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วัตถุประสงค์
 เพ่ือเผยแพร่บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ ด้ำนมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์  
และสำขำที่เก่ียวข้องของคณำจำรย์ นักวิจัย นักศึกษำ ตลอดจนนักวิชำกำรอิสระ เพ่ือน�ำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล  
สงัคม และประเทศชำต ิโดยครอบคลมุสำขำวิชำนติศิำสตร์ ดรุยิำงคศำสตร์ ศลิปศำสตร์ ศลิปกรรมศำสตร์ รฐัศำสตร์ 
ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง รัฐประศำสนศำสตร์ บริหำรธุรกิจ ด้ำนกำรตลำด กำรจัดกำร บัญชี กำรเงินกำรธนำคำร 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจต่ำงประเทศ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ ศึกษำศำสตร์ ด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ กำรบริหำร 
กำรศกึษำ หลกัสตูรและกำรสอน กำรศกึษำปฐมวัย และนิเทศศำสตร์ ด้ำนโฆษณำประชำสมัพันธ์ วิทยุกระจำยเสยีง 
วิทยุโทรทัศน์ ภำพยนตร์และศิลปะกำรแสดง เป็นต้น

นโยบายในการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
 ผู้นิพนธ์
 1. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทควำมวิชำกำร บทควำมวิจัย ให้ถูกต้องตำมรูปแบบที่ก�ำหนดไว้ใน “แนวทำงกำร 
เตรียมต้นฉบับ”
 2. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่ำบทควำมท่ีน�ำเสนอไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีใดมำก่อน และไม่อยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำ ของวำรสำรฉบับอื่น 
 3.  ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรำกฏในบทควำมทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในกำรด�ำเนินกำรวิจัยจริง
 4.  ผู้นิพนธ์ต้องอ้ำงอิงผลงำนของผู้อื่นหำกมีกำรน�ำผลงำนน้ันมำใช้ในผลงำนของตัวเอง รวมทั้งจัดท�ำ
รำยกำรอ้ำงอิง ท้ำยบทควำม

 ผู้ประเมิน
 1. ผู้ประเมินบทควำม ไม่ใช้ควำมคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมำเป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินบทควำม
 2. หำกมีส่วนหน่ึงของบทควำมท่ีมีควำมเหมือน หรือซ�้ำซ้อนกับผลงำนอื่น ผู้ประเมินจะต้องแจ้งให ้
กองบรรณำธิกำรทรำบ
 3. หำกผู้ประเมินบทควำมตระหนักว่ำ ตัวเองอำจมีผลประโยชน์กับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้ร่วมโครงกำร หรือ 
เหตผุลอืน่ ทีท่�ำให้ไม่สำมำรถให้ข้อคดิเหน็ และข้อเสนอแนะอย่ำงอสิระได้ ผูป้ระเมนิต้องปฏเิสธกำรประเมนิบทควำมนัน้ ๆ 

 บรรณาธิการ
 1. บรรณำธิกำรต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินบทควำมแก่บุคคลอื่น ที่ไม่เก่ียวข้องใน
ช่วงระยะเวลำของกำรประเมินบทควำม
 2. บรรณำธิกำรต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ และผู้ประเมิน 

II



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

คณะที่ปรึกษา
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บังอร เบ็ญจำธิกุล  อธกิำรบดมีหำวทิยำลยักรงุเทพธนบรุี
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วิทยำ เบ็ญจำธิกุล   รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร
 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจำธิกุล ชัยรุ่งเรือง   รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ

ประธานฝ่ายจัดการวารสาร
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สถิตย์ นิยมญำติ    รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

บรรณาธิการ
 ดร.เสำวนีย์ สมันต์ตรีพร 

กองบรรณาธิการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
 ศำสตรำจำรย์ ดร.ปรำโมทย์ ประสำทกุล  มหำวิทยำลัยมหิดล
 ศำสตรำจำรย์ ดร.ปทีป เมธำคุณวุฒิ   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 ศำสตรำจำรย์ ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 ศำสตรำจำรย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชำตรี   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หำญยุทธ  ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ
 Professor Emeritus Dr. Terry E. miller  Kent State University

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน
 ศำสตรำจำรย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงค์   ศำสตรำจำรย ์(พิเศษ) ดร.กำญจนำ คณุำรกัษ์
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ รุ่งเรือง   รองศำสตรำจำรย์ ดร.พีรพงศ์ ทิพนำค

ฝ่ายกฎหมาย
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เสง่ียม บุษบำบำน   อำจำรย์วำทิน หนูเก้ือ

ฝ่ายออกแบบและพิสูจน์อักษร
 อำจำรย์สุธีรำ ธำตรีนรำนนท์    อำจำรย์นิวัฒน์ ชูทวน  
 อำจำรย์ชุติมำ งำมพิพัฒน์    นำยอำลี เส็มเภอ 
 นำงสำวกันตินันท์ จิตระออน

ก�าหนดการตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ  ฉบับที่ 1 มกรำคม - มิถุนำยน 
      ฉบับที่ 2  กรกฎำคม - ธันวำคม

พิมพ์ท่ี :    บริษัท พี.เค.เค พร้ินท์ต้ิง จ�ำกัด
    เลขท่ี 89/148 หมู่ท่ี 1 ถ.กรุงนนท์-จงถนอม ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุร ี11130
    โทร. 081 820 7763, 098 278 5013 E-mail: pkkting@gmail.com
พิมพ์เม่ือ :   มิถุนำยน 2562
จ�านวน   :   500 เล่ม
 

III

* บทควำมทุกเรือ่งในวำรสำรฉบบันีไ้ด้รบักำรพิจำรณำประเมนิคณุภำพทำงวชิำกำรก่อนกำรตีพิมพ์ิ โดยผูท้รงคุณวุฒ ิ (Peer Review) ตำมสำขำ 

 ที่เกี่ยวข้องจำกภำยในหรือภำยนอกมหำวิทยำลัย จ�ำนวน 2 ท่ำน ต่อ 1 บทควำม

* บทควำมและแนวคิดใดๆ ที่พิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นควำมรับผิดชอบของผู้เขียน

*  กองบรรณำธิกำรวำรสำรไม่สงวนสิทธิ์ในกำรคัดลอกเพื่อกำรพัฒนำเชิงวิชำกำร แต่ต้องได้รับกำรอ้ำงอิงอย่ำงถูกต้อง
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บทบรรณาธิการ

 วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นวำรสำรด้ำนมนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์  

กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) จัดท�ำข้ึน 

เพ่ือเป็นสื่อกลำงกำรเผยแพร่บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ ของคณำจำรย์  

นักวิจัย นักศึกษำ ตลอดจนนักวิชำกำรอิสระ เพ่ือน�ำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชำติ 

ในรูปแบบของวำรสำรฉบับพิมพ์รูปเล่ม 

 วำรสำรวชิำกำรมหำวิทยำลยักรงุเทพธนบรุ ี ปีที ่ 8 ฉบบัท่ี 1 ประจ�ำเดอืน มกรำคม-มถุินำยน 2562 

ประกอบด้วยบทควำมซึ่งได้รับกำรพิจำรณำกลั่นกรองจำกผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 19 เรื่อง บทควำมวิชำกำร 

จ�ำนวน 1 เรือ่ง และเป็นบทควำมวิจยั จ�ำนวน 18 เรือ่ง กองบรรณำธิกำรใคร่ขอขอบคณุผูท้รงคณุวุฒทิกุท่ำน

ที่ได้พิจำรณำกลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงบทควำมให้สมบูรณ์ขึ้น 

 กองบรรณำธิกำรหวังเป็นอย่ำงยว่ิงว่ำ วำรสำรวิชำกำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้อ่ำนและ 

ผู้ที่สนใจในกำรศึกษำค้นคว้ำทุกท่ำนเพ่ือกำรประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และขอถือโอกำสนี้  

เชิญชวนผู้อ่ำนทุกท่ำนได้ติดตำมวำรสำรวิชำกำรมหำวิยำลัยกรุงเทพธนบุรี จำกระบบ ThaiJO และ 

เว็บไซต์ วำรสำร http://journal.bkkthon.ac.th

       ดร.เสำวนีย์  สมันต์ตรีพร

                                                                                                     บรรณำธิกำร
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บทคัดย่อ

 เป็นทีรู่กั้นดีแล้วว่า หน่วยงานของรฐัท้ังหมดต้องการพนกังานของรฐัท่ีมคีวามสามารถหรอืคณุสมบตัิ

สงู กล่าวอีกนยัหน่ึง “คนด”ี เท่าน้ันทีค่วรจะได้รบัการคดัเลอืกเข้าท�างานในภาครัฐ “คนด”ี อาศยัคุณลกัษณะ

ต่าง ๆ  มากมายตามความเห็นของข้าพเจ้า “อุปนิสัยที่ดี” เป็นคุณลักษณะที่พึงปรารถนาอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุ

นี้เองในบทความนี้ ข้าพเจ้าเพียรพยายามที่อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปนิสัยที่ดี ข้าพเจ้ามีความ

หวังอย่างยิ่งยวดว่า ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “อุปนิสัยที่ดี” จะมีประโยชน์อย่างมากต่อพนักงานของรัฐพนักงาน

ของรัฐที่มีอุปนิสัยท่ีดีจะอยู่ในฐานะท่ีจะช่วยยกระดับของความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานของหน่วยงานของตนให้สูงขึ้นได้โดยไร้ข้อสงสัย

ค�าส�าคัญ: 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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 การทีม่นุษย์จะเจรญิก้าวหน้าน้ัน เราจะต้อง

แสวงหาความรูใ้ห้เพิม่มากขึน้เรื่อย ๆ  และใชค้วาม

รู้นั้นให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 

ความทะเยอทะยาน (ambition) ท่ีส�าคญัทีส่ดุ และ

สูงที่สุดก็คือ การท�าหน้าที่ ท่านปัญญานันทภิกข ุ

ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า “การท�าหน้าที่” นั้นถือว่าเป็น

สิ่งท่ีดีและถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหน่ึง

เช่นกัน “หน้าที่” คือ “ค�าสัญญาณผ่านยามของ

ชีวิต” (ปัญญานันทภิกขุม 2560)

 ผูท่ี้มอีปุนิสัยทีดี่จะมคีวามสจุรติ (honesty) 

และความสัตย์ (truth) ความสุจริตไม่ได้เป็น

นโยบายที่ดีท่ีสุดอย่างเดียว แต่เป็นนโยบายที่ถูก

ต้องสมบูรณ์อีกด้วยคุณสมบัติท่ีดีของผู้มีอุปนิสัย 

ท่ีดีมีมากมาย แต่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งท่ีจ�าเป็น

อย่างยิ่ง ถ้าหากไม่มีคุณสมบัติชนิดนี้ มนุษย์จะไม่

เป็นมนุษย์ ผู้น้ันจะมีชีวิตที่มีความสุขไม่ได้ ผู้น้ัน 

จะท�างานท่ีย่ิงใหญ่ไม่ส�าเร็จคุณสมบัติชนิดท่ีว่านี ้

ก็คือ “ความสัตย์” นั่นเอง คนที่ดีจริง ๆ จะเป็นคน 

ที่มี “ความสัตย์” ทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่น เป็นคน

ท่ีไม่หลอกลวงตวัเอง การหลอกลวงตวัเองหรอืไม่มี

ความซื่อสัตย์ต่อตนเองถือว่าเป็นการหลอกลวง 

ที่เลวร้ายที่สุด ดังค�ากล่าวที่ว่า “Self – deception 

is the worst deception”.

 ตามท่ีจรงิแล้วทุกสิง่ในโลกน้ีเป็นตวัก่อให้เกิด

ความถูกต้องชอบธรรม (righteousness) โลกถูก

สร้างขึ้นมาหรือถูกจัดระเบียบในลักษณะท่ีการ

ท�าความดี (goodness) ก่อให้เกิดความสุข  

ความสนุกสนาน และความชั่ว (evil) ก่อให้เกิด

ความทุกข์ ความทรมานหรือความเศร้าโศก

เสียใจ การท�าช่ัวหรือท�าบาป แล้วไม่ได้รับความ

ทุกข์เป็นสิง่ทีผ่ดิกฎของธรรมชาต ิไม่มโีชคร้ายใด ๆ  

ท่ีน ่าเกรงกลัวไปมากกว ่าโชคร ้ายท่ีเกิดจาก 

การท�าชั่วของบุคคล ถ้าบุคคลท�าชั่วหรือท�าผิด  

ความทรงจ�าในความชั่วของเขาจะหลอกหลอน 

หรือรบกวนผู้น้ันตลอดจนช่ัวชีวิตจะหาไม่ทีเดียว  

เพราะฉะนั้นผู ้ที่มีอุปนิสัยที่ดีจะไม่ท�าชั่วใด ๆ  

ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งในที่มืดและในที่แจ้ง

 การประพฤติปฏิบัติท่ีดีในท้ายที่สุดมัน 

จะน�ามาซึ่งความผาสุกและความเจริญก้าวหน้า 

แก่ผู้ปฏิบัติ สถานการณ์ภายนอกต่าง ๆ แทบไม่มี

ความส�าคัญเลย สิ่งที่ส�าคัญ ก็คือ การประพฤติ

ปฏิบัติหรือการมีนิสัยท่ีดีของท่านเอง ถ้าบุคคล

หว่านการกระท�า (act) ที่ดีลงไปในลักษณะซ�้า ๆ 

ซาก ๆ ผู้นั้นจะได้มาซึ่งนิสัย (habit) ที่ดี และเมื่อ

หว่านนิสัยที่ดีซ�้า ๆ ซาก ๆ ในท้ายที่สุดบุคคลผู้นั้น 

จะได้มาซึ่งอุปนิสัยท่ีดีและอุปนิสัยที่ดี จะท�าให้

บุคคลมีความสุข ความเจริญ และความก้าวหน้า 

กล่าวอกีนัยหนึง่ก็คอื “อปุนสิยั” จะเป็นตัวก�าหนด

โชคชะตาของเรา นั่นเอง

 ทุกคนรู้ดีว่า เราไม่อาจจะมีความสมบูรณ์

แบบไปทกุอย่างได้ แต่ถึงกระน้ันก็ตาม เราต้องเพียร

พยายามท่ีจะท�าให้ อปุนสิยัของเราสมบูรณ์แบบ

(perfection in character) ท่ีสุด ย่ิงไปกว่านั้น  

ถ้าเราประพฤตปิฏิบตัติามมโนธรรม (conscience) 

เราไม่อาจจะผิดพลาดได้เลย ทกุคนทีเ่ลอืกประพฤติ

ปฏิบัติตามมโนธรรม จะก้าวไปสู่การมีชีวิตที่ดี 

ที่สูงส่ง (a noble life) เนื่องจากศาสนาทกุศาสนา

สอนให้เป็นคนดี ผู ้ ท่ีต ้องการจะมีอุปนิสัยที่ด ี

ควรจะศึกษาค�าสอนของศาสนาของตนด้วย และ

ถ้าสามารถปฏิบัติตนให้เป็นคนเคร่งศาสนาได้  

การมีอุปนิสัยที่ดี จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดี  

สิ่งใด ๆ ก็ตามที่ถูกปลูกฝัง (cultivated) ในวัยเด็ก

จะได้ผลมากท่ีสดุและมีความคงทนทีส่ดุ ถ้าเป็น

ไปได้อุปนิสัยท่ีดีจึงควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่
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วยัเดก็ทีเดยีว ส�าหรบัผู้ใหญ่ก็สร้างอุปนิสยัท่ีดไีด้

เช่นกัน แต่ต้องเพียรพยายามอย่างหนักเป็น

พิเศษ เพราะผูใ้หญ่เปรยีบเสมือนไม้แก่จงึดดัได้

ยากกว่าผูท่ี้อยูใ่นวยัเดก็ (สถิตย์ นยิมญาติ, 2560)

 ที่กล ่าวมาทั้งหมดก็คือ ลักษณะของ

อุปนิสัยที่ดีของคนท่ัว ๆ ไปโดยไม่จ�ากัดเชื้อชาติ

ศาสนา แต่มีลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นการทั่วไป

อย่างมาก ในแต่วัฒนธรรมอาจจะมีรายละเอียด

เพ่ิมเติมอีกต่างหาก ตัวอย่างเช่นในประเทศญ่ีปุ่น

การแสดงออกซึ่งอารมณ์ไม่ดีออกมาถือว่าเป็นผู้ที่

มีอุปนิสัยไม่ดี ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ ในขณะที่

ในสหรัฐอเมริกาการโต้เถียงโดยการใช้อารมณ์

ถือว ่าไม ่ควรจะท�าและถือว ่ามีอุปนิสัยไม ่ ดี  

ในปากีสถานการโต้เถียงอย่างรนุแรงท�าได้ แต่ถ้าใช้

หมัดมวยจะถือว่า เป็นผูม้อีปุนิสยัท่ีไม่พึงปรารถนา 

ในสังคมไทยการไม่แสดงคารวะต่อผู้สูงอายุถือว่า 

เป็นผูม้นิีสยัหรอือุปนสิยัทีไ่ม่พึงปรารถนา ในสงัคม

จีนบุตรที่ไม่แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้บังเกิด

เกล้าถือว่า เป็นบุตรท่ีไม่ดี เหล่าน้ีเป็นต้น (สถิตย์ 

นิยมญาติ, 2560)

อุปนิสัยที่ดีของผู้บริหารของรัฐ

 ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นอปุนิสยั ทัว่ ๆ  ไป

ของประชาชนธรรมดาคราวน้ีหันไปพิจารณา

อปุนิสยัท่ีควรจะเป็นของพนกังานของรฐับ้าง ทีจ่รงิ

ก็ไม่ผิดแผกแตกต่างจากอุปนิสัยของประชาชน

ทัว่ไปเท่าใดนกั แต่เป็นอปุนิสยัท่ีองิผลงานวิจยัของ

นกัวิชาการมากกว่า ในขณะท่ีอปุนสิยัของประชาชน

ท่ัวไปทีก่ล่าวมาแล้ว จะองิความคิดของนักปราชญ์ 

อิงความคิดทางศาสนา และอิงขนบธรรมเนียม

ประเพณีเป็นส�าคัญ แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว 

อปุนิสัยทัง้สองชนิด มลัีกษณะทบัซ้อนกันอย่างมาก

และน่าพึงปรารถนาพอ ๆ กัน

 อปุนสิยัทีด่หีรือท่ีน่าพึงปรารถนาท่ีผู้บริหาร

ของรัฐหรือพนักงานของรัฐในฐานะท่ีเป็นผู ้ให้

บรกิารแก่ประชาชนมดีงัต่อไปน้ี (Josephson, 1995)

 1.  ความไว้วางใจได้ (Trustworthiness)

  การได้รบัการไว้วางใจเป็นสิง่ท่ีด ีเพราะ

เท่ากับว่า เราได้รับอิสระอย่างมากในแง่ท่ีว ่า  

เมือ่เก่ียวข้องปฏสิมัพันธ์กับใคร คนเหล่านัน้จะรูส้กึ

ว่าไม่จ�าเป็นต้องท�าสัญญาอะไร เพราะเขารู้สึก

มัน่ใจว่า (ผูไ้ด้รบัการไว้วางใจ) จะท�าตามพันธะกรณี

หรือค�ามั่นสัญญาแน่นอน พวกเขามีความเชื่อถือ

ในตวัเรา สิง่น้ันเป็นสิง่ท่ีน่าภมูใิจและพอใจอย่างย่ิง

ส�าหรับเรา แต่มันก็มีข้อเสียอยู่บ้างเหมือนกัน  

กล่าวคือ เราต้องประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

ความต้องการหรอืความคาดหวงัของผูอ้ืน่อยู่ตลอด

เวลา และต้องละเว้นจากพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็น 

การแข่งขัน หรือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนถ้าเรา 

ไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์กบัผูอ้ืน่ท้ังในด้านส่วนตวั

และทางด้านอาชพีต้องสญูเสยีไปหรือมมีลทินใด ๆ  

เกิดข้ึน การที่ความไว้วางใจจะเกิดได้นั้นบุคคลจะ

ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต่าง ๆ หลายอย่าง อาทิเช่น 

ความซื่อสัตย์สุจริต (integrity) ความซื่อสัตย์ 

(honesty) ความน่าเชื่อถือ (reliability) และความ

จงรักภักดี (loyalty) 

  ความซื่อสัตย์ (Honesty) ความ

ซือ่สตัย์เป็นพ้ืนฐานทีส่�าคญัอย่างย่ิงยวดอย่างหนึง่

ของค่านิยมทางด้านจริยธรรม เราจะโยง “ความ

ซื่อสัตย์” กับ “คนท่ีมีเกียรติ” และเราจะยกย่อง

ชื่นชมและไว้วางใจ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ แต่ “ความ

ซื่อสัตย์” เป็นแนวความคิดท่ีกว้างไกลกว่าที่คน 

ที่ส่วนมากจะตระหนักได้
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  ความซือ่สตัย์ในสิง่ท่ีสือ่สารออกไป 

ความซื่อสัตย์ชนิดนี้อาศัยเจตนาสุจริตในการ

สื่อสารความจริง และพยายามเลี่ยงการสื่อสารใน

ลักษณะท่ีชวนให้ผู ้อื่นเข้าใจผิด หรือสื่อสารใน

ลกัษณะหลอกลวง ความซือ่สตัย์ในสิง่ท่ีสือ่สารท่ีจะ

ท�าให้เชื่อได ้ว ่าเป ็นความซื่อสัตย ์จริงจะต้อง

ประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 3 ประการต่อไปนี้

  (1)  เตม็ไปด้วยความจริง การสือ่สาร 

ท่ีเตม็ไปด้วยความจรงิจะป้องกันไม่ให้เกิดการเสนอ

ข้อเท็จจริงท่ีผิดหรือเป็นการสื่อสารท่ีเป็นเท็จไปได้ 

“เจตนา” (intent) เป็นความแตกต่างที่ส�าคัญ

ระหว่างความเป็นสัตย์จริงกับตัวความจริงเอง  

การท�าผดิพลาดไม่ใช่เป็นสิง่เดียวกันกับการเป็นคน

พูดเท็จ ถึงแม้ว่าความผิดพลาดในเรื่องความ

ซื่อสัตย์ยังคงสามารถสร้างความเสียหายให้แก่

ความไว้วางใจก็ตาม ตราบเท่าที่มันมีหลักฐานท่ี

แสดงถึงข้อพินิจฉัยของผู้สื่อสารเอง

  (2)  ความจริงใจหรือความไม่หลอก

ลวง พันธกรณีของความจรงิใจจะช่วยป้องกันการก

ระท�าท่ีไม่พึงปรารถนาท้ังปวงได้ อาทิเช่น การพูด

ความจริงแต่เพียงครึ่งเดียว การพูดผิดกาลเทศะ 

หรอืการสงบเงียบเพ่ือให้ผูฟั้งเชือ่ในสิง่ทีไ่ม่จรงิหรอื

ชวนให้เข้าใจผิด

  (3) ความตรงไปตรงมา  ในการ

เก่ียวข้องสมัพันธ์ต่าง ๆ  ท่ีมคีวามคาดหวังแห่งความ

ไว้วางใจให้ท�าสิ่งใด ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้น 

ความซื่อสัตย์จะต้องมีควบคู่ไปกับความตรงไป 

ตรงมาและความเปิดเผย ซึ่งสิ่งเหล่านี้บังคับให้เรา

ต้องให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจแก่ผู้อื่นที่ต้องการ

จะได้ข้อมูลจากเรา

  ความซือ่สตัย์ในด้านความประพฤต ิ

ท�าให้เราไม่ขโมย ไม่ขี้โกง ไม่หลอกลวง และไม่ใช้

เล่ห์เหลี่ยมที่เลวร้ายต่าง ๆ การข้ีโกงเป็นส่ิงท่ี 

เลวร้ายที่น�าไปสู่ความซื่อสัตย์ เพราะผู้ท่ีขี้โกงนั้น 

ไม่เพียงแต่จะหลอกลวงผู้อื่น แต่ยังเอาเปรียบผู้อื่น

ที่ไม่เป็นคนข้ีโกงเหมือนเขา ความขี้โกงเป็นการ

ละเมดิ “ความไว้วางใจ” (trust) และ “ความยุตธิรรม” 

(fairness) การโกหกท้ังหมดเป็นการกระท�าท่ีไม่

ซื่อสัตย์ แต่ไม่ใช่การโกหกทั้งหมดจะผิดหลัก

จริยธรรมบางคร้ังบางคราว การกระท�าทีไ่ม่ซือ่สตัย์

ไม่ถอืว่าผดิหลกัจรยิธรรมเลย เช่น กรณตี�ารวจโกหก

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการ 

สืบราชการลับหรือโกหกต่ออาชญากรหรือผู้ก่อ 

การร้ายเพื่อช่วยชีวิตของประชาชนไว้

  ความซือ่สตัย์สจุรติ (Integrity) ค�าว่า 

“Integrity” มาจากค�าว่า “Integer” ซึ่งหมายถึง 

“หน่ึงเดียว” หรือ “ทั้งหมด” (wholeness) อันน้ี

หมายความว่าไม่มีสิ่งท่ีแบ่งแยกในชีวิตของบุคคล

ที่มีจริยธรรม ไม่มีความแตกต่างในลักษณะท่ีเขา

ท�าการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ ไม่มีความ

แตกต่างในลักษณะการปฏิบัติที่ท�างานและท่ีบ้าน 

ไม่มคีวามแตกต่างในการปฏิบตัใินท่ีสาธารณะและ

ในสถานที่อยู่ตามล�าพัง (Henry, 2004).

 ศตัรทูีเ่ป็นท�าลายไม่ให้บคุคลมคีวามซือ่สตัย์

มีอยู่อย่างน้อย 4 ประการ คือ (1) ผลประโยชน์ของ

ตน (self – interest) - ส่ิงท่ีตนต้องการ ส่ิงท่ีตนอยาก

จะได้ (2) การคุ้มครองปกป้องตน (self – protection) 

– สิ่งท่ีบุคคลไม่ต้องการ (3) การหลอกลวงตัวเอง 

(self – deception) – การปฏิเสธไม่มองหรือ

พิจารณาสถานการณ์ให้ชัดเจน (4) ความถูกต้อง

ชอบธรรมแห่งตน (self – righteousness) - การมี

ทศันคตแิบบ “เป้าหมาย” เป็นตวัก�าหนด “มรรควิธี”

ความเชื่อถือได้ (Reliability) (การรักษาค�าม่ัน

สัญญา) เม่ือเราให้ค�ามั่นสัญญากับผู้ใดหรือสร้าง
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ความผูกพันเท่ากับว่า เราสร้างมาตราฐานทาง

กฎหมายให้ผู้อื่นเชื่อว่า เราต้องท�าอะไรบางอย่าง

ตามท่ีท�าสัญญากันไว้ เราจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีให ้

ถูกต้องตามหลักคุณธรรมท่ีอยู่เหนือข้อผูกพันทาง

กฎหมาย มิติทางด้านจริยธรรมในเรื่องการรักษา

ค�ามั่นสัญญา บังคับให้เราต้องมีความรับผิดชอบ 

ที่จะต ้องพยายามตอบสนองต่อความผูกพัน 

น้ันให้ได้ เน่ืองจากการรักษาค�ามั่นสัญญาเป็น

คณุลกัษณะส�าคญัของความไว้วางใจ (trustworthiness) 

จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงข้อแก้ตัว

ต่าง ๆ  ทีท่�าโดยความไม่บรสิทุธ์ิใจ เพียงเพ่ือหลกีเลีย่ง

การไม่ปฏิบัติตามสัญญา ยิ่งกว่านั้น เราจะต้องไม่

สร ้างความผูกพันในลักษณะที่ไม่ฉลาด นั้นก็

หมายความว่าก่อนทีจ่ะให้ค�ามัน่สญัญาใด ๆ  กบัใคร 

เราต้องพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนว่า เราจะท�า

ตามสัญญานั้นได้หรือไม่ ประการสุดท้าย เราอย่า

ท�าสญัญาทีม่ลีกัษณะคลมุเครอื เมือ่ท�าสญัญา เรา

ต้องมั่นใจว่า ผู้ที่ท�าสัญญากับเรานั้นมีความเข้าใจ

ค�ามั่นสัญญาของเราอย่างถูกต้องเต็มที่แล้ว

  ความจงรักภกัด ี(Loyalty) ความจงรกั

ภักดีเป็นความรับผิดชอบเชิงคุณธรรมท่ีพิเศษ 

อย่างหนึง่ทัง้น้ีก็เพ่ือส่งเสรมิและคุม้ครองผลประโยชน์

ของบคุคลหรอืองค์การบางพวกบางกลุม่ หน้าท่ีอนั

นี้อยู่เหนือพันธกรณีธรรมดาที่เราทุกคนมีร่วมกับ 

ผู้อื่น (เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง สามี – ภรรยา 

นายจ้างกับลูกจ้างและความสัมพันธ์กับประเทศ

ชาติ ความสัมพันธ์เหล่าน้ีจะช่วยสร้างความคาด

หวังให้เรามีความจงรักภักดีและมีการอุทิศตนต่อ

บุคคลหรือองค์การที่เรามีความสัมพันธ์อยู่

  ข ้อจ�ากัดท่ีมีต ่อความจงรักภักด ี

ความจงรักภักดีเป็นสิ่งที่มีลักษณะที่ยุ่งยากหรือ 

มีกลเม็ดอยู่ด้วย เช่น เป็นเรื่องธรรมดามาก ๆ ที่

เพ่ือนฝูงบางคน หรือนายจ้างทั้งหลายจะเรียกร้อง

ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ เหนือผู้อื่น  

ซึง่ผดิหลกัจรยิธรรมทีเดยีว ในขณะเดยีวกันบางคน

อาจจะกล่ันแกล้งหลอกลวงว่ามีความจงรักภักดี 

เมื่อความสัมพันธ์ที่มีอยู่ต่อไปน้ัน จะเป็นผลท�าให้

เขาได้รับผลประโยชน์บางอย่างอย่างมาก

  การจดัล�าดบัความส�าคัญของความ

จงรกัภกัด ีเนือ่งจากมเีอกัตบคุคลและกลุ่มมากมาย

ที่อ้างความจงรักภักดีท่ีมีต่อเรา เป็นไปไม่ได้ที่เรา 

จะให้เกียรติพร้อม ๆ กันกับทุกคนหรือทุกกลุ ่ม  

ดังน้ันเราจ�าเป็นต้องจัดล�าดับการให้ความส�าคัญ

โดยอาศยัเหตผุลบางอย่าง ตวัอย่างเช่น ในเรือ่งชวิีต

ส่วนตัวคนเราส่วนมากจะให้ความส�าคัญอย่าง

สูงสุดต่อความจงรักภักดีต่อความสัมพันธ์ของ

ครอบครัว กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือเป็นความสมเหตุ

สมผลและถูกต้องตามหลักจริยธรรมอย่างยิ่งที่เรา

จะต้องให้ความส�าคัญต่อการเอาใจใส่ดูแลผล

ประโยชน์ของบุตรของเรา ของพ่อแม่ของเรา และ

ของคู่สมรสของเรา และให้ความส�าคัญต่อความ

จงรกัภักดต่ีอบตุรหลานของคนอืน่ ๆ  ของเพ่ือนบ้าน

และของเพื่อนร่วมงานน้อยกว่า

  การคุ้มครองป้องกันในเรื่องข้อมูล 

ท่ีเป็นเรือ่งลบั หน้าท่ีของความจงรักภกัดเีรียกร้อง

ต้องการให้เราต้องรักษาความลบับางอย่างท่ีเราได้

เรียนรู้อย่างลับ ๆ ว่า บางส่ิงบางอย่างจะเปิดเผย 

ต่อบุคคลภายนอกไม่ได้โดยเด็ดขาด

  การหลีกเลี่ยงในเรื่องผลประโยชน์

ทับซ้อน พนักงานและข้าราชการจ�าเป็นต้องมี

ความรับผิดชอบในเร่ืองการตัดสินใจต่าง ๆ ที่ท�า

โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ แฝงอยู่ หรือ 

ท�าโดยอาศยัระบบคณุธรรมน่ันเอง ท่ีต้องท�าเช่นนัน้  

ก็เพ่ือจะสร้างและรักษาความไว้เน้ือเช่ือใจหรือ
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ความศรัทธาของประชาชนผู้ใช้บริการของรัฐให ้

คงอยู่อย่างคงทนถาวร (สถิตย์ นิยมญาติ, 2556)

 2.  ความเคารพ (Respect)

  วิธีการให้การเคารพต่อผู ้อื่นมีความ

หลากหลายแต่ที่เป็นสาระส�าคัญก็คือ เราต้อง

ให้การเคารพในคณุค่า (worth) ของผูอื้น่รวมท้ังของ

เราเอง ไม่ใช่เป็นหน้าท่ีเชิงจริยธรรมที่เราจะต้อง

ให้การเคารพหรอืให้การยกย่องต่อคนทุกคน แต่มนั

เป็นพันธกรณีในเชงิคุณธรรม (morally obligation) 

ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อทุกคน ด้วยความเคารพ  

โดยไม่ค�านึงถึงว่า บุคคลเหล่านั้นจะเป็นใครและ

เขาได้ท�าอะไรบ้าง -ถงึแม้ว่าบคุคลน้ันไม่ควรค่าแก่

การให้ความเคารพก็ตามท้ังน้ีเนื่องจากเราเป็น

มนุษย์เหมือนกัน เรามีความรับผิดชอบที่จะต้อง

ท�าให้ดีท่ีสุด เท่าที่จะท�าได้ในทุกสถานการณ ์

ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ 

คนที่เลวร้ายที่สุดก็ตาม

  ความเคารพจะมุ่งเจาะไปที่พันธกรณี

เชิงคุณธรรมท่ีให้คุณค่าและศักด์ิศรีแก่บุคคล  

การเคารพจะช่วยป้องกันไม่ให้มีการท�าการรุนแรง 

ไม่ท�าให้ผู้อื่นเสียหน้าเสียตาและช่วยป้องกันการ

เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น การเคารพจะสะท้อนให้เห็น

ถึงคุณลักษณะต่อไปน้ี เช่น ความมีอารยธรรม 

ความสุภาพ ความมีศักด์ิศรี ความสามารถที่จะ

ตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง ความอดทน และการรู้จัก

ให้การยอมรบัต่ออืน่ (Van Camp, Julie (.et al., 2011)

  ความมีอารยธรรม ความสภุาพ และ

ความมีความเป็นผู้ดี ผู้ท่ีมีความเคารพ จะเป็น

ผูร้บัฟังผูอ้ืน่อย่างสนใจจะปฏิบัติต่อผูอ่ื้นในลกัษณะ

เกรงใจ ปฏิบัติตามแนวคิดเก่ียวกับรสนิยมและ

ความถูกต้องเหมาะสมท่ีเป็นทีย่อมรบักันโดยท่ัวไป

และจะต้องไม่หันไปใช้วิธีการข่มขู่ คุกคาม และวิธี

การรุนแรงใด ๆ ยกเว้นในกรณีพิเศษจริง ๆ เช่น  

ในกรณีที่ท�าเพ่ือการสอนระเบียบวินัย การรักษา

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการรักษาความ

ยุติธรรมทางสังคม เป็นต้น

  ความเป็นอิสระในการตดัสนิใจโดย

ตนเอง ผู้มีจริยธรรมจะใช้อ�านาจส่วนตัว อ�านาจ

ทางการและอ�านาจในการบรหิารจดัการในลกัษณะ

ที่ท�าให้ผู้อื่นได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารท่ีเขา

ต้องการ เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจเก่ียวกับ 

การด�าเนินชีวิตของเขา

  ความอดทน (Tolerance) ผูม้จีรยิธรรม

จะยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และความ

เชื่อความศรัทธาของบุคคลโดยไร้ความมีอคติใด ๆ  

ตลอดจนพิจารณาตดัสนิผูอ้ืน่โดยดจูากเน้ือหาสาระ

ในลักษณะอุปนิสัยของผู้นั้น

 3.  ความรบัผดิชอบ (Responsibility)

  ชีวิตมนุษย์เราเต็มไปด้วยทางเลือก 

ต่าง ๆ มากมาย การเป็นผู ้มีความรับผิดชอบ  

หมายถึง การดแูลควบคมุทางเลอืกของเราและชวิีต

ของเรา ตลอดจนหมายถึง การรับผิดชอบในสิ่งท่ี 

เราท�าและรับผิดชอบในฐานะที่ว ่าเราเป็นใคร  

ทั้งยังหมายถึง การยอมรับในสิ่งที่เราท�า และสิ่งที่

ไม่ได้ท�า

  ความรับผิดชอบสร้างข้อเรียกร้อง

ต้องการให้แก่เรา กล่าวคือ มันก�าหนดหน้าที่ให้เรา

ท�าในส่ิงท่ีเราสามารถจะท�า ไม่ใช่เป็นเพราะเราได้

รับค่าจ้างค่าตอบแทน หรือเป็นเพราะเราจะได้รับ

ความเดือดร้อนบางอย่าง ถ้าเราไม่ท�า แต่เป็น

เพราะมันเป็นพนัธกรณขีองเราท่ีเราจะต้องท�า 

สาระส�าคญัของความรับผดิชอบก็คอื ความรูส้กึตวั

หรือรู้สึกส�านึกถึงสมรรถนะของเราที่จะคิดอย่างมี

เหตผุลและตระหนกัรูว่้าความมอีสิระเสรทีีจ่ะเลอืก
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ในสิ่งท่ีเป็นไปในลักษณะท่ีถูกต้องตามหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ผู ้มีจริยธรรม 

จะต้องมีความรับผิดชอบโดยมีผู้อื่นตรวจสอบได้ 

(accountable) เพียรพยายามแสวงหาความเป็น

เลศิ และรูจ้กัควบคุมตนเอง (self – restraint) กล่าว

อกีนยัหน่ึงก็คอื เขาจะต้องแสดงความสามารถท่ีจะ

ตอบสนองต่อความคาดหวังในการปฏิบัติงานหรือ

การปฏิบัติหน้าที่ของเขา

  ความรับผิดชอบโดยมีผู้อ่ืนตรวจ

สอบ (Accountability) ผู้มีความรับผิดชอบชนิดนี้

ไม่ได้เป็นเหย่ือของใคร และไม่พยายามเปลี่ยน 

ค�าต�าหนิติเตียนไปสู่ผู้อื่น ตลอดจนไม่เอาความดี

ความชอบของผู้อื่นมาเป็นของตน เขาจะพิจารณา

ถึงผลทีอ่าจจะเกิดขึน้จากการกระท�าหรอืพฤติกรรม

ของเขา เขายอมรบัถึงการร่วมมอืร่วมใจเพ่ือเอาชนะ

ความชั่วทั้งปวง เมื่อไม่มีใครจัดการกับมัน เขาเป็น

ผู้น�าโดยการท�าตนเป็นตัวอย่าง (He leads by 

example.)

  การแสวงหาความเป็นเลิศ (Pursuit 

of Excellence) การแสวงหาความเป็นเลิศ หรือ 

การปฏบิตัใิห้ดทีีส่ดุ เป็นจรยิธรรมมติหิน่ึง เมือ่ผูอ้ืน่

พ่ึงอาศัย ความรู้ ความสามารถ หรือความตั้งใจ 

ของเราเพ่ือที่เขาจะได้ท�างานให้ปลอดภัยและมี

ประสิทธิผล

  - ความขยันขนัแขง็ การท�าผดิไม่อาจ

จะถือได ้ว ่าเป ็นการท�าท่ีไม ่ถูกต ้องตามหลัก

จริยธรรมเสียทีเดียว หรือต�่าต้อยด้อยกว่า “ความ

เป็นเลศิ” แต่มพัีนธกรณีทีถู่กต้องตามหลกัคุณธรรม 

ในการท่ีบคุคลได้พยายามท�าอย่างดทีีส่ดุ  ขยันขันแข็ง

อย่างท่ีสุด มีความเชื่อถือได้ มีความรอบคอบ  

มีความพร้อม และมีความรอบรู้ในการปฏิบัติงาน

  - ความวริยิะอุตสาหะ ผูร้บัผดิชอบจะ

ท�างานแล้วเสร็จ สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง

ได้ แทนที่จะยอมแพ้ต่อมันอย่างง่าย ๆ และใช้ข้อ

แก้ตัวต่าง ๆ เพื่อเลี่ยงการท�างาน

  -  การปรับปรุ งอย ่ า งต ่อ เนื่ อ ง 

(Continuous Improvement) ผู้มีความรับผิดชอบ

จะเป็นผู้เพียรพยายามเสาะแสวงหาวิธีการต่าง ๆ 

ที่ท�าให้การปฏิบัติงานของเขาดีขึ้นเรื่อย ๆ 

  การควบคุมตวัเอง (Self – Restraint) 

ผู ้มีความรับผิดชอบจะรู้จัก ควบคุมตัวเองระงับ

ยับย้ังกิเลสและการแสดงออกซึ่งส่ิงที่ไม่ดีต่าง ๆ 

(เช่น กามตัณหา ความเกลียดชัง ความตะกละ 

ความละโมบโลภมาก เป็นต้น) การระงับยับย้ังไม่ท�า

หรือไม่แสดงออกในสิ่งเหล่านี้ก็เพ่ือความเป็น 

ผู้มีเหตุผล เพื่อความรอบคอบ และเพื่อการปฏิบัติ

หน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างท่ีดแีก่ผูอ้ืน่และไม่จ�าเป็นต้อง

คิดว่าจะต้องเอาชนะในสิ่งท่ีตนต้องการได้เสมอ  

ไม่ว่าอะไรจะเกิดข้ึน ไม่ว่าจะใช้วิธีท่ีดีหรือไม่ดี

ก็ตาม

 4.  ความถกูต้องสมเหตสุมผล (Fairness)

  คนส่วนใหญ่มคีวามเหน็พ้องต้องกันว่า 

“ความถูกต้องสมเหตุสมผล” (fairness) และ 

“ความยุตธิรรม” (justice) เป็นเร่ืองของความคงเส้น

คงวา (consistency) ความเสมอภาค (equality) 

ความไม่อคตลิ�าเอยีง (impartiality) ความมสีดัส่วน

ทีเ่หมาะสม ความเปิดเผย และกระบวนการพิจารณา

ที่เหมาะสม คนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่เป็นการถูกต้อง

เหมาะสมที่จะจัดการกับเรื่องต่าง ๆ  ที่เหมือน ๆ  กัน 

ในลักษณะที่ไม่คงเส้นคงวาหรือในลักษณะที่ตรง

กันข้าม คนส่วนใหญ่เชื่อว่าไม่เป็นการถูกต้อง

เหมาะสมในการท่ีจะท�าการลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วน
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กับความรุนแรงของการกระท�าผิด นอกจากนี ้

คนส่วนมากแทบจะไม่เห็นด้วยกับความคิดท่ีว่า 

ความถูกต้องเหมาะสม เป็นความคิดที่ยุ่งยากและ

มีเลห์เพทุบายบางอย่างท่ีอยู่ภายใต้การอภิปราย 

ถกเถียงทางกฎหมาย และเป็นเรือ่งของการตคีวาม

ทางกฎหมายมากกว่าเป็นเรื่องของจริยธรรม  

ถึงแม้ว่าใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ แต่ในแง่ของ

ความจรงิ “ความถูกต้องเหมาะสม” (fairness) เป็น

ขอบข่ายที่สูงสุดของผลลัพธ์ท่ีมีเหตุผลอันสมควร

ในเชิงคุณธรรม

  กระบวนการ (Process) ในการตดัสนิ

กรณีพิพาทต่าง ๆ หรือการแบ่งทรัพยากรต่าง ๆ  

การที่บุคคลจะด�าเนินการเพ่ือท�าการวินิจฉัยเป็น 

สิ่งที่ส�าคัญยิ่ง บางคนต้องผิดหวังกับผลการตัดสิน

ที่ออกมา บุคคลที่ยึดในความถูกต้องเหมาะสม  

จะพินจิพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือใช้กระบวนการ

ท่ีเปิดเผย โดยไม่มคีวามอคตลิ�าเอยีงไปทางฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่ง และท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน

ข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจ ผู ้ที่ยึดในความ 

ถูกต้องเหมาะสม จะไม่รอคอยให้ความจริง (truth)  

ว่ิงเข ้ามาหาตน แต่เขาจะพยายามหาข้อมูล 

ท่ีเก่ียวข้องให้ได้และค้นหาแนวทรรศนะท่ีขัดแย้ง

กนัก่อนทีจ่ะท�าการตดัสนิใจตา่ง ๆ  ในเรือ่งทีส่�าคญั

  ความไม่อคติล�าเอียง (Impartiality) 

การตัดสินต่าง ๆ ควรจะต้องท�าโดยปราศจาก 

การเลือกที่รักมักที่ชังหรืออคติใด ๆ 

  ความเสมอภาค (Equity) ผู ้ที่ยึด 

ความถูกต้องเหมาะสมต้องการให้เอกัตบุคคล 

บริษัท หรือสังคม ท�าการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่าง

ทันทีทันใด และท�าด้วยความสมัครใจ เป็นการ 

ไม่เหมาะสมอย่างยิง่ท่ีจะถือโอกาสเอารดัเอาเปรยีบ

ผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือโง่เขลาเบาปัญญากว่าตน

 5.  ความรัก ความเมตตา และความ

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Caring)

  ความรกั ความเมตตา และความเห็นอก

เห็นใจ เป็นหัวใจของจริยธรรม แทบเป็นไปไม่ได้ 

ท่ีคนเราจะเป็นห่วงเป็นใยต่อสวัสดิการของผู้อื่น 

ถ้าเราไม่เป็นผู้มีความรัก ความเมตตาและความ

เหน็อกเห็นใจผูอ้ืน่ ตลอดจนมจีรยิธรรมอย่างแท้จรงิ

  อันนี้เป็นเพราะว่าในท้ายท่ีสุดแล้ว 

จริยธรรมเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ถ้าเรา

อยู่คนเดียวในโลกนี้ เราก็ไม่จ�าเป็นต้องมีจริยธรรม

และหัวใจเราจะจดืชดื แข็งกระด้างโดยไม่ก่อให้เกิด

ผลเสียหายต่อผู้ใดทั้งสิ้น

  การรักมนุษยชาติ (humanity) น้ัน  

มันง่ายกว่าการรักคนท่ัวไป คนที่คิดว่าตัวเองมี

จริยธรรม แต่ขาดความรัก ความเมตตา และขาด

ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น มีความโน้มเอียงที่จะ

ปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยมีผลประโยชน์บางอย่างแฝงอยู่ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ใช้ความมีจริยธรรม เป็น 

