or
pressure groups that dealing with tablet for
education and try to promote and support usage
of tablet in education in different countries.
		 Tablets for Schools is a charity that
commissions the largest independent research
program in the world focus on the impact of
tablets in learning and attainment. They provide
research, and use it as a basis for best result for
schools implementing tablet technology practices.
These efforts are support by several part of
education including head teachers, schools,
academics, charities, industry and government.
They support with the long-term goal that provide
tablets for each student in the UK. A key part of
mission is to prevent this from happening
through making sure that any investments
made by schools, government or parents can be
justified by solid research. (tabletsforschools.org,
2014)
		 One Laptop per Child (OLPC) is a
project that supported by two different part 1) the
Miami-based One Laptop per Child Association
(OLPCA) and 2) the Cambridge-based OLPC
Foundation (OLPCF), these two U.S. non-profit
organizations set up to oversee the creation of
affordable educational devices for use in the
developing world. The project was funded by
organizations’ member such as AMD, Chi Mei,
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eBay, Google, Marvell Technology Group, News
Corporation, Nortel, Red Hat, and Quanta. The
root cause of the rapid change, digital technology,
and also provides a solution. When every child
has a connected laptop, they have the key in their
hands to full development and participation.
Limits are erased as they can learn to work with
others around the world, to access high-quality,
modern materials, to engage their passions and
develop their expertise. (Sultana, 2013) The
winning project of the UN Refugee Agency’s
(UNHCR) second online challenge is “Tablets for
Education”, an initiative to use tablets and their
applications to help refugee children overcome
the language barriers that prevent them settling
into new countries and apparently “unanimously
supported by the Leadership Committee” and will
now become one of the agency’s 2014 Innovation
Projects, meaning it will receive funding and
undergo further development. This project is not
run by the pressure groups but it is showing that
international organization also consider about
educational tablets. (Collins, 2014) From the
information above, in Thailand this policy is
directly proposed by government and later on
some pressure groups started to question about
the performance and outcome of this policy.
2. Educational tablet in South Korea
		 The South Korea educational tablet
and technology are developed by the Korea
Institute of Science and Technology (KIST).
(Grzybowski, 2013)
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Besides alleviating backpack strains and
reducing the market for highlighters, the move of
educational tablets or digital textbooks could have
a huge impact on the educational publishing
industry. Korean publishers have been very
hesitant about embracing ebooks, as the director
of the International Project Department at the
Korean Publishers Association, Seung Hyun Moon
explains : Korean publishers are very conservative.
They are scared of ebooks. They witnessed the
collapse of the music industry and they are
reluctant to give content because they think it can
be easily pirated. There is a law for everyone to
make a legal deposit of ebooks to the Korean
National Library, but publishers are reluctant to
do that. (Davies, 2013)
		 A study released in June by OECD
Programme for International Student Assessment
(PISA) showed that the country is particularly
prepared for the transition to digital learning.
(Murray,2011) Moreover, not only tablet policy
issue but pressure group also working on other
issues in education. The Korean Federation of
Teachers’ Associations announced that 40% of
teachers are not satisfied with the loss of teachers’
powers in classroom due to the new Teachers’
Evaluation System. The Korean Teachers Union
(KTU) has demanded that the government halt
standardized testing, which is used in the country
to determine school budgets - those with higher
test results get more money from the government.
In the case of Thailand, it is different from Korea
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as there are no such pressure group to proposed
this policy such as the publisher but it is more a
political campaign that aims to win votes from
majority of people.

usability, providing teacher support, and
assessing learning outcomes.” (Yamwagee,
2013)
		 This sample consists of a nationally
representative sample of 100 fifteen year old Thai
students from the PISA 2006 survey. The
researcher specified three well defined types of
computer usage or treatment as follows: frequent
usage for only educational purposes (such as
ชาการ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
using educationalวารสารวิ
software,
spreadsheet, or
ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
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As is standard for this type of research