เครื่องมือเพื่อให้ได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่าง เขาแทบ

จะไม่มีความรู้สึกผูกพันต่อการเป็นคนซื่อสัตย์และ

เป็นคนที่มีความจงรักภักดีแต่อย่างใด 

  ผู้ที่มีความรัก ความเมตตา และความ

เหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่ (caring) ท่ีแท้จรงินัน้ จะมคีวาม

รู้สึกตอบสนองทางอารมณ์ต่อความเจ็บปวดของ 

ผู้อื่น ต่อความผาสุกสมปรารถนาของผู้อื่น ในบาง

คร้ังบางคราว เราท�าลายความรู้สึกต่อคนที่เรามี

ความรัก มีความเมตตาและมีความเห็นอกเห็นใจ 

การท�าการตัดสินใจบางอย่างถึงแม้จะถูกต้องตาม

จริยธรรมอย่างเตม็ท่ีก็ยังก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูอ้ืน่ 

แต่อย่างไรก็ดีเราต้องมีสติหรือจิตส�านึกที่จะไม่ท�า

อันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อผู้อื่นเกินกว่า

ความจ�าเป็น ในขณะที่เราปฏิบัติหน้าที่ของเรา
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  รปูแบบของความรกั ความเมตตา และ

ความเห็นอกเห็นใจผู ้อื่นท่ีอยู ่ในระดับสูงสุดก็ 

ได้แก่ “การมีเมตตากรุณา” น่ันเอง สิ่งนี้ที่เรียกว่า 

“การท�าความดเีพ่ือกลุม่หรอืเพ่ือส่วนรวม” (altruism) 

ซึ่งไม่ควรจะไปสับสนกับ “การช่วยการกุศล”  

เชงิกลยุทธ์หรอืการช่วยการกุศล เพ่ือสร้างผลประโยชน์

บางอย่างให้แก่ตน อันนี้ถือว่าเป็นฉ้อฉลชนิดหนึ่ง 

ทีเดียว

 6.  ความเป็นพลเมือง (Citizenship)

  ความคิดเก่ียวกับการเป็นพลเมืองที่ดี 

ได้แก่ การมีคุณงามความดแีละปฏิบตัหิน้าท่ีตาม

ท่ีถูกบัญญัติใช้ในกฎหมายว่าเราควรจะประพฤติ

ปฏิบัติตนอย่างไร ในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ

ประเทศ พลเมืองที่ดีจะต้องรู้กฎหมายและปฏิบัติ

ตามกฎหมายของบ้านเมือง แค่น้ันยังไม่เป็นการ

เพียงพอ พลเมืองที่ดี จะติดตามข่าวสารบ้านเมือง

เป็นประจ�าสม�า่เสมอ เพ่ือจะได้ปฏิบติัหน้าทีไ่ด้ดีขึน้ 

และได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นสมาชิก

ของสังคมที่ปกครองแบบประชาธิปไตยและนอก

เหนือจากการเคารพกฎหมาย การรายงานข่าว

อาชญากรรม การเลือกตั้ง และการเสียภาษีแล้ว 

พลเมืองที่ดีจะต้องปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

โดยการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ โดยการพยายาม

เอาของทีใ่ช้แล้ว กลบัมาท�าให้ใช้ใหม่ได้อกี (recycling) 

การก�าจัดสิ่งท่ีถูกทิ้งเรี่ยราดกระจัดกระจายตาม

ถนนหนทางหรือตามสถานท่ีต่าง ๆ และพลเมือง 

ที่ดีไม่ควรจะเอาอะไรจากสังคมมากไปกว่าสิ่งที่ให้

แก่สังคม

  เมื่อเรากล่าวว่าบางสิ่งบางอย่างเป็น

หน้าที่ของความเป็นพลเมืองดี เราหมายถึงว่า  

การไม่ท�าหน้าที่นั้นเป็นคนที่ไม่มีจริยธรรม อันนั้น

อาจจะเป็นการพูดกล่าวหารุนแรงและไม่ค่อย 

ถูกต้องนัก ถ้าบุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นคนท่ีมี

ความซื่อสัตย์ มีความรักมีความเมตตาและเห็นอก

เห็นใจผูอ่ื้น และมคีวามรบัผดิชอบ ถ้าบคุคลประพฤติ

ปฏิบัติตนในลักษณะท่ีตรงข ้ามกับสิ่งเหล ่าน้ี 

นัน่แหละจงึถือได้ว่าผูน้ัน้มคีวามผดิพลาดบกพร่อง

ในด้านจริยธรรม แน่นอนที่สุดเราไม่จ�าเป็นต้อง

ชื่นชมผู้ที่คิดถึงแต่เรื่องของตัวเอง ท�าอะไรเพียง 

เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองหรือเป็นคนเกียจคร้าน 

ไม่ค่อยท�าการท�างานอะไรเลย ผูน้ัน้ท่ีจรงิเป็นพลเมอืง

ในนามเท่านั้นเอง

  อย่างไรก็ดี เราต้องพยายามแยกแยะ

ความแตกต่างระหว่างส่ิงที่เป็นอาณัติปกครอง 

ที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและสิ่งท่ีเป็นเพียง 

สิ่งท่ีน่าพึงปรารถนาและควรค่าแก่การเลียน

แบบเอาอย่างออกจากกันเพราะท้ังสองอย่าง 

ไม่เหมือนกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พลเมืองทุกคน

มีอิสรเสรีท่ีจะด�าเนินชีวิตตามวิถีทางของตัวเองได้

อย่างมากทีเดียว ถึงแม้ว่าจะด�าเนินชีวิตในสภาพ 

ที่โดดเดี่ยวเพียงใดก็ตาม ซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสงัคมประชาธิปไตยทัง้หลาย

  สมควรอย่างยิ่งที่พนักงานของรัฐ

และพนักงานควรจะมีอุปนิสัยท่ีดีและน�า

คุณลักษณะของอุปนิสัยท่ีดีไปประยุกต์ใช  ้

ในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ  

ในขณะเดียวกันไม่ควรจะละเลยเพิกเฉยต่อ

การน�าเอาคุณลักษณะทางด้านอุปนิสัยของ 

คนธรรมดาสามัญชนไปใช้ประกอบด้วย ในท่ีสดุ

ผู้น�าไปปฏิบัติจะได้เชื่อว่า “เป็นสมาชิกที่ดีของ

สงัคม เป็นผู้บรหิารและพนักงานท่ีดขีองรฐัและ

เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป
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บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้น้ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษากระบวนการตดัสนิใจรบังานและปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ

รบังานของผูส้อบบญัชใีนประเทศไทย โดยวิธีการสมัภาษณ์เชงิลึกผู้สอบบญัช ีจ�านวน 12 คน การน�าเสนอเป็น

งานวจิยัเชงิคณุภาพ ผลการวิจยัพบว่า 1. การตัดสนิใจรับงานของผู้สอบบญัชแีต่ละประเภท เมือ่เปรยีบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีแต่ละประเภทมีมุมมองที่แตกต่างกัน โดยแบ่ง

ประเภทได้ ดังนี้ ผู้สอบบัญชีท่ีรับงานจากส�านักงานบัญชี ผู้สอบบัญชีท่ีรับจากส�านักงานสอบบัญชี และ 

ผูส้อบบัญชอีสิระ 2. ด้านกระบวนการตัดสนิใจ พบว่า ผู้สอบบญัชทีัง้ 3 ประเภท มคีวามโปร่งใสในการท�างาน 

มีความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจในการท�างานและสามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบวิชาชีพได้โดยอิสระ

ไม่อยู่ภายใต้การบังคับ ท�างานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีความซื่อตรงต่อวิชาชีพ ขั้นตอนความหวังต่อ

การรบังานสอบบญัชใีนครัง้ต่อไป หากผูส้อบบญัชปีระทบัใจการรบังานน้ันต้องมคีวามถูกต้องและปราศจาก

ความเสี่ยงตามมุมมองที่ผู้สอบบัญชีประเมินว่าคุ้มค่ากับราคาค่าสอบบัญชีที่ยอมรับได้ และ 3. ปัจจัยที่ส่ง

ผลกระทบต่อการตดัสนิใจรบังานของผูส้อบบญัช ีพบว่า ผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ประเภท พิจารณาความเสีย่งก่อน

การตัดสินใจรับงานสอบบัญชีเพ่ือลดตรวจสอบจากสภาวิชาชีพและปริมาณงาน ซึ่งมีปัจจัยท่ีแตกต่างกัน

ดงัน้ี 1) ผูส้อบบัญชทีีร่บังานส�านกังานบญัช ีปัจจยัลักษณะส�านกังานบญัช ี2) ผู้สอบบญัชทีีรั่บงานส�านักงาน

สอบบัญชี ปัจจัยลักษณะทีมงาน และ3) ผู้สอบบัญชีอิสระ ปัจจัยลักษณะธุรกิจ ซึ่งผู้สอบบัญชี 3 ประเภท

สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจเลือกเชิงอธิบายและเชิงระบบต่อการเลือกอย่างมีเหตุมีผลในการวิจัยใน

ครั้งน้ี ซึ่งท�าให้ปัจจัยส�าคัญดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจรับงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย 

และน�าไปสูก่ารพิจารณาปัจจยัก�าหนดราคาและความเตม็ใจรับค่าสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชใีนล�าดบัต่อไป

ค�าส�าคัญ: ทฤษฎกีารตดัสนิใจ, การตดัสนิใจรบังานของผูส้อบบญัช,ี กระบวนการรบังานของผูส้อบบญัชี
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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�า

 สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน 

มีธุรกิจเกิดขึ้นใหม่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งท�าให้เกิด

ความหลากหลายและความซับซ้อนมากขึ้นใน

ทางการค้าและการจัดท�าบัญชี ซึ่งส่งผลต่อความ

เชื่อมั่นต่องบการเงินของผู้ใช้งบการเงิน ดังนั้นผู้ใช้

ข้อมลูทางการเงนิย่อมต้องการความมัน่ใจในข้อมลู

ดังกล่าว การพิจารณารับงานสอบบัญชีจึงมีความ

ส�าคัญต่อผู้สอบบัญชีเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าผู้สอบ

บัญชีตัดสินใจรับงานตรวจสอบบัญชีของกิจการ 

ที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้บริหารบิดเบือนข้อเท็จจริง

ในรายงานทางการเงนิ ผูส้อบบญัชก็ีจะมคีวามเสีย่ง

ในงานสอบบัญชีมากขึ้นอีกด้วย การตัดสินใจ 

ตอบรับงานจึงเป็นสิ่งท่ีส�าคัญมาก โดยเบื้องต้น 

ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาการตัดสินใจรับงานที่ไม่มี

ความเสี่ยงและความซับซ้อนทางธุรกิจมาก อีกทั้ง

ความตั้งใจบิดเบือนข้อเท็จจริงในรายงานทาง 

การเงินและการประเมินความเสี่ยงตามลักษณะ

ของธุรกิจหรือกิจการว่าจะสามารถวางแผนและ 

ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการ 

รับงานสอบบัญชีให้น้อยลงได้หรือไม่ หากผู้สอบ

บัญชีประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยที่ส ่งผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีนั้นได้ 

(Kamyarat Rodruang, Piyawan Junrat and 

Chatmongkon Wongrathanandha, 2016)

 บทบาทการตัดสนิใจเริม่ได้รบัความส�าคัญ

มากข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

ดังนั้น ตามกระบวนการตัดสินใจเลือกของมนุษย์

ต่อความพยายามเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และ

ความพยายามหย่ังรูถึ้ง จติใจของมนษุย์ท่ีมอีทิธิพล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกภายใต้การพิจารณาพฤตกิรรม

และคุณลักษณะของบุคคลต่อปรากฏการณ์การ

ตัดสินใจเลือกซึ่งเก่ียวข้องกับกระบวนการคิดของ

มนุษย์และปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น

รอบแวดล้อมประกอบการตัดสินใจ แง่มุมมองการ

ตัดสินใจจึงได้แก่ มนุษย์ใช้ดุลยพินิจถึงความเป็น

ไปได้ของกิจกรรมเพ่ือการพิจารณาก่อนการตดัสนิใจ

เลือกมากกว่า 1 ข้อ ประการที่สอง การคาดการณ์

ถึงเหตุการณ์ในอนาคต มีผลต่อระดับความมั่นใจ

ต่อการตัดสินใจ ประการสุดท้าย ผลการตัดสินใจ

เลือกสะท้อนพฤติกรรมมนุษย์ คุณค่าของมนุษย ์

และเป้าหมายทีต่ดัสนิใจเลอืก การพิจารณารบังาน

สอบบญัช ีซึง่อาจท�าให้เกิดความเส่ียงของผูส้อบได้ 

(Asare,1994) และ (Huss & Jacobs,1991)

 การวิจัยนี้จึงสนใจศึกษากระบวนการ

ตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย 

และปัจจัยที่ส ่งผลต่อการตัดสินใจรับงานของ 

ผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย โดยวิธี

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู ้สอบบัญชีรายบุคคล  

การเก็บข้อมูลเดือนมีนาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 

2561 ผลลัพธ์จากการวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางให้กับ 

ผู้สอบบัญชี สามารถก�าหนดกระบวนการตัดสินใจ

รับงานสอบบญัช ีและปัจจยัในการตดัสนิใจรับงาน

สอบบัญชี ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการ

ก�าหนดราคาค่าสอบบัญชีและความเต็มใจจะรับ 

ค่าสอบบญัชใีห้เป็นทีย่อมรบัได้ (Johnstone,1997) 

และ (Jean, 2004)

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  เพ่ือศกึษากระบวนการตดัสนิใจรบังาน

ของผู ้สอบบัญชีในประเทศไทยในรูปแบบราย

บุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้สอบบัญชี
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 2.  เพ่ือศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ

รบังานของผูส้อบบญัชขีองผูส้อบบญัชใีนประเทศไทย 

โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้สอบบัญชี

ค�าถามน�าวิจัย

 1.  ผู ้สอบบัญชีมีการรับงานสอบบัญชี

อย่างไร

 2.  ผู ้สอบบัญชีมีกระบวนการตัดสินใจ 

รับงานอย่างไร

 3.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับงาน

ของผู้สอบบัญชีมีอะไร

ขอบเขตของงานวิจัย

 1. ขอบเขตด้านประชากร 

  ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต โดยใช ้ วิ ธีการสัมภาษณ์ เชิงลึก  

(In-Depth Interview) จ�าแนกตามประเภทการรบังาน

สอบบัญชีอย่างละเท่า ๆ กัน

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา

  ประเด็นการศึกษาศึกษากระบวนการ

ตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชี และปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกงานสอบบญัชขีองผูส้อบบัญชี

ในประเทศไทย เพ่ือสรุปผลการสัมภาษณ์และ 

น�าตัวแปรที่เกี่ยวข้องมาท�าการออกแบบสอบถาม

ในการวิจัยในครั้งถัดไป

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่

  งานวิจัยนี้จะท�าการศึกษาเฉพาะของ 

ผู้สอบบัญชีในประเทศไทยท่ียินยอมและเปิดเผย

ข้อมูลในเว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม

ราชูปถัมภ์เท่านั้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เพ่ือเป็นข้อมลูในการประกอบการตัดสนิใจ

รับงานสอบบัญชีและผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 

อกีทัง้ยังช่วยลดความเสีย่งในการรบังานสอบบญัชี 

 2.  เพ่ือให้ผู ้สอบบัญชีได้ประเมินมูลค่า

ทางการรับงานสอบบญัชตีามปัจจยัและคุณลักษณะ

ของลูกค้าเพ่ือประเมินราคาการให้บริการงาน 

สอบบัญชีต่อไป

กรอบแนวคิดกระบวนการตดัสนิใจรบังานของ

ผู้สอบบัญชี

 (1)  แนวคิดการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุ

มีผล ภายใต้ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกเชิงอธิบาย

และเชงิระบบต่อการเลอืก การตัดสนิใจในเชงิอธิบาย

จะเป็นองค์ประกอบเชงิจติวิทยาของพฤตกิรรมของ

ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ ส่วนการตัดสินใจเชิง

ระบบเป็นองค์ประกอบทางเลอืกหลายช่องทางหรือ

หลายสถานการณ์อย่างมีเหตุมีผลต่อการตัดสินใจ 

ในท่ีสดุทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุจะเกิดจากความเป็นไปได้

ของผลลัพธ์ท่ีสูงท่ีสุดน่ันเอง (Goodwin and 

Wright, 1998) กระบวนการการตัดสินใจเลือก 

อย่างมเีหตผุลตามทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ม ี3 ข้ันตอน 

คอื ขัน้ตอนแรกการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ถึงการ

เปล่ียนแปลง ข้ันตอนสองพิจารณาประเมินความ

ต้องการการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น และขั้นตอน

สุดท้ายเลือกทางท่ีเหมาะสมและดีที่สุดเมื่อน�า

ความเป็นได้และความต้องการของตนเองมา

พิจารณาร่วมกัน (Hastie and Dawers ,2001) 

 (2)  แนวคิดการตัดสินใจคาดหวังอรรถ 

ประโยชน์ จากแนวคดิการตดัสนิใจเลอืกอย่างมเีหตุ

มีผลมีการพัฒนาการศึกษากระบวนการตัดสินใจ
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เลือกโดยการพิจารณาทางเลือก และคุณค่าเพ่ือ

ทางเลือกท่ีเหมาะสมของผลลัพธ์โดยให้ความ

ส�าคัญกับการเลือกการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์

ภายใต ้การพิจารณาคุณค่าของบุคคล และ

สถานการณ์อรรถประโยชน์ของบุคคล ผลคือ  

เกิดการคาดหวังถึงอรรถประโยชน์ที่จะได้รับ 

(Hastie and Dawers ,2001) เมื่อมีการตีความ

ทฤษฎีความคาดหวังอรรถประโยชน์ พิจารณา 

ถึง 2 แนวทางของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

แนวทางการวิเคราะห์ต้องเลือกตามความชอบท่ี

เห็นอย่างชัดเจนของอรรถประโยชน์ของสินค้าและ

บริการ เมื่อสินค้าและบริการมีการใช้งาน แสดงให้

เห็นคุณภาพต่อสินค้าและบริการ จึงเป็นทางเลือก

ของผูต้ดัสนิใจ ส่วนแนวทางการสงัเคราะห์ซึง่มกีาร

พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ ผู้ตัดสินใจ

ประเมินสถานการณ ์การตัดสินใจเลือกทั้ ง

อรรถประโยชน์ที่ ได ้รับหรือประโยชน์ ท่ีได ้รับ 

จากสินค้าและบริการตามความต้องการของผู้รับ 

รวมถึงความเป็นไปได้ เมื่อน�ามาพิจารณาเลือก

อย่างถีถ้่วนของสองทางเลอืกมาประกอบการตดัสนิใจ 

จึงน�าไปสู่การพิจารณาเลือกในที่สุด 

 (3) แนวคิดการวางแผนงานสอบบัญชี 

เป็นการพัฒนากลยุทธ์ท่ัวไป และวิธีการโดย

ละเอียดส�าหรับลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต

ของการตรวจสอบท่ีคาดไว้ นัน่คือ การวางแผนงาน

สอบบัญชี หมายถึง การก�าหนดของเขตการ 

ปฏบิตังิาน วิธีการ และเวลาทีจ่ะใช้ในการตรวจสอบ

เพ่ือรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีอย่างเพียงพอ

และเหมาะสม ท้ังนี้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การ

ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยผู ้สอบบัญชีควรวางแผนการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบงบการเงินให้มีประสิทธิภาพและทันต่อ

เหตุการณ์ (Nipan and Sillapaporn , 2016) 

 (4) แนวคดิการพจิารณารบังานสอบบญัชี 

ซึ่งการพิจารณาเลือกงานสอบบัญชีมีความส�าคัญ

ต่อผู้สอบบัญชีมาก รวมทั้งปัจจัยในการตัดสินใจ 

รับงานสอบบัญชี( Wirode, 2004) เนื่องจาก 

การรับงานตรวจสอบกิจการท่ีมีความเส่ียงสูง 

(Johnstone,1997) และมกิีจการท่ีผู้บริหารมเีจตนา

ไม่สจุรติ (Chanchai , 2008) ย่อมท�าให้ผูส้อบบญัชี

มีความยากล�าบากมากในการตรวจสอบและ 

อาจตรวจไม่พบความผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลให้ 

ผู ้สอบบัญชีถูกฟ้องร้องจากผู้ใช้งบการเงินหรือ

หน่วยงานก�ากับดูแลมีความสงสัยในการปฏิบัติ

งานของผู้สอบบัญชีได้ (Volker and Paul, 2010) 

วิธีการวิจัย

 งานนีวิ้จยัเชงิคณุภาพทีใ่ช้วิธีการสัมภาษณ์

เชงิลึกผู้สอบบญัชทีีรั่บงานสอบบญัชใีนประเทศไทย 

ด ้วยวิ ธีการเลือกกลุ ่มตัวอย ่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เพ่ือให้งานวิจยัได้รบัผลการ

ศึกษาที่ครอบคลุม ซึ่งผู ้วิจัยจึงได้จ�าแนกกลุ่ม

ตัวอย่างดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1  แสดงจ�านวนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Informants) ที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผู้สอบบญัชีที่รับงานจาก

ส�านักงานบญัชี

ผู้สอบบญัชีที่รับงานจาก

ส�านักงานสอบบญัชี

ผู้สอบบญัชีอสิระ

(รับงานเอง)

4 คน 4 คน 4 คน

รวมทัง้สิน้ 12 คน

 นอกจากจ�านวนสัมภาษณ์เด่ียวแต่ละ

บคุคลทีแ่บ่งตามเกณฑ์การรบังานของผูส้อบบญัชี

แต่ละประเภทและปัจจัยการตัดสินใจการรับงาน

ของผูส้อบบญัชแีล้ว ผูวิ้จยัมกีารวางแผนการจดัท�า

สมัภาษณ์รายบุคคลเพ่ือสรปุการผูส้อบบญัชแีต่ละ

ประเภท กระบวนการตัดสินใจรับงานสอบบัญชี 

และปัจจัยในการรับงานสอบบญัชีของผู้สอบบัญชี

แต่ละประเภท การประเมนิความเสีย่ง รวมทัง้ปัจจยั

ใดบ้างที่ผู้สอบบัญชีจะตัดสินใจรับงานสอบบัญชี 

เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาปัจจัยก�าหนด

ราคาค่าสอบบัญชีเพ่ิมสูงขึ้นตามปัจจัยในการ

ตัดสินใจรับงานสอบบัญชีในประเทศไทยเพ่ือให้

งานวิจยัได้ผลการศกึษาท่ีครอบคลมุกับผูส้อบบัญชี

แต่ละประเภท ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาได้เลือกศึกษา

ในแต่ละกลุ่ม ๆ  ละ 4 คน ส�าหรับสถานที่สัมภาษณ์

ใช ้ ท้ังที่ส�านักงานบัญชี ส�านักงานสอบบัญชี 

ของผู้ให้ข้อมูล และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  

ใช้ประเดน็ค�าถามดงันี ้(1) ผูส้อบบญัชมีกีารรบังาน

สอบบัญชีอย่างไร (2) ผู้สอบบัญชีมีกระบวนการ

ตัดสินใจรับงานอย่างไร และ (3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจรับงานของผู ้สอบบัญชีมีอะไรซึ่ง 

การสัมภาษณ์กระท�าในเดือนมีนาคม 2561 ถึง 

พฤษภาคม 2561 โดยใช้ระยะเวลาในการสมัภาษณ์

ครั้ งละประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถสรุป

กระบวนการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีใน 

การสัมภาษณ์ผู้สอบัญชีในการตัดสินใจรับงาน 

สอบบัญชีได้ดังนี้

ภาพที่ 1 รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการก�าหนดการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชี

 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถนุายน 2562 

21 

 

 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการสมัภาษณ์เชิงลกึเพ่ือการกําหนดการตดัสนิใจรับงานของผู้สอบบญัชี 

 

ผลการวิจัย 

จากการวิจัยพ บ ว่ากระบ วน การ

ตัดสินใจของผู้ สอบบัญชีต่อปัจจัยการรับ

งานสอบบญัชีผู้สอบบญัชีในประเทศไทยโดย

เรียงลําดบัความสําคญัดงันี ้

1) การรับงานของผู้สอบบัญ ชี 

สามารถแบ่งผู้สอบบญัชีได้เป็น 3 ประเภทคือ 

ผู้ สอบบัญ ชีท่ี รับงานจากสํานักงานบัญ ชี 

ผู้สอบบญัชีท่ีรับจากสํานกังานสอบบญัชี และ

ผู้สอบบญัชีอิสระ ดงัคําให้สมัภาษณ์ตอ่ไปนี ้

 “การรับงานจากสํานกังานบญัชีที่รับ

งานกนัมากไว้ใจได้ ทํางานกนัจนสนิทกนัไป

แล้ว พีร่ับงานจากทีสํ่านกังานบญัชีทีนี่ที้เดียว

ไม่ได้รับงานนอกเลยที่รับมาแทบจะทําไม่ทนั

แลว้คะ” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1.4) 

 “สํานักงานบัญชีจะมีคนช่วยสแกน

งานพีร่ับงานมาจากสํานกังานบญัชีของเพือ่น

มนัมีความคุ้นเคยไว้ไจได้ พี่สบายใจค่อยโค

กบัสํานกังานของเพือ่นพีเ่อง ทําให้พีล่ดความ

วุ่นวาย และความยุ่งยากในการรบังานไดม้าก

ไม่เสียเวลาในการทํางานมาก” (ผูใ้หข้้อมูลคน

ที ่1.1) 

“พี่รับงานมาสํานักงานบัญชีมีการ

ตรวจสอบเช็คความถูกตอ้งมาก่อนแลว้มนัโล่ง

ใจกว่ารับเองมีการสอบทานมาก่อน” (ผู้ให้

ขอ้มูลคนที ่1.2) 

  “พีร่บังานจากสํานกังานบญัชีของรุ่น

นอ้งทีส่นิท” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1.3) 

“สํานกังานสอบบญัชีจะสแกนเอกสารลูกค้า

มาใหพี้ทํ่ากนัมานานไวใ้จไดค้รับ” (ผูใ้ห้ข้อมูล

คนที ่2.4) 

 “พีร่ับงานจากสํานกังานบญัชีก่อนส่ง

เพือ่นพีจ่ะมีการสแกนทกุอย่างก่อนส่งมาให้พี่

ครบั” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2.1) 

 “เรารับงานจากสํานกังานสอบบญัชี

รับงานกันมานานหลายปี” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่

2.2) 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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ผลการวิจัย

 จากการวิจัยพบว่ากระบวนการตัดสินใจ

ของผู้สอบบัญชีต่อปัจจัยการรับงานสอบบัญชีผู้

สอบบัญชีในประเทศไทยโดยเรียงล�าดับความ

ส�าคัญดังนี้

 1)  การรบังานของผู้สอบบญัช ีสามารถ

แบ่งผู้สอบบัญชีได้เป็น 3 ประเภทคือ ผู้สอบบัญชี

ที่รับงานจากส�านักงานบัญชี ผู้สอบบัญชีที่รับจาก

ส�านกังานสอบบญัช ีและผูส้อบบญัชอีสิระ ดังค�าให้

สัมภาษณ์ต่อไปนี้

	 	 “การรบังานจากส�านักงานบญัชท่ีีรบังาน

กันมากไว้ใจได้	 ท�างานกันจนสนิทกันไปแล้ว	 

พ่ีรับงานจากท่ีส�านักงานบัญชีท่ีนี้ทีเดียวไม่ได้รับ

งานนอกเลยท่ีรบัมาแทบจะท�าไม่ทนัแล้วคะ”	(ผูใ้ห้

ข้อมูลคนที่	1.4)

	 	 “ส�านกังานบญัชจีะมคีนช่วยสแกนงาน

พ่ีรับงานมาจากส�านักงานบัญชีของเพ่ือนมันมี

ความคุน้เคยไว้ไจได้	พ่ีสบายใจค่อยโคกับส�านักงาน

ของเพื่อนพี่เอง	ท�าให้พี่ลดความวุ่นวาย	และความ

ยุ่งยากในการรับงานได้มากไม่เสียเวลาในการ

ท�างานมาก” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่	1.1)

	 	 “พ่ีรับงานมาส�านักงานบัญชีมีการ 

ตรวจสอบเช็คความถูกต้องมาก่อนแล้วมันโล่งใจ

กว่ารับเองมีการสอบทานมาก่อน”	 (ผู ้ให้ข้อมูล 

คนที่	1.2)

	 	 “พ่ีรับงานจากส�านักงานบัญชีของรุ่น

น้องที่สนิท”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	1.3)

  “ส�านักงานสอบบญัชจีะสแกนเอกสาร

ลูกค้ามาให้พ่ีท�ากันมานานไว้ใจได้ครบั” (ผูใ้ห้ข้อมลู

คนที่	2.4)

  “พ่ีรับงานจากส�านักงานบัญชีก่อนส่ง

เพือ่นพ่ีจะมกีารสแกนทกุอย่างก่อนส่งมาให้พ่ีครบั”	

(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	2.1)

	 	 “เรารับงานจากส�านักงานสอบบัญช ี

รับงานกันมานานหลายปี” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่	2.2)

	 		 “ส�านักงานสอบบัญชีของเพ่ือนพ่ีสมัย

เรียนจุฬา	รับงานกันมาสิบกว่าปีครับ” (ผู้ให้ข้อมูล

คนที่	2.3)

	 	 “พ่ีเป็นผูส้อบอสิระรับงานเองคะ	มสีามี

ที่เป็นผู้สอบบัญชีคอยช่วยท�าอยู่สองคนค่ะ”	 (ผู้ให้

ข้อมูลคนที่	3.1)

	 	 “พ่ีรับงานเองครับท�าที่บ ้าน	 ลูกค้า 

ส่วนใหญ่เป็นรายเดิมแล้วก็มีเพ่ือนๆแนะน�ามาท�า

กับพ่ี	กิจการเลก็ๆของพ่ีครบั”	(ผูใ้ห้ข้อมลูคนที	่3.2)

	 	 “การรับงานสอบบัญชีรับเองหรือน้อง

อาจเรียกว่าผู้สอบอิสระก็ได้คะ”	 (ผู้ให้ข้อมูลคนที่	

3.4)

	 	 “เมือ่ก่อนพ่ีท�างานสอบประจ�าทีอ่อฟฟิส

แห่งหน่ึงค่ะ	 แต่ออกมารับงานสอบบัญชีเองได	้ 

5	ปีแล้วค่ะ”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	3.3)

 2)  การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการ

ตดัสนิใจรบังานของผูส้อบบญัชใีนประเทศไทย

  โดยการจับคู่ประเด็นท่ีน่าสนใจเทียบ

กันกับผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 12 คน พร้อมพิจารณา

เนือ้หาจากบทสนทนา สามารถอธิบายเป็นขัน้ตอน

โดยอ้างองิจากทฤษฎีการตดัสนิใจเลอืกเชงิอธิบาย

และเชงิระบบต่อการเลอืก โดยมกีระบวนการตดัสนิใจ

ได้แก่ การรับรู้ปัญหาหรือความจ�าเป็นในการรับรู้

ถึงความต้องการของผูส้อบบญัชจีนเกิดการกระตุน้

ความต้องการน้ัน ล�าดบัต่อมาคอืการหาข้อมลูและ
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ประเมนิความเสีย่ง เมือ่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบข้อมลู

ของลูกค้าในเบื้องต้นและการประเมินทางเลือก  

ดังค�าให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้

	 	 “ก่อนการรับงานพ่ีจะประเมินความ

เสี่ยงก่อนเลยครับ”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	2.3)

	 	 “ก่อนอื่นเลยพ่ีจะดูว่ากิจการท่ีพ่ีจะ 

รับงานมีความเสี่ยงหรือไม่”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	2.4)

	 	 “พ่ีจะดูจากความเสีย่งของกิจการลกูค้า

ก่อนเลย”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	1.2)

	 		 “เบื้องต้นจะประเมินจากความเสี่ยง

ก่อนว่ามีระดับความเสี่ยงสูงมากไหม	ถ้าสูงมาก 

พ่ีจะปฏเิสธรบังานเลยคะไม่ควรเสีย่งเพราะมนัเสีย่ง

ต่อการโดนตรวจสอบมาก”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	3.3)	

	 	 “พ่ีจะประเมินความเสี่ยงก ่อนการ

ตัดสินใจรับงานเป็นอันดับแรก”	 (ผู้ให้ข้อมูลคนที่	

3.4)

		 	 “ดูความเสี่ยงของลูกค้าก่อนตัวพ่ีเอง 

จะรับงานมาด้วยว่าระหว่างปีกิจการลูกค้ามีท�า

อะไรบ้างมีการคุยกันค่ะกับตัวเจ้าของและฝ่าย

บัญชีการเงินประมาณนี้คะ”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	3.1)

		 	 “พ่ีประเมินความเสี่ยงถ้าความเสี่ยง

มากพ่ีก็จะปฏิเสธรบังานทนัท	ีมนัเจบ็ตัวหรอือาจจะ

โดนสรรพากรตรวจสอบซึ่งจะยุ่งมากและมีผล 

กระทบต่อตวัผูส้อบเองภายหลงั”	(ผูใ้ห้ข้อมลูคนท่ี	1.1)

	 	 “พ่ีจะประเมินความเสียงก่อนว่าลูกค้า

แต่ละรายมีความเสี่ยงมากหรือไม่	 ถ้ามากก็ไม่รับ	

ถ้าน้อยก็รับ	 หรือปานกลางแล้วลูกค้าแก้ไขตาม 

ที่เราเสนอแนะไปปรับปรุงแล้วดีขึ้นพ่ีก็โอเคนะ 

ก็รับงานคะ”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	1.3)

	 	 “พ่ีประเมินความเสี่ยงถ้าความเสี่ยง

มากพ่ีก็จะปฏิเสธรบังานทนัท	ีมนัเจบ็ตัวหรอือาจจะ

โดนสรรพากรตรวจสอบและมีผลกระทบต่อตัว 

ผู้สอบบัญชีภายหลัง”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	1.4)

	 	 “พ่ีจะมกีารประเมนิความเสีย่งก่อนการ

รับงาน	หากลูกค้าที่จะจ้างพ่ีตรวจสอบบัญชีแต่มี

ความเสีย่งสงูพ่ีจะปฏเิสธการรบังานเพราะเสีย่งต่อ

การโดนตรวจสอบมาก”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	2.1)

	 	 “เริม่ต้นพ่ีจะประเมนิความเสีย่งในการ

รบังานสอนก่อนว่ากิจการลกูค้ามคีวามเสีย่งหรอืไม่	

ถ้ามีความเสี่ยงสูงมากพ่ีก็จะปฏิเสธเลยแต่ถ้ามี

ความเสี่ยงไม่มากและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้

และลกูค้าให้ความร่วมมอืกับส�านักงานสอบของพ่ีๆ

อาจจะรับงานคะดูเป็นรายกรณีไปนะไม่มีความ

เสี่ยงยังไงต้องรับอยู่แล้วค่ะ”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	2.2)	

	 	 “ก็ดคูวามเสีย่งประเมนิดวู่าเป็นช่วงน้ัน

เป็นอย่างไรซึง่หากมลีกูค้าความเส่ียงสงูก็จะปฏเิสธ

การรับงานโดยส่วนใหญ่ธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงสูงคือ

ธุรกิจการก่อสร้างอาคารใหญ่ๆ	และความเสีย่งทาง

ด้านหลักฐานการตรวจสอบ”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	3.2)

 3)  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสนิใจรบังาน

ของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย พบว่าจาก 

บทสนทนาของผู ้ให้ข ้อมูลใช้หลักการก�าหนด

กระบวนการตดัสนิใจรบังานของผูส้อบบญัชแีต่ละ

ประเภทมีปัจจัยในการที่รับงานสอบบัญชีแตกตา่ง

กันกันโดยให้ผู้ให้ข้อมูลตอบปัจจัยในการรับงาน 

อย่างน้อย 3 ปัจจัย ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

  3.1 ผู้สอบบัญชีที่รับงานส�านักงาน

บญัช ีได้แก่ ความเสีย่งในการรบังานสอบบญัชี 

ลักษณะส�านักงานบัญชี และปริมาณงาน ดังค�า

ให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้

    “ปัจจัยในการรับงานแรกต้อง

ประเมินความเส่ียงก่อน	 ต่อมาดูจากระดับของ
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ส�านักงานบัญชีคะน้อง	 และความสามารถในการ

ท�าก�าไร	ดูได้จากงบการเงินเลยคะมีก�าไรมากหรือ

น้อย”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	1.1)

	 	 “อันดับแรกการประเมินความเสี่ยง	

อนัดบัสองความสามารถในการท�าก�าไรของกิจการ

ลูกค้าหรือปริมาณงานน้อย	และอันดับสามขนาด

ของส�านักงานบัญชีก็มีผลต่อการตัดสินใจรับงาน”	

(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	1.3)

	 	 “ปัจจัยแรกดูความเสี่ยงก่อนเลยว่า 

มากไหมส่วนใหญ่ความเสีย่งมากก็ไม่รบังานอยู่ใคร

จะเอาตัวเองไปเส่ียง...ปัจจัยที่สองพ่ีดูจากระดับ

ของส�านักงานบัญชีเล็กลางใหญ่....ปัจจัยสุดท้าย 

พ่ีดูจากกิจการมเีอกสารเยอะมัย้	ขาดทุนพ่ีก็ปฏิเสธ

งานทนัทใีนหลกัการมนัผดิจรรยาบรรณผูส้อบบญัชี

มากนะ”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	1.4)

  “ขนาดของธุรกิจลกูค้าเลก็ใหญ่ต่อมต่ีอ

การรับงานนะครับ...	ความสามารถในการท�าก�าไร

มีก�าไรหรือขาดทุน	แต่มันผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

ในอาชพีเรานะ	จรงิๆแล้ว...	ความเสีย่งด้วย...ขนาด

ของส�านักงานบัญชีที่พ่ีรับงานเป็นยังไง	ปริมาณ

งานและความยากก็มีส ่วนต่อการคิดค่าสอบ 

เพ่ิมเติมครับ	 และก่อนการรับงานทุกครั้งพ่ีจะดู

ความเสี่ยงในการรับงานด้วยและก็ปริมาณงาน”	 

(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	1.2)

  3.2  ผู้สอบบัญชีที่รับงานส�านักงาน

สอบบญัช ีได้แก่ การประเมินความเสีย่ง ลกัษณะ

ทีมงาน และปริมาณงานเอกสาร โดยม ี

รายละเอียดดังนี้

	 	 	 	 “อนัดบัแรกพ่ีจะประเมนิความเสีย่ง	

อันดับสองพ่ีดูจากงบการเงินมีการเปลี่ยนแปลง

ทางการเงนิหรอืการเปลีย่นแปลงธุรกรรมของธุรกิจ

ลูกค้ามีงานเยอะมั้ย	ความรู้ประสบการณของทีม	

เวลาในการตรวจสอบว่าจะเสร็จทันไหม”	 (ผู้ให้

ข้อมูลคนที่	2.1)

	 	 	 	 “ประเมินความเสี่ยงก ่อนเลย	 

การเปลี่ยนทางการเงินต่องวดบัญชีลูกค้า	 ระยะ

เวลาจะเสร็จทันไหมมันจะลิ้งค์กับปริมาณงาน 

ทีมงานพร้อมหรือเปล่า	 ความยากง่ายของกิจการ

ลูกค้าด้วยนะค่ะ”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	2.2)

	 	 	 	 “ประเมินความเสี่ยงของกิจการ

ลูกค้า	 การท�าธุรกรรมทางการเงินของลูกค้ามีการ

เปลีย่นแปลงในระยะเวลานั้นอย่างไร	 และก็ระยะ

เวลาว่าเสร็จทนัตามก�าหนดไหมต้องดจูากปริมาณ

งาน	และลูกน้องที่ช่วยงาน”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	2.3)

	 	 	 	 “พ่ีประเมินความเส่ียงก่อนเลย

ครบัแล้ว	ต่อมาพูดจากเวลาในการตรวจสอบจะเสรจ็

ทันลูกค้าก�าหนดหรือเปล่า	 งานมากน้อยทีมงาน 

พอมั้ย	 ดูจากปริมาณเอกสาร	 ซึ่งมันก็จะส่งผลต่อ

การก�าหนดราคา	อนัสุดท้ายพ่ีดจูากผลประกอบการ

ลูกค้ามกี�าไรหรือขาดทุนครับ”	(ผู้ให้ข้อมลูคนที	่2.4)

  3.3  ผู้สอบบัญชีอิสระ ได้แก่ ระดับ

ความเสี่ยง ลักษณะธุรกิจ และปริมาณงาน  

โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 	 	 “ระดับความเสี่ยงจะว่ามีระดับ 

ที่สูงมากหรือเปล่า...	 ระดับความเส่ียงปานกลาง

และต�่า	 ประเภทของธุรกิจลูกคะว่าตัวพ่ีเองม ี

ความถนัดมากหรือน้อย...และปัจจัยสุดท้ายพี่ดูว่า

ปรมิาณงานว่าก�าลงัคนในการตรวจสอบบญัชต้ีอง

เสรจ็ให้ทันตามลกูค้าก�าหนด”	(ผูใ้ห้ข้อมลูคนท่ี	3.1)

	 	 	 	 “การประเมินความเสี่ยงก่อนการ 

รับงานว่าอยู่ในระดับท่ีรับงานได้หรือไม่	 ประเภท

ของธุรกิจค้าว่ามีความถนัดและยากหรือง่าย...

จ�านวนลกูน้องก็มส่ีวนนะคะ	เอกสารปรมิาณบลิใน

การตรวจด้วย”	(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	3.2)
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	 	 	 	 “พ่ีๆดูจากประเภทของธุรกิจลกูค้า

ว่าพ่ีมคีวามถนัดมัย้	ต่อมาพ่ีดจูากระดบัความเสีย่ง

คะและสุดท้ายคือปริมาณงานมากหรือเปล่าส่งผล

ต่อระยะเวลาต้องเสร็จให้ทันก�าหนด”	 (ผู้ให้ข้อมูล

คนที่	3.4)

	 		 	 	 “ปัจจัยแรกคือการประเมินความ

เสี่ยงก่อนการรับงานว่าอยู่ในระดับที่พ่ีรับได้หรือ

เปล่า	 หากลูกค้ามีความเสี่ยงสูงพ่ีก็จะปฏิเสธการ 

รับงาน	ปัจจัยด้านเอกสารงบการเงินหรือธุรกรรม

ทางการเงินและก�าลังคนในการท�างานด้วยครับ”	 

(ผู้ให้ข้อมูลคนที่	3.3)

สรุปผลการวิจัย

 1)  การตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญช ี

ในประเทศไทย สามารถแบ่งผู ้สอบบัญชีได ้  

3 ประเภทคือ ผู้สอบบัญชีที่รับงานจากส�านักงาน

บัญชี ผู ้สอบบัญชีที่รับจากส�านักงานสอบบัญชี  

และผูส้อบบญัชอีสิระ ท้ังนีก้ารตัดสนิใจรบังานสอบ

บัญชี มุมมองความคิดเห็น กระบวนการตัดสินใจ

การรบังานของผูส้อบบญัช ีและปัจจยัในการตัดสนิ

ใจรับงานสอบบัญชี แต่ในทางปฏิบัติก่อนการ

ตัดสินใจรับงานสอบบัญชีของผู ้สอบบัญชีนั้น  

ผู ้สอบบัญชี มีการวางแผนรับงานสอบบัญชี 

กระบวนการตัดสินใจการรับงานของผู้สอบบัญชีที่

คล้ายคลึงกันตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส  

210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” และ 

ข้อบงัคบัสภาวิชาชพีบญัช ี(ฉบบัที ่19) เรือ่ง จรรยา

บรรณวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 

 2)  กระบวนการตัดสนิใจรบังานของผูส้อบ

บัญชีในประเทศไทย สามารถอธิบายเป็นข้ันตอน

โดยอ้างองิจากทฤษฎีการตดัสนิใจเลอืกเชงิอธิบาย

และเชงิระบบต่อการเลอืก โดยมกีระบวนการตดัสนิใจ

ได้แก่ การรับรู้ปัญหาหรือความจ�าเป็นในการรับรู้

ถึงความต้องการของผูส้อบบญัชจีนเกิดการกระตุน้

ความต้องการน้ัน ล�าดบัต่อมาคอืการหาข้อมลูและ

ประเมนิความเสีย่ง เมือ่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบข้อมูล

ของลูกค้าในเบื้องต้นและการประเมินทางเลือก 

 3) ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ 

รับงานของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย ผู้วิจัยสรุป

ปัจจัยในการตัดสินใจรับงานของผู ้สอบบัญชี  

อย่างน้อย 3 ปัจจัย มีปัจจัยในการตัดสินใจรับงาน

สอบบัญชี พบว่า 1) ผู ้สอบบัญชีท่ีรับงาน

ส�านักงานบัญชี ปัจจัยด้านความเสี่ยงในการรับ

งานสอบบัญชี ลักษณะส�านักงานบัญชี และปัจจัย

ด ้านปริมาณงาน 2) ผู ้สอบบัญชีที่รับงาน

ส�านักงานสอบบัญชี ปัจจัยด้านความเสี่ยงใน 

การรับงานสอบบัญชี ปัจจัยลักษณะทีมงาน และ

ปัจจัยด้านปริมาณงาน และ 3) ผู้สอบบัญชีอิสระ 

ปัจจัยด้านความเส่ียงในการรับงานสอบบัญช ี

ปัจจัยลักษณะธุรกิจและปัจจัยด้านปริมาณงาน  

ซึ่งสอดคล้องกับ (Wirode Laohathaweechoke 

2004) และทฤษฎีการตดัสนิใจเลอืกเชงิอธิบายและ

เชิงระบบต่อการเลือกอย่างมีเหตุมีผลในการวิจัย 

ในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ

 1.  การวิ จั ย ในค ร้ั ง น้ี เป ็นการศึกษา

กระบวนการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีใน

ประเทศไทย เพ่ือค้นหาปัจจยัทีส่�าคญัต่อการตดัสนิ

ใจรับงานของผู้สอบบัญชี เพ่ือน�าไปใช้ในการวิจัย

การก�าหนดราคาและความเต็มใจรับค่าสอบบัญชี

ของผูส้อบบญัชใีนประเทศไทย ตามปัจจยัท่ีตดัสนิใจ



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
21

รับงานของผู้สอบบัญชีแต่ละประเภทว่าสามารถ 

รับก�าหนดราคาและยอมรับค่าสอบบัญชี ณ ระดับ

ราคาเท่าไรตามปัจจยัของผูส้อบบญัชแีต่ละประเภท

 2. การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชงิสมัภาษณ์ 

โดยวิเคราะห์เน้ือหาจากบทสนทนา และการเสวนา

กลุ่ม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางใน

การวิจยัเชงิปรมิาณถึงปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสนิใจ

รบังานของผูส้อบบญัชใีนประเทศไทยผูวิ้จยัหวังว่า

งานวิจัยฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง

ปฏิบัติให้เก่ียวผู้ที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น ผู้สอบบัญชี  

นักบัญชี ผู้จัดท�าบัญชี นักวิชาการ เจ้าของกิจการ 

รวมท้ังสภาวิชาชพีบญัช ีได้น�าไปใช้ในหลากหลาย

มิติต่อไป

 3. การวิจัยในครั้งนี้ผู ้ วิจัยตีความและ

วิเคราะห์ส ่วนใหญ่การรับงานผู ้สอบบัญชีจะ

วิเคราะห์ความเสีย่ง รวมท้ังปัจจยัต่าง ๆ  ทีส่่งผลต่อ

การตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ประเภท 

เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้สอบบัญชีและผู้เก่ียวข้อง 

ในการก�าหนดราคาค่าสอบบัญชีและยอมรับค่า

สอบบัญชีในงานวิจัยฉบับต่อไป
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บทคัดย่อ

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือท�าการประเมินศักยภาพด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์  

ในอ�าเภอเมอืงจงัหวัดพระนครศรอียธุยา โดยใช้ระเบยีบวิธีวจิยัแบบผสมผสาน ใช้เครือ่งมอืเป็นแบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์ โดยท�าการสอบถามข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย 3 กลุ ่มได้แก่  

นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในชุมชน และผู้น�าชุมชน ในพ้ืนที่อ�าเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จ�านวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง 

 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 30-35 ปี เพศหญิงมากกว่าเพศชาย  

ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่กลับมาท่องเท่ียวซ�้ามากกว่า 1 คร้ัง ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยว  

1 วัน โดยวัตถุประสงค์หลักในการมาท่องเที่ยวคือมาท�าบุญไหว้พระ เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 

องค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวอันจะน�ามาสู่การท่องเที่ยวซ�้า  

พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอในการจัดการองค์ประกอบด้านโลจิสติกส์โดยรวมอยู่ในระดับดี ส่วนกลุ่ม 

ผู้ประกอบการในชุมชนและผู้น�าในชุมชนในพื้นที่อ�าเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความพึงพอใจใน

ภาพรวมระดับดีต่อองค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.30 โดยมีข้อเสนอแนะใน 

ได้แก่ ควรมีเครื่องมือในการสนับสนุนให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายข้ึน

โดยอ�านวยความสะดวก ปลอดภัยและควรมีการรวมกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่งเสริมความรู้

ด้านโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว และมีหน่วยงานที่ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบด้านน้ีโดยตรง  
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เพ่ือบริหารจัดการองค์ประกอบด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีอ�าเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ให้มีความยั่งยืนต่อไป

ค�าส�าคัญ: โลจิสติกส์ส�าหรับการท่องเที่ยว, 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�า

 ในปัจจบุนัอตุสาหกรรมท่องเทีย่วได้กลาย

มาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อ 

ระบบเศรษฐกจิของโลกไปแล้ว เป็นทีย่อมรบักันว่า

เกือบจะทกุประเทศในโลกน้ี อตุสาหกรรม ท่องเท่ียว

ได้เจริญเติบโตจนกลายมาเป็นสินค้าหลักในระบบ

การค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว และ ในหลาย

ประเทศอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรม 
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ที่มีความส�าคัญอยู่ในระดับที่ 1-3 ของ 10 อันดับ

แรกในอุตสาหกรรมส�าคัญของประเทศนั้นๆ  

อีกด้วย ข้อเท็จจริงดังกล่าวน้ี สอดคล้องกับความ 

เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย ซึ่งใน

รอบทศวรรษท่ีผ่านมา รายได้จากอุตสาหกรรม  

ท่องเที่ยวอยู่ในล�าดับ 1 หรือ 2 มาโดยตลอด เมื่อ

เปรียบเทียบกับรายได้จากการส่งสินค้าออกอ่ืนๆ 

(Phromkaewtor,2010) การท่องเท่ียวถือเป็นกลไก

ในขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�าคัญของไทยในช่วง  

3-4 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2016 ไทยมีรายรับจาก 

นักท่องเที่ยวต่างชาติเป ็นจ�านวนสูงถึง 1.76  

ล้านล้านบาท (หรอืคิดเป็นสดัส่วน 12% ของ GDP) 

นบัว่าเป็นปัจจยัหนุนทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญในภาวะ

ทีก่ารส่งออกและการลงทนุภาคเอกชนยงัคงซบเซา

 โดยจังหวัดหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น

หนึ่งในจังหวัดของเขตพัฒนาการท่องเท่ียววิถีชีวิต

ลุม่แม่น�า้เจ้าพระยาตอนกลาง ซึง่เป็นอดตีราชธานี

ของไทยนานกว่า 400 ปี นับเป็นราชธานีที่มีอายุ

ยาวนานท่ีสดุในประวัตศิาสตร์ของชาตไิทย ซึง่มไิด้

เป็นเพียงช่วงแห่งความเจรญิสงูสดุของชนชาติไทย

เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสรรค์อารยธรรมของ 

หมู่มวลมนุษยชาติ ซึ่งเป็นท่ีประจักษ์แก่นานา

อารยประเทศอีกด้วยในปัจจุบันน้ียังมีร่องรอย 

หลักฐานซึ่งแสดงอัจฉริยภาพ และความสามารถ

อันย่ิงใหญ่ของบรรพบุรุษแห่งราชอาณาจักร 

ผู้อุทิศส่วนตนสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองทาง

ศลิปวัฒนธรรม และความมัง่ค่ังไว้ให้แก่ผนืแผ่นดิน

ไทย หรือแม้แต่ชาวโลกทั้งมวล เป็นดินแดนท่ีมี

ความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ 

โดดเด ่นท้ังด ้านกายภาพประวัติศาสตร ์และ

อารยธรรม มีโบราณสถานที่ยังคงเหลืออยู่เป็น

เครื่องบ่งชี้ถึงความรุ่งเรืองในอดีต องค์การศึกษา 

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

(United Nations Educational Scientific  

and Culture Organization : UNESCO) โดย 

คณะกรรมการมรดกโลกได้มมีตริบันครประวัตศิาสตร์ 

พระนครศรอียุธยา ซึง่มอีาณาเขตครอบคลมุอทุยาน

ประวัตศิาสตร์พระนครศรอียุธยา และเป็นพ้ืนทีท่ี่ได้

รับการจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์มาตั้งแต ่

ปี พ.ศ. 2519 ไว้ในบัญชีมรดกโลกเมื่อวันท่ี 13 

ธันวาคม 2534 ณ กรุงคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย  

เป็นผลให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่ีม ี

นักท่องเที่ยว ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ให้ความสนใจเข้ามาเย่ียมชมตลอดท้ังปี สถานที่

ท่องเที่ยวที่ส�าคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ได้แก่ บริเวณเกาะเมืองและพ้ืนท่ีโดยรอบเขต

อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ พระราชวังหลวง 

หรือพระราชวังโบราณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

เจ ้าสามพระยา วัดพระศรีสรรเพชญ์ วิหาร 

พระมงคลบพิตร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดไชยวัฒนา

ราม วัดพนัญเชิงวรวิหาร ป้อมเพชร หมู่บ้านญี่ปุ่น 

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา อนุสรณ์สถาน 

แห่งความจงรกัภักด ี(ทุง่หนัตรา) เป็นต้น ในบริเวณ

อ�าเภอบางปะอิน และอ�าเภอบางไทย เช ่น 

พระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ  

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร บริเวณอ�าเภอนครหลวง 

อ�าเภอท่าเรือ เช่น ประสาทนครหลวง วัดสะตือ 

ทีม่พีระพุทธรปูปางไสยาสน์ (นอน) ท่ียาวท่ีสดุ และ

ศิลปหัตถกรรมท้องถ่ิน เช่น มีดอรัญญิก เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวท่ีส�าคัญ บริหาร

โดยเอกชน ได้แก่ ปางช้างแลเพนียด พิพิธภัณฑ์

ล้านของเล่น ในเขตอ�าเภอพระนครศรีอยุธยา  

ตลาดน�้าท่ีขึ้นชื่อ ได้แก่ ตลาดน�้าวัดคลองสระบัว 

ตลาดน�า้วดัท่าการ้อง และตลาดน�า้อโยธยา ในเขต
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อ�าเภอพระนครศรอียุธยา รวมท้ังการท่องเท่ียวแบบ 

Night Tour ล่องเรือชมแสงสว่างยามค�่าคืนกับ

บรรยากาศริมแม่น�้าเจ้าพระยา รอบเกาะเมือง  

ผ่านสถานทีส่�าคญั วัด โบราณสถานทีป่ระดบัไฟไว้

อย่างงดงาม และชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ 

ชาวบ้านริมน�้า ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี

วิสยัทัศน์ (Vision) อยุธยาเมอืงมรดกโลก เป็นแหล่ง

เรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุนโดยมีจุดเน้นทาง

ยุทธศาสตร์ (Positioning) “เป็นแหล่งท่องเท่ียวและ

เรียนรู้เมืองมรดกโลก บริหารจัดการ เมืองให้น่าอยู่ 

ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการผลิต  

การค้าและบริการที่ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ และ

เมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

 โดยความหลากหลายทางอารยธรรมและ

สถานที่ท่องเท่ียวท�าให้การท่องเที่ยวเป็นระบบ 

ที่มีความซับซ้อนสูง (Piboonrungroj, 2012) การ

บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ประสบความส�าเร็จ

จึงจ�าเป็นต้อง เข้าใจระบบของห่วงโซ่อุปทานของ

การท่องเที่ยวเสียก่อน (Véronneau & Roy 2009) 

เพ่ือให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างย่ังยืน 

(Font,2008) โดยผ่านการประสานงานเชือ่มโยงของ

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน 

(Lemmetyinen, 2010) โดยการพัฒนาการท่องเทีย่ว

ดังกล่าวน้ันย่อมจะส่งผลถึงการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจได้ เป็นอย่างด ี(Spasic,2012) จากความ

ซบัซ้อนของการท่องเทีย่วนัน้เองท�าให้กรอบแนวคิด

ของห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวมีความซับซ้อนไป

ด้วยเช่นกัน การจัดการระบบ โลจิสติกส์ที่ดีนั้น 

ส่งผลให้นักทองเทีย่วเกิดความประทบัใจ อันจะเกิด

การกลับมาท่องเที่ยวซ�้า ท�าให้เกิดการสร้างรายได้

จากการท ่องเ ท่ียว โดยจากผลการวิจัยของ 

(Kannika,2019) พบว่า ปัญหาด้านการท่องเที่ยว

ของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่เรื่องแหล่งท่องเที่ยว  

หากแต่อยู่ทีก่ารจดัการห่วงโซ่อปุทานของการท่องเทีย่ว 

(Tourism Supply Chain) ซึง่ก็คือ การจดัการข้ันตอน

ต่าง ๆ ในการบริการท่ีต้องต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ให้มี

ประสทิธิภาพ ทัง้ในด้านเวลา ต้นทุน และเกดิความ

พึงพอใจสูงสุด ซึ่งผลการศึกษาชี้ชัดว่าการจัดการ

การท่องเที่ยวจ�าเป็นต้องกระท�าเป็นองค์รวม โดย

อาจมกีารบรูณาการกลุม่วสิาหกิจ (Cluster) ซึง่การ

บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอาจหมายรวมถึงการ 

จัดการโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีบริบท 

แตกต่างจากการจดัการโลจสิตกิส์ของอตุสาหกรรม

อื่น ๆ และในประเทศไทย ยังมีการศึกษาค้นคว้า

วิจัยในด้านนี้น้อยมาก โดยเฉพาะหากได้มีการ

ศึกษาในพ้ืนที่ที่มีบริบทของพ้ืนที่ท่ีต่างกัน ผลลัพธ์

ที่ได้น่าจะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวให้ดีขึ้นได้ โดยงานวิจัยต่อเน่ืองของ 

Piboonrungroj and Disney (2012) ได้ท�าการ

ศึกษาถึงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวในประเทศไทย  

พบว่าการร่วมมือกันของวิสาหกิจต่างๆ ในโซ่

อปุทานการท่องเท่ียว (ได้แก่ โรงแรม ซพัพลายเออร์ 

และ บริษัททัวร์) เช่น การแบ่งปันข้อมูล การตั้งทีม

ท�างานร่วมกัน ตลอดจนการร่วมลงทุนระหว่างกัน

ทัง้ในด้านการพัฒนาบคุลากรและการลงทนุในด้าน

เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ น้ัน จะช่วยให้

วิสาหกิจเหล่าน้ันมผีลการด�าเนินงานท่ีมปีระสทิธิภาพ

และประสทิธิผลมากขึน้ทัง้ ด้านการเงนิ Aeknaree 

Toomphol. (2016). และโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้าน

โลจิสติกส์ ตลอดจนท�าให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวมี

ความพึงพอใจต่อบรกิารการท่องเทีย่วของวิสาหกิจ

มากข้ึน ส�าหรับกลไกท่ีท�าให้การท�างานร่วมกันของ

วิสาหกิจเหล่าน้ันท�าให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

Piboonrungroj and Disney (2012) ได้ศึกษาพบ
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ว่าการสร้างความร่วมมือกัน ภาพในโซ่อุปทานการ

ท่องเที่ยวเดียวกันนั้นจะสามารถท�าให้ วิสาหกิจ 

ลดต้นทุนการด�าเนินการ (Transaction cost)  

ลงได้อันจะส่งผลให้วิสาหกิจเองมีศักยภาพในการ

แข่งขันเพิ่มขึ้น

 จากการขยายตัวของการท่องเท่ียว ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ปัจจุบันมี การขยายตัว

เพ่ิมขึ้น ถ้าไม่มีการวางแผนระบบการจัดการ 

โลจิสติกส์ที่ดีน้ันอาจส่งผลกระทบ ต่อสถานท่ี 

ท่องเทีย่วทีม่อีายเุก่าแก่ เช่นในด้านของการคมนาคม

ขนส่ง พบว่าการเดนิทางในบรเิวณพ้ืนทีท่ี่เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ยังขาด

ความเชื่อมโยงกันอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ยังมรีาคาทีส่งูกว่า มาตรฐาน และในปัจจบุนัยังไม่มี

การจัดระบบรถขนส่งสาธารณะเพ่ือรองรับการ 

ท่องเท่ียว มีเพียงรถตู้และรถสองแถวประจ�าทาง 

ที่มีเส้นทางรอบเกาะพระนครศรีอยุธยา อีกทั้ง

ภายในเกาะพระนครศรีอยุธยาบางเส ้นทาง 

ยังขาดข้อความป้ายจราจรแจ้งเส้นทาง ไม่มีป้าย

สัญลกัษณ์แสดงจดุจอดรถทีช่ดัเจนชดัเจนระหว่าง

เส้นทางและปลายทางในแต่ละจุดและไม่มีจุด

รองรับนักท่องเที่ยวที่เป็นทางการ

 โดยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีนั้น 

ควรค�านึงถึงศักยภาพในการรองรับของพ้ืนที่และ

ศักยภาพของระบบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวใน 

สถานท่ีท่องเที่ยวแต่ละแห่งจึงจะก่อให้เกิดการ

พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังน้ัน 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�าการศึกษาการจัดการ

โลจิสติกส์ส�าหรับการท่องเที่ยวในอ�าเภอเมือง

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการจัดการ

โลจิสติกส์ส�าหรับการท่องเที่ยวในอ�าเภอเมือง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 2. เ พ่ือประเมินศักยภาพการจัดการ 

โลจิสติกส์ส�าหรับการท่องเที่ยวในอ�าเภอเมือง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ

จัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยวในอ�าเภอเมือง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เพ่ือให้ทราบถึงสภาพทัว่ไปของการจดั

การโลจิสติกส์ส�าหรับการท่องเท่ียวในอ�าเภอเมือง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 2. เพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพการจัดการ 

โลจิสติกส์ส�าหรับการท่องเที่ยวในอ�าเภอเมือง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 3. เ พ่ื อ ให ้ทราบ ถึงแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยวใน

อ�าเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถ

น�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ  

โลจิสติกส์ส�าหรับการท่องเที่ยวในอ�าเภอเมือง

จังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้ในอนาคต
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

ขอบเขตการวิจัย

 ขอบเขตด้านพื้นที่

 พ้ืนท่ีในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แหล่งท่อง

เที่ยวที่ได้รับความนิยม บริเวณอ�าเภอเมือง จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา

ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ศึกษาสภาพทั่วไปด้านการจัดการ โลจิสติ

กส์การท่องเที่ยวเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการ

จัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยวในอ�าเภอเมือง

จังหวดัพระนครศรอียธุยา ใน 8 องค์ประกอบได้แก่ 

กรอบแนวคดิการวจิัย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิ 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบโลจสิตกิส์การท่องเที่ยว 

• ด้านสถานท่ี,  

• ด้านบคุลากร,  

• ด้านสิง่ดงึดดูใจ,  

• ด้านการกลบัมาเท่ียวซํา้,  

• ด้านการให้บริการ,  

• ด้านการไหลทางการเงิน,  

• ด้านการไหลทางกายภาพ  

• ด้านการไหลของสารสนเทศ 

ศกัยภาพการจดัการโลจิสตกิส์ 

สําหรับการทอ่งเท่ียว 

แนวทางในการพฒันาการจดัการ 

โลจิสตกิส์เพ่ือการทอ่งเท่ียวในอําเภอ

เมืองจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
• นกัทอ่งเท่ียว   
• ผู้ประกอบการในชมุชน   
• ผู้ นําชมุชน 
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ด้านสถานที่, ด้านบุคลากร, ด้านสิ่งดึงดูดใจ, ด้าน

การกลับมาเท่ียวซ�้า, ด้านการให้บริการ, ด้านการ

ไหลทางการเงิน, ด้านการไหลทางกายภาพ และ

ด้านการไหลของสารสนเทศ

การด�าเนินงานวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจ 

(Survey Research) และการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยการใช้ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์จาก

กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ไม่ทราบจ�านวนแน่นอน

จ�านวน 3 กลุ่ม ได้แก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ

ในชุมชน และผู ้น�าชุมชนในพ้ืนที่อ�าเภอเมือง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มตัวอย่างในการ

วิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่

 1.  นักท่องเที่ยว ได้แก่นักท่องเท่ียวที่เข้า

มาท ่อง เ ท่ียวใน พ้ืน ท่ีอ� า เภอ เมื อง  จั งห วัด

พระนครศรอียธุยา โดยใช้วธีิการสุม่ตวัอย่างโดยไม่

ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 

sampling) จ�านวนกลุม่ตัวอย่างทัง้สิน้ 400 ตัวอย่าง 

ตามทฤษฎีของทาโร่ยามาเน่

 2.  ผูป้ระกอบการในชมุชน พ้ืนท่ีอ�าเภอเมอืง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�านวน 50 ตัวอย่าง  

โดยใช้วธีิการสุม่ตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น 

(Non – Probability Sampling) ด้วยวิธีการ 

สุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random 

Sampling)

 3.  ผู้น�าชุมชนในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จ�านวน 20 ตัวอย่างโดยใช ้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น  

(Non - Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุม่ตัวอย่าง

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ใช้เครือ่งมอืในการวิจยัโดยใช้แบบสอบถาม 

และแบบสัมภาษณ์ ดังนี้

 1.  ชุดที่  1 เป็นแบบสอบถามส�าหรับ 

นักท่องเที่ยว โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยว

ที่เข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ�าเภอเมือง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยในแบบสอบถามประกอบ

ด้วยข้อค�าถามท่ีเก่ียวข้องกับข้อมลูทัว่ไป พฤติกรรม

การท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 

ต ่อองค์ประกอบของระบบโลจิสติกส ์ส�าหรับ 

การท่องเทีย่ว และข้อคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะต่างๆ

 2.  ชุดท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

ส�าหรับผู ้ประกอบการในชุมชนและผู ้น�าชุมชน 

ที่พ� านักอาศัยใน พ้ืนที่ อ� า เภอเมือง  จั งห วัด

พระนครศรีอยุธยา โดยมีประเด็นการสัมภาษณ ์

ทีเ่ก่ียวข้องกับ ด้านข้อมลูทัว่ไป ความพร้อมแนวทาง

การพัฒนาองค์ประกอบของระบบโลจสิตกิส์ส�าหรับ

การท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยในคร้ังนี้แบ่งเป ็น 4 ตอน  

ได้แก่ ด้านข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียว ด้าน

พฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านความพึงพอใจ และ

แนวทางในการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือ 

การท่องเที่ยวโดยผลของการวิจัยพบว่า 

 1.  ด้านข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว

  จากผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยว 

ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มช่ีวงอายุ

เฉลีย่ 30-35 ปีสถานภาพโสด อาชพีพนักงานบริษทั 

รายได้ต่อเดือน 15,000 ถึง 20,000 บาท การศกึษา

ระดับปริญญาตรี โดยมีภูมิล�าเนาอยู่ในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล
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 2.  ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว

  จากผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียว 

ส่วนใหญ่กลับมาท่องเท่ียวซ�้ามากกว่า 1 ครั้ง  

ใช ้เวลาท่องเท่ียว 1วัน ได ้รับข ้อมูลข ่าวสาร 

การท่องเที่ยวด้วยตนเอง เดินทางโดยใช้รถยนต์ 

ส่วนตัว วางแผน ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้ง

น้อยกว่า 3,000 บาท โดยวัตถุประสงค์หลักของ 

การเดนิทางท่องเทีย่วคือท�าบญุ ไหว้พระ โดยปัจจยั

หลักที่เลือกเดินทางมาท่องเท่ียวเน่ืองจากเดินทาง

สะดวก ใช้เวลาเดินทางไม่นานโดยปัญหาที่พบคือ

ไม่มีป้ายบอกทางท่ีชัดเจน โดยส่วนใหญ่มีความ

ประสงค์จะกลับมาเที่ยวซ�้า

 3.  ด้านความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 

ต่อองค์ประกอบของระบบโลจิสติกส์ส�าหรับการ 

ท่องเทีย่ว

  จากผลการวิจยัพบว่าด้านความพึงพอใจ

ของนกัท่องเทีย่วต่อองค์ประกอบของระบบโลจสิตกิส์

ส�าหรับการท่องเที่ยว ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้

ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อ 

องค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยว

องค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
ผลการประเมิน

S.D. แปลผล

ด้านสถานที่ 3.61 0.24 มาก

ด้านบุคลากร 2.90 0.65 ปานกลาง

ด้านสิ่งดึงดูดใจ 2.84 0.71 ปานกลาง

ด้านการกลับมาเที่ยวซ้�า 3.82 0.33 มาก

ด้านการให้บริการ 2.94 0.83 ปานกลาง

ด้านการไหลทางการเงิน 3.15 0.66 มาก

ด้านการไหลทางกายภาพ 353 0.41 มาก

ด้านการไหลของสารสนเทศ 362 0.31 มาก

สรุปภาพรวม 330 0.43 ดี

x
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อภิปรายผล

 ส�าหรบัศกัยภาพการจดัการจดัการโลจสิตกิส์

การท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ�าเภอเมืองในปัจจุบัน  

จากมุมมองกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มพบว่า

 กลุ่มนักท่องเท่ียว ถือว่าเป็นกลุ่มที่ควร 

ให้ความส�าคัญมากท่ีสุดเนื่องจากเป็นผู้รับบริการ 

โดยควรพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส ์

เพ่ือท�าให้นักท่องเทีย่วประทบัใจจนเกิดการกระตุน้ 

ให้เดินทางกลับมาท่องเท่ียวซ�้า ซึ่งสอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาพ้ืนทีท่่องเท่ียวจงัหวัดพระนครศรอียุธยา 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ท่ีได้เล็งเห็นความ

ส�าคญัในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยการบรูณาการ

ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

และเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน

การท่องเท่ียวตามนโยบายของรฐับาล โดยวางแผน

การพัฒนาระบบโลจสิตกิส์เพ่ือเชือ่มโยงการท่องเท่ียว

อาท ิเช่น วางแผนการบรหิารจดัการระบบคมนาคม

ขนส่ง รองรบัการเชือ่มโยงรถไฟฟ้าความเรว็สงูท่ีจะ

พร้อมใช้ในปี 2564 โดยมองถึงเรื่องของปริมาณ

ของผู ้ใช ้งาน การหลีกเลี่ยงปัญหารถติดและ 

การเชื่อมโยงการท่องเท่ียว ทั้งทางบกและทางน�้า

การที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสถานีไฟฟ้า

ความเร็วสูง จะท�าให้กลายเป็นศูนย์กลางของการ

คมนาคมขนส่ง ประชาชนในจงัหวัดฯและพ้ืนท่ีใกล้

เคยีงสามารถเดนิทางได้สะดวก ขณะทีนั่กท่องเท่ียว

จากทัง้เอเชยีและยุโรป จะเดนิทางเข้ามาท่องเทีย่ว

มากขึ้น เน่ืองจากนักท่องเที่ยวเหล่าน้ีจะชินกับ 

การเดินทางโดยรถไฟ ก็จะสามารถวางแผนการ

ท่องเท่ียวเป็นแบบ Backpacker มาเองได้ และ 

จะมาค้างคืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากขึ้น

 ผู ้ประกอบการในชุมชน มีความเห็น

สอดคล้องกันว ่าศักยภาพการจัดการจัดการ  

โลจิสติกส ์การท ่องเที่ยวในพ้ืนที่อ�าเภอเมือง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบันอยู่ในระดับดี 

โดยมีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเส้นทางการคมนาคม

ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้เนื่องจากอยุธยาเป็น

จังหวัดท่ีสามารถท่องเที่ยวโดยใช้การคมราคม

ขนส่งได้ในหลายรูปแบบอาทิเช่น ทางบก ทางน�้า 

ทางรถไฟ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถ

เชือ่มโยงกันได้ถือเป็นจดุดงึดดูนักท่องเทีย่วมคีวาม

หลากหลายในการท่องเทีย่วมากขึน้ มคีวามสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย ซึ่งตรงกับความต้องการของ 

นกัท่องเทีย่ว อกีท้ังควรมกีารรวมกลุม่ของหน่วยงาน

จากท้ังภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องเข้ามาพัฒนา

ความรู้ความสามารถด้านโลจสิตกิส์ของผูป้ระกอบ

การในชุมชนให้เข้มแข็งมากย่ิงข้ึน อีกทั้งควรมี

หน่วยงานหลักและงบประมาณท่ีสามารถพัฒนา

องค์ประกอบด้านการจดัการโลจสิตกิส์อย่างชดัเจน 

และเป็นรูปธรรม

 กลุ่มผู้น�าชุมชน มีความเห็นว่าศักยภาพ

การจัดการจัดการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวในพ้ืนที่

อ�าเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน 

มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียวในระดับ 

ปานกลาง มแีหล่งท่องเทีย่วท่ีหลากหลายมากย่ิงขึน้ 

โดยมีข ้อเสนอแนะให้พัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ช่องทางในการประชาสมัพันธ์ให้ข้อมลู

ทั้งนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในชุมชน และ 

มแีผนเตรยีมความพร้อมในกรณีฉกุเฉนิต่างๆ ทีอ่าจ

เกิดขึ้นเช่น น�้าท่วม เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะ

 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง

ทั้ง 3 กลุ่ม โดยรวมรวมและท�าการวิเคราะห์เพื่อหา

แนวทางในการพัฒนาการจัดการ โลจิสติกส์เพ่ือ

การท่องเทีย่วในอ�าเภอเมอืงจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

สรุปได้ดังประเด็นต่อไปนี้

 1. ควรพัฒนาระบบขนส่งมวลชนท่ีสามารถ

เชือ่มโยงแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ โดยสามารถเชือ่มโยง

การคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน�้า ทางรางเข้า

ด้วยกันเพ่ืออ�านวยความสะดวก รวดเร็วให้กับ 

นักท่องเที่ยว

 2. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือช่องทางการให้ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ท่ีได้มาตรฐานแก่นักท่องเท่ียว เช่นแผนที่ ป้าย 

บอกทางทีชั่ดเจนเว็ปไซด์แจ้งข้อมลู และศนูย์บรกิาร 

นักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมพื้นที่การท่องเที่ยว

 3.  ด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยว 

ควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ การรักษาความ

ปลอดภัย ณ สถานีขนส่งต่างๆ เส้นทางท่องเที่ยว 

การเดินทางกรณีฉุกเฉิน โดยนักท่องเที่ยวสามารถ

เข้าถึงและมั่นใจในการท่องเท่ียวโดยใช้การขนส่ง 

มวลชนมากขึ้น

 4. ควรมีการรวมกลุ่มของหน่วยงานจาก

ท้ังภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องเข้ามาพัฒนา 

ความรูค้วามสามารถด้านโลจสิติกส์ของผูป้ระกอบ

การในชุมชนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยอาจมีการ 

จัดเวทีอบรมสัมมนา workshop ให้ความรู้และ 

แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการจัดการโลจิสติกส์

อย่างเป็นรูปธรรม

 5. เพ่ิมเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ (ATM) 

ให้มากข้ึนท้ังจ�านวนและสถานทีติ่ดต้ัง และ สามารถ

ใช้งานได้ตลอดเวลา รวมถึงการสนับสนุนให ้

ผู ้ประกอบการในพ้ืนที่ใช ้ระบบ E-Banking  

เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการ

ช�าระสินค้าและบริการ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ในการท�าวิจัยครั้งต่อไปควรเป็นหัวเรื่อง 

ที่มีความสอดคล้องกับการจัดการโลจิสติกส ์

การ ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในพื้นที่

อื่น เนื่องจากส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวจะกระจุกตัว 

อยู ่ ในอ�า เภอเมือง ท้ัง ท่ีสถานท่ีท ่องเที่ยวใน 

จงัหวัดพระนครศรีอยธุยามกีารกระจายตวัอยู่เกือบ

ทุกอ�าเภอ Saowanee Samantreeporn. (2015). 

โดยอาจท�าการปรับปรุงรูปแบบการวิจัยให้มีความ

เหมาะสมมากยิง่ข้ึน หรอืท�าการใช้สถิตริะดบัสงูขึน้

เพ่ือทีจ่ะสามารถอธิบายผลลัพธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงข้ึน 

อีกท้ังยังสามารถเลือกพ้ืนที่อื่นท่ีมีบริบทของการ

ท่องเท่ียวต่างออกไปเพ่ือน�าผลลพัธ์มาเปรยีบเทยีบ

กัน หรืออาจท�าการวิจัยโลจิสติกส์การท่องเที่ยวใน

สถานการณ์ท่ีไม่ปกติเช่น โลจิสติกส์การท่องเท่ียว

ในกรณีท่ีเกิดภาวะวิกฤตเช่น อุทกภัย วาตภัย  

หรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเพ่ือเป็นการวางแผน

เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ 

นักท่องเที่ยวในกรณีเกิดเหตุการณ์เหล่านี้
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บทคัดย่อ

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาม ี3 ประการ คือ 1. เพ่ือศกึษารูปแบบการได้มาของผู้น�าท้องถ่ินในประเทศ

ที่ท�าการศึกษา 2.เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการได้มาของผู้น�าท้องถ่ินในประเทศที่ท�าการศึกษา 3.เพื่อศึกษา

รูปแบบการบริหารจัดการของท้องถิ่นของประเทศที่ท�าการศึกษา

 การศึกษาเป็นแบบเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้ใช้มาจากเอกสาร,อินเตอร์เน็ต และจดหมายเหตุ การ

วิเคราะห์ข้อมูล ท�าโดยการแยกแยะข้อมูลเป็นประเภท การสังเคราะห์ และสรุปภาพรวม

 ผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ ผูศ้กึษาพบว่า รปูแบบการได้มาของผู้น�าท้องถ่ินน้ันมาจากการเลอืกต้ังเป็นส่วน

มาก , รูปแบบของรัฐบาลท้องถ่ินในประเทศเหล่าน้ีมีลักษณะหลากหลาย เช่น ระบอบกษัตริย์ ระบอบ

ประธานาธิบด ี; และ รปูแบบการบรหิารจดัการของประเทศเหล่านีเ้ป็นแบบรฐัเดีย่วเกือบท้ังหมด

ค�าส�าคัญ: การบริหาร, ภาครฐั, ผู้น�าท้องถิ่น

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�า

  เป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่าการปกครอง

ท้องถ่ินนั้นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ซึง่คณุสมบติัต่างๆน้ันมกีารพิจารณา

กันทัง้ทางด้านโครงสร้างการปกครอง การกระจาย 

อ�านาจจากส่วนกลาง การมีส่วนร่วมจากภาค

ประชาชน โดยเฉพาะรูปแบบการได้มาของผู้น�า 

ในการปกครองท้องถ่ิน ซึ่งมีผลต่อความเติบโต 

ความมั่นคงและความแข็งแกร ่งของระบอบ

ประชาธิปไตย ดังนั้น การเปรียบเทียบรูปแบบ 

การได้มาของผู้น�าการปกครองท้องถ่ินในประเทศ

ต ่างๆ ที่มี ท้ั งการปกครองโดยแบบกษัตริย  ์ 

แบบประธานาธิบดี ตลอดจนรูปแบบการบริหาร

จดัการโครงสร้างการถ่ายโอนอ�านาจจากส่วนกลาง

ไปสู่ส่วนท้องถ่ิน ถือเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล 

ในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในแต่ละ

ประเทศการพิจารณาบรบิทต่างๆ ตามความเหมาะสม

ทีจ่ะได้ผูน้�าท้องถ่ินมาจงึเป็นการช่วยในการขบัเคลือ่น

ประเทศ ถือได้ว่าเป็นรูปแบบในการออกแบบทาง

เลือกและใช้เป็นรูปแบบการพิจารณารูปแบบการ

ได้มาของผู้น�าในยุคปัจจุบันได้อีกแนวทางหนึ่ง 

จากการศึกษาการได้มาของผู้น�าในแต่ละประเทศ

เพ่ือเปรยีบเทยีบกันจงึเป็นแนวคดิของนานาประเทศ

ที่ท�าการศึกษาเปรียบเทียบการขับเคล่ือนการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตย ซึ่งแตกต่างจาก

ระบอบคอมมิวนิสต์ท่ีรวมศูนย์ไว้ท่ีเดียวในการ 

ขับเคล่ือนประเทศ (Gilbert, Hallinan & 0’Hara, 

2013: 220-260 ) รวมไปจนกระท่ังถึงโครงสร้างและ

รูปแบบของระบบราชการจากส่วนกลางกระจาย 

ลงสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน การท�างานควบคู่กับ

ข้าราชการประจ�าซึ่งการปฏิบัติงานควบคู่กันท้ัง

ข้าราชการการเมืองและข้าราชประจ�านั้นมีส่วน

ส�าคัญเป็นอย่างย่ิงที่จะท�าให้ทราบถึงศักยภาพ 

การท�างานตามนโยบายและการท�างานเชิงรุกไป

พร้อมๆกัน ประเด็นเหล่าน้ีมีส่วนส�าคัญเป็นอย่าง

มากในการตอบสนองต่อความต้องการของพลเมอืง

ในพ้ืนทีอ่นัเป็นรากฐานส�าคญัในการขบัเคลือ่นจาก

ส่วนรากข้ึนสู่บน (M.Chafritz & C.Hyde, 2012: 
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91-99) ดังนั้นเพ่ือความเหมาะสมด้วยประการ 

ทั้งปวง เราควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ 

คัดเลือกผู ้น�าในชุมชนท้องถ่ินของตนเพ่ือให้ทัน 

ต ่อกระแสโลกาภิ วัฒน ์หรือกระแสพลวัตร  

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปการหาสิ่งท่ีต้องการร่วมกันเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ การจัดสรรปันส่วนอย่างมี 

ธรรมาภิบาล การก้าวทันเพ่ือตอบรับต่อภาวะ

เศรษฐกิจที่บีบรัด โดยการท�างานร่วมกันทั้งภาค

ข้าราชการประจ�า ข้าราชการการเมอืง หรอืรปูแบบ

ตัวแทนคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น เหล่าน้ีควรมี

ตัวชี้วัดตลอดจนกฎกติกา เกณฑ์ต่างๆ ที่เห็นอย่าง

เป็นรูปธรรมการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาค  

ให้สิทธ์ิในการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการบริหาร

จดัการในที ่ ท่ีตนเองอยู่เพ่ือให้เกิดความเจรญิเตบิโต

ไปพร้อมๆกัน ตอบรับความเป็นพลวัตรของโลก 

ตลอดจนการมีหน่วยงานมีภาคเครือข่ายต่างๆ  

ร่วมตรวจสอบซึ่งกันและกัน การท�างานอย่าง

สร้างสรรค์ การแสดงออกซึง่ความคดิเหน็ การมมีติ 

การแสดงสทิธ์ิออกเสยีง มกีารแสดงเสยีงประชามติ

และการท�าประชาพิจารณ์ ( Kennett, 2008:19-55) 

 ดังน้ันการจะได้มาซึ่งผู้น�านั้นก็ต้องอาศัย 

โครงสร้าง อ�านาจ กฎ กติกา ที่มีบัญญัติไว้ใน

กฎหมายท้องถ่ิน พระราชบญัญัตต่ิาง  ๆสภาพแวดล้อม 

เทคโนโลยี และระบอบการเมืองการปกครองใน 

ประเทศนั้นๆ บางประเทศก็อาศัยจารีตประเพณี

ต่างๆ ซึ่งก็มีลักษณะการเติบโต วิวัฒนาการ การมี

ส่วนร่วม การกระจายอ�านาจแฝงอยู่ในจารีตน้ัน 

อยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าจะคงไว้ หรือเปลี่ยนแปลง  

ท้ังนี้ ก็ต ้องพิจารณาจากผู ้น�าประเทศ ซึ่ งส ่ง 

ผลกระทบต่อภาคผู้น�าท้องถ่ิน ในท้องที่แห่งนั้นๆ

ด้วย บางที่ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงง่ายแต่บางที่ก็มี

ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าๆอยู่ อย่างไรก็ตามมัน

ก็สามารถสร้างความเจริญ ความเติบโตแบบยัง่ยืน

ในแบบของตนเอง มีระบบเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลย ีท่ีสามารถขบัเคลือ่นไปได้อย่างทัดเทยีม

ประเทศและท้องถ่ินอื่นๆ (P.Robbins, 1989:  

29-45) และการท่ีจะมอี�านาจแยกออกจากส่วนกลาง

โดยเดด็ขาดหรอืไม่นัน้ก็ให้พิจารณาทัง้รปูแบบและ

หลักการของการปกครองส่วนท้องถ่ิน ยกตัวอย่าง

ในประเทศไทย ได้แบ่งรูปแบบองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นไว้ 2 รูปแบบ คือ 1). รูปแบบทั่วไป คือ 

มีการออกกฎหมายว่าท้องถ่ินใดที่เข้าเกณฑ์ตามที่

กฎหมายก�าหนดกส็ามารถจดัตัง้โดยอาศัยพระราช

บัญญัติน้ัน 2).รูปแบบพิเศษมีการออกกฎหมาย

เฉพาะพ้ืนท่ีบางแห่ง ให้มีการจัดตั้งเป็นหน่วยการ

ปกครองท้องถิ่นขึ้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 หมวด 14 มาตรา 

284 ระบุไว้ว่า “ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี

สภาท้องถิน่และคณะผูบ้รหิารท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิาร

ท้องถ่ิน...” ดังนั้นจึงท�าให้องค์กรปกครองท้องถิ่น

ของไทยทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต�าบล 

กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ต่างมีโครงสร้าง

ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเดยีวกัน 

ก็คือ รูปแบบสภา กับฝ่ายบริหารตามท่ีกฎหมาย

รัฐธรรมนูญก�าหนด (Council Executive Form) 

(Nunnapahh Wongpanisaksorn, 2015: 35-43)

  ตลอดจนในกรณี มีบางประเทศมักเกิด 

ภัยธรรมชาตเิป็นพ้ืนฐาน อาทิเช่น สนึามแิผ่นดนิไหว 

พายุ ดินโคลนถล่ม เป็นต้น วิกฤตทางธรรมชาติ

ต่างๆ ท้องถ่ินควรมอี�านาจบรหิารจดัการเป็นพิเศษ 

เพ่ือเป็นการบรรเทาจากหนักเป็นเบาได้อย่าง

รวดเร็วที่สุด ในการกระจายอ�านาจจากส่วนกลาง

เป็นกรณีพิเศษ มีกฎหมาย พระราชบัญญัติต่างๆ
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รองรับแยกออกมาโดยให้อ�านาจกับผู้น�าท้องถ่ิน 

ในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความเสียหาย 

น้อยทีส่ดุ คอื มอี�านาจในการอพยพและเคลือ่นย้าย

ผูค้นจากจดุเสีย่ง แต่จะมหีลกัการรปูแบบมาตรฐาน

ออกมาจากส่วนกลาง เวลาประกาศเตือนภัยพิบัติ

ต่างๆควรรวมศูนย์บัญชาการไว้ที่ส่วนกลางหรือ

หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบโดยตรงเพ่ือกันความ

สับสน แต่อ�านาจการสั่งการอพยพเคลื่อนย้าย 

ผู้คนหลังจากท่ีได้รับทราบข่าว ควรกระจายให้กับ 

ผูน้�าท้องถ่ินในการท�าแผนทีเ่สีย่ง แผนท่ีเคลือ่นย้าย 

ทิศทางในการอพยพ เป็นต้น ( J.Petak, 1985:  

64-165)

 การพิจารณารูปแบบการได้มาของผู้น�า

ท้องถ่ินในแต่ละประเทศส่วนใหญ่จะเป็นแบบใด

น้ันหรือแบบไหนถึงจะเหมาะสมและช่วยให้

พลเมืองอยู่รอดได้อย่างแท้จริงน้ัน ก็สมควรที่จะ

ต ้องพิจารณาให้ละเอียดถ่ีถ ้วนท่ีจะเป ็นการ 

ลดความขัดแย้งของพลเมืองหรือภาพรวมของ

ประเทศได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายทางสังคม หรือ

นโยบายสาธารณะนั้นๆ และกฏหมายรอบรับใน

การตอบรบักับกระแสความเปลีย่นแปลง รวมไปจน

กระทั่งถึงระบบการบริหารจัดการด้วยว่าควรเป็น

เรื่องของการจัดสรรหรือแบ่งปันอ�านาจหรืออาจจะ

เป็นกรณีของการแบ่งแยกอ�านาจเป็นต้น ท่ีจะลด

ความขัดแย้งในทุกภาคส่วน (Gilbert, Hallinan& 

0’Hara, 2013:220-260 ) 

 ซึ่งในปัจจุบันกระแสการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแบบโลกาภัฒน์นั้นได้เน้น กระแส 

การต่อต้านการคอรัปชั่น การเรียกร้องสิทธิใน

ดินแดงของตนตามหลักดินแดน หรือตามกลุ่ม 

เชื้อชาติศาสนากระแสเศรษฐกิจในโลกทุนนิยม 

การบรหิารจดัการบ้านเมอืงท่ีดไีด้กลายเป็นกระแส

หลักและปัจจัยภายในประเทศเป็นช่วงที่รัฐบาลให้

ความส�าคัญ ต่อการปฏิรูประบบราชการ กระแส 

การเรียกร้องรัฐธรรมนูญ กระแสการปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการกระจายอ�านาจ การเกิด

วิกฤตการณ์ต่าง ๆ เสมือน ดังที่ อิมมานูเอล คานท์

ได้กล่าวว่า ( Kitipat Nontapattamadul , 2555) 

ความรู้และการมองโลก โลกเป็นกลไกขนาดมหึมา

และเราสามารถค้นพบการท�างานของมันได้ ด้าน

สวัสดิการสังคมต่างๆ สามารถค้นพบธรรมชาติ  

ส่วนหนึ่งของกลไก อันมหึมาเชิงวิทยาศาสตร์ 

กายภาพ เราสามารถรู้ถึงโครงสร้าง หน้าท่ี ความ

สัมพันธ์ ระหว่างกลไก ในเชิงปฎิฐานนิยม และ 

Samuel Humes เสนอว่า ควรให้เป็นเรื่องของ  

“การจัดสรรแบ่งปันอ�านาจ” (Distribution of 

Power) กล่าวคอื เมือ่พูดถงึการกระจายอ�านาจภาย

ใต้บริบทของการบริหารปกครองในพ้ืนที่เรียกว่า

ท้องถ่ิน (Local Governance) ควรเป็นเร่ืองของ 

“จัดสรรหรือแบ่งปันอ�านาจ” (Distribution) มิใช ่

การ “แบ่งแยกอ�านาจ” (Division) การปกครอง 

ท้องถ่ินท�าให้ประชาชนในท้องถ่ินรู้จักการปกครอง

ตนเอง (Self Government) ซึ่งผู้ท�าการวิจัยก็เห็น

ตรงกันในด้านที่ว่าหัวใจของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย เป็นการปกครองตนเอง การที่

ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครอง ซึ่งผู้บริหาร

ท้องถ่ินนอกจากจะได้รบัเลอืกตัง้มาเพ่ือรบัผดิชอบ

บริหารท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจาก

ประชาชนแล้ว ผู ้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียง 

ประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง ๆ เช่น  

เป ิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติ 

(Referendum) ให้ประชาชนมีอ�านาจถอดถอน 

(Recall) ซึ่งจะท�าให้ประชาชนเกิดความส�านึก  

ในความส�าคัญของตนต่อท้องถ่ิน ประชาชนจะมี
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ส่วนรบัรูถึ้งอปุสรรคปัญหาและช่วยกันแก้ไข ปัญหา