qualifications. In effect, the students in the
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		 As is standard for this type of research
design, the test score impact estimates were
adjusted for between group differences in the
personal factors of the children, such as their
family income, their parents’ educational attainments
and occupations, as well as the type of school
they attended, their class sizes, student teacher
ratio, and teacher qualifications. In effect, the
students in the four groups described above
were statistically adjusted to make them compatible
with the stated observable dimensions for
meaningful comparisons to be made. The results
show strong evidence that differences in the impacts
of computer use result from the type of usage.
To put it another way; for a median student these
are equivalent to around a 10 percentile drop in
science and a 6 percentile drop in mathematics
in the national ability distributions. In contrast, we
find that using computers for educational purposes
has small, but positive effects on student
performance. The impact estimates are also not
statistically significant. (Lathapipat, 2011)
		 The Pheu Thai running the government
is pushing for implementation of this program.
He started his job by mentioning his intention to
revise the Education Ministry’s 400-billionbaht budget - especially pertaining to those
projects that seem to overlap with the tablet
policy, such as budgetary items involving libraries
and computer rooms. He has also indicated
that the tablet handouts will begin with students
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attending Prathom 1 (Grade 1) nationwide. And
that is when the warning alarms began to ring
for even if the intentions are good, in order to
turn a vision into reality the government must not
let policy falter into mere populism. The handing
out of an educational tool such as an e-book or
tablet is not an end in itself - and certainly not
a substitute for the entire learning process.
The “one tablet per child” policy alone will not
solve all the nation’s education woes. There is the
larger context in which the tablet policy
must fit in, and a preparation process will be
necessary to make the tool effective.
		 Last impact, nowadays people pay
more attention to the technology more than usual,
and technology plays an important role which
impacts the society. And especially Thailand
government has announced that they are going
to distribute tablets to every single kid in Thailand.
To begin with, the researcher does satisfy with
the idea of giving tablets to students but not for
kids. When kids see colors and sounds, they do
enjoy but tend to pay attention to the media more
than the academic courses. But for the older
ones such as teens and adults do need it more
than kids because they know their limits.
They don’t need people to tell them what to do;
they know what they have to do and what are
they doing, even though the material that they are
reading has neither colors nor sounds.
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In figure 2 the researcher can see the problem
of this policy that the pressure groups want
to pressure the government to responsibility
for this failure. They think the government should
take this budget to develop the schools in the
country for example to build e-learning in every
public schools, build the library, improve the
teacher that the government provides scholarships
to teachers who want to develop knowledge
and teaching, or bring the education programs
of the successful country to develop in Thailand.
Implications
Scholars have ratified the idea of giving
tablets to students but not for kids. When kids
see colors and sounds, they do enjoy but tend to
pay attention to the media more than the
academic courses. But for the older ones such
as teens and adults do need it more than kids.
(English Communication II, 2012)
Most of the students may not have
facilities for tablet feature studying such as
teachers may not be qualified to teach with
technology or lack of internet facilities, so the
student may lag behind in the rural areas. The OTPC
is a good policy for education enhancement but
the government must make sure about other
related structures such as internet and teachers
are provided and trained respectively. (Saengpassa,
2013)
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There are higher risks of the tablet
being broken, so the government must have
alternatives to this problem whether to repair or
replace the tablet, either ways both cost money
to the government. The government should not
just provide the tablet pc, but also has to make
sure it works effectively by having the monitoring
and evaluation system. If the tablet is broken
by the student after receiving what will the
government do in order to fix it, in either ways the
government has to find the alternative to it,
because if the government is not able to do so,
the effectiveness declines for the policy to provide
equal quality of education.
Conclusion
“One tablet per child policy” (OTPC) is
the policy that create by Yingluck government
that be faced many criticized from people and
also pressure groups. This idea of providing tablet
to support education for all students no matter
they poor or rich is a good idea but this policy
was unsuccessful because of several aspects
such as the low quality of tablet, ineffective
software, teachers who don’t have a knowledge
in technology or using technology to support in
education etc. There are the pressure groups
which pressure government to reconsider in
tablet policy that using a huge budget from
buying tablet for quite large number of students
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but many students in other areas did not get
tablets. By the pressure groups influence to
government and there also have opinion from
people toward this policy that they both agree
and disagree.
Moreover, press and television are the
importance part that provide that news about
tablet policy by giving facts, opinion and effect of
different sectors in several aspects from
academics, students, parents, etc. In other
countries, there have both support and not
support pressure groups for tablet policy.
In support group, they believe that tablets will
helping student to have a better learning with

equality of learning in all status. In the other
hands, the different sides was be effected from
the tablet policy such as pressure groups who
are publishers that worry about stability of selling
books, when the government have tablet policy
which all student will using digital textbooks.
Nowadays, The National Council for Peace and
Order (NCPO) has scrapped the four billion baht
tablets for children project for the 2014 fiscal
year after seeing it does little to support
education, and also is an unnecessary spending
of national budget. And they tasked 10 government
agencies relevant to education to come up with
more viable projects for consideration.
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