ของท้องถิ่นของตน นอกจากนี้ การปกครองตนเอง

ในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง คือ 

การกระจายอ�านาจให้เข้าถึงในระดับ ต�่าสุดคือ  

รากหญ้า (Grass roots) ซึ่งเป็นฐานเสริมส�าคัญยิง่ 

ของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาใน

ระบอบประชาธิปไตยท่ีดีที่สุด และองค์ประกอบ

ส�าคัญประการหนึ่ง ก็คือเป็นการแบ่งเบาภาระ 

ของรัฐบาลโดยตรง ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญของ 

การกระจายอ�านาจ นอกจากนี้ ยังตอบสนอง 

ความต้องการของคนในพ้ืนท่ีได ้ตรงประเด็น

มากกว่าด้วยอันเนื่องมาจากความจ�าเป็นและ 

ความพิเศษของบางท้องที ่บางประการทีไ่ม่เหมอืน

กับท้องที่อื่นๆ ในประเทศ ซึ่งส่วนกลางไม่สามารถ

เข้าถึงหรือตอบสนองได้ ดังน้ันภารกิจของรัฐบาล 

ท่ีมีอยู่อย่างมากมายหลายด้านจะขยายเพ่ิมขึ้น  

ซึ่งจะเห็นได้จาก งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี

ตามความเจริญเติบโตของบ้านเมืองและท้องถ่ิน

น้ันๆ ซึ่งย่อมมีปัญหา ความต้องการการแก้ไข

ปัญหาหรอืจดับรกิารโครงการในท้องถ่ินท่ีแตกต่างกัน

จากความส�าคัญของการปกครองท้องถ่ินนั้น  

หากจะมองภาพรวมแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น

สองด้าน คือ ด้านการเมืองการปกครอง และ 

การบริหารจัดการ กล่าวคือ ในด้านการเมืองการ

ปกครองน้ัน เป็นการปูพ้ืนฐานของการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยการได้มาซึ่งผู ้น�า และ 

การเรียนรู้การปกครองตนเอง ส่วนด้านการบริหาร

จัดการน้ัน เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลว่า 

เป็นไปได้มากหรอืน้อยขนาดไหนในการตอบสนอง

ความต้องการของพลเมือง ซึ่งต้องอาศัยกลไก

ทางการบริหารต่าง ๆ ท้ังในแง่ของการบริหารงาน

บุคคล การด�าเนินงานด้าน งบประมาณ และ  

การจัดการ กฎหมาย การวางแผนงาน การจัด

องค์กร การสั่งการ การประสานงาน การรายงาน 

การใช้เทคโนโลยี การเข้าถึงเครือข่ายต่างๆ ด้าน

อุปโภค บริโภค สาธารณูปโภค การคมนาคม  

การสือ่สาร และอืน่ๆ ผู้วิจยัพบว่าความแตกต่างของ

พ้ืนที่ต่อการบริหารจัดการที่มีเมืองหลวงมักเจริญ

กว่าส่วนอื่นๆ การท่ีเมืองโตเดี่ยว มีคนรวยที่มี

ทรัพย์สินอย่างมหาศาลมากกว่าทรัพย์สินของ

พลเมืองคร่ึงหนึ่งของประเทศโดยผู้น�าที่มีลักษณะ

แตกต่างกัน นอกจากน้ียังส่งผลต่อความล้มเหลว

ในเรือ่งความไม่เท่าเทียมกันของพลเมอืงตามท้องท่ี

ต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นจึงท�าการศึกษาเปรียบเทียบ 

รปูแบบการได้มาของผูน้�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วตัถุประสงค์ ของการวจิยั (Objective of Research)

  1. เพ่ือศึกษารูปแบบการได้มาของผู้น�า

ท้องถิ่น ประเทศ ฝรั่งเศส อเมริกา สวีเดน อังกฤษ 

ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น

 2. เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการได้มาของ

ผู้น�าส่วนท้องถิ่น ประเทศฝรั่งเศส อเมริกา สวีเดน 

อังกฤษ ไทย ฟิลิปปินส์ อนิโดนเีซีย และญ่ีปุน่ เหล่านี้

ล้วนเป็นประเทศท่ีมรูีปแบบการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย

 3. เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ 

ท้องถ่ิน ประเทศฝร่ังเศส อเมริกา สวีเดน อังกฤษ 

ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น

ขอบเขตของการวิจัย (Scope of the Research)

 การศกึษาในครัง้นีจ้ะศกึษาในเรือ่งรปูแบบ

การได้มาของผู้น�าการปกครองท้องถ่ินจ�านวน  
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8 ประเทศ ประกอบด้วย ฝรั่งเศส อเมริกา สวีเดน 

อังกฤษ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น

 การศึกษาครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 5 บทคือ

บทน�าซึ่งเป็นกระบวนการในการศึกษา บทท่ี 2 

ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมซึ่งแบ่งออกเป็น 

2 กรอบ กรอบแรกเป็นการทบทวนองค์ความรู ้

ท่ีเกีย่วกับการปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน

ในการศึกษา กรอบสอง เป็นการกล่าวถึงความ

สมัพันธ์ระหว่างรฐักับท้องถ่ินในแบบต่างๆ เพ่ือเป็น

ข้อมูลในการศึกษาการพัฒนาเปรียบเทียบเพ่ือ

เสนอแนะผลการศึกษาต่อไป , บทที่ 3 วิธีการวิจัย, 

บทท่ี 4 การศึกษารูปแบบการได้มาของผู ้น�า 

การปกครองท้องถ่ิน และโครงสร้างการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 8 ประเทศ ลักษณะความสัมพันธ์การ

บรหิารจัดการรวมถึงการกระจายอ�านาจระหว่างรฐั

กลางกับส่วนท้องถ่ิน และสุดท้ายเป็นการสรุปผล

การศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กรอบ กรอบแรก 

เป็นผลการศึกษารูปแบบการได้มาของผู้น�าการ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 8 ประเทศ กรอบที่สอง 

เป็นการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการความ

สมัพันธ์ของรฐัลงสูท้่องถ่ินในการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

8 ประเทศ และกรอบสุดท้ายเป็นผลการวิเคราะห์

การศึกษา 2 กรอบแรก และบทที่ 5 บทสรุปและ 

ข้อเสนอแนะ

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั (Expected Benefits)

 1. เพ่ือช่วยให้ได้ทราบองค์ความรู ้และ

ความเข้าใจทางวิชาการในเรื่องรูปแบบการได้มา 

ซึ่งผู ้น�าการปกครองส่วนท้องถ่ินและรูปแบบ

โครงสร้างการบริหารการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพื่อใช้ในการศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

  2. เ พ่ือให ้หน ่วยงานของรัฐตลอดจน 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินจะ

ใช้ประโยชน์จากการศึกษาในครั้งนี้และเป็นข้อมูล

ในการเสนอทางเลือกรูปแบบกลไกการบริหาร 

การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมต่อไป

  3. เพ่ือเป็นการน�าร่องไปสู่งานวิจัยด้าน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ระเบยีบวธีิการวจิยั (Research Methodology)

 1.  ประเภทของการศึกษาเป็นลักษณะ 

การวิจัยเอกสาร ( document research )

 2.  วิธีการรวบรวมข้อมูล

  2.1  รวบรวมจากเอกสาร ต�ารา, หนงัสอื, 

รายงานผลการวจิยัเอกสารต่างๆ ทัง้ภาษาไทยและ

ต่างประเทศ

  2.2  ข้อมลูทีไ่ด้จากเครือข่ายต่างประเทศ 

ซึง่เป็นแหล่งอ้างองิทตุยิภมู ิ(Secondary channel)

(UNESCAP, 2017)

 ระเบียบวิธีการศึกษา

  การศึกษาเรื่อง รูปแบบการได้มาของผู้น�า

การปกครองสว่นท้องถิน่เปรยีบเทยีบใน 8 ประเทศ

นั้น อันได้แก่ประเทศฝรั่งเศส อเมริกา สวีเดน 

อังกฤษ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ ญี่ปุ่น  

ในการนี้ก็มีทั้งกลุ่มยุโรปและกลุ่มเอเชีย กลุ่มยุโรป 

ได้แก่ องักฤษ ฝรัง่เศส สวีเดน และกลุม่เอเชยี ได้แก่ 

ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ทั้งน้ีโดยใช้การ

ศึกษาวิจัย เชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) 

เป็นการน�าเสนอ ผลการศึกษา ด้วยวิธีการอธิบาย 

เชิงพรรณนา ( Descriptive ) ซึ่งแสดงถึงรูปแบบ

ปัจจุบันของการได้มาของผู ้น�าท้องถ่ินทั่วโลก
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เป็นการสร้างความเข้าใจในรปูแบบการบรหิารการ

จัดการตลอดจนโครงสร้างการบริหารราชการ 

ส่วนท้องถ่ินในแต่ละประเทศโดยการเปรียบเทียบ 

โดยเน้นเฉพาะประเทศท่ีมีรูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย ทัง้นีม้รีะยะเวลาในการศึกษา 

1 ปี 3 เดือน

 มีรายละเอียดตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ใน 

การวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล

ตามล�าดับ (W.Creswell, 1998: 179-207) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.  ก�าหนดประชากรคือประเทศท่ีปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย (หน่วยสุ ่มตัวอย่าง 

Sampling unit ) โดยเรยีงตามบญัชรีายชือ่ท่ีปรากฏ

ในการรวบรวมข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกา  

ซึง่มกีารให้ Ranking ให้ค่าความเป็นประชาธิปไตย

จากมากไปสู่น้อย ในการน้ีได้จากการสืบค้นจาก

เครอืข่ายต่างประเทศของ World bank กับเครอืข่าย 

Nation Master ของสหรฐัอเมรกิา และท�าการเลอืก

การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเป็นหน่วยสังเกต 

กับ รูปแบบการได้มาของผู้น�าส่วนท้องถ่ินซึ่งเป็น

หน่วยวิเคราะห์ ของประเทศท่ีมีการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยจากท่ัวโลกตามล�าดับ เป็นต้น

  2. สร้างกรอบตัวอย่างโดยใช้ รายชื่อ

ประเทศที่มีปรากฏในการรายงานขององค์การ

ธนาคารโลก ในช่วงปี 2550-2560 และเครือข่าย 

nation master ของสหรัฐอเมริกา

  3.  ระบุวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

  วิธีการที่ 1 ใช้วิธีการสุ่ม แบบการสุ่ม

ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เนื่องจากในแต่ละประเทศนั้น

มีความแตกต่างกันทั้งด้าน ขนาดเศรษฐกิจ ล�าดับ

ความเป็นประชาธิปไตย และการแบ่งกลุม่ประเทศ 

ตามการพัฒนาในความหมายขององค ์การ

สหประชาชาติหรือองค์การการค้าโลกท่ีเป็นสากล

นิยม

  วิธีการที่ 2 วิธีผสม ใช้การก�าหนดตาม

หน่วยสุ่มตัวอย่างซึ่งใช้การจัดล�าดับจากความเป็น

ประชาธิปไตยจากทั่วโลกโดยเลือกจากที่ผู ้วิจัย 

ให้ความสนใจ

 วิธีการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล

 หลังจากรวบรวมข้อมูล จะจัดข ้อมูล 

เพ่ือแบ่งออกเป็นกลุ่มบรรยายแบบพรรณนาและ

การก�าหนด Organization ของ Local government 

ของการสุ่มตัวอย่างโดยจ�าแนกตามกลุ่มประเทศ 

ที่เป็นประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศที่สนใจ ดังนี้

 1.  โครงสร้าง การบริหารราชการแผ่นดิน

ในส่วนการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีก่ีรูปแบบ เช่น 

จังหวัด เมือง อ�าเภอ หมู่บ้าน เทศบาล รูปแบบการ

ปกครองพิเศษ

 2.  การได้มาของผูน้�า เช่น จากการแต่งตัง้ 

การเลือกตั้ง ในวิธีทั้งทางตรงและทั้งทางอ้อม หรือ

วิธีการอื่นๆ เป็นต้น

 3. ความสัมพันธ์ในรูปแบบการบริหาร

จดัการจากรัฐกลางสู่รูปแบบท้องถ่ินในลกัษณะของ

การแบ่งอ�านาจ การกระจายอ�านาจ การถ่ายโอน

อ�านาจ

 4.  การบริหารจัดการในภาพรวม เช่น  

รัฐเดี่ยว รัฐรวม ซึ่งสะท้อนถึงการกระจายอ�านาจ

จากส่วนกลาง

 5.  รูปแบบการปกครองในแบบต่างๆ  

ในระบอบประชาธิปไตย

 6.  รายละเอียดอื่นๆ 
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 การน�าเสนอข้อมูล

 1.  เชิงพรรณนา

 2.  รูปแบบตารางเปรียบเทียบ 

ข้อจ�ากัดของการวิจัย

 ข้อจ�ากัดเรื่องเวลาและข้อมูลที่จ�ากัดของ

แต่ละประเทศ ท�าให้การรวบรวมข้อมลูมจี�ากัดและ

การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ได้ใช้วิธีการสุ่มโดยตรงแต่

ใช้วิธีการแบบผสมท�าให้ไม่มีอ�านาจในการอ้างอิง

ไปยังประชากรทั้งหมด 

ค�าจัดความในการวิจัย 

 การปกครองท ้องถ่ิน หมายความว ่า  

การปกครองที่รัฐบาลมอบอ�านาจให้ประชาชน 

ในท้องถ่ินใดท้องถ่ินหน่ึงจัดการปกครองและ

ด�าเนินกิจการบางอย่าง โดยด�าเนินการกันเอง 

เพ่ือบ�าบัดความต้องการของตน การบริหารงาน 

ท้องถ่ินมีการจัดการเป็นองค์การ มีเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งประชาชนเลือกต้ังขึ้นมาทั้งหมด หรือบางส่วน 

ท้ังนี้มีความอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาล 

ต้องควบคุมด้วยวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสม  

จะปราศจากการควบคมุของรฐัหาได้ไม่ เพราะการ

ปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐท�าให้เกิดขึ้น

 รปูแบบการได้มาของผูน้�าการปกครองท้องถ่ิน 

หมายถึง วิธีการได้มาซึ่งผู้น�าประกอบด้วย 3 แบบ 

ได้แก่ 1. การเลือกตั้งทางตรง 2. การเลือกตั้ง 

ทางอ้อม 3. การแต่งตั้ง

 การบริหารจัดการท ้อง ถ่ิน หมายถึง  

การปกครองในท้องถ่ินที่เป็นผลมาจากนโยบาย

ส่วนกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยรูปแบบต่างๆ มีอยู่  

3 รูปแบบ ได้แก่ รัฐเดี่ยว รัฐรวม และลักษณะของ

ระบอบการปกครองในกลุ่มประเทศประชาธิปไตย 

เช่น ระบอบกษัตริย์ ระบอบประธานาธิบดี ระบอบ

กึ่งประธานาธิบดีกึ่งสภา เป็นต้น

 การบริหาร หมายถงึ เป็นการลงมือกระท�า

หลังจากวางหลักการบริหารแล้ว ในขั้นตอนน้ีต้อง

ใช้ท้ังศาสตร์และศลิป์ เพ่ือทีจ่ะน�าเอาทรพัยากรทีม่ี

อยู่ทั้ง บุคลากร วัสดุ งบประมาณ และอื่นๆ 

 ภาครัฐ หมายถึง รัฐบาลในระดับต่างๆ  

จากระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่น รัฐบาลหรือ

ภาครัฐ จึงหมายถึง ผู้ที่ ท่ีท�าหน้าที่อภิบาลรัฐใน 

ทุกระดับ ในระบบเศรษฐกิจน้ัน เพ่ือที่จะแสดงให้

เห็นว่า หน้าที่ของรัฐบาลไม่ว่าระดับใดๆ จะมีอะไร

บ้าง และบทบาทหรือผลกระทบมีอย่างไรจากการ

มีอยู่ของภาครัฐ

 ผู ้ น� าท ้อง ถ่ิน  หมายถึง  บุคคลหรือ 

คณะท�างานที่สามารถทราบว่า “ จะท�าอะไร ท�า

เมื่อไร ท�าอย่างไร และท�าท่ีไหน” ได้ถูกต้องตาม

กาลเทศะ สามารถแก้ไขสถานการณ์อันควรและ

เป็นบุคคลหรือคณะท�างาน ที่สามารถใช้ความ

สามารถของตนได้อย่างเตม็ที ่เตม็ศกัยภาพมาช่วย

พัฒนาท้องถ่ินให้สามารถปฏิบัติงานเป็นผลส�าเร็จ 

สัมฤทธ์ิผลตามความมุ่งหมายและสนองตอบต่อ

ความต้องการของพลเมอืงในท้องถ่ินหรอืท้องท่ีหรอื

ชุมชนน้ัน ๆ ตามหลักธรร-มาภิบาลตามสภาพ

อ�านาจหรือกฎหมายของประเทศหรือท้องถ่ินนั้นๆ 

อ�านวย

บทสรุป

 ผลการศึกษาการได ้มาของผู ้น�าการ

ปกครองท้องถิ่น 8 ประเทศ ได้แก่ 

 ในประเทศฝรั่งเศส อเมริกา สวีเดน  

อังกฤษ การได้มาซึ่งผู้น�าท้องถ่ินเป็นการเกิดจาก

ฐานราก โดยประชาชน เพ่ือประชาชน และเป็นของ
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ประชาชน ถือว่าเป็นโครงสร้างขัน้พ้ืนฐานในระบอบ

ประชาธิปไตยที่มาพร้อมกับการเติบโตในสังคม

เมืองในยุคดิจิตอลและมาพร้อมๆ กับความเป็น

อุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด

 ประเทศเหล่าน้ีใช้ระบบการเลือกต้ังผู้น�า

ท้องถ่ินเป็นส่วนใหญ่ใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

และท้ังสีป่ระเทศนัน้ให้อ�านาจชมุชนท้องถ่ินในการ

เลือกรูปแบบการปกครองในแบบของตนโดยมี

รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้ ซึ่งพรรคการเมืองเป็น 

ผู้ด�าเนินการคัดเลือกผู้สมัครของพรรคเอง ซึ่งเป็น 

ทีป่รากฏแก่สาธารณะและให้สทิธิประชาชนท�าการ

เลือกผู้สมัครของพรรคด้วยตนเอง ดังนั้น การได้มา

ของผู้น�าท้องถ่ินเหล่าน้ี จะเป็นการได้มาจากการ

เลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่ โดยการให้สิทธิประชาชน

เลอืกคณะกรรมการเข้าไปท�าการเลอืกผูน้�าท้องถ่ิน

แทนประชาชน ซึ่งรูปแบบคณะกรรมการจะไปท�า

หน้าที่แทนประชาชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู ้น�าการ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในคณะกรรมการจะต้องท�า

หน้าท่ีอย่างซื่อตรงในการเลือกตั้งอย่างเปิดเผย

กว้างขวาง ในการน้ีก็จะมีการหย่ังเสียงประชามติ

ให้มีการถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ หากไม่พอใจ

ในผลการปฏิบัติงานน้ันๆ นอกจากการใช้วิธีการ

ด�าเนนิการในรปูคณะกรรมการแล้ว ยงัใช้วธีิ  การได้มา

ของผู ้แทนโดยสัดส่วนหรือใช้ระบบปาร์ต้ีลิสต ์

อีกด้วย

 ฝรั่งเศส การปกครองส่วนท้องถ่ินจะ 

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับภาค จังหวัด และ

เทศบาล ซึ่งมีรูปแบบการปกครองท้องถ่ินรูปแบบ

พิเศษเพ่ิมข้ึนมาอีก ในระดับภาคจะมีสภาภาค 

ประธานสภาภาค และคณะกรรมการเศรษฐกิจและ

สังคม ประธานสภาภาค เป็นการเลือกตั้งทางอ้อม 

และประธานสภาจังหวัด ก็มาจากการเลือกตั้งทาง

อ้อมเช่นกัน จาก ความเห็นชอบของสมาชิกสภา

จังหวัด ในส่วนของเทศบาลฝรั่งเศสประกอบด้วย 

นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม 

ส�าหรับการปกครองท้องถิ่นพิเศษ ได้แก่ นครปารีส 

อันประกอบด้วย เขต เมือง เทศบาล จังหวัด  

ซึ่งผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม

  อเมริกา การปกครองส่วนท้องถ่ิน นัน้เป็น 

การปกครองระดับล่างสุด ทาวน์และทาวน์ชิพ  

มกีารเลอืกคณะท�างานหรอืคณะกรรมการท่ีมาจาก

ประชาชนโดยตรงจากนั้นแต่งตั้งผู ้จัดการหรือ 

เจ้าหน้าที่มาท�าหน้าที่ เขตพิเศษและเขตโรงเรียน 

ซึ่งมาจากการท�าประชามติของประชาชน

  ส วี เ ด น  ก า ร ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น ท ้ อ ง ถ่ิ น  

คณะกรรมการบริหารเคาน์ตี้ จะได้รับการแต่งตั้ง

จากรัฐบาลซึ่งจะมี ผู้ว่าราชการจังหวัด มีความ 

รับผดิชอบในการประสานงานระหว่าง รัฐบาลกลาง

กับท้องถิ่น และแต่ละคณะกรรมการผู้บริหารเมือง

อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคณะรัฐมนตรีของ

รัฐบาลกลาง 

 อังกฤษ การปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็น 

รูปแบบการเลือกตั้งสภาท้องถ่ินเพ่ือได้มาใน

ต�าแหน่ง สมาชิกสภาท้องถ่ินมาจากการเลือกตั้ง

เพื่อเป็นตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ของตน 

  ในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 

ญ่ีปุน่ การได้มาของผูน้�าท้องถ่ินถึงแม้ว่าจะมคีวาม

แตกต่างกันทั้งทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

ประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม แต่ในระดับท้องถิ่น

ก็ใช้รัฐธรรมนูญท่ีเหมือนกันท้ังประเทศ ซ่ึงท�าให้

โครงสร้างเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่และมีมาตรฐาน

มากกว่าท้องถ่ินในรูปแบบพิเศษ อันเนื่องมาจาก
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เป็นรัฐเดี่ยวโดยใช้รัฐธรรมนูญท่ีเป็นบทบัญญัติ

เหมือนกัน และผู้น�าน้ันก็มาจากการทั้งเลือกตั้ง

โดยตรงและท่ีมาจากการแต่งตัง้จากส่วนกลางหรอืรฐั

 ไทย การปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งแบบรูป

แบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษ ทางด้านจังหวัดกับ

อ�าเภอน้ันได้มาจากการแต่งต้ังจากส่วนกลาง  

ดังนั้นไทยจึงมีผู้น�าท้องถ่ินที่มาจากเลือกต้ังและ

แต่งตั้ง

 ฟิลิปปินส์ การปกครองส่วนท้องถ่ินมีท้ัง

แบบรูปแบบท่ัวไปและรูปแบบพิเศษเช่นกัน ทาง

ด้าน จังหวัด นครหรือ เทศบาลและต�าบล มีฝ่าย

บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ที่มาจากการเลือกตั้ง 

แต่ถ้าเป็นรูปแบบพิเศษจะเป็นแบบรูปแบบนคร

อิสระ

  อินโดนีเซีย การปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ผู้น�าท้องถ่ินจะได้รับมอบอ�านาจจากเคาน์ตี้ หรือ

นายกเทศมนตรี

 ญ่ีปุน่ การปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ว่าจะเป็น

จังหวัดและเทศบาล ผู ้บริหารล้วนมาจากการ 

เลือกตั้ง

  ประเทศฝร่ังเศส อเมริกา สวีเดน อังกฤษ 

ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น การได้มาซึ่งผู้น�า

ท้องถิ่นมีดังนี้

ตารางที่ 1  การได้มาซึ่งผู้น�าท้องถิ่น

ผู้น�าท้องถิ่น เลือกตั้งทางตรง เลือกตั้งทางอ้อม แต่งตั้ง

ฝรั่งเศส /

อเมริกา /

สวีเดน /

อังกฤษ /

ไทย / /

ฟิลิปปินส์ /

อินโดนีเซีย /

ญี่ปุ่น /
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 ผลการศึกษา พบว่ารูปแบบการได้มาของ

ผู้น�าการปกครองส่วนท้องถ่ินใน ฝรั่งเศส อเมริกา 

สวีเดน อังกฤษ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ

ญ่ีปุ่น ส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้งทางตรง การ

แต่งตั้ง การเลือกตั้งทางอ้อมและการเลือกตั้งแบบ

ผสม ตามล�าดับ

  ในด้านการบริหารจดัการนัน้ ต้องพิจารณา

ภาพการเมอืงการปกครองในภาพใหญ่ด้วยเช่นกัน

เพราะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในภาพ

ท้องถ่ิน ซึ่งลักษณะการบริหารรัฐเดี่ยวกับรัฐรวม 

อ�านาจการบริหารงานในท้องถ่ินจะแตกต่างกันออก

ไป ดังเช่น

ตารางที่ 2 ลักษณะการบริหารรัฐเดี่ยวกับรัฐ

ประเทศ รัฐเดี่ยว รัฐรวม ระบอบ

ฝร่ังเศส / ก่ึงประธานาธิบดีก่ึงสภา

อเมริกา / ประธานาธิบดี

สวีเดน / กษัตริย์

อังกฤษ / กษัตริย์

ไทย / กษัตริย์

ฟิลปิปินส์ / ประธานาธิบดี

อินโดนีเซีย / ประธานาธิบดี

ญ่ีปุ่ น / กษัตริย์

 ผลการ ศึกษาพบว ่ า  กลุ ่ มประ เทศ

ประชาธิปไตยทีม่รีะบอบการปกครองทีห่ลากหลาย

ส่วนใหญ่นัน้เป็นแบบรฐัเดีย่วมากทีส่ดุ และมเีพียง

อเมริกาเพียงหนึ่งประเทศเท่าน้ันท่ีเป็นแบบรัฐรวม 

ซึ่งประชาธิปไตยที่เป็นแบบรัฐเดี่ยวนั้นท้องถ่ินโดย

มากก็เป็นแบบใช้การเลือกตั้งเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้น�า

ท้องถ่ินเป็นหลักใหญ่ แต่ลักษณะจะเป็นการ 

รวมอ�านาจในการบริหารโดยอาศัยทรัพยากรและ

การถ่ายโอนอ�านาจจากส่วนกลางเป็นส�าคัญ

 รัฐรวมนั้นจะมีสองรัฐบาลคือรัฐบาลกลาง

และรัฐบาลท้องถ่ิน รายละเอียดในการท�างาน 

ความคล่องตัวจะมีมากกว่า ส่วนประเทศรัฐเดี่ยว 

ก็จะมีรัฐบาลกลางเพียงแห่งเดียว เป็น รูปแบบ 

ของรัฐแบบหน่ึงโดยมีรัฐบาลเดียว เหมาะส�าหรับ

ประเทศที่มีลักษณะทางเชื้อชาติที่กลมกลืน 

ประชาชนมคีวามสมัพันธ์แน่นเฟ้น รบัรูถึ้งความเป็น

มาทางประวตัศิาสตร์เดยีวกัน ท�าให้รฐับาลสามารถ

สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม
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ใช้อ�านาจอธิปไตยปกครองท้ังดินแดน ซึ่งรัฐรวม

ลักษณะจะเป็นการกระจายอ�านาจจากส่วนกลาง 

ทั้งเรื่องของทรัพยากรและอ�านาจในการบริหาร 

จะเป็นอิสระ โดยไม่ขึ้นตรงกับส่วนกลาง  

การอภิปรายผล 

 รูปแบบการได้มาของผู้น�าท้องถ่ิน ผลการ

ศกึษาพบว่ารปูแบบการได้มาของผูน้�าการปกครอง

ส่วนท้องถ่ินใน ฝรัง่เศส อเมรกิา สวเีดน อังกฤษ ไทย 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น ส่วนใหญ่มาจาก

การเลือกตั้งทางตรง การแต่งต้ัง การเลือกต้ัง 

ทางอ้อม และการเลือกต้ังแบบผสม ตามล�าดับ  

ซึ่งเราจะพบข้อดีจากการเลือกต้ังในส่วนท้องถ่ิน 

ในกลุ่มประเทศประชาธิปไตยมากกว่าการแต่งตั้ง 

ดังนักทฤษฎีจอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) 

ให้ความเห็นว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นการศึกษา

ทางการเมือง และเป็นแหล่งสร้างความสามัคคีใน

ท้องถ่ิน การปกครองท้องถ่ินจงึเป็นปัจจยัอนัดบัต้น ๆ 

ของประชาธิปไตย ในทัศนะของแพนเทอร์ บริ๊ก 

(Panter Brick) การปกครองท้องถ่ินเป็นเงื่อนไขที่

จ�าเป็นส�าหรับประชาธิปไตยระดับชาติ เพราะเปิด

โอกาสให้ประชาชนได้ออกความเห็น ให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนของเขาเอง ไม่ว่าจะ

เป็นแบบการเลือกตั้งทางตรง หรือการเลือกตั้งทาง

อ้อม โดยผ่านตัวแทนหรือคณะกรรมการท�างาน

  ทางด้านรปูแบบการบรหิารจดัการ ผลการ

ศึกษาพบว่า กลุม่ประเทศประชาธิปไตยท่ีมรีะบอบ

การปกครองที่หลากหลายนั้น ทั้งระบอบกษัตริย์ 

ระบอบประธานาธิบดี ระบอบประธานาธิบด ี

กึ่งรัฐสภา ระบอบส่วนใหญ่นั้นเมื่อกระจายอ�านาจ

ลงสู ่ท้องถ่ินจะเป็นแบบรัฐเดี่ยวมากท่ีสุด และ 

มีเพียงอเมริกาเพียงหนึ่งประเทศเท่านั้นที่เป็นแบบ

รัฐรวม ซึ่งรัฐเด่ียวนั้นมีข้อดีอยู่มากมายเช่นกัน  

ยกตัวอย่างเช่น รัฐจะเป็นองค์กรผู้ถืออ�านาจสูงสุด

ไว้เพียงผูเ้ดยีว ดงันัน้ การจดัตัง้หน่วยงานอืน่ข้ึนมา

ภายในรัฐก็เพ่ือกระจายอ�านาจทางการปกครอง

และการบรหิารของตนไปให้ท้องถิน่ แต่มไิด้เป็นการ

สร้างศูนย์กลางอ�านาจใหม่ข้ึนให้มีอ�านาจเหนือรัฐ 

หรือมีอ�านาจเสมอเท่ากันกับรัฐ ดังนั้น การจัดตั้ง

หรือสถาปนาองค์กรปกครอง การเปล่ียนสถานะ

และรปูแบบขององค์กรปกครอง การยุบรวมองค์กร

ปกครองเข้าด้วยกัน และการยกเลิกองค์กรปกครอง 

ต่างๆ ล้วนกระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจของรัฐและ

รัฐบาลกลางทั้งสิ้นซึ่งตรงกับค�ากล่าวของ Samuel 

Humes เสนอว่า ควรให้เป็นเรื่องของ “การจัดสรร

แบ่งปันอ�านาจ” (Distribution of Power) กล่าวคือ 

เมื่อพูดถึงการกระจายอ�านาจภายใต้บริบทของ 

การบริหารปกครองในพื้นที่เรียกว่าท้องถิ่น (Local 

Governance) ควรเป็นเรื่องของ “จัดสรรหรือ 

แบ่งปันอ�านาจ” (Distribution) มิใช่การ “แบ่งแยก

อ�านาจ” (Division)และจะมีลักษณะเด่น ๆ คือ 

 รฐัให้การรบัรอง ซึง่การรบัรองดงักล่าวอาจเขียนไว้ 

ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ หรือตราไว้ใน 

พระราชบัญญัติก็ได้

 ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย

 อยากให้ประเทศไทยท�า model จ�าลอง

แบบรัฐรวมตามแบบของอเมริกา เพ่ือเป็นการ

ทดลองให้เห็นความแตกต่างระหว่างการบริหาร

จัดการแบบรัฐเดี่ยวและรัฐรวม ว่าแบบใดที่จะดี

ที่สุดในยุคสมัยปัจจุบัน ดังที่ จอห์น สจ๊วต มิลล์ 

(John Stuart Mill) กล่าวไว้ถึงชื่อ “รัฐบาลที่เป็น

ตัวแทน (Representative Government)” ยังชี้ 

ให้เห็นความจ�าเป็นของรัฐที่จะแบ่งการปกครอง

เป็นสองระดับ คือ ระดับชาติและระดับท้องถ่ิน  
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การท�าให้เข็มแข็งจากฐานราก เป็นการสะท้อน 

รูปแบบอ�านาจที่เป็นแบบการกระจายอ�านาจและ

ทรัพยากรทุกอย่างทั้งรูปแบบการได้มาของผู้น�า

ท้องถิ่นและการบริหารจัดการทรัพยากรทุกอย่าง

อย่างแท้จริง รวมถึงการตีตรากฎหมายเป็นของ 

ท้องถ่ินของตน เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและเหมาะสม

กับท้องถิ่นและชุมชนของตนสืบไป
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ในปัจจบุนัและอนาคต โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการตามแนวทางสะเตม็ศกึษาและทกัษะการเรยีนรู้

ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม ราชบุรี จ�านวน 57 คน มีวัตถุประสงค์  

1) เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์องค์ความรูใ้นชมุชนท้องถ่ินโรงเรียนวดัยางงาม ราชบรุ ี2) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู้ท้องถ่ินตามแนวทางสะเต็มศึกษาส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3) เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐานให้ทัว่ถึงครอบคลมุ ผูเ้รยีนให้ได้รบัโอกาสในการพัฒนาเตม็ตามศกัยภาพและมคีณุภาพ ผลการ

วิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04  

ระดบัมาก โดยกิจกรรมท่ี 1 ประดิษฐ์หุน่ยนต์ด้วยอปุกรณ์ LEGO (    = 4.14) และกิจกรรมท่ี 2 สร้างกล่อง

แยกเหรยีญอัจฉรยิะ (    = 4.04) และต�า่สดุคือกิจกรรมท่ี 3 มคัคเุทศก์ตวัน้อย (    = 3.96) 2) ผลการประเมนิ

ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคดิริเร่ิม แบบประเมนิความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยีด้านข้อมลูและการสือ่สารและแบบประเมนิการท�างานเป็นทมี จากผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน  

3 ท่านเท่ากับ 1.00 3) ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04  

ระดบัมาก 

ค�าส�าคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่น, สะเต็มศึกษา, ทักษะในศตวรรษที่ 21 

x
xx
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บทน�า

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ

พัฒนาท้องถ่ินเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในทุก

ชมุชนพ้ืนทีต่ามนโยบายของภาครฐั การด�าเนินงาน

ที่ ผ ่ านมุ ่ ง เน ้นการสร ้ างความเข ้มแข็ งของ

กระบวนการมีส่วนร่วมจากการท�างานระบบเครือ

ข่าย (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)  

มีการบูรณาการทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกัน

เพ่ือการออกแบบกิจกรรมตามหลกัสตูร การถ่ายทอด

เทคนิคในกระบวนการเรียนการสอน การผลิตสื่อ/

นวัตกรรม เพ่ือการจัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียน และ

การสร้างเครือ่งมอืวัดและประเมนิผลท่ีมปีระสทิธิภาพ 

(กระทรวง ศึกษาธิการ, 2551) เพ่ือมุ่งผลให้การ

เข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพขั้นพ้ืนฐานใน

โรงเรียนและชุมชนท้องถ่ินบรรลุเป้าหมายได้อย่าง

เห็นผล บริบทของแต่ละโรงเรียนและแต่ละสังกัด 

ทีเ่ข้าร่วมเป็นเครอืข่าย จะมคีวามแตกต่างกันหลาย

ด้าน โดยน�ารูปแบบการเรียนการสอน STEM โดย

ออกแบบในรปูการจดักิจกรรมบรูณาการและจดัให้

เหมาะสม เกิดทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการ

พัฒนาชุมชนท้องถ่ินให้เกิดสมดุลอย่างย่ังยืน

นอกจากนี้โครงการนี้ยังท�าให้ชุมชนมีความศรัทธา

และความเชื่อมั่นจากแรงบันดาลใจ ของทุกฝ่าย 

ที่เก่ียวข้องในการร่วมแรงร่วมใจพัฒนานักเรียน 

ในโรงเรียนของตนเองได้รับโอกาสพัฒนาอย่าง

ทดัเทยีมกันในรปูแบบท่ีมคีวามเชีย่วชาญในแต่ละ

ด้านการศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นเป็น

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 (     = 4.14) The second activity is build intelligent coin box 

(    = 3.96) and the lowest activity is little guide (    = 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

x
xx
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ช่วงการศึกษาที่ส�าคัญอีกช่วงหนึ่ง เป็นช่วงสุดท้าย

ของการศึกษาภาคบังคับท่ีผู ้เรียนจะได้ส�ารวจ 

ความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริม 

การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิด

วิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหามี

ทักษะ ในการด�าเนินชวิีต (สถาบนัส่งเสรมิการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558) มทีกัษะการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะ 

ท่ีส�าคญัท่ีควรเน้นให้เกิดกับผูเ้รยีนเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน

ในการประกอบอาชพี การศึกษา และการด�ารงชวีติ

ในศตวรรษที่ 21

 การออกแบบการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งส�าคัญ 

ท่ีจะท�าให้ผูเ้รยีนเกิดทักษะท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

โดยการจัดการเรียนรู้ของครูควรจัดการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการจะช่วยลดความซ�้าซ้อนของ

เนื้อหาวิชาต่าง ๆ สามารถยืดหยุ่นเวลาในการ

จดัการเรยีนการสอนได้ ใช้แหล่งเรยีนรูไ้ด้หลากหลาย 

และผู ้เรียนได้เรียนในสิ่งท่ีตนเองสนใจเพ่ิมขึ้น

สอดคล้องตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ มุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

องค์รวม โดยมีการบูรณาการความคิดรวบยอด 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ และทักษะด้านต่างๆ 

ให้เหมาะสมกับแต่ละระดบัการศกึษา รวมทัง้เชือ่มโยง

ความรู ้ไปสู ่การน�าไปใช้ในชีวิตจริง (ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2542) การส่งเสรมิ

การเรยีนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เป็นส่วนหนึง่ของสะเตม็ศกึษา (STEM Education)

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กมีความเข้าใจเก่ียวกับ

ศาสตร์ท่ีว่าด้วยเร่ืองของโลกและวัตถุต่าง ๆ ใน

ขณะเดียวกันเด็กไทยในอนาคตก็ต้องคงไว้ซึ่ง

วัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม ควบคู่กับการเรียนรู้

ศาสตร์ใหม่ ๆ  ทีม่คีวามทนัสมยัด้วยเช่นกัน (สถาบนั

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 

2558)

 การจัดการศึกษาที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครู 

ผู้สอนที่มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อ

วิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง โดยเฉพาะ

ในยุคศตวรรษที่ 21 ควรไปในทิศทางของความสุข

ในการท�างานอย่างมีเป้าหมายเพ่ือชีวิตท่ีดีของลูก

ศษิย์ ให้ศษิย์เกิดการเรียนรู้ตลอดชวิีต ครูจงึต้องยึด

หลัก “สอนน้อย เรียนมาก” ด้วยจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

“ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และ

อ�านวยความสะดวก” ในการเรยีนรู ้ให้ศษิย์ได้เรยีน

รู้จากการเรียนแบบลงมอืท�า (วิจารณ์ พานชิ, 2555)

จากแนวคดิและเหตผุลข้างต้น การพัฒนากิจกรรม

การเรียนรู้โดยการออกแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้

ให้สอดคล้องกับบรบิทท้องถ่ิน ตามแนวทางสะเตม็

ศกึษาเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21เป็นแนวทางให้โรงเรียนน�ากิจกรรม

ต่างๆที่ได้ออกแบบและปฏิบัติให้นักเรียนได้เกิด 

แรงบันดาลใจ มีความสนใจและต้องการต่อยอด 

ต่อการบูรณาการการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ 

ในชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนวัดยางงาม ราชบุรี

 2.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถ่ิน

ตามแนวทางสะเต็มศึกษาส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น
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 3. เพ่ือพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให ้

ทั่วถึงครอบคลุม ผู ้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษท่ี 21 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น เป็นลกัษณะการวิจยัเชงิพัฒนา(Research 

and Development) มวิีธีการด�าเนนิการวิจยัดงัต่อ

ไปนี้

 ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้

 1.  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล ดังนี้

  1.1  ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 

  1.2  แนวทางการจดักิจกรรมการเรยีนรู้

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

 2.  จัดประชุมผู้บริหาร ครูและนักศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดยางงาม ราชบุรี 

จ�านวน 30 คน เพ่ือท�าการวิเคราะห์สภาพปัญหา 

ความต้องการของท้องถ่ิน บริบทท้องถ่ิน ในการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม

โดยใช้ความเชีย่วชาญของวิทยากร ซึง่จากทีป่ระชมุ

ได้เสนอหัวข้อดังต่อไปนี้คือ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วย

อุปกรณ์LEGO สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ 

มคัคเุทศก์ตวัน้อย นอกจากนียั้งได้ร่วมกันวิเคราะห์

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 พบว่าทักษะที่ต้องการ 

ส่งเสริมให้เกิดข้ึนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนต้นประกอบด้วย ทักษะด้านการเรียนรู้และ

นวัตกรรม ได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้าน

ความคิดริเริ่ม ทักษะด้านสารสนเทศ ได้แก่ ความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้านข้อมูลและการ

ส่ือสาร ทักษะด้านชวิีตและอาชพี ได้แก่ การท�างาน

เป็นทีม

 3.  ศึกษารวบรวมองค์ความรู้ จากการ

ค้นหาข้อมลูทางอนิเตอร์เน็ต สอบถามและลงพ้ืนที่

โดยผู้วิจัย ในเร่ืองประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์ 

LEGO สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ มัคคุเทศก์

ตัวน้อย

 ข้ันตอนที ่2 การพัฒนากิจกรรม การพัฒนา

กิจกรรมให้กับนักเรียนตามแผนปฏิบัติงานและ 

ตามปฏิทินทีจ่ดัท�าร่วมกับโรงเรยีน ผูวิ้จยัได้ออกแบบ

เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้

 1.  แผนกิจกรรมการเรียนรู ้ท้องถ่ินตาม

แนวทาง สะเต็มศึกษา

  1.1  ลักษณะแผนกิจกรรมการเรียนรู้

ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา

    1.1.1   กิจกรรมการเรียนรู้ท้องถ่ิน

ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีลักษณะดังนี้

      1)  ใช้องค์ความรู้ท้องถ่ิน 

เรื่องประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์LEGO กิจกรรม

มัคคุเทศก์ตัวน้อย กิจกรรมสร้างกล่องแยกเหรียญ

อัจฉริยะ บูรณาการร่วมกับวิชาในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ การงานอาชพี

และเทคโนโลยีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

      2)  กิจกรรมการเรียนรู้จะ

ก�าหนดให้ผู้เรียนได้ออกแบบจัดท�าหรือประดิษฐ์ 

เพ่ือให้บรรลุตามเงื่อนไขสถานการณ์ท่ีก�าหนดโดย

ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ได้แก่

      2.1)  การระบุปัญหา 

(Identify a Challenge) เป็นขั้นตอนที่ผู ้เรียน

ท�าความเข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีได้รับและ

จ�าเป็นต้องหาวิธีการหรอืสร้างประดษิฐ์ (Innovation) 

เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ดังกล่าว



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
51

      2.2)  การค้นหาแนวคดิ

ที่เกี่ยวข้อง (Explore Ideas) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน

ต้องรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่ เก่ียวข้องกับการ

แก้ปัญหาและประเมนิความเป็นไปได้ ความคุ้มทนุ 

ข้อดี ข้อด้อย และความเหมาะสม จากการสืบค้น

ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต เพ่ือเลือกแนวคิดหรือวิธีการ

ที่เหมาะสมที่สุด

      2.3) การวางแผนและ

พัฒนา (Plan and Develop) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน

ต้องก�าหนดขั้นตอนย่อยในการท�างาน รวมทั้ง

ก�าหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการด�าเนินการ

ให้ชัดเจน รวมถึงออกแบบสิ่งท่ีจะท�าหรือสิ่งที่จะ

ประดิษฐ์

      2.4) การทดสอบและ

ประเมินผล (Test and Evaluate) เป็นขั้นตอนท่ี 

ผู ้เรียนทดสอบและประเมินการใช้งานต้นแบบ  

เพ่ือแก้ปัญหาโดยผลที่ได้อาจถูกน�ามาใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาผลลัพธ์ให้มีประสิทธิภาพ 

ในการแก้ปัญหามากขึ้น

      2 . 5 )  ก า ร น� า เ ส น อ

ผลลัพธ์(Present the Solution) หลังการพัฒนา 

ปรับปรุงทดสอบและประเมินวิธีการแก้ปัญหา 

หรือผลลัพธ์จนมีประสิทธิภาพตามท่ีต้องการแล้ว  

ผู้เรียนต้องน�าเสนอผลลัพธ์ โดยออกแบบวิธีการ 

น�าเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ รวมถึง 

การแข่งขันภายใต้เงือ่นไขของสถานการณ์ท่ีก�าหนด

    1.1.2  ส ่วนประกอบของแผน

กิจกรรมการเรียนรู้ท้องถ่ินตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษาได้แก่ สาระส�าคัญ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

ผังมโนทัศน์ จุดประสงค์การเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ การวัดและ

ประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน สื่อและแหล่ง 

การเรียนรู้

  1.2  การพัฒนาแผนกิจกรรมการเรยีนรู้

ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

    1.2.1  วิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ในกลุม่

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้นท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถ่ิน

ได้ดังนี้

ตารางที่ 1 สาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสะเต็มศึกษา(STEM Education)

กิจกรรม

การเรียนรู้

S

วิทยาศาสตร์

T

เทคโนโลยี

E

วิศวกรรมศาสตร์

M

คณิตศาสตร์

ประดิษฐ์หุ่น

ยนต์ด้วย

อุปกรณ์ 

LEGO

-ประดิษฐ์

รถยนต์และ

หุ่นยนต์จาก

อุปกรณ์ LEGO

ทดลองใช้ Sensor แสง

เขียนโปรแกรมเมื่อมี

แสงตกกระทบท�าให้หล 

LED หรือMotor

-การออกแบบ

- การวางแผน

-การแก้ปัญหา

การค�านวณเวลา

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 

การค้นหาและรวบรวม

ข้อมูล

การออกแบบและ

ประดิษฐ์กระปุก

ออมสินอัจฉริยะ

พื้นที่การเลื่อนของ

เหรียญ

มัคคุเทศก์

ตัวน้อย

เสียง การค้นหาและรวบรวม

ข้อมูล

-การออกแบบ

- การวางแผน

-การแก้ปัญหา

การแก้โจทย์ปัญหา 

    1.2.2  เ ขียนแผนกิจกรรมการ

เรียนรู ้ท ้องถ่ินตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้ม ี

รายละเอยีดครอบคลมุสมบรูณ์ โดยก�าหนดจ�านวน

ชั่วโมงแผนละ 6 ชั่วโมง จ�านวน 3 แผน รวม 18 

ชั่วโมง โดยมีกระบวนการเรียนรู้ดังนี้

ตารางที่ 2  กระบวนการเรียนรู้ของกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา

กิจกรรม

การเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้

ประดิษฐ์หุ่นยนต์

ด้วยอุปกรณ์LEGO

1. น�าเข้าสู่บทเรียน

2. พูดคุยถึงเรื่องพลังงานที่ก�าลังจะหมดไปและใช้พลังงานทดแทน

3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างพลังงานทดแทนโดยครูเชื่อมโยงไปยังเรื่องพลังงาน 

 แสงอาทิตย์

4. นักเรียนร่วมกันออกแบบการประดิษฐ์รถยนต์และหุ่นยนต์จากอุปกรณ์ LEGO

5. เปิด Clip VDO เรื่อง Solar Cell

6. ทดลองใช้ Solar Cell ต่อ LED

7. ตั้งค�าถาม มีวิธีไหนท�าให้ Solar Cell รับแสงได้ตลอดเวลา

8. ทดลองใช ้Sensor แสงเขยีนโปรแกรมเมือ่มแีสงตกกระทบท�าใหห้ล LED หรอื  

 Motor ดับ
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ตารางที่ 2 กระบวนการเรียนรู้ของกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา (ต่อ)

กิจกรรม

การเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้

9. ให้นักเรียนออกแบบSolarTracker โดยใช้ Sensor แสงและ Motor สร้าง  

 Solar Tracker

10. ท�าการแข่งขันจับเวลาหุ่นยนต์ที่สามารถค้นหา แสงโดยใช้เวลาสั้นที่สุด

11. นักเรียนอธิปรายเปรียบเทียบ Solar ของกลุ่มตรงข้ามโดยวิจารณ์ในแง่

บวก

12. ครูอธิบายสรุปเรื่องแสง

สร้างกล่องแยก

เหรียญอัจฉริยะ

1. ครสูาธิตการประดษิฐก์ระปกุออมสนิอจัฉรยิะให้นกัเรยีนดเูปน็ตวัตน้แบบ

2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือท่ีจะได้ออกแบบ ช้ินงานตามความถนัดเฉพาะทาง

3. แต่ละกลุ่มวางแผน จัดเตรียมอุปกรณ์ และร่วมกันแบ่งหน้าที่ในการท�า 

 สิ่งประดิษฐ์

4. ตวัแทนนกัเรยีนแตล่ะกลุม่ออกมาแสดงชิน้งาน และน�าเสนอส่ิงประดษิฐ ์

 พร้อมกับอธิบายข้อมูลและปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีสมาชิกของกลุ่มร่วมแรงร่วมใจท�า

5. นักเรียนร่วมกันเก็บ ดูแลรักษา อุปกรณ์ท่ีน�ามาใช้ให้พร้อมส�าหรับการใช้งาน 

 ในครั้งต่อไป

มัคคุเทศก์ตัวน้อย 1. ครสูนทนากับนักเรยีน เรือ่ง นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเทีย่วเมอืงไทย หากนักเรยีน 

 พบจะทักทาย หรือเมื่อชาวต่างชาติขอความช่วยเหลือเราจะพูดอย่างไร  

 โดยสื่อสารจากการใช้ภาษาในชีวิตประจ�าวันด้วยภาษาอังกฤษ

2. ครเูปดิวีดทัีศน ์บทสนทนาภาษาองักฤษทีไ่ดค้ดัเลอืกจากขอ้มลู Youtube,  

 Website,CD 

3. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ฝึกสนทนาตามบทที่ได้ฟัง

4. ครแูละนักเรยีนรว่มกันจดัสถานการณ์ให้นักเรียนไดฝึ้กปฏิบตักิิจกรรม หรอื 

 น�านักเรียนออกไปฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยค หรือวลี ท่ีใช้ในการส่ือสารกับชาวต่างชาติ
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    1.2.3 ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง

กิจกรรมการเรียนรู ้ท้องถ่ินตามแนวทางสะเต็ม

ศกึษาโดยให้ผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 5 ท่าน ซึง่ประกอบ

ด ้วยผู ้ เชี่ยวชาญทางด ้านการจัดการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร ์  คอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประเมินตาม

แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู ้ท ้องถ่ินตาม

แนวทางสะเต็มศึกษาที่ผู ้วิจัยจัดท�าขึ้น จากนั้น 

น�าผลการประเมินมาหาค่าเฉลี่ยแล้วน�าไปเทียบ 

กับเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

 2. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 

ด ้านความคิดริเ ร่ิม ลักษณะของแบบทดสอบ 

วัดความคดิสร้างสรรค์ ด้านความคิดรเิริม่ เป็นแบบ

ทดสอบชนิดอัตนัย จ�านวน 4 ข้อ โดยแต่ละข้อจะ

ก�าหนดสถานการณ์ปัญหาให้กับผู้เรียนและวัสดุ

อุปกรณ์ แล้วให้ผู ้ เรียนออกแบบสิ่งประดิษฐ ์

เพ่ือแก้ไขปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมท้ัง 

บอกเหตุผลในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความคิด

สร้างสรรค์จากผู ้เชี่ยวชาญในด้านการวัดและ

ประเมนิผล 3 ท่าน จากนัน้น�าผลการประเมนิมาหา

ค่าเฉลี่ยแล้วน�าไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

 3.  แบบประเมินความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี ด้านข้อมูลและการส่ือสารลักษณะ 

แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ด้านข้อมูลและการสื่อสารเป็นแบบประเมินชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับซึ่งข้อค�าถาม

ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่ 1) เข้าถึงแหล่งข้อมูล 

ทีต้่องการโดยใช้เครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตอย่างรวดเรว็ 

2) ใช้โปรแกรมค้นหา (Search Engine) ช่วยในการ

สืบค้นข้อมูล 3) ใช้ค�าหรือวลีค้นหาข้อมูลตามท่ี

ต้องการ 4) เลือกแหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือ  

5) มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้อง 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้านข้อมูลและ

การสือ่สารจากการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญในด้าน

การวดัประเมนิผลจ�านวน 3 ท่าน จากนัน้น�าผลการ

ประเมินมาหาค่าเฉลี่ยแล้วน�าไปเทียบกับเกณฑ ์

ที่ก�าหนดไว้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 3  ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

กิจกรรมการเรียนรู้ S.D. ระดับความเหมาะสม

กิจกรรมท่ี 1 ประดษิฐ์หุน่ยนต์ด้วยอปุกรณ์LEGO 4.14 0.28 มาก

กิจกรรมท่ี 2 สร้างกลอ่งแยกเหรียญอจัฉริยะ 4.04 0.35 มาก

กิจกรรมท่ี 3 มคัคเุทศก์ตวัน้อย 3.96 0.31 มาก

เฉลี่ย 4.04 0.31 มาก

x
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 จากตารางที่  3 พบว่าผลการประเมิน

กิจกรรมการเรียนรู ้ท้องถ่ินตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา ท้ัง 3 กิจกรรมการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ  

5 ท่านอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 และเมื่อพิจารณา

ในแต่ละรายการแล้วพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่มี

ผลการประเมินสูงสุดคือกิจกรรมที่ 1 ประดิษฐ ์

หุ ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์ LEGO (   = 4.14) และ

กิจกรรมที่ 2 สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ (    = 

4.04) และต�่าสุดคือกิจกรรมที่ 3 มัคคุเทศก์ตัวน้อย 

(   = 3.96) เนื่องจากผู ้วิจัยได้น�าองค์ความรู ้

ที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร รวมถึงศึกษา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551  

เพื่อก�าหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องของทั้ง 3 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิเคราะห์ทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ียังได้ศึกษา

คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้และเอกสารกิจกรรมการ

เรียนรู้สะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] เพ่ือเป็นแนวทาง 

ในการจดัท�ากิจกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือน�ามาออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 2.  ผลการประเมินความสอดคล้องของ

แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิด

ริเริ่ม (IOC) จ�านวน 4 ข้อ แบบประเมินความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลและการ

สื่อสาร(IOC) จ�านวน 5 ข้อและ แบบประเมินการ

ท�างานเป็นทมี (IOC) จ�านวน 5 ข้อ จากผูเ้ชีย่วชาญ 

3 ท่าน เท่ากบั 1.00 นั่นคือข้อสอบทุกข้อสอดคล้อง

กับจุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถน�าไปใช้ได้และ

ข้อค�าถามในการประเมินทุกข้อสามารถวัดความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลและการ

สือ่สารและความสามารถในการท�างานเป็นทมีของ

นักเรียนได้ ซึ่งผู ้เชี่ยวชาญได้ให้ข ้อเสนอแนะ 

เร่ืองเกณฑ์การประเมินของการประเมินความ

สามารถในการท�างานเป็นทีมควรจะเป็น rubrics 

score ที่ชัดเจนขึ้น เนื่องจากผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา

คุณลักษณะของแบบทดสอบด ้านความคิด

สร ้างสรรค์และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด ้าน

สารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี และ ทกัษะด้านชวิีต

และอาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท�าแบบ

ประเมินและแบบทดสอบ

x
x

x
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 จากตารางท่ี 4 พบว่าผลการประเมิน

มาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตราที่ 

4 ผู้เรียนความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 

คดิสร้างสรรค์ ตดัสนิแก้ปัญหา ได้อย่างมสีติสมเหตุ

จากผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 มีคุณภาพ 

อยู่ในระดับมาก

อภิปรายและสรุปผล

 1.  อภิปรายผล

  1.1  ผลการประเมินกิจกรรมการเรียน

รู ้ท้องถ่ินตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 

จากการน�าแนวทางสะเต็มศึกษาบรูณาการท้องถ่ิน

มาใช้จัดการเรียนรู ้ให้กับนักเรียนชุมชนท้องถิ่น 

โรงเรียนวัดยางงาม ราชบุรี พบว่านักเรียนมีความ

สามารถด้านการคิดสร้างสรรค์การสร้าง ประยุกต์

ใช้ความรู้การบูรณาการกิจกรรมเรียนรู้อย่างเป็น 

ขั้นตอนรวมท้ังความสามารถในการแก้ปัญหา  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นรินทร์ สุทธิศักดิ์,

2551) ผลการวิจัยพบว่า มีการบูรณาการเนื้อหา

ของท้องถ่ินเพ่ิมเข้ามาผ่านการเรียนรู้ ความรู ้

ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม

แนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการท้องถ่ินได้อยู่ใน

ระดับที่น่าพอใจและมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

ตามแนวทางสะเต็มศึกษาบูรณาการท้องถ่ินอยู่ใน

ระดับมาก

  1.2  ผลการประเมินความสอดคล้อง

ของแบบทดสอบวัดความคดิสร้างสรรค์ ด้านความ

คิดริเริ่ม จ�านวน 5 ข้อ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตารางที่ 4  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตราที่ 4 ผู้เรียนความสามารถ 

ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

รายการประเมิน S.D. ระดับคุณภาพ

ตวับง่ชี ้1 สรปุความคดิจากเรือ่งทีอ่า่น ฟังและด ูและสือ่สาร

โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

3.98 0.45 มาก

ตัวบ่งชี้ 2 น�าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ

ของตนเอง

4.15 0.59 มาก

ตัวบ่งชี้ 3 ก�าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา

โดยมีเหตุผลประกอบ

4.15 0.61 มาก

ตัวบ่งชี้ 4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ

ภาคภูมิใจ

 4.03 0.53 มาก

เฉลี่ย 4.10 0.54 มาก

x
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เท่ากับ 1.00 นั่นคือข้อสอบทุกข้อสอดคล้องกับ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าความคิด

สร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่ม จากการน�าผลการ

ประเมินมาหาค่าเฉลี่ยแล้วน�าไปเทียบกับเกณฑ ์

ที่ก�าหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

ที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศรีวรรณ  

ฉัตรสุริยวงศ์,2559) ผลการวิจัยพบว่าความ

สามารถในการคิดสร ้างสรรค ์ด ้านพลศึกษา 

ภายหลักการฝ ึกอบรมเพ่ือส ่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ด้านพลศึกษาของกลุ่มทดลองสูงกว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 2.  สรุปผล

  ผลการประเมนิกิจกรรมการเรยีนรูท้้อง

ถ่ินตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.04 ระดับมาก โดยกิจกรรมที่ 1 ประดิษฐ์หุ่นยนต์

ด้วยอุปกรณ์ LEGO (   = 4.14) และกิจกรรมที่ 2 

สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ (   = 4.04) และ 

ต�า่สดุคอืกิจกรรมที ่3 มคัคุเทศก์ตัวน้อย (     = 3.96) 

และแบบประเมนิความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ด้านข้อมูลและการสื่อสาร(IOC) จ�านวน 5 ข้อและ 

แบบประเมินการท�างานเป็นทีม (IOC) จ�านวน  

5 ข้อ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เท่ากับ 1.00 นั่นคือ

ข้อสอบทุกข้อสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้

  ผู ้ วิจัยได้จัดท�าคู ่มือครูและเอกสาร

กิจกรรมส�าหรับนักเรียนประกอบด้วย 3 กิจกรรม 

กิจกรรมละ 6 ชั่วโมง คือ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วย

อุปกรณ์ LEGO สร้างกล่องแยกเหรียญอัจฉริยะ 

มัคคุเทศก์ตัวน้อยซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เน้นให ้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทาง

สะเต็มศึกษาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม

บริบทของท้องถ่ินของตนเอง นอกจากนี้กิจกรรม 

ดังกล่าว

 สามารถส่งเสรมิผูเ้รยีนเกิดทกัษะการเรียน

รู้ในศตวรรษที่ 21 นั่นคือทักษะด้านการเรียนรู้และ

นวตักรรม ได้แก่ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ด้านความ

คดิริเร่ิม ทกัษะด้านสารสนเทศ ได้แก่ ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี ด้านข้อมูลและการสื่อสาร 

ทกัษะด้านชวิีตและอาชพี ได้แก่ การท�างานเป็นทีม 

และงานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัทีมุ่ง่พัฒนาผู้เรยีนให้เกิด

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 สามา

รถบูรณาการความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ ตามแนวทาง

สะเต็มศกึษาและความรู้ท้องถ่ิน โดยครูสามารถน�า

กิจกรรมดังกล่าวไปใช้หรือประยุกต์ใช้ตามบริบท

ท้องถิ่นของแต่ละสถานศึกษาตามความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

 1.  ควรศกึษาพัฒนาการจดัการเรียนรูต้าม

แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)กับ

นกัเรียนในระดบัชัน้อืน่ๆ เน้ือรายวิชาอืน่ๆ และกลุ่ม

สาระการเรียนรูปอื่นๆ เพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนกับ

นักเรียน

 2.  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู ้ 

ตามแนวคิด สะเต็มศึกษา (STEM Education) 

ซึง่เก่ียวข้องกับภมูปัิญญาท้องถ่ินต่อการแก้ปัญหา

ที่เกิดขึ้นภายในชุมชุมของนักเรียน

 3.  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคดิสะเตม็ศึกษา (STEM Education) ทีม่รีะดบั

การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับ วิเคราะห์ 

ประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์

x
x

x
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บทคัดย่อ

 ในการศกึษาการพัฒนาศกัยภาพการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรปูของไทยสูก่ลุม่

ประเทศเอเชียใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวโน้มการส่งออก รวมถึงความสามารถในการแข่งขันทาง 

การค้า อาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรปูของไทยไปสู่กลุ่มประเทศเอเชยีใต้ โดยใช้แนวคดิการวิเคราะห์

ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage: RCA) ในช่วงปี 2551-2560  

และแบบจ�าลอง Autoregressive ส�าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกุ้งแปรรูป

 ผลการศึกษาพบว่า การส่งออกกุ้งของไทยมีส่วนแบ่งตลาดในการส่งออกอยู่เป็นอันดับที่ 5  

ของโลก และมีประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม ตามล�าดับ ส�าหรับตลาดส่งออก

ท่ีส�าคญัในกลุม่ประเทศเอเชยีใต้ คอื เมยีนมา ปากีสถาน ผลติภัณฑ์อาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรูป

ที่ส�าคัญ ได้ กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งแปรรูป กุ้งสดอื่นๆ ที่แช่เย็นแช่แข็ง 

 จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ของไทยเทียบกับประเทศอินเดียและ

เวียดนาม พบว่า ประเทศไทยยังมีความเสียเปรียบในการส่งออกกุ้งให้กับประเทศอินเดียและเวียดนาม 

เนื่องจากค่า RCA ที่ได้ในช่วงปี 2551-2560 มีค่าน้อยกว่าหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามความเสียเปรียบดังกล่าวมี

การปรับตัวดีข้ึนเป็นล�าดับ ส�าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและ

อาหารแปรรปู พบว่า มลูค่าการส่งออกในเดอืนก่อนหน้า (Export
 t-1

) ระดบัดัชนรีาคาสนิค้าออกของภาคการ

ผลิตประมง (PriceIND) และอัตราแลกเปลี่ยน (FX) มีผลต่อมูลค่าการส่งออกในทิศทางเดียวกัน ส่วนดัชนี

ราคาสินค้าออกในรูปเงินบาท (FX*PriceIND) มีผลต่อมูลค่าการส่งออกในทิศทางตรงกันข้าม ที่ความเชื่อ

มั่นร้อยละ 95 ดังน้ันรัฐบาลจึงควรหาความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการส่งเสริมการส่งออกกุ้งให้ขยาย
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ฐานเศรษฐกิจมากขึ้น ควรมีส่งเสริมการผลิตโดยการพัฒนาเครื่องมือและเครื่องจักรที่สามารถเพิ่มปริมาณ

การผลิตทั้งกุ้งสดและเครื่องมือส�าหรับการแปรรูป

ค�าส�าคัญ: 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�า

 อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรม

ล� า ดั บ แ ร ก ที่ ไ ด ้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ม า ตั้ ง แ ต ่

ประเทศไทยเริ่มประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2504 

เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนน้อยใช้

วัตถุดิบภายในประเทศมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
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และสามารถน�าเอาทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ของ

ประเทศไปพัฒนาเพ่ือประโยชน์ในทางอตุสาหกรรม

ได้มาก ท�าให้ง่ายต่อการพัฒนาเพ่ือการลงทุน 

นอกจากนีอ้ตุสาหกรรมอาหารยังก่อให้เกิดผลเชือ่ม

โยงไปสู่กิจกรรมการผลิตอื่นๆ ที่เป็นอุตสาหกรรม

สนับสนุน ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ เช่น กระป๋อง และน�า

ไปสู ่การจ้างงานและรายได้ประชาชาติท่ีสูงขึ้น 

(ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร, 2553)

 อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็น

อุตสาหกรรม มีศักยภาพสูงในการผลิตเพื่อบริโภค

ในประเทศและเพ่ือการส่งออก เนือ่งจากประเทศไทย

มีพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตรที่มั่นคงและ

มัง่คัง่ ท�าให้มผีลผลิตทีส่ามารถน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบ

ในการแปรรูปได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง  

มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยแต่ยังขาด

แรงงานที่มีคุณภาพ (Money Hub, 2016) มีการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดมากย่ิงขึ้น โดยผู้ประกอบการ

แต่ละประเภทอุตสาหกรรมยังมีความช�านาญใน

การผลติและการใช้เทคโนโลยีทีดี่กว่าประเทศคู่แข่ง

อืน่ ๆ  อกีหลายประเทศในภูมภิาคเดยีวกัน สามารถ

ผลติสนิค้าได้ตามความต้องการของผูซ้ือ้ได้รวดเรว็

และสามารถน�าวัตถุดบิจากต่างประเทศมาแปรรปู

ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม และผู้ประกอบการยังมีความ

พร้อมในด้านการจัดการกระบวนการผลิตและการ

ควบคมุคณุภาพ มบีคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ 

(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2560) นอกจากนี้ยังได้รับ

การยอมรับจากลูกค้าในต่างประเทศในเรื่องของ

การส่งมอบสินค้า และความรับผิดชอบต่อสินค้า 

รวมถึงชนิดของผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและ

มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ 

 โดยเอเชียใต้เป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ

ด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่นและขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

ด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค  

ถึงร้อยละ 8.7 ในปี 2554 มีประชากรรวมกันกว่า 

1,500 ล้านบาท โดยเป็นผู้บริโภคที่มีก�าลังซื้อ 

ปานกลาง-สูง รวมถึงกว่า 370 ล้านคนส�าหรับ

ภมูภิาคเอเชยีใต้ ส�านกังานฯ มองอนิเดยีเป็นประตู

สูก่ารค้าเอเชยีใต้ โดยจดัอนิเดยีอยูใ่นกลุม่ประเทศ

ทีม่กีารพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเรว็ (BRICS)  

มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ  

7.4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 1.8  

แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หากพิจารณาสัดส่วนมลูค่า

การค้ารวม การส่งออก และการน�าเข้าระหว่าง

ประเทศไทยกับตลาดเอเชยีใต้แล้ว อนิเดยีมสัีดส่วน

ถึงร้อยละ 72.90, 65.31 และ 91.10 ตามล�าดับ 

และมีมูลค่าถึง 8,194.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

(กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2559) 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา

ว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกมากน้อย

เพียงใด ตลาดการส่งออกของไทยอยู่ในระดับใด

เมื่อเทียบกับคู่แข่งส�าคัญ การพัฒนาศักยภาพ 

การผลติและการส่งออกกุ้งแปรรปูของไทยไปสูก่ลุม่

ประเทศเอเชียใต้จะมีทิศทางเป็นเช่นไร เพ่ือเป็น 

การส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพด้านการผลติและ

การส่งออกของอุตสาหกรรมต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

 1. เพ่ือศกึษาแนวโน้มการส่งออก  การส่งออก

กุ้งแปรรูปของไทยไปสู่กลุ่มประเทศเอเชียใต้

 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขัน

ทางการค้าและการส่งออกของกุ้งแปรรูป
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สมมติฐานของการวิจัย

 สมมติฐานที่ 1. ตลาดส่งออกของไทยใน

กลุ่มประเทศเอเชียใต้มีแนวโน้มมากขึ้น

 สมมติฐานที่ 2. ปัจจัยมีผลในเชิงบวกต่อ

ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกกุ้งแปรรูป

ของไทยในเอเชียใต้

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ

 ทฤษฎีน้ีเกิดจากแนวคิดของ Dominick 

Salvatore (2013) ได้อธิบายว่าการด�าเนนิธุรกิจการ

ค้าต่างๆ น้ันมีพ้ืนฐานมาจากการแลกเปลี่ยน 

สิ่งต่างๆ ระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ถ้าพิจารณา

แล้วพบว่า ปัจจัยที่เก่ียวข้องในเบื้องต้นนอกเหนือ

จากเวลา (Timing) แล้ว ได้แก่ปัจจัยท่ีเก่ียวกับ

สินค้าหรือบริการ และปัจจัยที่เก่ียวกับตัวบุคคล  

ดังนั้น การค้าจะขยายวงกว้างเท่าใดนั้นนอกเหนือ

จกตัวสินค้าและบริการต่าง ๆ แล้วตัวบุคคล 

อนัได้แก่ ผูบ้รโิภคจะเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการ

เสริมสร้างปริมาณการค้า เมื่อพิจารณาในท้องถิ่น

แคบ ๆ เช่น ในประเทศใดประเทศหน่ึงน้ันกิจการ

การค้าจะถูกด�าเนินข้ึนภายใต้ปัจจัยท่ีเหมือนกัน

เป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย วัฒนธรรมและ

ประเพณี ความแตกต่างอาจมข้ึีนได้จากความแตกต่าง

ทางกายภาพของภูมิภาคต่าง ๆ ส�าหรับการค้า

ระหว่างประเทศน้ัน จะมีความแตกต่างท้ังในด้าน

กฎหมายของแต่ละประเทศ ลักษณะพ้ืนฐานของ

ประชากรแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดีในทางตรงกัน

ข้าม นักธุรกิจตั้งแต่ยุคโบราณยังสามารถใช้ความ

แตกต่างเหล่านั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของ

ตนได้ ไม่ว่าจะในแง่ของการเป็นแหล่งทรัพยากร 

แหล่งตลาด แหล่งแรงงาน และอืน่ ๆ ทีแ่นวคิดและ

ทฤษฎีหลายชนิดได้อธิบายถึงความเป็นไปต่าง ๆ 

ของการค้าระหว่างประเทศ

 ทฤษฎคีวามได้เปรยีบโดยเปรยีบเทียบ

 การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ

ในการส่งออกกุ้งแปรรปูของไทย กับประเทศคู่แข่งขัน 

จะใช้ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 

ที่ปรากฏ ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 

ทีป่รากฏ อาศยัหลักการทีว่่า ถ้าประเทศใดสามารถ 

ผลิตสินค้าชนิดในชนิดหนึ่งได้ในต้นทุนที่ต�่ากว่า

ประเทศ อื่นๆ ประเทศนั้นจะส่งออก สินค้านั้นๆ  

ในสัดส่วนท่ีสูงกว่าการส่งออกเฉลี่ยของโลก ดัชนี 

RCA ค�านวณจากสูตร ดังนี้ (Balassa, 1965)

โดย

 RCA คือ ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรยีบ

เทียบในการส่งออกสนิค้า k ของประเทศ i

 ikX  คือ มูลค่าการส่งออกสินค้า k ของ

ประเทศ i 

 iX  คือ มูลค่าการส่งออกของสินค้า 

ทุกประเภทโดยประเทศ i 

 ckX  คือ มูลค่าการส่งออกสินค้า k ของ

โลก

 cX  คือ มูลค่าการส่งออกของสินค้า 

ทุกประเภทของโลก

 จากแนวความคิดและวิธีการค�านวณ 

ดังกล่าวสรุปได้ว่า

 ค่า RCA > 1 แสดงว่าสัดส่วนการส่งออก

สินค้า k โดยประเทศ i ต่อการส่งออกทั้งหมดของ

ประเทศ i ต่อการส่งออกท้ังหมดของประเทศ i  

สูงกว่าสัดส่วนส่งออกสินค้า k ของโลกต่อการ 

ส่งออกทั้งหมดของโลก หมายความว่า ประเทศ i  

ik i

ck c

X XRCA
X X

=
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อยู่ในฐานะได้เปรยีบโดยเปรยีบเทียบในการส่งออก

สินค้า k

 ค่า RCA > 1 แสดงว่าสัดส่วนการส่งออก

สินค้า k โดยประเทศ I ต่อการส่งออก ทั้งหมดของ

ประเทศ ต�่ากว่าสัดส่วนการส่งออกสินค้า โดย

ประเทศต่อการส่งออกทัง้หมดของประเทศ i ต�า่กว่า

สัดส่วนส่งออกสินค้า k ของโลกต่อการส่งออก

ท้ังหมดของโลกหมายถึงว่าประเทศ i อยู่ในฐานะ

เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้า k

 การศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ

 Balassa (1965) ได้ศึกษาการได้เปรียบ

โดยเปรียบเทียบเพ่ือศึกษาสินค้าอุตสาหกรรม 

ได้แก่ สินค้าหมวดที่ 5-8 ท่ีแบ่งตามรหัสของ 

Standard International Trade Classification 

(SITC) ยกเว้นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นโลหะบางชนิดที่ถือ

เป็นสินค้าขั้นปฐมจากประเทศผู ้ส่งออกสินค้า

อุตสาหกรรมรายใหญ่ของโลก ได้แก่ สหภาพยุโรป 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สวีเดน 

และญ่ีปุน่ โดยใช้ค่าดชันบีทบาทการส่งออก (export 

performance indices) และอัตราส่วนของการ 

ส่งออกต่อการน�าเข้า (export-import ratio) ในช่วง

เวลาสั้นๆ 2 ช่วง คือ ปี 1953-1955 และปี 1960-

1962 จากการศึกษาพบว่า สหรัฐอเมริกามีความ 

ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกวัตถุดิบ 

เคมภัีณฑ์เบด็เตลด็ อากาศยานทุกชนิด นเิกิล และ

ดีบุก และเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิต

รองเท้า และเครื่องเผาต่างๆ สหภาพยุโรปมีความ

ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตผลิตภัณฑ ์

รถโดยสาร รองเท้า เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์

เครือ่งดนตร ีและเสยีเปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในการ

ผลิตกระดาษ อุตสาหกรรมยาง รถแทรกเตอร์  

รถไฟและอุปกรณ์ และอากาศยานทุกชนิด สวีเดน

มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิต

ผลติภัณฑ์รถไฟ และวัสดุอปุกรณ์กระดาษ เคร่ืองท่อ 

และเคร่ืองสุขภัณฑ์ ทองแดง และผลิตภัณฑ์จาก

ยาง และเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิต

ผลิตภัณฑ์เส้นใยจากท่อ ปุ๋ย เคร่ืองถ่ายภาพและ

อุปกรณ์ สหราชอาณาจักรมีความได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบในการผลิตผลิตภัณฑ์รถแทรกเตอร์  

รถโดยสารและรถบรรทุก สีผล สีทา ขนสัตว์ 

จักรยาน ดีบุก และทองแดง และเสียเปรียบโดย

เปรียบเทียบในการผลิตปุ๋ย เครื่องอัญมณี อุปกรณ์

เดินทาง กระดาษ เส้นใย และเครื่องแต่งกาย  

ส่วนญ่ีปุ ่นมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบใน 

การผลิตผลิตภัณฑ์รองเท ้า เคร่ืองแต ่งกาย 

เคร่ืองปั้นดินเผา รถโดยสารและรถบรรทุก และ 

เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตผลิตภัณฑ์

อากาศยานทุกชนดิ รถแทรกเตอร์ นิเกิล และสังกะสี 

น�้ามัน และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์

 Keld (1998) ศึกษาเร่ืองความได้เปรียบ

โดยเปรยีบเทยีบและเครือ่งมอืวัดความช�านาญของ

แต่ละประเทศ ซึ่งจะแสดงการใช้ค่า RCA เพ่ือ 

ปรับใช้ในการวัดความช�านาญทางการค้าระหว่าง

ประเทศ โดยใช ้ วิ ธี วิเคราะห์ความได้เปรียบ 

โดยเปรียบเทียบของบาลาสซา ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน 

การทดสอบข้อผิดพลาดจากค่าถดถอยของ Jarque- 

Bera ทัง้ค่า RCA และความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ

ที่เท่ากัน (ค่า RSCA) ระหว่างช่วงเวลา (t และ t-1) 

ผลปรากฏว่าในขณะท่ีการใช้ค่า RCA ยังไม่แพร่

หลาย เมือ่ความช�านาญลดลงในช่วงปี 1971-1997 

จะได้ให้ผลบิดเบือนความจริง แต่เมื่อทฤษฎีของ 

บาลาสซาถูกน�ามาประยุกต์ใช้ ข้อผิดพลาดมี 

น้อยมาก ค่าถดถอยหายไป 2 ค่าใน 19 ค่า (คดิเป็น

ร ้อยละ 10) ส�าหรับการวิเคราะห์ค ่า RSCA  
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เปรียบเทียบกับเครื่องมือการวัดความช�านาญ

ทางการค่าระหว่างประเทศ ได้แก่ ค่าดัชนี Michaely 

และค่าไคว ์สแควร ์  โดยวิเคราะห์ ท้ังค ่าดัชนี 

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) ศกึษาเรือ่งการเปลีย่นแปลงทางการค้าและ

ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของ

ทวีปเอเชียและละตินอเมริกาเพ่ือศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบต่อ

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้น และ

ศกึษาการเปลีย่นแปลงนโยบายการค้าท่ีมผีลกระทบ

ต่อการค้าในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะใช้พ้ืนฐานทาง

ทฤษฎคีวามได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบของบาลาสซา

ในการวิเคราะห์ โดยพิจารณาปริมาณการส่งออก

ในทวีปเอเชียและละตินอเมริกา (EANIEs) ในช่วง

ปี 1981-1997 และหาค่าความได้เปรียบที่ปรากฏ 

(RCA) ในแถบเอเชยีตะวันออก เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 

และละตินอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า ความได้

เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีเ่พ่ิมขึน้จะแสดงถึงการค่า

เสรทีีเ่พ่ิมข้ึน แต่ในประเทศทีพั่ฒนาแล้วยังคงมกีาร

กีดกันทางการค้ามาก ซึง่ผลจากการกีดกันทางการ

ค้าเหล่าน้ันจะไม่สามารถวัดได้ด้วยค่า RCA  

ท�าให้การวัดค่า RCA จะไม่แบ่งแยกผลกระทบ 

จากปัจจยัการผลติออกจากผลกระทบจากนโยบาย

การค้าได้ แต่การวัดค่า RCA จะบ่งบอกถึงการ

เปลี่ยนแปลงความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบใน

แต่ละภูมิภาคได้ จากการเปลี่ยนแปลงของค่า  

RCA ของทั้ง 3 ESNIEs ปรากฏว่า เสียเปรียบโดย 

เปรียบเทียบ โดยเฉพาะประเทศเกาหลใีต้ ซึง่สาเหตุ

ส�าคัญมาจากวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินในปี 

1997 ท�าให้ค่า RCA ลดลง ซึ่งสะท้อนถึงระบบ

เศรษฐกิจที่อ่อนแอ 

 Chang et al (2018) ศึกษาการร้องเรียน

นโยบายการตอบโต้การทุม่ตลาดและการได้เปรียบ

โดยเปรียบเทียบด้วย RCA ของประเทศส่งออกกุ้ง 

พบว่า ประเทศผู้ส่งออกมีการแข่งขันท่ีเหนือกว่า 

เมื่อเทียบกับตลาดกุ้งในสหรัฐฯ โดยดัชนี RCA  

มีความสัมพันธ์กับราคากุ้งในทางตรงกันข้าม  

แต่มีความสัมพันธ์กับรายได้ต่อหัวของสหรัฐฯ  

ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส�าคัญ

 ฉรัฐดา ไชยดี และคณะ (2560) ท�าการ

วิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกกุ้งแช่เย้แช่แข็งของ

ไทยโดยเปรียบเทียบช่วงก่อนและหลังเกิดวิกฤต 

โรคกุ้งตายด้วย ด้วย RCA พบว่า ประเทศไทย 

มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏทั้ง  

2 ช่วง ซึง่มแีนวโน้มเพ่ิมขึน้เพียงเลก็น้อย  เนือ่งจาก

ไทยประสบปัญหาถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี

ศุลกากรจากสหภาพยุโรป การประมงผิดกฎหมาย 

และปัญหาการค้ามนุษย์

 Sriboonchitta S. et al (2000) ศึกษาการ

ส่งออกกุ้งของไทย โดยให้ความสนใจกับกุ้งแช่แข็ง

พบว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบ

เทียบใกล้เคยีงกับเอกวาดอ อนิเดยี อนิโดนีเซยี และ

แม็กซิโก เมื่อเทียบกับประเทศไต้หวันที่ยังมีความ

เสียเปรียบแก่ทุกประเทศ

วิธีการศึกษา

 การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน

ของการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 

เชิงปริมาณ ประกอบด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิง
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พรรณนา (ธีรวัฒน์ จันทึก และวสันต์ พรพุทธพงศ์, 

2557) การวิเคราะห์ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบ

เทียบ (RCA) ส�าหรับการแข่งขนัทางการค้าระหว่าง

ประเทศ และใช้แบบจ�าลองถดถอย Autoregressive 

Model เพ่ือขจดัปัญหาอตัสหสมัพันธ์ (Autocorrelation) 

ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อมูลค่าการส่งออก

อาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรูปของไทย 

โดยแบบจ�าลองเป็นดังนี้

โดยที่     = มูลค่าการส่งออกกุ้ง

แปรรูป ณ เดือนปัจจุบัน

     = มูลค่าการส่งออกกุ้ง

แปรรูปย้อนหลัง 1 เดือน

     = มูลค่าการส่งออกกุ้ง

แปรรูปย้อนหลัง 2 เดือน

     = ดัชนมีลูค่าสนิค้าออก 

ประเภทสินค้าประมง

     = ดัชนีปริมาณสินค้า 

ออก ประเภทสินค้าประมง

     = ดัชนีราคาสินค้าออก 

ประเภทสินค้าประมง (หน่วยเงิน USD)

     = อัตราแลกเปลี่ยน

     = ดัชนีราคาสินค้าออก 

ประเภทสินค้าประมง (หน่วยเงิน THB)

ผลการศึกษา

 1. ตลาดส่งออกหลักของไทย

 ตลาดหลักส�าหรับการส่งออกกุ้งแปรรูป

รวมของประเทศไทย 5 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2560 

ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร ้อยละ  

40.92 ประเทศญ่ีปุน่ คดิเป็นร้อยละ 20.03 ประเทศ

เวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 8.11 ประเทศแคนนาดา 

คดิเป็นร้อยละ 5.03 ประเทศจนี คดิเป็นร้อยละ 4.91 

(ภาพที่ 1) เมื่อพิจารณาถึงอันดับการส่งออกกุ้ง

แปรรูปไปยังประเทศกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา

ในคร้ังนี้คือกลุ ่มประเทศในเอเชียใต ้  พบว ่า 

ประเทศไทยส่งออกกุ้งแปรรูปไปยังประเทศเมยีนมา

มากที่สุดซึ่งอยู่ในอันดับท่ี 13 ของประเทศที่ไทย 

ส่งออกกุ้งแปรรปูท้ังหมดจาก 121 ประเทศ รองลงมา 

คือ ประเทศปากีสถานอยู่ในอันดับที่ 52 ถัดมาคือ

ประเทศอินเดียอยู่ในอันดับที่ 57

t t-1 t-2Export = (Export , Export , ValueIND,
QuanIND, PriceIND, FX,
PriceIND*FX)

f

ValueIND

QuanIND

PriceIND

FX
PriceIND*FX

tExport

t-1Export

t-2Export
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 PriceIND*FX  = ดัชนีราคาสินค้า 

ออก ประเภทสนิค้าประมง (หน่วยเงิน THB) 

 

ผลการศึกษา 

 1. ตลาดส่งออกหลักของไทย 

 ตลาดหลักสําหรับการส่งออกกุ้ ง

แปรรูปรวมของประเทศไทย 5 อนัดบัแรก ในปี 

พ.ศ. 2560 ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา คิด

เป็นร้อยละ 40.92 ประเทศญ่ีปุ่ น คิดเป็นร้อย

ละ 20.03 ประเทศเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 

8.11 ประเทศแคนนาดา คิดเป็นร้อยละ 5.03 

ประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 4.91 (ภาพท่ี 1) 

เม่ือพิจารณาถึงอนัดบัการสง่ออกกุ้งแปรรูปไป

ยังประเทศกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาใน

ครัง้นี คื้อกลุ่มประเทศในเอเชียใต้  พบว่า 

ประเทศไทยส่งออกกุ้ งแปรรูปไปยังประเทศ

เมียนมามากท่ีสุดซึ่งอยู่ในอันดับท่ี 13 ของ

ประเทศท่ีไทยส่งออกกุ้ งแปรรูปทัง้หมดจาก 

121 ป ร ะ เท ศ  ร อ ง ล ง ม า  คื อ  ป ร ะ เท ศ

ปากีสถานอยู่ในอนัดบัท่ี 52 ถดัมาคือประเทศ

อินเดียอยูใ่นอนัดบัท่ี 57 

 

 
 

ภาพที่ 1 สดัสว่นการสง่ออกกุ้งไปยงัประเทศคูค้่าของไทยปี 2560 

 

 2. ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกกุ้ง

ของไทย 

 ประเทศไทยเป็นผู้ ส่งออกกุ้ งแปร

รูปอันดับ 5 ของโลกรองจากประเทศอินเดีย 

เวียดนาม เอกวาดอร์ และอินโดนีเซีย โดยไทย

มีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีแตกต่างกันในแต่

ละประเภทสินค้า  ได้แก่ กุ้ งแช่แข็งมีส่วนแบ่ง

ทางการตลาดประมาณร้อยละ 4.6 กุ้ งแช่เย็น

มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 10 

กุ้ งแปรรูปมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ

ภาพที่ 1 สัดส่วนการส่งออกกุ้งไปยังประเทศคู่ค้าของไทยปี 2560



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.1 January-June 2019
66

ตารางที่ 1 สถานการณ์ส่งออกกุ้งแปรรูปจ�าแนกตามสินค้าแปรรูป (หน่วย : ล้านบาท)

รหัสสินค้า สินค้า 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 

แช่แข็ง

26,369.07 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

รวมมูลค่าส่งออก 95,517.46 89,345.93 78,012.20 100,197.65 100,403.07 92,695.26 100.00 2.37

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ (2561)

 2. ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกกุ้งของไทย

 ประเทศไทยเป ็นผู ้ส ่งออกกุ ้งแปรรูป 

อนัดบั 5 ของโลกรองจากประเทศอนิเดยี เวียดนาม 

เอกวาดอร์ และอินโดนีเซีย โดยไทยมีส่วนแบ่ง

ทางการตลาดทีแ่ตกต่างกันในแต่ละประเภทสนิค้า 

ได้แก่ กุ้งแช่แขง็มส่ีวนแบ่งทางการตลาดประมาณ

ร้อยละ 4.6 กุ้งแช่เย็นมีส่วนแบ่งทางการตลาด

ประมาณร้อยละ 10 กุ้งแปรรูปมีส่วนแบ่งทางการ

ตลาดประมาณร้อยละ 21 ซึ่งมีมูลค่าของส่วนแบ่ง

ตลาดรวม 1,715.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แม้ว่าโดย

ภาพรวมประเทศไทยจะมีส่วนแบ่งทางการตลาด

อยู่ในอนัดบัท่ี 5 แต่เมือ่พิจารณาถึงการแปรรปูเป็น

ผลติภัณฑ์จากกุ้งไม่รวมแช่เย็นแช่แข็งท�าให้ไทยอยู่

ในอันดับที่ 2 รองจากประเทศเวียดนามด้วยมูลค่า 

932 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 3. สถานการณ์ส่งออกกุ้งแปรรูปโดย

รวม (เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกทั้งหมด)

 การส่งออกกุ้งแปรรูปของไทยปี 2560  

มีมูลค่ารวม 100,403.07 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก

ปี 2559 ร้อยละ 0.21 และเพ่ิมข้ึนจากปี 2556  

ร้อยละ 5.11 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 

100,197.65 และ 95,517.46 ล้านบาท ตามล�าดับ 

โดยสินค้าแปรรูปจากกุ้งท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุด  

คือ กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง คิดเป็นร้อยละ 31.57  

รองลงมาคือ กุ้งแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 30.73 และ

กุ้งอื่นๆ สด แช่เย็นแช่แข็ง คิดเป็นร้อยละ 29.36 

ตามล�าดับ (ตารางที่ 1)
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ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 46.62 และ 28.70 ตาม

ล�าดับ รองลงมาคือประเทศออสเตรเลีย เกาหลีใต้ 

และสหราชอาณาจักร โดยมูลค่าการค้าของ

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ และออสเตรเลยี มแีนว

โน้มปรับตัวลดลง 

  4.3  สถานการณ์การส่งออกกุ้งอืน่ๆ 

สด แช่เย็น แช่แขง็ (รหัส 102010103)

    กุ้งอื่นๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง เป็น

ผลติภณัฑ์จากกุ้งของไทยท่ีมสีดัส่วนของมลูค่าการ

ส่งออกสูงเป็นอันดับสามของผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูป

ชนิดต่างๆ โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีมูลค่า 

การส่งออกกุ้งอื่นๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง เท่ากับ 

31,981.95 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2559  

ร้อยละ 0.59 และปี 2559 มีมูลค่าการส่งออก 

เพ่ิมสูงข้ึนจากปี 2558 ถึงร้อยละ 51.94 โดยในปี 

2560 มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดในช่วงปี 2556-

2560 ทั้งน้ีตลาดส่งออกกุ้งแปรรูปหลักของไทย 

ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่น  

ซึง่มมีลูค่าการส่งออกไปยังสองประเทศดงักล่าวคดิ

เป็นร้อยละ 42.01 และ 19.37 ตามล�าดบั รองลงมา

คือประเทศเวียดนาม แคนาดา และจีน โดยมูลค่า

การค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ

เวียดนามมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน ขณะท่ี

ประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มปรับตัวลดลง 

  4.4  สถานการณ์การส ่งออกกุ ้ง

กระป๋อง (รหัส 201010400)

    กุ้งกระป๋องเป็นผลิตภัณฑ์จากกุ้ง

ของไทยทีม่สีดัส่วนของมลูค่าการส่งออกเป็นอนัดบั

ส่ีของผลิตภณัฑ์กุ้งแปรรูปชนิดต่างๆ โดยในปี 2560 

ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกกุ้งกระป๋อง เท่ากับ 

8,821.19 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 

39.69 และปี 2558 มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมสูงขึ้น

 4.  สถานการณ์ส่งออกกุ้งแปรรปูจ�าแนก

ตามผลิตภัณฑ์

  4.1  สถานการณ์การส่งออกกุ้งสด 

แช่เย็น แช่แข็ง (รหัส 102010100)

    กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง เป็นผลติภัณฑ์

จากกุ้งของไทยมีสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก 

สูงที่สุดในบรรดาสินค้าผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปชนิด

ต่างๆ โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีมูลค่าการ 

ส่งออกกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง เท่ากับ 33,446.79 

ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 1.80 โดย 

ในปี 2559 มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดในช่วงปี 

2556-2560 ทัง้นีต้ลาดส่งออกกุ้งสดแช่เย็น แช่แขง็

หลักของไทย ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ

ประเทศญ่ีปุ ่น ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกไปยังสอง

ประเทศดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 39.79 และ 18.41 

ตามล�าดับ รองลงมาคือประเทศเวียดนาม จีน  

และแคนนาดา โดยมูลค่าการค้าของประเทศ

สหรัฐอเมริกาและเวียดนามมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิม

สูงข้ึน ขณะทีป่ระเทศญ่ีปุน่มแีนวโน้มปรบัตวัลดลง

ในช่วงปี 2557-2558 แต่อย่างไรก็ตามีการฟื้นตัว

ในช่วงปี 2559-2560 

  4.2 สถานการณ์การส่งออกกุ้งแปรรปู 

(รหัส 201020100)

 กุ้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากกุ้งของไทยที่

มีสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับสอง

ของผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปชนิดต่างๆ โดยในปี 2560 

ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกกุ้งแปรรูป เท่ากับ 

23,448.75 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 

8.54 โดยในปี 2560 มีมูลค่าการส่งออกต�่าที่สุดใน

ช่วงปี 2556-2560 ท้ังนีต้ลาดส่งออกกุ้งแปรรปูหลกั

ของไทย ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ

ญ่ีปุ่น ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกไปยังสองประเทศ 
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จากปี 2557 ถึงร้อยละ 67.95 โดยในปี 2560  

มีมูลค่าการส่งออกต�่าท่ีสุดในช่วงปี 2556-2560 

ทั้งน้ีตลาดส่งออกกุ้งแปรรูปหลักของไทย ได้แก่ 

ประเทศสหรฐัอเมริกา และประเทศญีปุ่น่ ซึง่มมีลูค่า

การส่งออกไปยังสองประเทศดังกล่าวคิดเป็น 

ร้อยละ 41.07 และ 34.08 ตามล�าดับ รองลงมาคือ

ประเทศแคนาดา เกาหลีใต้ และไต้หวัน โดยมูลค่า

การค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ ่น และ 

แคนนาดามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 

  4.5  สถานการณ์การส่งออกกุ้งอ่ืนๆ 

(รหัส 102010400)

    กุ้งอืน่ๆ เป็นผลติภัณฑ์จากกุ้งของ

ไทยที่มีสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับห้า

ของผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปชนิดต่างๆ โดยในปี 2560 

ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกกุ้งแปรรูป เท่ากับ 

2,704.39 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 

13.24 โดยในปี 2560 มมีลูค่าการส่งออกสงูทีส่ดุใน

ช่วงปี 2556-2560 ทั้งนี้ตลาดส่งออกกุ้งอ่ืนๆ  

หลกัของไทย ได้แก่ ประเทศฮ่องกง และประเทศจนี 

ซึง่มมีลูค่าการส่งออกไปยังสองประเทศดังกล่าวคิด

เป็นร้อยละ 44.34 และ 41.78 ตามล�าดับ รองลงมา

คือประเทศเวียดนาม สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย 

โดยมูลค่าการค้าของประเทศฮ่องกงและจีนม ี

แนวโน้มปรบัตวัเพ่ิมสงูขึน้ ขณะท่ีประเทศเวียดนาม

มีแนวปรับตัวลดลงตั้งแต่ปี 2557 

 5.  ผลการวเิคราะห์ความได้เปรยีบโดย

เปรียบเทียบ (RCA)

  การวิเคราะห ์ความได ้ เปรียบโดย 

เปรียบเทียบทางการค้าด้วย RCA ของการส่งออก

กุ้งแปรรูปชนิดต่างๆ ในช่วงปี 2556-2560 ของ

ประเทศไทย เทยีบกับประเทศอนิเดยีและเวียดนาม 

พบว่า ไทยมีความเสียเปรียบทางการค้าในการ 

ส่งออกกุ้งแปรรูปและกุ้งกระป๋องไปยังกลุ่มประเทศ

ในเอเชียใต้ เน่ืองจากค้าดัชนีความได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบ (RCA) ของไทยมีค่าต�่ากว่า 1 ทุกปี 

ตั้งแต่ปี 2551-2560 ขณะท่ีประเทศเวียดนามมี 

ค่าดัชนี RCA ต�่ากว่า 1 แต่ยังคงสูงกว่าไทยในช่วง

ปี 2551-2556 ยกเว้นปี 2555 และช่วงปี 2557-

2560 ที่เวียดนามมีค่าดัชนี RCA สูงกว่า 1 แสดง

ให้เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศเวียดนามมี

ความได้เปรียบทางการค้ามากกว่าประเทศไทย 

อย่างไรก็ดี จากการวิเคราะห์ดัชนี RCA ของ

ประเทศอินเดียในการส่งออกกุ้งแปรรูป พบว่า  

ดัชนี RCA มีค่าสูงกว่า 1 ในทุกปี และสูงกว่า

ประเทศเวียดนามอีกด้วย แสดงว่าประเทศอินเดีย

มีความได้เปรียบทางการค้ามากท่ีสุดเมื่อเทียบกับ

ประเทศเวียดนามและประเทศไทย (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA)

ปี ไทย เวียดนาม อินเดีย

2551 0.021 0.163 6.309

2552 0.020 0.505 6.305

2553 0.038 0.577 6.332

2554 0.024 0.661 7.045
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ปี ไทย เวียดนาม อินเดีย

2555 0.019 1.293 5.448

2556 0.028 0.813 6.238

2557 0.017 1.271 6.076

2558 0.041 1.630 5.805

2559 0.061 2.652 5.215

2560 0.120 2.166 4.755

ที่มา: จากการค�านวณ

 แม้ว่าค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 

(RCA) ในการส่งออกอาหารทะเลแปรรูปประเภท

กุ้งของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศในเอเชียใต้

จะต�่ากว่า 1 แต่เมื่อพิจารณาแนวโน้มจะเห็นได้ว่า

ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมีแนวโน้มเพ่ิม

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับประเทศเวียดนามใน 

ปี 2551 มค่ีาความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบต�า่กว่า 

1 แต่ก็มแีนวโน้มปรบัตวัดข้ึีนเช่นกันจนกระท่ังในปี 

2557 สามารถปรับตัวและมีความได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบต่อเนื่องจนถึงปี 2560 ขณะที่ประเทศ

อินเดียมีความได้เปรียบในการส่งออกมาตั้งแต่ปี 

2551 และยังคงมีความได้เปรียบอย่างต่อเน่ือง

ตลอดช่วงเวลาท่ีพิจารณา แต่เมื่อพิจารณาถึง 

แนวโน้มจะเห็นได้ว่าประเทศอินเดียมีแนวโน้ม 

ในความได้เปรียบที่ลดลง 

 6.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อมูลค่าการส่งออกกุ้ง

แปรรูป

  จากการวิเคราะห์แบบจ�าลองทาง

เศรษฐมิติเพ่ือหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการ 

ส ่งออกกุ ้งแปรรูปของไทยไปยังกลุ ่มประเทศ 

เอเชียใต้ ในช่วงปี 2555-2560 ด้วยแบบจ�าลอง 

Autoregressive Model พบว่า มูลค่าการส่งออก

ในเดอืนก่อนหน้า (Export
 t-1

) ระดบัดัชนรีาคาสนิค้า

ออกของภาคการผลิตประมง (PriceIND) และ 

อตัราแลกเปลีย่น (FX) มผีลต่อมลูค่าการส่งออกใน

ทิศทางเดียวกัน ส่วนดัชนีราคาสินค้าออกในรูป 

เงินบาท (FX*PriceIND) มีผลต่อมูลค่าการส่งออก

ในทิศทางตรงกันข้าม ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95  

โดยปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาได้ท�าการขจัดความ

ผันผวนตามฤดูกาล (Seasonal Adjusted) 

เรียบร้อยแล้วท�าให้ไม่มีปัญหา Unit root หรือ 

กล่าวได้ว่าข้อมูลมีความนิ่งที่ระดับ I(0) และปัจจัย 

แต่ละตัวสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ ดังนี้ 

(ตารางที่ 3)

 ค่าสัมประสิทธ์ิของมูลค่าการส่งออกกุ้ง

แปรรูปในเดือนก่อนหน้า (Export 
t-1

) มีค่าเท่ากับ 

0.2767 หมายความว่า ถ้ามลูค่าการส่งออกในเดอืน

ก่อนหน้าเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 จะท�าให้มลูค่าการส่งออก

กุ้งแปรรูป ณ เดือนปัจจุบันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.28 

 ค่าสมัประสทิธ์ิของดชันรีาคาสนิค้าประมง

ขาออกในหน่วย USD (PriceIND) มีค่าเท่ากับ 

0.4209 หมายความว่า ถ้าดัชนีราคาสินค้าประมง



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.1 January-June 2019
70

ขาออกในหน่วย USD เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จะท�าให้

มลูค่าการส่งออกกุ้งแปรรปู ณ เดือนปัจจบุนัเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 0.42 

 ค ่าสัมประสิทธ์ิของอัตราแลกเปลี่ยน  

THB/USD (FX) มีค่าเท่ากับ 1.4381 หมายความ

ว่า ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น 1 บาท/USD  

จะท�าให้มูลค่าการส่งออกกุ้งแปรรูป ณ เดือน

ปัจจุบันเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.44

 ค่าสมัประสทิธ์ิของดชันรีาคาสนิค้าประมง

ขาออกในหน่วย THB (FX*PriceIND) มีค่าเท่ากับ 

-0.0171 หมายความว่า ถ้าดัชนีราคาสินค้าประมง

ขาออกในหน่วย THB เพ่ิมขึน้ 1 บาท จะท�าให้มลูค่า

การส่งออกกุ้งแปรรปู ณ เดอืนปัจจบุนัลดลงร้อยละ 

0.02

 โดยแบบจ�าลองดังกล่าวค่า 2R  เท่ากับ 

0.4612 หมายความว่า ตวัแปรอสิระทัง้ 7 ชนิดทีน่�า

มาอธิบายความสมัพันธ์ของแบบจ�าลองน้ีสามารถ

อธิบายแบบจ�าลองได้ร้อยละ 46.12 และค่า Durbin 

–Watson เท่ากับ 1.9788 ซึ่งผลปรากฏว่าแบบ

จ�าลองนี้ไม่มีปัญหา Autocorrelation

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกกุ้งแปรรูป

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

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

2R  =  0.461161    Adjusted 2R  = 0.400325

F - Statistic = 7.580328   Significant F = 0.000001

Durbin – Watson Statistic = 1.978842  Akaike info criterion = 2.243611

หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนัยส�าคญัทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

 จากการวิเคราะห์การส่งออกอาหารทะเล

กระป๋องและอาหารแปรรูปพบว่าประเทศไทยมี

ประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญคือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ

เวียดนาม ส�าหรับประเทศในกลุ ่มเอเชียใต้ท่ีมี

การน�าเข้าอย่างมีนัยส�าคัญคือ เมียนมา ซึ่งความ

ได้เปรยีบโดยเปรยีบเทียบ (RCA) ของไทยเทียบกับ

ประเทศอินเดียและเวียดนาม ซึ่งเป็นคู่แข่งส�าคัญ

ในการส่งออกกุ้งแปรรูปน้ัน พบว่า ประเทศไทย 

ยังมคีวามเสยีเปรยีบในการส่งออกกุง้ให้กับประเทศ

อินเดียและเวียดนาม เนื่องจากค่า RCA ที่ได้ใน 

ช่วงปี 2551-2560 มีค่าน้อยกว่าหนึ่ง ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาของ Chang et al (2018) ที่ค้นพบว่า

ค่า RCA ของไทยมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าไทย 

ยังคงเสียเปรียบทางการค้ากุ้ง แต่เป็นท่ีน่าสังเกต

ว่าค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยมี

แนวโน้มสงูขึน้แสดงว่าประเทศไทยเริม่มกีารฟ้ืนตัว

จากส่งออกกุ้งเป็นล�าดบั อย่างไรก็ตามการศกึษานี้

อาจแย้งกับการศึกษาของ Sriboonchitta S. et al 

(2000) และ ฉรัฐดา ไชยภักดี และคณะ (2560)  

ที่แสดงให้เห็นว่า RCA ในการส่งออกกุ้งของไทยมี

ค่ามากกว่า 1 หรอืกล่าวคือไทยมคีวามได้เปรยีบใน

การส่งออกกุ้งแปรรูป ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษา 

ดังกล่าวมุ ่งศึกษาเฉพาะกุ้งแปรรูปชนิดแช่เย็น 

แช่แขง็ แต่ในการศกึษาครัง้นีร้วมกุ้งแปรรปูทกุชนดิ

ทั้งหมด

 ส�าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลต่อมลูค่า

การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรปู 

พบว่า ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มูลค่าการ

ส่งออกในเดือนก่อนหน้า (Export
 t-1

) ระดับ 

ดัชนีราคาสินค้าออกของภาคการผลิตประมง 

(PriceIND) และอัตราแลกเปลี่ยน (FX) มีผลต่อ

มลูค่าการส่งออกในทศิทางเดยีวกัน เนือ่งจากอตัรา

แลกเปลีย่นทีอ่่อนค่าจะช่วยท�าให้การส่งออกขยาย

ตัวได้ดีข้ึน ส่วนดัชนีราคาสินค้าออกในรูปเงินบาท 

(FX*PriceIND) มผีลต่อมลูค่าการส่งออกในทศิทาง

ตรงกันข้าม

 ดงัน้ัน รฐับาลควรหาความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศเพ่ือการส่งเสริมการส่งออกกุ้งให้ขยายฐาน

ประเทศคู่ค้ามากข้ึน และรัฐบาลควรส่งเสริมการ

ผลิตโดยการพัฒนาเครื่องมือและเครื่องจักรท่ี

สามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตท้ังกุ้งสดท่ีป้อนเข้า

อุตสาหกรรมแปรรูปและเครื่องมือส�าหรับการ

แปรรูป ส�าหรับผู้ประกอบการควรรวมกลุ่มกันเพ่ือ

สร้างอ�านาจในการต่อรองหรอืการท�าให้ต้นทุนการ

ผลิตต่อหน่วยลดลง
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้าน 

การออกแบบการจดัการเรยีนรู ้การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู ้วชิาคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

และตัวชี้วัด เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 2) เพ่ือศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมท่ีพัฒนาข้ึน  

ในด้านความรู ้ความเข้าใจ และความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู ้  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

สู่ยุคประเทศไทย 4.0 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน เขตบรกิารมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 6 โรงเรียน ปีการศึกษา 

2561 จ�านวน 52 คน ซึง่ได้กลุม่ตวัอย่างมาแบบเจาะจง เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวจิยั ประกอบด้วยแบบประเมนิ

ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด การจัดการเรียนรู้และการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่

ยุคประเทศไทย 4.0 ด�าเนนิการวิจยัตามกระบวนการ 4 ขัน้ตอน คอืขัน้ที ่1. ศกึษาบรบิทและเนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง 

ขั้นท่ี 2. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขั้นท่ี 3. การน�าหลักสูตรไปใช้และหาคุณภาพหลักสูตร และขั้นที่  

4. ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครูคณิตศาสตร์แล้วน�ามาออกแบบแผนการ

จดัการเรยีนรูต้ามกระบวนการฝึกอบรม ผลการวิจยัพบว่า 1) หลกัสตูรการฝึกอบรมครทูีส่ร้างมคีวามเหมาะสม 
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มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 2) ผลการทดลองใช้ หลักสูตรฝึกอบรม พบว่าครูมีความรู้ความ

เข้าใจ หลังการฝึกอบรมสูงขึ้น โดยครูมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู ้

การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูวิ้ชาคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตวัชีวั้ดเพ่ือพัฒนาผูเ้รยีน สู่

ยุคประเทศไทย 4.0 หลังเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค�าส�าคัญ: 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
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บทน�า

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

(พ.ศ. 2552 - 2561)มุง่เน้นการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

และการเรียนรู้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน ท้ังน้ีเพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างมคีณุภาพ ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ได้มีแนวทางการปฏิรูปเร่งด่วน 4 ด้าน

หลักๆ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ท่ีมีนิสัย

ใฝ่เรยีนรู ้และแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง พัฒนา

คณุภาพครยุูคใหม่ทีเ่ป็นผูเ้อือ้อ�านวยให้ผูเ้รยีนเกิด

การเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ง

เรียนรู ้ยุคใหม่ และ พัฒนาคุณภาพการบริหาร 

จัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ�านาจ (Office of 

the Education Council. 2010) สอดคล้อง 

กับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่กระทรวง 

ศึกษาธิการ เผยแพร่บทความพิเศษ “ปฏิรูปการ

ศึกษา 6 ด้าน รูปธรรมความส�าเร็จการพัฒนา

ศักยภาพก�าลังคนของประเทศ” ซึ่งเป ็นสรุป 

ผลสมัฤทธ์ิการด�าเนนิงานตามนโยบายรฐับาลและ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้านการศึกษาในช่วง 

3 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2559-2561) ส�าหรับบทบาท

ส�าคัญในการพัฒนาคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ รฐับาลโดยนายกรฐัมนตรพีลเอก ประยุทธ์ 

จนัทร์โอชา ได้ก�าหนดนโยบายการปฏิรปูการศึกษา

ของประเทศทีมุ่ง่ยกระดบัคณุภาพ ลดความเหลือ่มล�า้

ทางการศกึษา ซึง่เป็นโจทย์ของกระทรวงศกึษาธิการ

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานการพัฒนาการ

ศึกษาของชาติและปักหมุดไปข้างหน้าเพ่ือพัฒนา

คณุภาพสูก่ารศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ห้วงระยะเวลา

ท่ีผ่านมา กระทรวงศกึษาธิการได้ด�าเนนิการปฏิรปู 

เพ่ือแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนางานภายใต้

กรอบการปฏรูิปใน 6 ด้าน คอืการปฏรูิปครู การเพ่ิม

และกระจายโอกาสทางการศึกษา การปฏิรูป 

การบริหารจัดการ การผลิตและพัฒนาก�าลังคน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การปฏิรูปการเรียนรู้ 

และการปรับระบบ ICT เพ่ือการศึกษา (Ministry of 

Education. 2018)

 การศึกษา 4.0 (Education 4.0) เป็นการ

เรียนการสอนที่สอนให้นักเรียน นักศึกษา สามารถ

น�าองค์ความรูท้ีม่อียูทุ่กหนทุกแห่งบนโลกน้ีมาบรูณ

าการเชงิสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม ต่างๆ มา

ตอบสนองความต้องการของสงัคม เพราะการเรยีน

การสอนต้องให้ผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีในการ

เข้าถึงความรู้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และใน 

ชัน้เรียน เพ่ือฝึกทักษะการกล้าคิด และสืบค้นข้อมลู

ด้วยตนเอง แต่ควรอยู่ในกรอบ และให้เกิดความ 

คุ ้มค่ามากท่ีสุด เช่นการใช้อินเทอร์เน็ต ความ  

คิดสร้างสรรค์ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น 

และการเตรียมการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู ้ เรียนสู ่

ประเทศไทย 4.0 มปัีจจยัหลายอย่างทีต้่องค�านึงถึง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงมบีคุลากรทางศกึษาจ�านวนมาก

ทีอ่ยู่ในระบบ 1.0, 2.0, 3.0 ซึง่การพัฒนาการศกึษา

ของกระทรวง ศึกษาธิการ ได้เร่ิมมีการปฏิรูปการ

ศึกษาโดยได้ก�าหนด นโยบาย 2 ภาษา (Bilingual 

Policy) และสร้างทักษะด้านวิชาชีพเพื่อ เศรษฐกิจ

เชิง อุตสาหกรรม และมีการพัฒนาความสามารถ

ด้านการศึกษาจัดให้มีโรงเรียนการคิด วิเคราะห์ 

(Thinking School) โดยหลักการส�าคัญ คือ การใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการศึกษา การใช้

วิทยาศาสตร์เพ่ือศึกษาเรียนรู ้สิ่งต่างๆ การใช้

คณิตศาสตร ์ เ พ่ือพัฒนาความสามารถทาง 

สตปัิญญา การคดิ การใช้เหตผุล และหลกัสตูรวิชา

คณิตศาสตร์เน้นการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ 
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และการเตรียมการศึกษาจะต้องมีการวางแผน

อย่างเป็นข้ันเป็นตอน จดัหลกัสตูรให้ครอบคลมุคน

ทุกกลุ่ม พร้อมทั้งปรับปรุงต�าราให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรทีเปลี่ยนแปลงไป และเปลี่ยนระบบการ

ประเมินเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเฉพาะ

การคิดเป็น วิเคราะห์เป็นตามทักษะในศตวรรษที่ 

21 และการปรับปรุงการอบรมครูให้ตรงกับความ

ต้องการในการน�าความรู ้ไปใช้ และการพัฒนา 

ผู ้เรียนให้สามารถสร้างนวัตกรรรมเพ่ือน�าไปใช้  

ต้องด�าเนนิควบคูไ่ปด้วยกัน (Teerakiat Jareonsettasin, 

2017) ซึ่งสอดคล้องกับ Suvit Maesincee (2016) 

เน้นให้ผู้เรียนค้นหาค�าตอบของบทเรียนจากการ

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะ

เป็นการศกึษา 4.0 ซึง่ทกัษะส�าคัญส�าหรบัคนในยุค

ศตวรรษท่ี 21 จ�าเป็นต้องต้องอาศัยการบริหาร

จัดการ (Management) การมีทุนมนุษย์ (Human 

Capital) ดงัที ่National Research Council (2011) 

กล่าวถึงการส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมทัีกษะการเรยีนรูใ้น

ด้านๆต่างๆ เช่น มาตรฐาน หลักสูตรและการสอน 

การพัฒนาทางวิชาการและสภาพแวดล้อมทาง 

การเรียนรู้ และการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาและเพ่ือให้

สอดคล้องกับ แนวทางการสร้างนวตักรรมด้านการ

ศึกษาที่จะต่อยอดไปสู่การน�าไปใช้นั้นเป็นวิธีที่จ�า

ท�าให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้ คือ การน�าความรู้

ด ้าน วิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์มาตอบ 

ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถ่ินและการสร้างแรงจงูใจ

ที่จะท�า 

 การจดักิจกรรมการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระ

การเรียนรู ้คณิตศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาหลักท่ี

นักเรียนไม่ได้ให้ความสนใจเท่าท่ีควร การจัด

กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

ความสนใจ และความถนัดของผูเ้รยีน โดยค�านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมท้ังวุฒิภาวะของ

นกัเรียน ทัง้นีเ้พ่ือให้นกัเรียนมทัีกษะการคดิค�านวณ

พื้นฐาน มีความสามารถในการคิดในใจ ตลอดจน

พัฒนานักเรียนให้มีความรู ้ ความสามารถทาง

คณติศาสตร์ได้อย่างเตม็ ศกัยภาพ โดยจดักจิกรรม

การเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นให้นกัเรยีนเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตัิ 

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมทั้งปลูกฝังให้

นักเรียนมีนิสัยรักเรียนคณิตศาสตร์ และแสวงหา

ความรู้ทางคณติศาสตร์อย่างต่อเนือ่ง จดัประสบการณ์

ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมดุล ทั้งสามด้าน คือ 

ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม โดยครูควร

พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องในการ 

จดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ข้ึนอยู่กับปรากฏการณ์

ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่ก�าลังศึกษา ซึ่งจะ

ออกแบบตามแนวคดิ ทฤษฎี งานวิจยั และหลกัการ

พ้ืนฐานในการก�าหนดรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก 

(Nittaya Sornnuchat, 2017) เหล่าน้ีล้วนอาศัย 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพื่อ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงพัฒนาสิ่งเดิมให ้

ดีขึ้น เป็นกระบวนการวางแผนการเรียนการสอน

อย่างมีระบบ เพ่ือให้ได้ความสมบูรณ์แบบของ

แผนการจัดการเรียนรู้ โดยค�านึงถึงการวิเคราะห์

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด องค์ประกอบการ

เรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน ส่ือกิจกรรมการ

เรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงการประเมินผล เพ่ือให้ผู้สอน

สามารถถ่ายทอดความรู้สู ่ผู ้เรียนผู้และเกิดการ 

เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 หลักสูตรการอบรมเป็นวิธีการหน่ึงท่ีมี

กระบวนการทางการวิจัย มุ่งให้ครูที่จัดการเรียนรู้

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน น�าความรู้ที่ได้จาก

การจัดอบรมไปลงสู่ผู ้เรียน มีการติดตามความ
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ก้าวหน้าของการน�าไปใช้และการขยายผลของครู 

ผูส้อน รวมถึงคุณภาพของผู้เรยีนให้เกิดประสทิธิภาพ

สูงสุด ท�าให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการจัดกิจกรรม 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการ

จดัการเรยีนรู ้การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูว้ชิา

คณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุค Thailand 4.0 การวิเคราะห์

มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีวั้ดกลุม่สาระการเรยีนรู้

คณิตศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย ส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ่งเน้นการ

จัดการเรียนรู้กับการวัดและประเมินผลระดับชาติ

ให้มีความสอดคล้องกัน และเกิดประสิทธิภาพ 

ในการน�าไปออกแบบการจัดการเรียนรู ้ได้ตรง 

เป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์

ตวัชีวั้ดต้องรูแ้ละควรรู ้ท�าให้ผูเ้รยีนพึงรูแ้ละปฏิบตัไิด้ 

และสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู ้ มุ ่งเน้นให ้

ผู้เรียนทุกคนจ�าเป็นต้องเรียนรู้ และมีการจัดการ

เรียนรู้อย่างเป็นระบบ เป็นเกณฑ์ส�าคัญส�าหรับ 

การวัดและประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน

ระดับชั้นเรียนและระดับชาติ และตัวชี้วัดควรรู ้  

เป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนพึงรู้และปฏิบตัไิด้ มุง่เน้นสะท้อนถึง

มาตรฐานการเรียนรู้ และผู้เรียนทุกคนควรเรียนรู้ 

โดยผู ้เรียนสามารถแสวงหาความรู ้ หรือศึกษา 

ได้ด้วยตนเอง หรือศึกษาจากสิ่งรอบตัวและชีวิต

ประจ�าวัน ซ่ึงสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมจากกิจกรรม

เสริมความรู้ต่างๆ และเป็นเกณฑ์ส�าหรับการวัด

และประเมนิผล เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผูเ้รยีนระดับ

ชั้นเรียน (Ministry of Education. 2017) สิ่งเหล่านี้

จะเกิดขึน้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยผ่านกระบวนการ

จัดการเรียนรู ้ของครูผู ้สอน ท่ีควรมีทักษะและ

ประสบการณ์โดยใช้หลกัสตูรการอบรมเป็นเครือ่งมอื

ในการแสวงหาวิธีการ ซึง่กระบวนการเหล่าน้ีน�ามา

ซึ่งการได้รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ

พ้ืนท่ีที่ออกติดตามผลการน�าแผนการจัดการเรียน

รู้แนวใหม่ น�าไปใช้กับผู้เรยีนในแต่ละพ้ืนท่ีจรงิ และ

น�ามาซึ่งแผนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ 

รูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับ Direk Pornsima (2016) 

กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคการศึกษา

ไทย ให้น�าไปสู ่ไทยแลนด์ 4.0 ให้กับผู ้ เรียน  

ต้องมีลักษณะที่ท�าให้ผู ้เรียนแต่ละคนไม่อยู่น่ิง 

กระตือรือร้นและคิดค้นหาความรู ้และค�าตอบ  

อยู่ตลอดเวลา (Active Learner) ตามแนวการ

จัดการเรียนแบบกระตือรือร้น (Active learning) 

โดยจัดกิจกรรม การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

โดยส่งผลท�าให้เกิดค�าว่า Work-based Learning 

หรอื Work-integrated Learning หรอื Site-based 

Learning จะเป็นผลท�าให้นักเรียนและครูค้นพบ

ความรู ้ใหม่ สร้างสรรค์ความรู ้ใหม่และสร้าง

นวัตกรรมใหม่ได้ การฝึกอบรมครูสามารถพัฒนา

ได้เพ่ิมพูนความรู ้ความเชีย่วชาญ มคีวามมัน่ใจใน

การจดัการเรยีนรู ้มเีจตคตทิีด่ต่ีอ การจดัการเรยีนรู้ 

และสามารถพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ 

แสดงให้เหน็ว่า การฝึกอบรม เป็นกระบวนการหน่ึง

ที่สามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาครูทั้งด้านความรู้

ทักษะและเจตคติ ในการ จัดการเรียนรู้ ให้ดีขึ้นได้ 

และเห็นได้จากงานวิจัยการอบรมครู Piriya, S., 

Neti, C. & Songsri, T. (2015)ได้พัฒนาหลักสูตร

ฝ ึกอบรมเสริมสร ้างทักษะและกระบวนการ  

ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี2 และท�าให้ได้รูปแบบการ 

ฝึกอบรมครูต้นแบบ เพ่ือเป็นแนวทางการวจิยัไปใช้

เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจัดการ 
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ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสู ่

ผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ อันจะท�าให้การพัฒนา

บุคลากรครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ

หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาผู้

เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0

 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมท่ี

พัฒนาขึน้ ในด้านความรูค้วามเข้าใจ และความพึง

พอใจของหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการ

จดัการเรยีนรู ้การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูว้ชิา

คณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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แสดงให้เห็นวา่ การฝึกอบรม เป็นกระบวนการ

หนึ่งท่ีสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาครูทัง้

ด้านความรู้ทักษะและเจตคติ ในการ จดัการ

เรียนรู้ ให้ดีขึน้ได้ และเห็นได้จากงานวิจยัการ

อบรมครู Piriya, S., Neti, C. & Songsri, T. 

(2015)ได้พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้าง

ทกัษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 

การวัด สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี2 

และทําให้ได้รูปแบบการฝึกอบรมครูต้นแบบ 

เพ่ือเป็นแนวทางการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางใน

การป รับ ป รุงแ ก้ ไขการจัด การฝึก อบ รม

หลักสูตรการพัฒ นาศักยภาพครูผู้ สอนสู่

ผู้ เรียนให้มีความสมบูรณ์  อันจะทําให้การ

พัฒนาบุคลากรครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

ของหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการ

จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ

เรียน รู้วิชาคณิ ตศ าสต ร์ ท่ี สอดค ล้องกับ

มาตรฐานและตวัชีว้ดัเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนสู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 

 2. เพ่ื อศึกษ าผลการใช้หลักสูตร

ฝึกอบรมท่ีพัฒนาขึน้ ในด้านความรู้ความ

เข้าใจ และความพึ งพ อใจของหลักสูตร

ฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การ

วดัและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีว้ัดเพ่ือ

พฒันาผู้ เรียนสูย่คุประเทศไทย 4.0 

 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปรับปรุงแกไข 

ศึกษาขอมูล
หลักสูตร 

การฝกอบรม 

พัฒนาหลักสูตรฉบับ

 
ประเมินหลักสูตร 
โดยผูเชี่ยวชาญ 

ปรับปรุงแกไข 

ทดลองใช

 

ประเมินผลและ
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรวจสอบ 

หลักสูตรฝกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรท่ีสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาผูเรียนสูยุคประเทศไทย 4.0 

การด�าเนินการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง โรงเรียนวัดเกาะ 

(สุวรรณาราม) โรงเรียนประชาภิบาล โรงเรียน 

คลองเกลือ โรงเรียน โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 

จ�านวน 6 โรงเรียน ในเขตให้บริการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร กรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2561 

จ�านวน 52 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบ เจาะจง (purposive sampling) 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
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 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวจัิย และวธิดี�าเนิน

การวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวบรวมข้อมูลใน

การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการ

จัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ประกอบ 

การวิจัยในครั้งนี้ สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

 ขัน้ตอนท่ี 1 แบบประเมนิความเหมาะสม 

ขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการ

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 เป็นแบบมาตราส่วนแบบประเมนิ

ค่า 5 ระดบั วิเคราะห์ข้อมลูโดย การหาค่าเฉลีย่ และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ แปลความหมายของ

ค่าเฉลี่ย 

 ขัน้ตอนท่ี 2 เครือ่งมอืศึกษาความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 

4.0 ได้แก่ แบบสอบถามสภาพความเป็นจริงและ

ความคาดหวัง ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้เน้นผู ้เรียนสู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า 5 ระดับ ใช้การวิเคราะห์ค่า IOC

 ขั้นตอนท่ี 3 สร้างหลักสูตรการฝึกอบรม 

โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 

ฝึกอบรม และแบบประเมินผลการทดลองใช้ 

หลักสูตรฝึกอบรม ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน 

ประเมินค่า 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพโดยการหา

ค่าความความเท่ียง (IOC) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 

ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน

 ขั้นตอนท่ี 4 ทดลองใช้หลักสูตรการ 

ฝึกอบรม ประกอบด้วย 1. แบบประเมินทักษะด้าน

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 

สู ่ยุคประเทศไทย 4.0 สร้างโดยการน�าตัวบ่งชี้ 

สมรรถนะมาก�าหนดเป็นภาระงาน และชิน้งานโดย

ครอบคลุม รูปแบบของการฝึกอบรมแบบเน้นการ

ปฏิบัติการท่ีมีการสร้าง ความรู้ด้วยตนเอง โดย 

เน้นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ; Professional 

Learning Commu nity (PLC) มีกิจกรรมที่ครูเป็น

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้เป็นข้ันตอนและฝึก

ออกแบบแผนการจดัการเรยีนรู ้ทีม่คีวามสอดคล้อง 

เป็นล�าดับขั้นตอน คือ การเรียนรู้ประเทศไทย 4.0 

ในด้านการศึกษา การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียน

รู้และตัวชี้วัด การออกแบบการเรียนรู้จากวิธีการ

สอน การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี้วัด แล้วน�ามา

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และการวิพากษ์

หลักการฝึกอบรม เพ่ือให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้

ต ้นแบบ และส่งผลให้การด�าเนินการจัดการ 

ฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย ให้ผู้เข้ารับการอบรม

ปฏิบัติ และให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 

(Rubric) และแปลผลเป็นระดับคุณภาพ 3 ระดับ 

คือ ดี พอใช้ และปรับปรุง ตรวจสอบ คุณภาพของ

เคร่ืองมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง

ระหว่างค�าถามกับตัวบ่งชี้ด ้านทักษะ ใช้การ

วิเคราะห์ค่า IOC 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ

ต่อหลักสูตรการฝึกอบรม แบบสอบถามความคิด

เหน็ของครผููเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล

การเรียนรูวิ้ชาคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

และตวัชีว้ดัเพือ่พัฒนาผูเ้รยีนสูยุ่คประเทศไทย 4.0 
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ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ มี 5 ระดับ 

ประกอบด้วยข้อค�าถาม เก่ียวกับความ พึงพอใจต่อ

หลักสูตรฝึกอบรม 3 ด้าน ซึ่งในการทดลองใช้

หลักสูตรการฝึกอบรม และเก็บผลการประเมิน 

จ�านวน 2 วัน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 การพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบ 

การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและ 

ตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู ่ยุคประเทศไทย 4.0  

ครั้งนี้ มีกระบวนการพัฒนา หลักสูตร 4 ขั้น ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสม ของ

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  สมรรถนะด้านการ

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 ศกึษาบรบิทและเน้ือหาทีเ่ก่ียวข้อง 

เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาครู 

การพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรมครู และศึกษาสภาพ

ปัจจุบัน ความต้องการพัฒนาครูด้านการจัดการ

เรียนรู้ จากเอกสาร งานวิจัย จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร ประกอบด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้

ท่ีเน้นผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 พบว่ามีองค์

ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ ประกอบด้วย 3 

ตวับ่งชี ้ได้แก่ (1) วิเคราะห์มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละ

ตวัชีวั้ด (2) การออกแบบการเรยีนรูแ้บบวธีิการสอน 

(3) การวัดและประเมนิผลทีส่อดคล้องกับมาตรฐาน

และตัวชี้วัด 2) ด้านทักษะ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ 

ได้แก่ (1) ทักษะในการวิเคราะห์มาตรฐานการ 

เรียนรู้และตัวชี้วัด (2) ทักษะในการออกแบบการ

จัดการเรียนรู้ที่ให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอน  

(3) ทักษะในการเลอืกเครือ่งมอืการวัดและประเมนิผล

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

 ขั้นที่ 2 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

เป็นการจัดท�าโครงร่างหลักสูตร ก�าหนดองค์

ประกอบของหลักสูตร เขียนโครงร่างหลักสูตร  

และประเมินความเหมาะสม ความสอดคล้องของ

โครงร่างหลักสูตรและน�ามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน�า

ไปทดลองใช้ แบบสอบถามสภาพความเป็นจริง

และความคาดหวัง ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC ระหว่าง 0.60-1.00 

ค่าอ�านาจจ�าแนก ระหว่าง 0.37-0.76 และค่าความ 

เชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 วิเคราะห์มูลโดยหาค่าเฉลี่ย

 ข้ันท่ี 3 การน�าหลักสูตรไปใช้ และหา

คุณภาพหลักสูตร เป็นการทดลองใช้โครงร่าง

หลกัสตูรฝึกอบรมเชงิ ปฏบิตักิารกบัครขูองโรงเรยีน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่  

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการวิจัย

พบว่า หลกัสตูรฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมในระดบั

มาก (    =4.20 และครผููเ้ข้ารบัการอบรมใช้หลกัสตูร

มคีวามเห็นว่าหลกัสตูรฝึกอบรมมคีวาม เหมาะสม 

ในระดับมากที่สุด (   = 4.56)

  ขั้นที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

เป็นการประเมินผลที่เกิดข้ึนจากกระบวนการ 

พัฒนาหลักสูตร ทุกขั้นตอน ดังนี้

 1. แบบประเมินทักษะด ้านการการ

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้ ท่ีเน้นผู ้เรียนสู ่

ยุคประเทศไทย 4.0 ใช้การวิเคราะห์ค่า IOC  

ผลการพิจารณาพบว่า มค่ีา IOC เท่ากบั 0.50-1.00

x

x
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 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลกัสตูร

การฝึกอบรม ประกอบด้วยข้อค�าถาม เก่ียวกับ

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม 2 ด้าน คือ  

ด้านการจดัอบรม ด้านความพึงพอใจและประโยชน์

จากการฟังบรรยายเชงิปฏิบติัการ มค่ีา IOC เท่ากับ 

1.00 ทกุข้อ มค่ีา อ�านาจจ�าแนกระหว่าง 0.32-0.78 

และค่าความ เชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูล

โดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ส�าหรับ สมรรถนะด้านทักษะและความ 

พึงพอใจต่อ หลกัสูตรฝึกอบรม วัดครัง้เดียวหลงัการ

ฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานแล้วแปลผลเป็นระดับ

คุณภาพ/ความพึงพอใจ

อภิปรายผล 

 การพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและ 

ตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู ่ยุคประเทศไทย 4.0  

ซึ่ง สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก�าหนดไว้ ท้ังน้ี 

อาจเน่ืองมาจาก ผู ้วิจัยได้พัฒนาหลักสูตรด้วย

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ัน คือ 1) ศึกษา

บริบทและเน้ือหาท่ีเก่ียวข้อง 2) ออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตร 3) การน�าหลักสูตรไปใช้ และการ

หาคุณภาพหลักสูตร และ 4) ประเมินผลและ

ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งมีการวิเคราะห์สภาพการและ

ความต้องการ การวางแผนการพัฒนาหลักสูตร

อย่างเป็นระบบ การใช้หลกัสตูร และการประเมนิผล 

ซึง่เป็นกระบวนการ พัฒนาหลกัสตูรท่ีมปีระสทิธิภาพ 

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

Nichagorn, N, Waro, P., & Tanongsak, K. 

(2018) ได้ศกึษาและพัฒนา หลกัสตูรฝึกอบรมการ

พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ 

แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับ

ประถมศึกษา เ ก่ียวข ้องกับ 4 ขั้นตอน คือ  

การวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนหลักสูตร 

การใช้หลักสูตรฝึกอบรม และการประเมินผล

หลกัสตูรครูมคีวามรู้ความเข้าใจและความสามารถ

ในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

การออกแบบแผนการจดัการเรยีนรูเ้น้นกระบวนการ

เรียนรู้จากวิธีการสอน และ การวัดผลประเมินผล

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตวัชีวั้ดการฝึกปฏิบตัหิลงัเข้ารบัการฝึกอบรมสงูกว่า

ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของSomjit Pongma. (2016) ท่ีศึกษาเพ่ือพัฒนา

และหาประสิทธิ ภาพของรปูแบบการเรียนการสอน

ท่ีพัฒนาขึ้น ผลพบว่ารูปแบบการเรียน การสอน 

RASPE Model ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ได้แก่

ทบทวน ความรู้เดมิ(Review) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(Activities Learning) สรปุ(Summary) การฝึกทกัษะ 

(Practice) ประเมินผล (Evaluation) และ 

รปูแบบการเรยีนการสอนมปีระสทิธิภาพ  85.35/83.73 

และมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน

เรียนอย่างมี นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี

ความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบการเรียน

การสอนที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด

 ครูมีความพึงพอใจต ่อการออกแบบ

หลกัสตูรฝึกอบรมเชงิการพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรม

การออกแบบการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมิน

ผลการเรียนรู ้วิชาคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานและตัวชี้ วัดเพ่ือพัฒนาผู ้ เรียนสู ่ ยุค

ประเทศไทย4.0 อยู่ในระดับมากที่สุด จากผลการ

ทดสอบสมมติฐาน ทั้ง 3 ข้อ พบว่า ครูมีความรู้

ความเข้าใจ หลังเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน 
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เข้ารบัการฝึกอบรม และครมูคีวามพึงพอใจ ต่อการ

พัฒนาออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเชิงการพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนา 

ผูเ้รยีนสูยุ่คประเทศไทย4.0หลงัเข้ารบัการฝึกอบรม

อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นการสนับสนุน สมมติฐาน 

ทีก่�าหนดไว้ ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะ เน้ือหาของหลกัสตูร

เป็นเนื้อหาที่ครูสามารถน�าเอาไปใช้ได้จริงและ 

เห็น เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความต้องการ  

ความสนใจของครูผู้สอน และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี

ต่อกันระหว่างครูด้วย กันเองหรือระหว่างครูกับ

วิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งส่งผลถึงการประสบ

ความส�าเรจ็ในการฝึกอบรม อาท ิการออกแบบการ

เรยีนรูแ้ละการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้ซึง่ความ

ใกล้ชิดต่อกันนี้ก่อให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อใจ 

บรรยากาศในการฝึกอบรมเอื้อต่อการฝึกอบรม

อย่างเป็นกันเอง ซึง่นอกจากน้ีผลการวิจยัน้ีสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ Porntip Onkasem. (2016)  

เรือ่งการพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรยีนรู้

ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักศึกษา 

ฝ ึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผลการวิจัย  

พบว่าหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู ้

ท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ส�าหรับนักศึกษา 

ฝ ึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร ์  

มีองค์ประกอบของหลักสูตร และเอกสารประกอบ 

หลกัสตูร ได้แก่ คูม่อืการด�าเนนิการฝึกอบรมส�าหรบั

วิทยากร คู ่มือการฝึกอบรมส�าหรับผู ้เข้ารับการ 

ฝึกอบรม และคู่มือติดตามผลการใช้ หลักสูตร

ส�าหรับครูพ่ีเลี้ยง และผลการประเมินคุณภาพ

หลักสูตร โดยการประเมินความเหมาะสมของ 

องค์ประกอบของหลักสูตรจาก ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 

มีคุณภาพอยู ่ในระดับมาก และนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการ

เรียนรู ้ ท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์หลังการ 

ฝึกอบรม และสัมพันธ์ กับงานวิจัยของ Wither 

(2000) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 

และการจัดพ้ืนฐานทางการศึกษามีจุดประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาหลกัสตูรท้องถ่ิน ของสถาบนั การศกึษา 

YVLEI ซึ่งพบว่าทางโรงเรียนมีการวิเคราะห์ถึง 

พ้ืนฐานของหลักสูตรว่าควรจะปรับปรุงให้เกิดความ

สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท�าให้

นักเรียนเกดิความคิดโดยใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วน

จากตัวกับส่ิงแวดล้อมทีอ่ยู่ด้วยกัน เด็กได้แลกเปล่ียน

ความรู ้ระหว่างชุมชน ซึ่งหลักสูตรน้ีได้พัฒนา 

ทุกระดับ

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัย ไปใช้

 1.  ด้านการน�าหลักสูตรไปใช้ส�าหรับผู้ที ่

น�าหลักสูตรไปใช้ควรศึกษารายละเอยีดของหลักสูตร

ในคู่มือวิทยากรให้เข้าใจและน�าไปประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสม เพราะการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู

และตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับการปรับสาระ ในกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ อีกทั้งรูปแบบการ

จัดการเรียนรู ้ที่มีความหลากหลายควรค�านึงถึง

ความเหมาะสมของเนื้อหา สาระ ท่ีน�าไปปรับใช้ 

รวมไปถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ควร 

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

อีกทั้งยังต้องค�านึงถึงเวลาและความยืดหยุ่นของ

หลักสูตรด้วย 

 2.  ด้านการออกแบบแผนการจดัการเรยีนรู้ 

ก่อนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ควรวางแผน

การควรมีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดท�าตาราง
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วิเคราะห์ค�าอธิบายรายวิชา หรือวิเคราะห์สาระ 

การเรียนรู ้  จัดท�าหน่วยการเรียนรู ้  และจัดท�า

ก�าหนดการสอนหรือโครงการสอน มีการวิเคราะห์

ผู ้ เ รียน โดยการจัดกลุ ่มผู ้ เ รียนตามความรู ้  

ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด  

แล้วน�าไปวางแผนเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้

ตามศักยภาพของผู้เรียนเพ่ือเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

มีการก�าหนดเน้ือหาสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

การเรียนรู้สอดคล้องกับวิเคราะห์มาตรฐานการ

เรียนรู ้และตัวชี้ของหลักสูตรคณิตศาสตร์ฉบับ

ปรับปรุง 2560 หรือผลการเรียนรู ้ที่คาดหวัง 

ศกัยภาพของผูเ้รยีน และความต้องการของท้องถ่ิน 

รวมทั้งการบูรณาการระหว่างวิชา และควรมีการ

ก�าหนดกิจกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เหมาะสม

และสอดคล้องกับศกัยภาพของผูเ้รยีน มกีารบรูณาการ 

เน้นการคิด (ทักษะการคิด ลักษณะการคิด และ

กระบวนการคดิ) การฝึกทกัษะ การปฏิบตัจิรงิ และ

การสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง เช่นการน�ารปูแบบ

การสอน/เทคนิคการสอนต่างๆ เข้ามาช่วยในการ

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการก�าหนด

สือ่ /นวัตกรรม/แหล่งเรยีนรูท่ี้หลากหลายสอดคล้อง

กับจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

กิจกรรมการเรยีนรู ้วยัและความสามารถของผูเ้รยีน 

และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือก จัดหาและ 

จัดท�าสื่อ/แหล่งการเรียนรู้มีการก�าหนดการวัดผล

และประเมนิผล สอดคล้องกับจดุประสงค์การเรยีน

รู้/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและกิจกรรมการเรียนรู้  

มีการวัดผลตามสภาพจริง ให้ครอบคลุมท้ังด้าน

ความรู้ ทักษะ และเจตคติมีองค์ประกอบส�าคัญ

ครบถ้วน เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ สอดคล้องกับ 

ความต้องการของท้องถิ่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม 

และมีการบูรณาการตามความเหมาะสม และ 

มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน ท�าให้ผูเ้รียนได้พัฒนาด้าน

ความรู้ ทักษะและเจตคติ

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1.  ควรมีการศึกษารูปแบบการสอนที่

เหมาะสมในแต่ละเนื้อหา ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 

และสามารถเป็นต้นแบบในการน�าไปใช้ได้ใน

สถานการณ์จริง 2.ควรมีแผนต้นแบบในการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ฯ  3. ควรมีการศึกษา 

การวิจัยเฉพาะรูปแบบการสอนส�าหรับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเฉพาะ 4. ควรมีการ

ศึกษาผลของการเรียนรู ้ของนักเรียนจากการใช้

แผนการจดัการเรียนรู้การพัฒนา หลักสตูรฝึกอบรมฯ 

5. ควรมีการสาธิตการสอนจากการออกแบบแผน 

การจัดการเรียนรู ้หลังจากติดตามการพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรม ฯ 6. ควรมีกิจกรรมการติดตาม

หรือ ท�างานร่วมกับครูหลังการพัฒนาหลักสูตรฯ 

จากสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน และดูการสอนในชั้น

เรียนโดยใช้กิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้แบบ

ครบวงจร 7. ควรสร้างภาคเีครอืข่ายในการเผยแพร่

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของครูเอื้อต่อ

การสร้างผู ้เรียนท่ีมีศักยภาพ พร้อมรับมือต่อ 

การเปล่ียนแปลงของสังคม วิทยาศาสตร์ และ 

เทคโนโลยทีกุระดบั 8. ควรเสรมิสรา้งจติสาธารณะ 

ในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฯ และ 9. ควรขยาย

ผลหลกัสตูรการอบรมท่ีเน้นการออกแบบการเรยีนรูฯ้ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ต่อไป
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บทคัดย่อ

 งานวิจยัฉบบันี ้เป็นงานศกึษาหลกัเกณฑ์และบทบญัญตัขิองกฎหมายรวมถึงค�าพิพากษาศาลฎกีา 

และหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากรท่ีเก่ียวข้องกับการท�าสัญญาในธุรกิจไอทีเพ่ือเป็นแนวทางให ้

ผู้ประกอบการในธุรกิจไอทีมีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถประหยัดภาษีได้โดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย

 ผลการศึกษาพบว่าการท�าสัญญาในธุรกิจไอทีมีภาระภาษีที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ภาษีเงินได้หัก  

ณ ที่จ่าย , ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ ซึ่งผู้ประกอบ

การสามารถก�าหนดแนวทางในการวางแผนภาษีอากรเพ่ือช่วยให้ประหยัดภาษีได้โดยใช้กลยุทธ์การเลือก

ประเภทของสัญญา, กลยุทธ์การแยกสัญญาหรือแยกราคา และกลยุทธ์การรวมเป็นราคาเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับสัญญาแต่ละประเภท และกรณีผู้ประกอบการในธุรกิจไอทีมีการจ่ายเงินได้ค่าลิขสิทธ์ิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ไปให้ผู้ประกอบการในต่างประเทศซึ่งมิได้มีการประกอบกิจการในประเทศไทย โดยปกติต้อง

หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70 เว้นแต่ประเทศที่มีอนุสัญญา

ภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement) กับประเทศไทย ผู้รับเงินได้ค่าลิขสิทธิ์ในต่างประเทศอาจได้รับ

การปรับลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แล้วแต่กรณี และผู้ประกอบการยังมีหน้าที่น�าส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตามแบบ ภ.พ.36 ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 83/6 

 นอกจากนี ้กรณีผูป้ระกอบการไทยไปลงทนุขายเครือ่งคอมพิวเตอร์ในประเทศทีม่อีตัราภาษตี�า่กว่า

ประเทศไทย หรือประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย ผู ้ประกอบการไทยควรเลือกไป 

จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ในต่างประเทศ และใช้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินปันผลตาม 
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หลกัเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) 

พ.ศ.2510 มาตรา 5 วีสติ แต่ถ้าผู้ประกอบการไทยไปลงทุนขายเครื่องคอมพิวเตอร์ในประเทศที่มีอัตราภาษี

สูงกว่าประเทศไทย และมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย ควรให้บริษัทไทยเป็นผู้รับเงินได้ และใช้สิทธิ

ประโยชน์จากหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาภาษีซ้อน โดยผู้ประกอบการไทยต้องไม่มีสถานประกอบการถาวร

(Permanent Establishment หรือ PE) ในประเทศนั้น จึงจะได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในประเทศนั้น 

ส่วนกรณีผู้ประกอบการไทยมีรายได้จากการอนุญาตให้ผู้จ่ายเงินได้ในต่างประเทศใช้ลิขสิทธ์ิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นประเทศทีม่อีนุสญัญาภาษซ้ีอนกับประเทศไทย ผูป้ระกอบการไทยมสีทิธิได้รบัการปรบั

ลดอตัราภาษเีงนิได้ในอตัรา 5-15% ทัง้นีต้ามข้อบทของอนสุญัญาภาษซ้ีอนแต่ละฉบบั ส่วนกรณกีารรบัจ้าง

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใดของผู้ประกอบการไทย ข้ึนอยู่กับว่า 

ลขิสทิธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้ตกเป็นของใคร ถ้าเป็นของผูว่้าจ้าง ถือเป็นเงนิได้จากค่าจ้างท�าของ แต่

ถ้าเป็นของผู้รับจ้าง ถือเป็นเงินได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิ(Licensing Agreement) นอกจากน้ี กรณีผู้

ประกอบการไทยมีการท�าสัญญาเป็นผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าไอที (Distributorship Agreement) ให้กับผู้ผลิต

ในต่างประเทศ จะมปีระเด็นความแตกต่างในทางภาษอีากรกับกรณีผูป้ระกอบการไทยมกีารท�าสญัญาเป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าไอที(Agency Agreement)ให้กับผู้ผลิตในต่างประเทศ

ค�าส�าคัญ : ภาระภาษีและการวางแผนภาษีสัญญาที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ(ไอท)ี

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�า

 ปัจจบุนัเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology หรือ IT)มีความส�าคัญต่อการบริหาร

พัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการทุกภาคส่วน แต ่

ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง

เก่ียวกับภาระภาษแีละการวางแผนภาษท่ีีเก่ียวข้อง

กับการท�าสัญญาในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือธุรกิจไอที (ต่อไปจะเรียกว่า “ธุรกิจไอที”) อาท ิ

ภาระภาษีและการวางแผนภาษีในการท�าสัญญา

ให้เช่าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สัญญาให้

บริการวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สัญญา

ขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 

สัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมบริการติดตั้ง, 

สัญญาขายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่, 

สญัญาว่าจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สญัญา

อนุสญัญาให้ใช้สทิธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ

ยังรวมถึงภาระภาษีและการวางแผนภาษีกรณี 

ผู ้ประกอบการในธุรกิจไอทีมีการท�าสัญญาขอ

อนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก

บริษัทต่างประเทศ และมีการจ่ายเงินได้ค่าลิขสิทธิ์

ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปยังบริษัทต่างประเทศ

ซึ่งมิได ้มีการประกอบกิจการในประเทศไทย 
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นอกจากนี้กรณีผู ้ประกอบการในประเทศไทย

ต ้องการไปลงทุนประกอบธุรกิจขายเครื่ อง

คอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ หรือประกอบธุรกิจ

อนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน 

ต่างประเทศ รวมถึงการรับจ้างเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ ก็มีความจ�าเป็นต้อง

ทราบแนวทางการใช้สิทธิประโยชน์จากอนุสัญญา

ภาษซ้ีอนเพ่ือมใิห้เสยีภาษหีรอืเสยีภาษน้ีอยลงโดย

ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ประกอบการในธุรกิจไอที และส่งผลดีต่อระบบ 

การจัดเก็บภาษีของประเทศ

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. ศึกษาภาระภาษีในการท�าสัญญา 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไอที

 2. ศึกษากลยุทธ์การวางแผนภาษีในการ

ท�าสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไอทีในประเทศไทย

 3. ศกึษากลยุทธ์การวางแผนภาษทีีเ่ก่ียวข้อง

กับการท�าสัญญาในธุรกิจไอทีกับต่างประเทศ  

อาทิ การขายเครื่องคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ, 

การอนญุาตให้ใช้สทิธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับ

ลกูค้าในต่างประเทศ และการรบัจ้างเขยีนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ

 4. ศึกษาประเด็นความแตกต่างระหว่าง

การท�าสัญญาเป ็นผู ้จัดจ�าหน ่ายสินค ้าไอที 

(Distributorship Agreement) กับการท�าสัญญา

ตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าไอท ี(Agency Agreement) 

ระหว่างผู ้ประกอบการไทยกับผู ้ผลิตสินค้าใน 

ต่างประเทศ ซึง่มลีกัษณะรปูแบบ และความแตกต่าง

ในประเด็นทางภาษีอากร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ต่างประเทศ และการรับจ้างเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในตา่งประเทศ 

4. ศึกษ าป ระเด็น ค วาม แตกต่าง

ระหวา่งการ 

ทํ าสัญ ญ าเป็ น ผู้ จัด จําห น่ ายสิน ค้ าไอ ที 

(Distributorship Agreement) กั บ ก า ร ทํ า

สญัญาตวัแทนจําหน่ายสินค้าไอที (Agency 

Agreement) ระหว่างผู้ ประกอบการไทยกับ

ผู้ ผลิตสินค้าในต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะ

รูปแบบ และความแตกต่างในประเด็นทาง

ภาษีอากร 

 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อกฎหมาย

ภาษีอากรท่ีเก่ียวข้องกับการทําสัญญาใน

ธุรกิจไอที 

2. ศึกษาและวิเคราะห์คําพิพากษา

ศาล 

ฎี ก า  แ ล ะ ห นั ง สื อ ต อ บ ข้ อ ห า รือ

กรมสรรพากรท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นภาษี

อากรและการวางแผนภาษีในการทําสญัญา

ในธุรกิจไอที 

3. สรุปประเด็นภาระภาษี และกล

ยทุธ์การ 

วางแผนภาษี ในการทําสัญ ญ าท่ี

เก่ี ย ว ข้ อ งกับ ธุ ร กิ จ ไอ ที  แ ล ะก า รล งทุ น

ประกอบการธุรกิจไอทีในตา่งประเทศ 

4. สรุปประเด็นความแตกต่างทาง

ภาษีอากร 

ระห ว่างการทํ าสัญ ญ าเป็ น ผู้ จัด

จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า ไ อ ที  ( Distributorship 

Agreement) กั บ ก า ร ทํ า สั ญ ญ า ตั ว แ ท น

จําหน่ายสินค้าไอที (Agency Agreement) 

ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ผลิตสินค้าใน

ตา่งประเทศ  

 

ผลการวจิยั 

1. สัญญาท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจไอที 

ไ ด้ แ ก่  สั ญ ญ า ใ ห้ เช่ า ร ะ บ บ โป ร แ ก ร ม

สัญญาที่เกี่ยวกับธุรกิจไอที 

ภาระภาษี 

ของ 

สญัญาในธุรกิจไอที 

 

 

 

การวางแผนภาษี 

การทําสญัญา 

ในธุรกิจไอที 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อกฎหมายภาษี

อากรที่เกี่ยวข้องกับการท�าสัญญาในธุรกิจไอที

 2. ศึกษาและวิเคราะห ์ค�าพิพากษา 

ศาลฎีกา และหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร 

ที่เก่ียวข้องกับประเด็นภาษีอากรและการวางแผน

ภาษีในการท�าสัญญาในธุรกิจไอที

 3. สรุปประเด็นภาระภาษี และกลยุทธ์ 

การวางแผนภาษีในการท�าสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับ

ธุรกิจไอที และการลงทุนประกอบการธุรกิจไอที 

ในต่างประเทศ
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 4. สรุปประเด็นความแตกต่างทางภาษี

อากรระหว่างการท�าสญัญาเป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายสนิค้า

ไอที (Distributorship Agreement) กับการท�า

สัญญาตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าไอที (Agency 

Agreement) ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ผลิต

สินค้าในต่างประเทศ 

ผลการวิจัย

 1. สัญญาท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจไอที ได้แก่ 

สญัญาให้เช่าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สญัญา

ให้บรกิารวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครบวงจร, 

สัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม

คอมพิวเตอร์,สัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม

บริการติดตั้ง, สัญญาขายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

ขนาดใหญ่, สญัญาว่าจ้างเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และท�ากราฟฟิกดไีซน์ 

รวมถึง สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 2. ภาระภาษทีีเ่ก่ียวข้องกบัการท�าสญัญา

ในธุรกิจไอที ได้แก่ ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย,  

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/ภาษีเงินได้นิติบุคคล, 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์

 3. ผู ้ประกอบการในธุรกิจไอทีสามารถ

เลือกกลยุทธ์การวางแผนภาษีในการท�าสัญญา 

ได้หลายวิธี เช่น กลยุทธ์การเลือกประเภทของ

สัญญา, กลยุทธ์การแยกสัญญาหรือแยกราคา 

กลยุทธ์การรวมเป็นราคาเดียวกัน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ

สัญญาแต่ละประเภท

 4.  กลยุทธ์การลงทนุขายเครือ่งคอมพิวเตอร์

ในต่างประเทศ, การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิใน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ และการ

รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ 

ให้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราภาษีของประเทศ 

ที่ต้องการไปลงทุนกับอัตราภาษีของประเทศไทย 

และใช้ประโยชน์จากพระราชกฤษฎีกา ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากรว ่าด ้วยการยกเว ้น

รัษฎากร (ฉบับที่ 10) มาตรา 5 วีสติ รวมถึง 

หลักเกณฑ์ของอนุสัญญาภาษีซ้อน (Double 

Taxation Agreement)ระหว่างประเทศไทยกับ

ประเทศต่างๆด้วย

 5. กรณผีูป้ระกอบการไทยท�าสญัญาเป็น

ผู ้จัดจ�าหน ่ายสินค ้าไอที (Distr ibutorship 

Agreement) กับบริษัทผู ้ผลิตในต่างประเทศ 

เมือ่ เปรียบเทียบกับการท�าสัญญาตวัแทนจ�าหน่าย

สินค้าไอที (Agency Agreement) ให้กับผู้ผลิต 

ในต่างประเทศมีประเด็นความแตกต่างในทาง 

ภาษีอากร

อภิปรายผล

 1. การท�าสัญญาให้เช่าระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ถือเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิ

ในโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ เงินค่าตอบแทนท่ี 

ผู ้อนุญาต (Licensor) ได้รับจากผู ้รับอนุญาต

(Licensee) ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 

40(3) แห่งประมวลรษัฎากร ถ้าผูป้ระกอบการแยก

ราคาค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกจากค่าจ้าง

ด�าเนินงาน ในส่วนของค่าจ้างด�าเนินงานจะถือเป็น

ค่าจ้างท�าของตามมาตรา 40(2) แห่งประมวล

รัษฎากร ซึ่งเป็นเหตุให้ผู ้รับจ้างมีภาระค่าอากร

แสตมป์ในอัตราร้อยละ 0.1 ของจ�านวนสินจ้าง  

ดังนั้น ผู ้ประกอบการจึงควรรวมราคาค่าเช ่า

โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับค่าจ้างด�าเนนิงานไว้ด้วย

กันโดยไม่มีการแยกราคา เพ่ือช่วยประหยัดค่า 

อากรแสตมป์ (หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร
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ที่ กค 0706/5444 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2548)  

(The Revenue Department, 2005)

 2. การท�าสัญญาวางระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ครบวงจรซึง่ประกอบไปด้วยค่าบรกิาร

ในหลายๆส่วน ได้แก่ ค่าบริการลิขสิทธ์ิโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ , ค่าบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์,  

ค่าบริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และดูแลรักษา 

รวมถึงค่าบริการช่างผู้เชี่ยวชาญ ถ้าผู้ประกอบการ

รวมราคาค่าบรกิารทุกรายการไว้ด้วยกันจะท�าให้มี

ภาระภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายทั้งจ�านวน และมีภาระค่า

อากรแสตมป์จากค่าจ้างท�าของ รวมท้ังยังมีความ

ยุ่งยากในขั้นตอนการเรียกเก็บค่าบริการ ดังนั้น  

ผู ้ประกอบการควรแยกราคาค่าบริการแต่ละ

รายการออกจากกัน เพ่ือแยกเสียภาษีในแต่ละ

ประเภทรายการ 

 3. การท�าสัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์

พร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรณีเป็นโปรแกรม 

พ้ืนฐาน ผูป้ระกอบการควรรวมไว้เป็นราคาเดียวกับ

ค่าเครือ่งคอมพิวเตอร์ เพราะถือเป็นเงินได้จากการ

ขายสินค้าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(8)  

ซึ่งไม่มีภาระภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย เว้นแต่กรณีขาย 

ให้กบัรฐับาล องค์การของรฐับาล เทศบาล สขุาภิบาล 

หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น จึงจะมี

ภาระภาษหีกั ณ ท่ีจ่ายในอตัรา 1% ตามมาตรา 69 

ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 ส ่ วนกรณีการท� าสัญญาขายเครื่ อ ง 

คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมไม่พ้ืนฐานไม่ว ่า 

ผูป้ระกอบ การจะแยกราคาค่าโปรแกรมไม่พ้ืนฐาน

ดังกล่าวออกจากราคาเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ 

ในส่วนของค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นเงนิได้

พึงประเมนิตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรษัฎากร 

ซึง่มภีาระภาษเีงนิได้หกั ณ ท่ีจ่ายในอตัรา 3% กรณี

ผู้จ่ายเงินได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

หรือนิติบุคคลอื่นตามค�าส่ังกรมสรรพากรที่ ท.ป.

4/2528 ข้อ 3/2(1) และมีภาระภาษีมูลค่าเพ่ิม  

โดยถือเป็นสัญญาให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10) 

ซึง่ความรบัผดิเกิดขึน้เมือ่มกีารช�าระราคา เว้นแต่มี

การออกใบก�ากับภาษีก่อน หรือได้ใช้บริการไม่ว่า

โดยตนเองหรือบคุคลอืน่ก่อน ให้ความรบัผดิเกิดข้ึน

ตามส่วนของการกระท�าน้ันๆ แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี 

ตามหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร มาตรา 

78/1(1) (หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร กค.

0706/1347 ลงวันที่ 10 ก.พ.2547,กค 0706/4653 

ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2546) (The Revenue 

Department, 2003-2004)

 4. การท�าสัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์

พร้อมบรกิารตดิตัง้ ผูป้ระกอบการไม่ควรแยกราคา

ค่าบริการติดตั้งออกจากค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  

แต่ควรรวมไว้เป็นราคาเดียวกัน เพราะจะถือเป็น

เงินได้พึงประเมินจากการขายสินค้าตามมาตรา 

40(8)  แห ่งประมวลรัษฎากร (Dulyaluck 

Trachutham, 2017 p.85-89) ซึง่ไม่มภีาระภาษหัีก 

ณ ทีจ่่าย เว้นแต่กรณีขายให้กับรฐับาล องค์การของ

รัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหาร 

ราชการส่วนท้องถ่ินอื่น จึงจะมีภาระภาษีหักภาษี

เงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% ตามมาตรา	69	ทวิ	

แห่งประมวลรัษฎากร

 นอกจากน้ีการรวมราคาค่าเครือ่งคอมพิวเตอร์

กับค่าบริการติดตั้งไว้ด้วยกันยังช่วยให้ผู้ประกอบ

การสามารถประหยัดค่าอากรแสตมป์ได้ด้วย  

เพราะการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีภาระค่า

อากรแสตมป์ แต่ถ้าผู ้ประกอบการแยกราคา 

ค่าบริการติดตั้งออกจากค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 

นอกจากผูป้ระกอบการจะต้องถกูหักภาษ ีณ ทีจ่่าย
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ในอัตรา 3% ในส่วนของค่าบริการติดต้ังแล้ว  

ยังมีภาระค่าอากรแสตมป์อัตรา 0.1% ของสินจ้าง

ในส่วนของรายได้ค่าบริการติดตั้งด้วย

 5. การท�าสัญญาขายอุปกรณ์จัดเก็บ

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Storage Systems) พร้อมลง

โปรแกรมพื้นฐาน ผู้ประกอบการควรรวมเป็นราคา

เดียว เพราะจะถือเป็นเงินได้จากการขายสินค้า 

ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งไม่มี

ภาระภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย เว้นแต่กรณีขายให้กับ

รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล 

หรือองค์การบริหาร ราชการส่วนท้องถ่ินอื่น จึงจะ 

มีภาระภาษีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายในอัตรา 1% 

ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แต่กรณ ี

ผู ้ประกอบการแยกราคาค่าโปรแกรมพ้ืนฐาน 

ออกจากค่าขายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่  

ในส่วนของค่าโปรแกรมพ้ืนฐานจะถือเป็นเงินได้

จากการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม  

ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3)  

แห่งประมวลรัษฎากร ท�าให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็น

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ

ในประเทศไทยต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายใน

อัตรา 3% ตามค�าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 

ข้อ 3/2(1) และยังมีภาระภาษีมูลค่าเพ่ิมจาก 

การให้บริการลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรมดังกล่าว

ด ้วย (หนังสือตอบข ้อหารือกรมสรรพากรท่ี  

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

คอมพิวเตอร์ที่มีเงื่อนไขข้อตกลงให้ลิขสิทธ์ิใน

โปรแกรมเป็นของผู้ว่าจ้าง ถือเป็นสัญญาจ้างท�า

ของอันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2)  

ซึ่งผู้รับจ้างท่ีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

มีภาระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% ไม่ว่าผู้ว่า

จ้างท่ีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ทั้งนี้ตาม 

ค�าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ข้อ 3/1(1) ส่วน

กรณีผู้ว่าจ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐจะมีภาระภาษี

หัก ณ ท่ีจ่ายในอัตรา 1% ตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา 50(4) และมาตรา 69 ทวิ แล้วแต่กรณ ี

นอกจากน้ี ผู้รับจ้างยังมีภาระภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาระภาษี 

มูลค่าเพ่ิม และอากรแสตมป์ด้วย (หนังสือตอบ

ข้อหารือกรมสรรพากรที่ กค.0706/10491 ลงวันที่ 

17 ต.ค.2550) (The Revenue Department, 2007) 

อนึง่ กรณสีญัญารบัจ้างเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ไม่ได้ระบุไว้ว่าให้ลิขสิทธ์ิในโปรแกรมเป็นของใคร 

ตามค�าพิพากษาศาลฎกีาท่ี 1246/2547 คดรีะหว่าง 

บริษัท ฮีโน่คอมพิวเตอร์ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด โจทก์ กรมสรรพากร จ�าเลย)(Research 

Division of the Supreme Court, 2004) ศาลฎีกา

ตัดสินให้น�าบทบัญญัติมาตรา 10 ของพระราช

บัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาใช้บังคับ โดยให้ถือ

เป็นลขิสทิธ์ิของผูว่้าจ้าง สญัญาฉบบัดงักล่าวจงึถือ

เป็นสัญญาจ้างท�าของ ซ่ึงผู ้เขียนเห็นด้วยกับ 

ค�าพิพากษาศาลฎีกาฉบับดังกล่าว เพราะเป็นการ

ตีความตามบทบัญญัติของกฎหมาย

 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ซึ่งลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

ยังคงเป็นของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธ์ิ ถือเป็นเงินได ้

พึงประเมนิตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรษัฎากร 

ซึ่งผู้อนุญาตให้ใช้สิทธ์ิ (Licensor) มีภาระต้องถูก

หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% ไม่ว่าผู้จ่ายเงินได้ 

ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคล ทั้งนี้ตามค�าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป.

4/2528 ข้อ 3/2(1) ส่วนกรณีผู้จ่ายเงินได้เป็น 
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หน่วยงานภาครฐั มภีาระภาษหัีก ณ ท่ีจ่ายในอตัรา 

1% ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50(4) และ

มาตรา 69 ทวิ แล้วแต่กรณี นอกจากน้ี ผู้รับจ้าง 

ยังมภีาระภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาหรอืภาษเีงินได้

นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพ่ิม(สัญญาอนุญาตให้

ใช้สิทธิถือเป็นสัญญาให้บริการในทางภาษีมูลค่า

เพ่ิม) (หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากรท่ี กค.

0702(กม.05)/3655 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2553) 

(The Revenue Department, 2010)

 อน่ึง กรณีผู ้ประกอบการในธุรกิจไอท ี

เลอืกท�าสญัญารบัจ้างเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์จะมีผลต่อการหักค่าเสื่อมราคา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย เน่ืองจากกรณีเป็น

สัญญารบัจ้างเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผูว่้าจ้าง

เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ผู ้ว ่าจ ้างจึงมีสิทธิหักค่าเสื่อมราคาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ แต่กรณีเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้

ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อลิขสิทธิ์ยังคง

เป็นของผู้ประกอบการในธุรกิจไอที ผู้ประกอบการ

จงึเป็นผูม้สีทิธิหักค่าเสือ่มราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 7. กรณีผู ้ประกอบการในธุรกิจไอทีซึ่ง

ประกอบกิจการในประเทศไทยมีการจ่ายเงินได้ค่า

ลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ประกอบ

การในต่างประเทศซึ่งมิได้ประกอบกิจการใน

ประเทศไทย ผู้ประกอบการไทยต้องหักภาษีเงินได้ 

ณ ท่ีจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 15 ตามประมวล

รัษฎากร มาตรา 70 เว้นแต่กรณีผู้ได้รับเงินได้ค่า

ลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์มี ถ่ินท่ีอยู ่ใน

ประเทศท่ีมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย  

ให้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราตามที่ระบุไว้ใน

อนุสัญญาภาษีซ้อนแต่ละฉบับ อาทิ อนุสัญญา

ภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา 

เดนมาร์ก ฮ่องกง เบลเยี่ยม พม่า อังกฤษ เยอรมัน 

ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ อิตาลี โปแลนด์ แคนาดา 

สาธารณรัฐเช็ค สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล และ

สิงคโปร์(ใหม่) ให้หักในอัตราเพียงร้อยละ 5, 

อนุสัญญาภาษีซ ้อนระหว ่างประเทศไทยกับ

ปากีสถาน และกัมพูชา ให้หักในอัตราร้อยละ 10 

และถ้าเป็นอนุสัญญาภาษซ้ีอนระหว่างประเทศไทย

กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ

ญ่ีปุ่น ให้หักในอัตราร้อยละ 15 (The Revenue 

Department, 2018)

 8. ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนจ�าหน่าย

เครื่องคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ ถ้าลงทุนใน

ประเทศท่ีมีอัตราภาษีต�่ากว่าประเทศไทย หรือ

ประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย 

ผู้ประกอบการไทยควรไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ใหม่ในต่างประเทศ โดยบริษัทผู้ประกอบการไทย

ถือหุ้นบริษัทในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนวันจ่าย

เงินปันผลไม่น้อยกว่า 6 เดือน และประเทศที่ไป

ลงทุนมีการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 

ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15 ผู้ประกอบการไทยได้รับสิทธิ

ยกเว้นภาษีเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทในเครือใน

ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ

ยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 10) มาตรา 5 วีสติ

 ถ ้าไปลงทุนในประเทศท่ีมีอนุสัญญา 

ภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อัตราภาษีสูงกว่า

ประเทศไทย ผู้ประกอบการไทยควรใช้บริษัทไทย

เป็นผูร้บัเงนิได้ และใช้ประโยชน์จากอนุสญัญาภาษี
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ซ้อนโดยผูป้ระกอบการไทยต้องไม่มสีถานประกอบ

การถาวร (Permanent Establishment หรือ PE) 

ในประเทศน้ัน จึงจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 

ให้กับประเทศนั้น

 9. ผูป้ระกอบการไทยได้รบัเงนิได้จากการ

อนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน

ต่างประเทศ ถ้าเป็นประเทศท่ีมอีนสุญัญาภาษซ้ีอน

กับประเทศไทย ผู ้ประกอบการไทยมีสิทธิได้รับ 

การปรับลดอัตราภาษีเงินได้คงเหลือเพียง 5-15% 

ขึน้อยู่กับข้อบทของอนสุญัญาภาษซ้ีอนแต่ละฉบบั 

เช่น อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับ

ประเทศสหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก ฮ่องกง เบลเยี่ยม 

พม่า อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อิตาลี 

โปแลนด์ แคนาดา สาธารณรฐัเชค็ สวติเซอร์แลนด์ 

อิสราเอล และสิงคโปร์(ใหม่) ให้เสียภาษีเงินได้ใน

อัตราเพียง ร้อยละ 5, อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่าง

ประเทศไทยกับปากีสถาน และกัมพูชา ให้เสยีภาษี

เงินได้ในอัตราร้อยละ 10 และถ้าเป็นอนุสัญญา

ภาษีซ ้อนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และญีปุ่น่ ให้เสยีภาษี

เงินได้ในอัตราร้อยละ 15 

 10.   กรณีผู ้ประกอบการไทยท�าสัญญา

รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีข้อตกลง

ให้ลขิสทิธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นของผูว่้าจ้าง 

ถือเป็นเงินได้ประเภทค่าจ้างท�าของ อันเป็นเงินได้

พึงประเมนิตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรษัฎากร 

(Dulyaluck Trachutham. 2017 p.65-69) แต่ถ้า

มีข้อตกลงให้ลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ยังเป็นของผู้ประกอบการไทยซึ่งเป็นผู้รับจ้าง และ

อนุญาตให้ลูกค้าในต่างประเทศใช้สิทธิ เงินได้ที ่

ผู้ประกอบการไทยได้รับต้องเสียภาษีในลักษณะ

ของเงินได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ อันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 

40(3)  แห ่งประมวลรัษฎากร (Dulyaluck 

Trachutham. 2017 p.72-73)

 11.   กรณีผู้ประกอบการไทยท�าสัญญา 

เป็นผู ้จัดจ�าหน่ายสินค้าไอที (Distributorship 

Agreement) ให ้ กับบริษัทต ่างประเทศ ถ ้า 

ผู ้ประกอบการไทยท�าสัญญาเป็นหนังสือกับ 

บริษัทต่างประเทศ และผู้ประกอบการไทยด�าเนิน

ธุรกิจด้วยทุนของตนเอง ก�าไรขาดทุนเป็นของ

ตนเอง มีการก�าหนดราคาสินค้าเอง มีอิสระในการ

ขาย ถ้าสินค้าช�ารุดบกพร่อง ผู้ประกอบการไทย 

รับผิดต่อลูกค้าเอง และมีการออกใบเสร็จรับเงิน

หรือใบก�ากับภาษีในนามของผู้ประกอบการไทย  

จะไม่ถือว่าผู้ประกอบการไทยเป็นตัวแทนของ

บรษิทัต่างประเทศตามประมวลรษัฎากร มาตรา 76 

ทวิ ผู ้ประกอบการไทยคงมีหน้าที่ย่ืนแบบแสดง

รายการเสียภาษีจากเงินได้ที่ได้รับในนามของ

ตนเองเท่าน้ัน ไม่ต้องย่ืนแบบแสดงรายการในนาม

ของบริษัทต่างประเทศด้วย 

 12.   ถ้าผู้ประกอบการไทยท�าสัญญาเป็น

ตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าไอท ี(Agency Agreement) 

ให้กับบริษัทต่างประเทศ เมื่อบริษัทผู ้ผลิตใน 

ต่างประเทศได้รับเงินได้หรือผลก�าไรจากการ 

ด�าเนินการของผูป้ระกอบการไทย ต้องถือว่าบรษิทั 

ต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย ต้อง

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับประเทศไทย ตาม

ประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ โดยผูป้ระกอบการ

ไทยซึ่งเป็นตัวแทนมีหน้าท่ีย่ืนแบบแสดงรายการ

และเสยีภาษเีงนิได้นติบิคุคล (ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.

50) ในนามของบริษัทต่างประเทศดังกล่าว โดย

ค�านวณภาษีจากฐานก�าไรสุทธิ เว ้นแต่กรณี 

ไม่สามารถค�านวณภาษีจากฐานก�าไรสุทธิก็ขอ 
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เสียภาษีในอัตราคงที่ร้อยละ 5 ตามมาตรา 76 ทวิ 

วรรคสอง เว้นแต่กรณีบริษัทต่างประเทศมีถิ่นที่อยู่

ในประเทศท่ีมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย 

และไม่มีสถานประกอบการถาวร (Permanent 

Establishment หรอื PE) ในประเทศไทย  โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงไม่มีสถานประกอบการประเภทตัวแทน

นายหน้าในประเทศไทย กล่าวคือ ถ้าผูป้ระกอบการ

ต่างประเทศมีตัวแทนนายหน้าในการประกอบ

กิจการในประเทศไทย ต้องเป็นตัวแทนนายหน้า

ประเภทอสิระ(Independent Agent) จงึจะไม่ถือว่า

ตัวแทนนายหน้านั้นเป็นสถานประกอบการถาวร

ของผู้ประกอบการต่างประเทศ ผู้ประกอบการต่าง

ประเทศจึงจะได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 

ให้กับประเทศไทยตามอนุสัญญาภาษีซ้อน และ 

ผู ้ประกอบการไทยซึ่งเป ็นตัวแทนของบริษัท 

ต่างชาตจิงึจะไม่มหีน้าทีต้่องย่ืนแบบแสดงรายการ

และเสียภาษีแทนผู ้ประกอบการต่างประเทศ 

ดังกล่าว (Chaisit Trachoetham, 2010 p.625) 

หลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็นตัวแทนจ�าหน่าย

สินค้าประเภทอิสระ(Independent Agent) คือ  

ไม่ได้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าประเภทเดยีวกันนี้

ให้กับบริษัทต่างประเทศเพียงบริษัทเดียว (ถ้าเป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายฯให้บรษิทัต่างประเทศเพียงบรษิทั

เดยีว ต้องไม่ด�าเนินการเกนิ 1 ครัง้ในหน่ึงรอบระยะ

เวลาบัญชี) นอกจากน้ีกรณีเป็นตัวแทนให้หลาย

บริษทัให้พิจารณามลูค่าตอบแทน (commissions) 

ที่บริษัทไทยได้รับจากการเป็นตัวแทนให้บริษัท 

ต่างประเทศ ว่าบริษัทใดจ่ายให้มีมูลค่าถึงร้อยละ 

75 ของค่าตอบแทน(commissions) ที่ได้รับจาก 

ผู้ว่าจ้างทุกบริษัทรวมกันหรือไม่ ถือเป็นตัวแทน 

ไม่อิสระ บริษัทต่างประเทศต้องเสียภาษี กรณี 

ไม่สามารถพิจารณามูลค่าตอบแทน ก็ให้พิจารณา

มูลค่าของทุนทรัพย์ตามสัญญาที่บริษัทไทยรับ

ท�าการแทนบริษัทต่างประเทศว่ามีจ�านวนถึง 

รอ้ยละ 75 ของมูลค่าทนุทรัพย์ตามสัญญาทีบ่รษิัท

ไทยรับท�าการแทนหรือท�าการติดต่อให้ทุกบริษัท

รวมกันหรอืไม่ ถ้าไม่ถึงเกณฑ์ ก็ถือว่าบรษิทัไทยเป็น

ตัวแทนอิสระ บริษัทต่างประเทศได้รับยกเว้นภาษี 

 ส่วนกรณีบรษิทัต่างประเทศไม่ได้มถ่ิีนท่ีอยู่

ในประเทศท่ีมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย 

จะต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ ให้พิจารณาเง่ือนไข

การเป็นตัวแทนนายหน้าอิสระ (Independent 

Agent)ท่ีจะท�าให้ผู้ประกอบการต่างประเทศไม่มี

ภาระภาษีในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ของค�า

วินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรท่ี 2/2526 

ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2526 ซึ่งมีหลักเกณฑ์คล้าย

กับอนุสัญญาภาษีซ้อนในข้อบทตัวแทนนายหน้า

ประเภทอิสระ (Independent Agent) กล่าวคือ 

กระท�าการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเป็นการท่ัวไป 

มิได้กระท�าให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะหรือเป็น

ส่วนใหญ่ คือ ไม่รับรายได้ค่าตัวแทน จากบ. 

ต่างประเทศรายใดถึง 75% ไม่มีสัญญาหรือ 

ข้อตกลงท่ีมผีลเป็นการจ�ากัดสทิธิบริษทัไทยในการ

เป ็นนายหน้าหรือตัวแทนขายสินค้าประเภท

เดียวกันกับบุคคลอื่นในต่างประเทศ และในทาง

ปฏิบัติไม่เคยปรากฏว่ามีการจ�ากัดสิทธิเช่นนั้น 

นอกจากน้ีบริษัทนายหน้าหรือตัวแทนมิได้รับ

ประโยชน์อย่างอืน่นอกจากค่านายหน้าส�าหรับการ

ซื้อขายแต่ละคราวเท่านั้น และผู้ซื้อสินค้าได้ช�าระ

หรือจะได้ช�าระเงินค่าสินค้าให้บริษัทต่างประเทศ

โดยตรง

 ส่วนภาระภาษีของผู ้ประกอบการไทย  

จากเงินได้ค่าตัวแทนนายหน้า ผู้ประกอบการไทย

ต้องน�าเงินได้ค่าตัวแทนนายหน้า (Commission) 
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ที่ตนได้รับไปย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

นิติบุคคล โดยค�านวณภาษีจากฐานก�าไรสุทธิ 

ตามปกติ

 นอกจากน้ี กรณีท่ีผู ้ประกอบการไทย  

ให้บริการกับบริษัทต่างประเทศในประเทศไทย  

ย่อมมีภาระภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ต้องเรียกเก็บด้วย  

เว ้นแต่ เป็นกรณีส่งออกบริการตามประมวล

รัษฎากร มาตรา 80/1(2)

ข้อเสนอแนะ

 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ไอที)ควรก�าหนดกลยุทธ์การวางแผนภาษีในการ

ท�าสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจไอทีโดยศึกษาภาระ

ภาษีท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจไอทีเพ่ือก�าหนดประเภท

ของสัญญาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพราะ 

ความแตกต่างของประเภทสัญญาย่อมท�าให้เกิด

ประเด็นความแตกต่างของภาระภาษี นอกจากนี้ 

ผูป้ระกอบการควรพิจารณาข้อดีข้อเสยีระหว่างการ

แยกสัญญาเป็นสองลักษณะ เพราะบางกรณี 

การแยกสัญญาท�าให้ผู้ประกอบการประหยัดภาษี

ได้ แต่บางกรณีการแยกสัญญาท�าให้ผูป้ระกอบการ

ต ้องเสียภาษีมากข้ึน ส�าหรับผู ้ประกอบการ 

ที่ต้องการไปลงทุนธุรกิจไอทีในต่างประเทศ เช่น 

การไปขายเครื่องคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ,  

การวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ, 

การอนุญาตให้ผู ้ประกอบการในต่างประเทศ 

ใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบการ

ควรเลือกลงทุนในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน 

(Double Taxation Agreement) กับประเทศไทย 

เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นหรือปรับ

ลดอัตราภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญา

ภาษซ้ีอน แต่ถ้ามคีวามจ�าเป็นต้องเลอืกไปลงทุนใน

ประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย 

ผู้ประกอบการควรเลือกประเทศทีม่กีารจดัเก็บภาษี

เงินได้ในอัตราต�่า และไปจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท

ใหม่ในประเทศนั้น เพ่ือลดภาระภาษีซ�้าซ ้อน 

นอกจากน้ีผู้ประกอบการต้องระมัดระวังประเด็น

การน�าส่งภาษมีลูค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.36 ในกรณี

ที่ได้รับบริการจากผู้ประกอบการในต่างประเทศ 

และผลของการให้บริการเกิดในราชอาณาจกัรไทย
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ 

และนักศึกษา จาก 3 สถาบันอุดมศึกษา 2) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1-4 ใน 3 สถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 644 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น มีการศึกษา  

2 ขัน้ตอน คอื 1) การอภิปรายกลุม่ (Group Discussion) เพ่ือให้ได้ความหมายและองค์ประกอบความซือ่ตรง

ทางการศึกษา และ 2) การศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบวัดความซ่ือตรงทางการศึกษา

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .89 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

 ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการวิเคราะห์ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( χ2 = 62.69, df = 48, p = .07, GFI = .98, AGFI = .97, RMSEA 

= .02, SRMR = .02) โดยมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .97 - .99 ทุกองค์ประกอบมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างอยู่ระหว่าง .94 - .99 แสดงว่า โมเดลการวัด

ความซื่อตรงทางการศึกษาที่สร้างขึ้นสามารถน�ามาอธิบายความซื่อตรงทางการศึกษาได้ โดยสามารถเรียง

ล�าดับค่าน�้าหนักองค์ประกอบจากสูงสุดได้ดังน้ี ค่านิยมทางสังคม ค่านิยมทางศีลธรรม และคุณลักษณะ

ส่วนบุคคล ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ: 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 (χ2= 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�า 

 การมคีวามซือ่ตรง (integrity) ท�าให้บุคคล

ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมมีความ 

รับผิดชอบ ค�านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ต่อต้าน

การทจุรติทกุรปูแบบ และซือ่สตัย์สจุรติอย่างตรงไป

ตรงมาทั้งต่อหน้าและลับหลัง ซึ่งจะส่งผลให้คนใน

สงัคมอยู่ร่วมกันได้อย่างปกตสิขุ (King Prajadhipok’s 

Institute [KPI], 2011) แต่ปัจจุบันมีข้อมูลที่ได้จาก

การทบทวนงานวิจยัท้ังในประเทศและต่างประเทศ

ว่าแนวโน้มของการขาดแคลนความซื่อตรงก�าลัง

ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องในทุกสถาบันท้ังในองค์กร

ของการท�างานและองค์กรด้านการศึกษา 

 ความซื่อตรงทางการศึกษา (Academic 

Integrity) เป็นพ้ืนฐานของความเข้มแข็งทาง

วิชาการท่ีเก่ียวข้องกับค่านยิมทางความคดิ ทัศนคติ 

และพฤติกรรมทางการศึกษา โดยให้ความส�าคัญ

กับค่านิยมหลัก (core value) 6 ประการของความ

ซื่อตรง ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเชื่อถือไว้วางใจ 

ความยุตธิรรม ความเคารพนบัถือ ความรบัผดิชอบ 

และความกล้า (International Center for 
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Academic Integrity [CAI], 2013) แต่สิ่งหนึ่งที่ 

เป็นปัญหาใหญ่ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมของมนุษย์ผ่านกระบวนการ

เรียนรู ้ในสถาบัน อุดมศึกษา ไม่เฉพาะแต่ใน

ประเทศไทย คอืการขาดความซือ่ตรงทางการศึกษา

ของนักศึกษา ซึ่งนิสิตนักศึกษาในปัจจุบันต่างก็ 

คุน้เคยกับการกระท�าท่ีเป็นการทุจรติทางการศึกษา

อยู่บ่อยครั้งจนไม่รู ้สึกว่า ในความเป็นจริงแล้ว

พฤติกรรมเหล่าน้ันคือการกระท�าท่ีผิดทั้งทาง

คุณธรรมและจริยธรรม (Bate et al, 2005 as  

cited in Arhin, 2009) การขาดความซื่อตรงทาง 

การศึกษานี้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในสถาบันระดับ

อดุมศกึษา (Mastin, Peska, & Lilly, 2009) และอาจ

มีผลต่อเนื่องถึงพฤติกรรมในอนาคต ดังการศึกษา

ของโนนิสและสวิฟท์ (Nonis & Swift, 2001) ที่พบ

ว่า นักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่ซื่อตรงทางการศึกษา

มแีนวโน้มทีจ่ะท�าพฤตกิรรมไม่ซือ่ตรงเมือ่ประกอบ

อาชีพในอนาคต ดังนั้นการส่งเสริมความซื่อตรง

ทางการศึกษาให้เกิดข้ึนในนักศึกษา จะเป็น

แนวทางส�าคญัในการส่งเสรมิคุณภาพทางวิชาการ

และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีเก่งและ 

ดีต่อไป

 ห า ก พิ จ า ร ณ า ถึ ง ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ 

องค์ประกอบของความซื่อตรงทางการศึกษา  

จากการทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศ พบว่า

มีการให้ความหมายไว้อย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่

เป ็นการศึกษาในประเด็นของปรากฏการณ ์

การทุจริตทางวิชาการและการทุจริตในสถาบัน

อุดมศึกษา หรือแนวทางการส่งเสริมนโยบาย 

ความซื่อตรงทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในสถาบัน 

ส�าหรับประเทศไทยพบว่ามีการศึกษาค่อนข้าง

จ�ากัดเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต

ทางการศึกษาหรือการทุจริตทางวิชาการ และเพ่ือ

ให้เกิดความเข้าใจเรื่องความซื่อตรงทางการศึกษา

มากข้ึน ผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษาเบื้องต้น (pilot 

study) ด้วยการส�ารวจข้อมูลกับกลุ่มนักศึกษา 

ในระดับ อุดมศึกษา จ�านวน 150 คน โดยให้ตอบ

แบบส�ารวจท่ีเก่ียวข้องกับประเดน็ของความซือ่ตรง

ทางการศกึษาท่ีพัฒนาจากแบบส�ารวจความซือ่ตรง

ทางการศึกษาของแมคเคบ (Texas Tech University, 

2010) และใช้การสัมภาษณ์ความคิดเห็นจาก

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี

จ�านวน 12 คน ที่เคยพบเห็นสถานการณ์หรือม ี

ส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่เป็นความไม่ซื่อตรงทาง 

การศึกษา

 ผลการศึกษาเบือ้งต้นสรุปได้ว่า มพีฤติกรรม

ทุจริตการสอบและทุจริตการศึกษาในสถาบัน

อดุมศกึษาอยู่บ่อยคร้ัง และผู้พบเห็นก็มักจะเพิกเฉย

ต่อการทุจริตน้ัน นักศึกษาขาดความรู้ในเรื่อง

พฤติกรรมทีเ่ป็นความไม่ซือ่ตรงทางการศกึษา และ

เลอืกทีจ่ะไม่ยุ่งเก่ียวถ้าได้รบัรูห้รอืได้เหน็การทุจรติ

ของผู้อื่น เนื่องจากไม่มั่นใจในความปลอดภัยและ

กังวลว่าจะเกิดปัญหาตามมา แต่ก็รูสึ้กไม่พอใจและ

คดิว่าตนเองถูกเอาเปรียบ จะเหน็ได้ว่านักศกึษายัง

ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดแนวทางท่ีจะน�ามา

พัฒนาความซื่อตรงทางการศึกษาให้เกิดขึ้นกับ

ตนเองได้ ผู้วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาความหมายและ

องค์ประกอบของความซื่อตรงทางการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในบริบทสังคมไทยว่า

ควรจะประกอบด้วยค่านิยมหรือคุณลักษณะ 

ด้านใดบ้าง เพ่ือน�าไป ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่พึงมีอย่างเหมาะสมต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาความหมายความซื่อตรง

ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความซื่อตรง

ทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

กรอบแนวคิดการวจิยั

 การวิจยัครัง้น้ีผูว้จิยัมุง่ศกึษาความหมายและ

วิเคราะห์องค์ประกอบความซือ่ตรงทางการศกึษาของ

นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเริม่ด้วยการศกึษาแนวคดิ 

ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับความซื่อตรงทางการศึกษา 

ได้แก่ ทฤษฎจีติวิเคราะห์ของ ฟรอยด์ (Psychoanalysis 

Theory) ทฤษฎีเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก 

(Moral Reasoning) ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคมของ

แบนดรูา (Social Learning Theory) พิจารณาร่วมกับ

แนวคิดเร่ืองความซ่ือตรงของดันน์ (Dunn, 2009) 

แนวคดิเรือ่งความซือ่ตรงทางการศกึษาของศนูย์ความ

ซือ่ตรงทางการศกึษานานาชาต ิ(International Center 

for Academic Integrity, 2013) และน�าองค์ประกอบ

ความซือ่ตรงทางการศึกษาท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่ม 

(Group Discussion) รวมทัง้ข้อเสนอแนะจากการตรวจ

พิจารณาองค์ประกอบของผู้ทรงคณุวุฒ ิมาวิเคราะห์

ร่วมกัน และน�ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ค่านยิมทางศีลธรรม 

ค่านยิมทางสงัคม และคณุลกัษณะส่วนบคุคล เพ่ือ

เป็นแนวทางในการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ความซือ่ตรง

ทางการศกึษาของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีซึง่แสดง

เป็นกรอบแนวคิดงานวิจยัได้ดังภาพท่ี 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 1. ป ระช าก รแ ล ะก ลุ่ ม ตั วอ ย่ าง  มี

รายละเอียดดงันี ้

 1.1 ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีใช้ในการศึกษา

เชิงคุณ ภาพ (Qualitative study) เพ่ื อศึกษา

ความหมายและองค์ประกอบความซื่อตรงทาง

การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้

วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมลูด้วยการเลือกแบบเจาะจง 

(Criterion Based Selection) โดยกําหนดให้มี

ทัง้นักศึกษาชายและหญิง ชัน้ปีท่ี 1-4 สถาบัน

ละ 8 คน 3 สถาบัน รวมทัง้สิ น้ 24 คน กลุ่ม

ผู้บริหาร มหาวิทยาลยัท่ีทํางานด้านการพฒันา

นักศึกษาและกลุ่มอาจารย์จาก 3 สถาบัน 

จํานวน 12 คน รวมทัง้สิน้ 36 คน ซึ่งสมคัรใจให้

ข้อมลูด้วยการอภิปรายกลุม่ (Group Discussion)   

 1.2 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์องค์ประกอบความซื่อตรงทาง

การศกึษาประกอบด้วย 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วธีิด�าเนินการวิจยั

 1.  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง มรีายละเอยีด

ดงันี้

  1.1  ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษา 

เชิงคณุภาพ (Qualitative study) เพ่ือศกึษาความ

หมายและองค์ประกอบความซือ่ตรงทางการศกึษา

ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ใช้วธีิการเลอืกผูใ้ห้

ข้อมูลด้วยการเลอืกแบบเจาะจง (Criterion Based 

Selection) โดยก�าหนดให้มีท้ังนักศึกษาชายและ

หญิง ชั้นปีที่ 1-4 สถาบันละ 8 คน 3 สถาบัน  

รวมทั้งสิ้น 24 คน กลุ่มผู ้บริหาร มหาวิทยาลัย 

ทีท่�างานด้านการพัฒนานักศึกษาและกลุม่อาจารย์

จาก 3 สถาบัน จ�านวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน  

ซึ่งสมัครใจให้ข้อมูลด้วยการอภิปรายกลุ่ม (Group 

Discussion) 

  1.2  ประชากรและกลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ใน 

การวิเคราะห์องค์ประกอบความซื่อตรงทางการ

ศึกษาประกอบด้วย

    1.2.1 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ คณะครศุาสตร์

อุตสาหกรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

และสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง พ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  

ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 31,301 คน

    1.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis) โดยประมาณจากตารางการ

ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีควรเลือกจากประชากรของ

เคอร์ซี่และมอร์แกน (Krejcie, R.V., and Morgan, 

D.W.) (Purachai Piumsomboon, 2006 as cited 

in Suthiti Khattiya & Wilailuk Suwajittanon, 

2011) ได้ขนาดกลุ ่มตัวอย่างจ�านวน 380 คน 

แต่เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่

เหมาะสมส�าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยัน ผู้วิจยัจงึเพ่ิมจ�านวนกลุ่มตวัอย่างเป็นจ�านวน 

675 คน โดยให้มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า

จ�านวนตัวแปรบ่งชี้อย่างน้อย 5 - 10 เท่า ซึ่งในงาน

วิจัยนี้มีตัวแปรบ่งชี้ จ�านวน 12 ตัว จึงเป็นจ�านวน 

ท่ีเพียงพอส�าหรบัการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Gorsuch, 

1983 as cited in Yut Kraiwan, 2013) ซึ่งได้มา

โดยการสุ ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 

Sampling) โดยมรีะดบัชัน้ปีท่ีศกึษาเป็นชัน้ (Strata) 

และมีนักศึกษาเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling 

Unit) 

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  2.1  แนวค�าถามส�าหรับการอภิปราย

กลุ่ม (Group Discussion) เก่ียวกับความหมาย

และองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  2.2  แบบวัดความซื่อตรงทางการ

ศกึษาของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี พัฒนาขึน้จาก

การศกึษาเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง ร่วมกับข้อมลูทีไ่ด้จาก

การอภปิรายกลุม่กับผูใ้ห้ข้อมลูหลกั ซึง่ผูท้รงคณุวุฒิ

ได้ตรวจสอบยืนยันความสอดคล้องเหมาะสมขององค์

ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีแล้ว มีลักษณะข้อค�าถามเป็น

สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการขาดความซื่อตรง

ทางการศึกษา แบบให้เลอืกตอบเพียงข้อละ 1 ค�าตอบ 

จ�านวน 41 ข้อ มีเน้ือหาครอบคลุมข้ันพัฒนาการ 

ทางจริยธรรมจากระดับที ่1 ถึงระดบัที ่3 ตามทฤษฎี

พัฒนาการทางจรยิธรรมของ โคลเบร์ิก (Lawrence 
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Kohlberg) ได้แก่ ระดบัที ่ 1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์  

(Pre-Conventional Level) เป็นระดับที่บุคคล

ตัดสินใจเลือกท�าในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์หรือเป็น

ความพึงพอใจของตน ระดบั ท่ี 2 ระดบัตามกฎเกณฑ์ 

(Conventional Level) เป็นระดับที่บุคคลตัดสินใจ

เลือกกระท�า โดยใช้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ประเพณี 

เพื่อแลกเปลี่ยนการยอมรับทางสังคม และระดับที่ 

3 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post-Conventional and 

Principle Level) เป็นระดับที่บุคคลตัดสินใจเลือก

กระท�า โดยใช้แนวคิดเชงิคุณธรรม ซึง่แบบวดัความ

ซือ่ตรงทางการศกึษาผ่านการตรวจสอบความเทีย่ง

ตรงเชงิเน้ือหาจากผูเ้ชีย่วชาญ และตรวจสอบความ

เชื่อม่ัน โดยน�าไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ ่ม

ตวัอย่าง จ�านวน 100 คน เพ่ือวิเคราะห์หาค่าอ�านาจ

จ�าแนกรายข้อโดยใช้การหาค่าสหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation) 

จากทั้งหมด 48 ข้อ คัดเหลือ 41 ข้อ มีค่าอ�านาจ

จ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .22 - .61 และหาค่าความ

เชื่อม่ันของแบบวัด ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์ (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค 

(Cronbach) เท่ากับ .89 

 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ผู ้วิจัยน�าแบบวัดความซื่อตรงทาง 

การศึกษาไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษาในคณะและ

มหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แบบวัดที่มี

ความสมบูรณ์ จ�านวน 644 ชุด 

ผลการวิจัย

 1.  ผลจากการอภิปรายกลุ่มและข้อมูล 

ที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าความ

ซื่อตรงทางการศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่

แสดงออกถึงความสามารถในการรับรู้ ประเมินผล 

และเลือกแสดงพฤติกรรมทางการศึกษาได้อย่าง 

ถูกต้อง สอดคล้องกับค่านิยมทางศีลธรรมและ

สังคม แสดงออกอย่างยึดมั่นในความถูกต้องชอบ

ธรรม รักษาความยุติธรรมเที่ยงตรง ปฏิบัติตนตาม

ระเบยีบแบบแผนของการศกึษา สามารถแสดงออก

อย่างสอดคล้องกันทั้งการกระท�าและค�าพูดอย่าง

สม�่าเสมอทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้ในบริบทที ่

ต่างกัน

 2.  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ของโมเดลความซือ่ตรงทางการศกึษาของนักศกึษา

ระดับปริญญาตรี  พบว ่า  มีค ่าสัมประสิท ธ์ิ 

สหสัมพันธ์ของตัวชี้วัด อยู่ระหว่าง .21-.55 ซึ่งทุก

ตวัชีวั้ดมคีวามสมัพันธ์กันอย่างมนัียส�าคญัทางสถิติ

ทีร่ะดบั .01 โดยตวัชีวั้ดการพ่ึงตนเอง กับความภาค

ภูมิใจในตนเอง มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุด

เท่ากับ .55 ส่วนตัวชี้วัดความภาคภูมิใจในตนเอง 

กับการหย่ังรูใ้นอนาคต มค่ีาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

ต�่าสุดเท่ากับ .21 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น 

พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวชี้วัดความซื่อตรง

ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน

เพียงพอท่ีจะสามารถน�ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ

ต่อไปได้ (Bartlett’s Test: χ2=2755.31 df=66 

p=.00) เมือ่พิจารณารายข้อค�าถาม พบว่า ไคเซอร์-

ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) เท่ากับ .94 และค่าพิสัย

ความเพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

โดยรวม (MSA) มีค่าอยู่ระหว่าง .91-.95 แสดงว่า  

ตัวชี้วัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีมีความสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะ

น�ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ต่อไปได้
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ตารางที่ 1  ค่าดัชนีความความสอดคล้องและดัชนีเปรียบเทียบของโมเดลการวัดความซ่ือตรงทาง  

การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (n=644)

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติในโมเดล

χ2 ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

หรือสัดส่วน χ2/ df ไม่เกิน 2.00

χ2=62.69 df=48 p=.07

62.69/48=1.30

GFI มากกว่า 0.95 0.98

AGFI มากกว่า 0.95 0.97

CFI มากกว่า 0.95 1.00

RMSEA น้อยกว่า 0.05 0.02

SRMR น้อยกว่า 0.05 0.02

 จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความ

สอดคล้องของโมเดลการวัดความซื่อตรงทางการ

ศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ ในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์ พบว่า ค่าไค- 

สแควร์ χ2= 62.69 df=48, p=.07, ค่า GFI= 

0.98, ค่า AGFI=0.97, ค่า RMSEA=0.02,  

ค่า SRMR=0.02 ส่วนในดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ  

พบว่า ค่า CFI=1.00 เมือ่พิจารณาตามเกณฑ์ความ

สอดคล้อง พบว่าค่าไค-สแควร์ ไม่มีนัยส�าคัญทาง

สถิติ และดัชนีอ่ืน ๆ ยังชี้ให้เห็นว่าโมเดลมีความ

สอดคล ้องกลมกลืนกับข ้อมูล เชิ งประจักษ ์  

ซึ่งหมายความว่าโมเดลท่ีสร้างขึ้นสามารถน�ามา

อธิบายความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีได้ โดยแสดงผลการวิเคราะห ์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน ดังตารางที่ 2

 จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชงิยืนยันอนัดบัสองของโมเดลการวดัความซือ่ตรง

ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

มีค ่ าน�้ าหนักองค ์ประกอบมาตรฐาน (SC)  

อยู่ระหว่าง .97-.99 ทกุองค์ประกอบและทกุตวัชีวั้ด

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่านิยมทาง

สังคม มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด

เท่ากับ .99 มีความแปรผันร่วมกับความซื่อตรง

ทางการศึกษาในระดับมาก (ร้อยละ 99) รองลงมา

คือ ค่านิยมทางศีลธรรม มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานเท่ากับ .98 มีความแปรผันร่วมกับความ

ซือ่ตรงทางการศึกษาในระดบัมาก (ร้อยละ 96) และ

คุณลักษณะส่วนบุคคล มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานต�่าสุดเท่ากับ .97 มีความแปรผันร่วมกับ

ความซื่อตรงทางการศึกษาในระดับมาก (ร้อยละ 

94) และสามารถพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดได้ดังนี้
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ตารางที่ 2  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันอนัดบัสองของโมเดลการวดัความซือ่ตรงทางการศกึษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (n=644)

องค์ประกอบ
ค่าน้�าหนักองค์ประกอบ

CR
B SE t FS SC

ค่านิยมทางศีลธรรม 0.70 0.04 19.07** - 0.98 0.96

ค่านิยมทางสังคม 0.62 0.04 16.24** - 0.99 0.99

คุณลักษณะส่วนบุคคล 0.72 0.04 19.73** - 0.97 0.94

ตัวชี้วัด

จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ 1.00 - - 0.13 0.71 0.50

หิริโอตัปปะ 0.79 0.06 13.68** 0.09 0.59 0.35

การปฏิบัติตามระเบียบ 1.00 - - 0.08 0.62 0.39

การยึดมั่นในความถูกต้อง 0.90 0.07 12.07** 0.05 0.56 0.31

ความรับผิดชอบ 1.13 0.08 14.58** 0.10 0.71 0.50

จิตส�านึกที่ดี 0.82 0.07 11.11** 0.06 0.51 0.26

การพึ่งตนเอง 1.00 - - 0.13 0.74 0.55

ความภาคภูมิใจในตนเอง 0.97 0.05 17.73** 0.11 0.72 0.51

การหยั่งรู้ถึงถึงผลในอนาคต 0.93 0.06 16.85** 0.13 0.69 0.48

การไม่ดูดาย 0.64 0.06 11.56** 0.04 0.48 0.23

ความกล้า 1.01 0.06 18.31** 0.14 0.75 0.56

การสื่อสารที่ดี 0.87 0.05 15.93** 0.09 0.65 0.42

**p<.01
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ภาพที่ 2 โมเดลการวดัความซื่อตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

 

 ค่านิยมทางศีลธรรม  มีค่านํ า้หนัก

องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .59 – .71 

โดยตวัชีว้ดัจริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์ มีค่า

นํา้หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .71 มี

ความแปรผันร่วมกับค่านิยมทางศีลธรรมอยู่

ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 50) ส่วนหิริโอตปั

ปะ มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเทา่กบั 

.59 มี ค วาม แป รผัน ร่วม กับ ค่ า นิ ย ม ท าง

ศีลธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 35) 

 ค่ า นิ ย ม ท า ง สั ง ค ม  มี ค่ า นํ ้า ห นั ก

องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .51 – .71 

โดยตัวชีว้ัดความรับผิดชอบ มีค่านํ า้หนัก

องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ .71 มี

ความแปรผนัร่วมกับค่านิยมทางสงัคมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (ร้อยละ 50) รองลงมาคือ 

ก า รป ฏิ บั ติ ต า ม ระ เบี ย บ  มี ค่ า นํ ้า ห นั ก

องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .62 มีความ

แปรผนัร่วมกับค่านิยมทางสงัคมอยู่ในระดบั

ปานกลาง (ร้อยละ 39) การยึดมั่นในความ

ถูกต้อง มีค่านํา้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากบั .56 มีความแปรผนัร่วมกบัคา่นิยมทาง

สังค ม อ ยู่ ใน ระดับ ต่ํ า  (ร้อ ย ล ะ  31) แล ะ

จิต สํานึก ท่ี ดี  มี ค่ า นํ า้ห นักองค์ป ระกอบ

มาตรฐานต่ําสุดเท่ากับ .51 มีความแปรผัน

 ค่านยิมทางศลีธรรม มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ

มาตรฐานอยู่ระหว่าง .59 – .71 โดยตัวชี้ วัด

จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ มีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .71 มีความแปรผัน 

ร่วมกับค่านิยมทางศีลธรรมอยู่ในระดับปานกลาง  

(ร ้อยละ 50) ส ่วนหิริ โอตัปปะ มีค ่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .59 มีความแปรผัน

ร่วมกับค่านิยมทางศีลธรรมอยู่ในระดับปานกลาง 

(ร้อยละ 35)

 ค่านยิมทางสงัคม มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ

มาตรฐานอยู่ระหว่าง .51 – .71 โดยตัวชี้วัดความ

รับผิดชอบ มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

สงูสดุเท่ากับ .71 มคีวามแปรผนัร่วมกับค่านยิมทาง

สังคมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 50) รองลงมา

คือ การปฏิบัติตามระเบียบ มีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .62 มีความแปรผันร่วม

กับค่านิยมทางสังคมอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 

39) การยึดมั่นในความถูกต้อง มีค ่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .56 มีความแปรผัน

ร่วมกับค่านิยมทางสังคมอยู่ในระดับต�่า (ร้อยละ 

31) และจิตส�านึกที่ดี มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานต�่าสุดเท่ากับ .51 มีความแปรผันร่วมกับ

ค่านิยมทางสังคมอยู่ในระดับต�่า (ร ้อยละ26)  

ตามล�าดับ
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 คุณลักษณะส่วนบุคคล มีค ่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .48 – .75 โดย

ตัวชี้ วัดความกล้า มีค ่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานสูงสุดเท่ากับ .75 มีความแปรผันร่วมกับ

คุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับ ปานกลาง  

(ร้อยละ 56) รองลงมาคือ การพ่ึงตนเอง ความ 

ภาคภูมใิจในตนเอง การหย่ังรูถึ้งผลในอนาคต และ

การสื่อสารที่ดี มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากับ .74 .72 .69 และ .65 มคีวามแปรผนัร่วมกับ

คุณลักษณะส่วนบุคคลอยู ่ในระดับปานกลาง  

(ร้อยละ 55 51 48 และ 42) ส่วนการไม่ดูดาย  

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานต�่าสุดเท่ากับ 

.48 มีความแปรผันร่วมกับคุณลักษณะส่วนบุคคล

อยู่ในระดับต�่า (ร้อยละ 23) ตามล�าดับ

อภิปรายผลการวิจัย

 1.  ความซือ่ตรงทางการศกึษาของนักศกึษา

ระดับปริญญาตรี หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก

ถึงความสามารถในการรับรู้ ประเมินผล และเลือก

แสดงพฤติกรรมทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

สอดคล้องกับค่านิยมทางศีลธรรมและสังคม 

แสดงออกอย่างยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 

รักษาความยุติธรรมเท่ียงตรง ปฏิบัติตนตาม

ระเบยีบแบบแผนของการศึกษา สามารถแสดงออก

อย่างสอดคล้องกันทั้งการกระท�าและค�าพูดอย่าง

สม�า่เสมอทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั แม้ในบรบิทท่ีต่างกัน 

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ 

ด้านค่านิยมทางศลีธรรม องค์ประกอบด้านค่านิยม

ทางสังคม และองค์ประกอบด้านคุณลักษณะ 

ส ่วนบุคคล มีลักษณะพฤติกรรมที่สังเกตได ้ 

ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด สอดคล้อง

กับแนวคิดของฮักเฮช และ แมคเคบ (Hughes  

& McCabe, 2006 as cited in Compton & Pfau, 

2008; as cited in Baetz ; et al, 2011: 217-234) 

ที่กล่าวถึงความหมายของความซื่อตรงทางการ

ศกึษาว่า เป็นแนวคดิองค์รวมของความคดิ ทศันคติ 

และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติด้านการ

ศึกษาให้ด�าเนินไปในแนวทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ 

ศูนย์ความซื่อตรงทางการศึกษานานาชาติ (ICAI, 

2013) ยังได้ให้ความหมายของความซื่อตรง

ทางการศึกษาว่า เป็นความรับผิดชอบของบุคคล 

ในการเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายทางการศึกษา

ด้วยค่านิยมพ้ืนฐานส�าคัญ 6 ประการ เพ่ือสร้าง

เสริมและพัฒนาความซื่อตรงทางการศึกษา  

ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ ความยุติธรรม  

ความนอบน้อม ความรับผิดชอบ และความกล้า 

สอดคล้องกับเบคเกอร์ (Becker, 1998) ท่ีมองว่า

ความซื่อตรงเป็นเรื่องของการกระท�าและค�าพูด  

ที่มีความสอดคล้องกัน โดยมีพ้ืนฐานการคิดจาก 

ค่านยิมที่เป็นไปตามระเบยีบปฏบิตัิทีบุ่คคลเชื่อถอื 

และแสดงให้เหน็ผ่านพฤติกรรมทีเ่ป็นความถูกต้อง 

สอดคล้องกับแนวคิดของโคลด์ (Cloud, 2006)  

ที่กล่าวถึงลักษณะของบุคคลท่ีมีความซื่อตรงว่า

ต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความถูกต้อง แสดงออกทั้ง

การกระท�าและค�าพูด รวมทั้งยืนกรานในการกระ

ท�าสิง่ทีถู่กต้องตามกฎระเบยีบ หรอืคณุธรรมทีน้่อม

รับไว้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บาร์นาร์ด ซูริค และ

เบียร์ (Barnard, Schurink, & Beer, 2008) ยังได้

กล่าวถึงคุณลักษณะของผู ้ที่มีความซ่ือตรงว่า  

เป็นบุคคลท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการมุ่งคุณธรรม 

จริยธรรม และมีพลังขับเคลื่อนจากภายใน โดย

ด�าเนนิชวิีตอย่างให้ความเคารพและเหน็อก เห็นใจ

ผู้อื่น ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย สามารถควบคุม

ตนเองได้ มองโลกในแง่ดีและมีความกระตือรือร้น 
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ซึ่งพลังขับเคลื่อนจากภายในจะเป็นตัวส่งเสริม 

และเชื่อมโยงความปรารถนาและเป้าหมายในการ

ด�าเนินชวิีตของบคุคลให้ด�าเนนิไปอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันทั้งหมด 

3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านค่านิยมทาง

ศีลธรรม ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ จริยธรรม

ด้านความซ่ือสัตย์ และหิริโอตัปปะ องค์ประกอบ

ด้านค่านิยมทางสังคม ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด 

ได้แก่ การปฏิบัติตามระเบียบ การยึดมั่นในความ

ถูกต้อง ความรับผิดชอบ และ การมีจิตส�านึกที่ดี 

องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะส่วนบคุคล ประกอบ

ด้วย 6 ตัวชีวั้ด ได้แก่ การพ่ึงตนเอง ความภาคภูมใิจ

ในตนเอง การหยั่งรู้ถึงผลในอนาคต การไม่ ดูดาย 

ความกล้า และการสื่อสารที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาเชิงคุณภาพที่ผู ้ วิจัยได้ท�าการศึกษา 

ในระยะท่ี 1 โดยใช้การอภิปรายกลุ ่ม (Group 

Discussion) ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลหลัก ท่ีผ่านการ

ตรวจยืนยันความสอดคล้องเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ขององค์ประกอบความซื่อตรงทางการ

ศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากผู ้ทรง

คุณวุฒิโดยพบว่า มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 

คือ ค่านิยมทางศีลธรรม ค่านิยมทางสังคม และ

คุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งท้ัง 3 องค์ประกอบ

สามารถยืนยันในการวัดความซือ่ตรงทางการศึกษา

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้

 การวิ เคราะห์องค ์ประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับที่ 2 (Confirmatory Factor Analysis) พบว่า 

แบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษา มีค่าดัชนี

ทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล ได้แก่ค่า χ 2  

มีค่าเท่ากับ 62.69 ค่านัยส�าคัญทางสถิติ (p)  

เท่ากับ .07 ซึ่งมีค่าความเหมาะสมพอดีข้ันต�่า  

(The minimum value of the fir function) อย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ แสดงว่า โมเดลมีความ

เหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากน้ี 

เมื่อพิจารณาค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative 

Chiquare) มีค่าเท่ากับ 1.30 ซึ่งมีค่าต�่ากว่า 2.00 

แสดงว่าโมเดลโครงสร้างมีลักษณะสอดคล้องกับ

ข้อมลูเชงิประจกัษ์ในระดบัเป็นทีน่่าพอใจ (Poonpong 

Suksawang, 2013) และเมื่อพิจารณาค่าดัชนีวัด

ความเหมาะสมพอดีอื่นๆ ก็ให้ผลสอดคล้องกัน  

คือ ค่าดัชนีความเหมาะสมพอดี (GFI) มีค่าเท่ากับ 

.98 ดชันวัีดระดบัความเหมาะสมพอดีทีป่รับแก้แล้ว 

(AGFI) มีค่าเท่ากับ .97 ดัชนีความเหมาะสมพอดี

เปรยีบเทยีบ (CFI) มค่ีาเท่ากับ 1.00 แสดงว่าโมเดล

มีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

รวมถึงการพิจารณาค่าดชันีรากทีส่องเฉล่ียของเศษ

แบบมาตรฐาน (SRMR) และดัชนีรากที่สองของ

ความคาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA)  

พบว่า ค่าดชันรีากทีส่องเฉลีย่ของเศษแบบมาตรฐาน 

(SRMR) มีค่าเท่ากับ .02 และดัชนีรากท่ีสองของ

ความคาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA)  

มีค่าเท่ากับ .02 ซึ่งมีค่าต�่ามากใกล้ศูนย์ จากดัชนี

ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า โมเดลการวิเคราะห ์

องค์ประกอบเชิงยืนยันความซื่อตรงทางการศึกษา

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 องค์ประกอบ 

ได้แก่ องค์ประกอบค่านยิมทางศีลธรรม องค์ประกอบ

ค่านิยมทางสังคม และองค์ประกอบคุณลักษณะ

ส่วนบุคคล มีค่าความเหมาะสมพอดีกับข้อมูล 

เชิงประจกัษ์ สามารถวัดความซ่ือตรงทางการศึกษา

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ ผลการวิเคราะห์

ดงักล่าวเป็นการยืนยันความเท่ียงตรงเชงิโครงสร้าง 
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(Construct validity) ของแบบวัดความซื่อตรง

ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเป็น

เทคนิคและวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

โครงสร้างที่มีคุณภาพ (Chaiyun Sakulsriprasert, 

2013)

 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน

ที่แสดงข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า การวิเคราะห์ 

องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดความ

ซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูล

เชงิประจกัษ์ จงึสามารถน�าไปใช้ในการวดัความซือ่ตรง

ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้ 

  1.1  การพัฒนาความซื่อตรงทางการ

ศกึษาของนักศกึษาระดับปรญิญาตร ีควรพัฒนาให้

ครอบคลุมทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยเริ่มต้นจากการ

มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาค่านิยมทางสังคม ค่า

นยิมทางศลีธรรม และคุณลกัษณะส่วนบคุคล ตาม

ล�าดับ เน่ืองจากการพัฒนาควรเริม่ด้วยการพัฒนา

องค์ประกอบที่มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

มากที่สุดซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาได้ง่ายกว่า

  1.2  ผลงานวิจัยครั้งน้ีท�าให้ทราบถึง

องค์ประกอบของความซื่อตรงทางการศึกษา  

ซึ่งสามารถน�าไปใช้เป็นองค์ความรู้ส�าหรับพัฒนา 

กิจกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ความซื่อตรงทางการศึกษาให้กับนักศึกษาได้

 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1  ควรมกีารตรวจสอบความสอดคล้อง

ของโมเดลความซื่อตรงทางการศึกษากับข้อมูล 

เชิงประจักษ์กับกลุ่มตัวอย่างในมหาวิทยาลัยอื่น 

หรือคณะอื่น เพ่ือยืนยันถึงความเป็นสากลของ

โมเดลความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี รวมถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ

ต ่างกัน เช ่น ระดับประถมศึกษา หรือระดับ

มธัยมศกึษา ซึง่จะช่วยให้องค์ประกอบความซือ่ตรง

ทางการศึกษาในแต่ละช่วงวัยมีความชัดเจนขึ้น

 2.2 ควรมีการศึกษาระยะยาวเก่ียวกับ

ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความซื่อตรงทางการศึกษา

เพ่ือน�ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาความซื่อตรง

ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ให้เพิ่มขึ้นและมีความคงทนต่อไป 
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การศึกษาความต้องการใช้บริการขนส่งรถโดยสารสาธารณะของประชาชน
ในอ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

A Study demand of public transportation in Buddha-Monthon district, 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วย 

ระบบขนส่งสาธารณะ ในอ�าเภอพุทธมณฑล จังหวดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จ�านวน 480 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบสะดวก เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วยค�าถามเก่ียวกับอายุ เพศ รายได้ และอาชพีมลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้การเดินทางโดยบริการรถโดยสารสาธารณะ จ�านวน 6 ด้าน ได้แก่  

ราคาค่าโดยสาร การให้บริการ ความถี่การขนส่ง ระยะเวลา สถานี/จุดพักรถ และลักษณะของยานพาหนะ 

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 34 ข้อ

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ  

ในอ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านราคาค่าโดยสาร การให้บริการ ความถ่ี 

การขนส่ง ระยะเวลา สถานี/จุดพักรถ และลักษณะของยานพาหนะ สามารถร่วมกันพยากรณ์ต่อการเลือก

รูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้ร้อยละ 50.6 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

มีอิทธิพลทางบวกต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

ค�าส�าคัญ: 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�า

 จากสถิติของกระทรวงคมนาคม พบว่า  

การเดินทางของประชาชนส ่วนใหญ ่อาศัย 

รถโดยสารประจ�าทางเป็นหลัก แต่เนื่องจากการ 

เปิดเสรทีางการค้า การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ 

และความเจริญเติบโตทางสังคม ท�าให้ประชาชน 

มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมการเดนิทางจากเดมิท่ีใช้ระบบการขนส่ง

ด้วยรถโดยสารประจ�าทางไปเป็นการใช้รถยนต์ 

ส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณาจากการขยายตัว

ของการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง จาก

จ�านวนรถยนต์ที่จดทะเบียนใน พ.ศ. 2559 พบว่า 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลมีการจดทะเบียนเพ่ิมขึ้น  

5.87 % จากปี พ.ศ. 2558 ในขณะที่รถโดยสาร

ประจ�าทางเพ่ิมข้ึนเพียง 2.72 % (กลุ ่มสถิติ

การขนส่ง, 2560 : ออนไลน์) 

 การขนส่งด ้วยรถโดยสารประจ�าทาง  

เป็นระบบขนส่งสาธารณะอีกรูปแบบหน่ึงที่ได้รับ

ความนิยมและมีการน�ามาใช้เป็นเวลานาน อีกทั้ง

เป็นรูปแบบการขนส่งที่มีความหลากหลาย ไม่ว่า

จะเป็นพาหนะที่ใช้ หรือรูปแบบการให้บริการ  

(สรุเมศวร์ พิรยิะวัฒน์, 2557) ดงันัน้ การจดัระเบยีบ 

พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม คุ้มค่าทาง

เศรษฐกิจและประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งด้วย 

รถโดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพ จึงเป็นเป้าหมาย

ส�าคัญของ กรมการขนส่งทางบก (กรมการขนส่ง

ทางบก, 2557) และจากการรับทราบข่าวสารใน

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าระบบการขนส่งสาธารณะของ

ประเทศไทยในปัจจบุนัมคีวามส�าคญัมาก เพ่ือเป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการเดินทางของ

ประชาชน และยังต้องสามารถจดัเส้นทางการขนส่ง

ที่เหมาะกับสภาพปัญหา การจราจรในปัจจุบันให้

เหมาะสมกับพฤติกรรมและความต้องการในการ

เดนิทางของประชาชน ดงันัน้ ผูวิ้จยัจงึมคีวามสนใจ

ที่จะท�าการศึกษาว่า พฤติกรรมการเดินทางของ

ประชาชน ในอ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เป็นอย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างท่ีมีผลต่อการ

เลอืกรปูแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

เพ่ือเป็นประโยชน์โดยรวมของระบบการขนส่ง 

สารธารณะต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมผีลต่อการเลือกรูปแบบ

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในอ�าเภอพุทธ

มณฑล จงัหวัดนครปฐม

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การเลือกใใใใใใใใใการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ	
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ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าระบบการขนส่งสาธารณะของ

ประเทศไทยในปัจจบุนัมคีวามส�าคญัมาก เพ่ือเป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการเดินทางของ

ประชาชน และยังต้องสามารถจดัเส้นทางการขนส่ง

ท่ีเหมาะกับสภาพปัญหา การจราจรในปัจจุบันให้

เหมาะสมกับพฤติกรรมและความต้องการในการ

เดนิทางของประชาชน ดังนัน้ ผูวิ้จยัจงึมคีวามสนใจ

ที่จะท�าการศึกษาว่า พฤติกรรมการเดินทางของ

ประชาชน ในอ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เป็นอย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างท่ีมีผลต่อการ

เลอืกรปูแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

เพ่ือเป็นประโยชน์โดยรวมของระบบการขนส่ง 

สารธารณะต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมผีลต่อการเลอืกรปูแบบ

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในอ�าเภอพุทธ

มณฑล จงัหวัดนครปฐม

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การเลือกใใใใใใใใใการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ	

การด�าเนินการวิจัย

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากร : ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

คร้ังนี ้ คือ ประชาชนทีอ่าศัยอยู่ในอ�าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม โดยมีจ�านวนท้ังสิ้น 39,218 คน 

(ส�านกังานสถติแิห่งชาติ, 2560: 1)

  กลุ่มตัวอย่าง : กลุ่มตัวอย่างใช้ใน 

การวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอ 

พุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม ทีใ่ช้บรกิารรถโดยสาร

สาธารณะ ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่โดยใช้สูตร

ค�านวณขนาดตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่ม

ตวัอย่างจ�านวน 400 คน แต่เนือ่งจากอตัราการตอบ

แบบสอบถามในการวิจัยโดยทั่วไปมีค่าเฉล่ียอยู่

ที่ร้อยละ 80 (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542) ผู้วิจัยจึงได้

ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้มากกว่าขนาดข้ันต�่า 

โดยก�าหนดเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เพื่อชดเชยในกรณีที่

แบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่

ปรับใหม่จึงมีจ�านวนทั้งสิ้น 480 คน โดยใช้วิธีการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) 

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็น

แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน รายละเอยีด

ดังนี้

  ตอนที่ 1  แบบสอบถามข้อมลูเบือ้งต้น

เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค�าถาม

เก่ียวกับอายุ เพศ รายได้ และอาชพีของผูใ้ช้บรกิาร

ขนส่งรถโดยสารสาธารณะมีลักษณะเป็นแบบ 

ตรวจสอบรายการ (Check List) 
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ได้ รับ ความนิ ยมและมีการนํ ามาใช้ เป็ น

เวลานาน  อีกทัง้เป็นรูปแบบการขนส่งท่ีมี

ความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพาหนะท่ีใช้ 

หรือรูปแบบการให้บริการ (สุรเมศวร์ พิริยะ

วัฒน์, 2557) ดังนัน้ การจัดระเบียบ พัฒนา

และส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม คุ้ มค่า

ทางเศรษฐกิจและประชาชนได้ใช้ระบบขนส่ง

ด้วยรถโดยสารสาธารณะท่ีมีคณุภาพ จึงเป็น

เป้าหมายสําคัญของ กรมการขนส่งทางบก 

(กรมการขนส่งทางบก, 2557) และจากการ

รับทราบข่าวสารในปัจจบุนัจะเห็นได้ว่าระบบ

การขนส่งสาธารณ ะของประเทศไทยใน

ปัจจุบนัมีความสําคญัมาก เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาการเดินทางของประชาชน 

และยังต้องสามารถจัดเส้นทางการขนส่งท่ี

เหมาะกบัสภาพปัญหา การจราจรในปัจจุบนั

ให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมและความต้องการ

ในการเดินทางของประชาชน ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึง

มี ค ว า ม ส น ใ จ ที ่จ ะ ทํ า ก า ร ศ ึก ษ า ว ่า 

พฤติกรรมการเดินทางของประชาชน  ใน

อําเภอพุทธมณ ฑล  จังหวัดนครปฐมเป็น

อย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างท่ีมีผลต่อการ

เลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่ง

สาธารณะ เพ่ือเป็นประโยชน์โดยรวมของ

ระบบการขนสง่สารธารณะตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือก

รูปแบบการเดนิทางด้วยระบบขนสง่สาธารณะใน

อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

 

กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

การดาํเนินการวิจยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร : ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั

ครัง้นี ้คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในอําเภอพุทธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม โดยมีจํานวนทัง้สิน้ 

39,218 คน (สํานกังานสถิตแิหง่ชาต,ิ 2560: 1) 

กลุ่มตัวอย่าง : กลุ่มตัวอย่างใช้ใน

การวิจัยครัง้นี  ้คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ท่ีใช้

บริการรถโดยสารสาธารณะ กําหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างท่ี โดยใช้สูตรคํานวณ ขนาด

ปัจจัยการเดนิทางโดย

ขนส่งสาธารณะ 

1. ราคาค่าโดยสาร 

2. การให้บริการ 

3. ความถ่ีการขนส่ง 

4. ระยะเวลา 

5. สถานี/จดุพกัรถ 

6. ลกัษณะของ

ยานพาหนะ 

การเลือกใช้

บริการการ

ขนส่งรถ

โดยสาร

สาธารณะ 
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  ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัย

ที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง ประกอบ

ด้วยค�าถามเก่ียวกับ ราคาค่าโดยสาร การให้บรกิาร 

ความถี่การขนส่ง ระยะเวลา สถานี/จุดพักรถ และ 

ลักษณะของยานพาหนะ มีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

จ�านวน 34 ดังนี้

 1.  ราคาค่าโดยสาร จ�านวน 5 ข้อ

 2.  การให้บริการ จ�านวน 9 ข้อ

 3.  ความถี่การขนส่ง จ�านวน 2 ข้อ

 4.  ระยะเวลา จ�านวน 3 ข้อ

 5.  สถานี/จุดพักรถ จ�านวน 7 ข้อ

 6. ลักษณะของยานพาหนะ จ�านวน  

8 ข้อ

 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค�าตอบ 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

 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  

โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน พิจารณาความ 

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อค�าถาม และหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) โดยข้อค�าถามที่มีค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งถือว่า

ข้อค�าถามนัน้มคีวามเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content 

Validity) สามารถน�าไปใช้ได้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 

2554 : 195) ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ของแบบสอบถามปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกรปูแบบ

การเดนิทางมค่ีาเท่ากับ 1.00 จงึสามารถน�าไปใช้ได้ 

จากน้ันน�าแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการ 

เลือกรูปแบบการเดินทางไปทดลองใช้ (Tryout)  

กับประชาชนที่อาศัยอยู ่ในอ�าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม ที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ

ความเชือ่มัน่ (Reliability) โดยการหาค่าสมัประสทิธ์ิ

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ซึง่จะ

ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ซึ่งถือว่าแบบสอบถาม

นั้นมีความเชื่อถือได้ (Reliability) อยู่ในเกณฑ์ 

ที่ยอมรับได้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2554 : 203-204) 

โดยแบบสอบถามปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกรปูแบบ

การเดนิทางมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach 

เท่ากับ 0.93 แสดงว่าแบบสอบถามฉบับนี้มีความ

เชื่อถือได้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล

  1.  วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิตคิวามถ่ี และร้อยละ

  2.  วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  3.  วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือตอบวัตถุประสงค์

การวิจัยด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ 

คดัเลือกเข้า (Enter Multiple Regression Analysis) 

ของตัวแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการเลือกรูปแบบ

การเดินทางด้วยระบบการขนส่งสาธารณะ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี จ�านวน 157 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.70 เป็นเพศหญิง จ�านวน 296 คน  

คิดเป็นร้อยละ 61.67 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 

15,001 – 20,000 บาท จ�านวน 180 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 37.50 และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท

เอกชน จ�านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 37.10 จาก

จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 480 คน

 2.  การวิเคราะห์ข้อมลูระดับความคิดเห็น

เ ก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการ 

เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ พบว่า ปัจจัย 

ด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง 

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในภาพรวมอยู่ในระดับ 

“มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.78 ปัจจัยด้านการให้บริการที่มีผลต่อ

การเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่ง

สาธารณะในภาพรวมอยู่ในระดบั “มาก” มค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 ปัจจัย

ด้านความถ่ีการขนส่งท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบ

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในภาพรวม

อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 ปัจจัยด้านระยะเวลาที่มี

ผลต่อการเลอืกรปูแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่ง

สาธารณะในภาพรวมอยู่ในระดบั “มาก” มค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 ปัจจัย

ด้านสถานี/จดุพักรถทีม่ผีลต่อการเลอืกรปูแบบการ

เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในภาพรวมอยู่

ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน 0.82 และปัจจัยด้านลักษณะของ

ยานพาหนะท่ีมผีลต่อการเลอืกรูปแบบการเดนิทาง

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในภาพรวมอยู่ในระดับ 

“มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.73

 3.  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

คดัเลือกเข้า (Enter Multiple Regression Analysis) 

ของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ 

ใช้บริการขนส่งสาธารณะ พบว่า 

  3.1  ตรวจสอบข ้อตกลงเบื้ องต ้น  

ค่าความคลาดเคลือ่นแต่ละตวัต้องเป็นอสิระต่อกัน 

ทดสอบโดยใช้ค่าสถิติ Durbin-Watson ซึ่งจาก 

การทดสอบค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 2.06 

ซึง่ถ้า Durbin-Watson มค่ีาใกล้ 2 (นัน้คือ มค่ีาช่วง 

1.5 ถึง 2.5) สรุปว่า ความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระ

จากกัน

  3.2  ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น โดย

ตวัแปรอสิระแต่ละตวัต้องเป็นอสิระต่อกัน โดยการ

ตรวจสอบค่า Variance Inflation Factor (VIF) และ

ค่า Tolerance โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบ คือ  

ค่า VIF ทีเ่หมาะสมไม่ควรเกิน 10 และค่า Tolerance 

นัน้ ต้องมค่ีามากกว่า 0.2 ผลการวิเคราะห์แสดงได้

ดังตารางที่ 1
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่า VIF ของตัวแปร

อิสระทุกตัวนั้นมีค่าไม่เกิน 10 และค่า Tolerance 

ของตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่ามากกว่า 0.2 และไม่ 

เข้าใกล้ 0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระของปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่ง

สาธารณะทุกตัวเป็นอิสระต่อกัน

  3.3  วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วย

ระบบขนส่งสาธารณะ โดยวิธี Enter ผลการ

วิเคราะห์แสดงได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบ

ขนส่งสาธารณะในภาพรวม โดยวิธี Enter

ปัจจัยที่ศึกษา b SE
b

β t p-value

1. ราคาคา่โดยสาร (X
1
) .363 .109 .235 3.336 .001*

2. การให้บริการ (X
2
) .174 .077 .179 2.258 .025*

3. ความถ่ีการขนส่ง (X
3
) .259 .071 .285 3.651 .000*

4. ระยะเวลา (X
4
) .171 .054 .192 3.135 .002*

5. สถานี/จดุพกัรถ (X
5
) .120 .075 .108 1.610 .109

6. ลกัษณะของยานพาหนะ (X
6
) .272 .065 .263 4.198 .000*

ค่าคงที่	=	.749	;	SE
estY
	=	±.49451

R	=	.711	;	R2	=	.506	;	F	=	39.418	;	p-value	=	.000

หมายเหตุ : *p < 0.05

ตารางที่ 1  ค่าของตวัแปรอสิระแต่ละตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกันของปัจจยัท่ีมผีลต่อการเลอืกรูปแบบการเดนิทาง

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

Model
X

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6Collinearity

Tolerance .631 .342 .477 .567 .351 .545

VIF 1.585 2.923 2.096 1.762 2.853 1.834
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ

เลอืกรปูแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

ในอ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมในภาพรวม 

พบว่าปัจจัยท้ัง 6 ด้าน สามารถร่วมกันพยากรณ์ 

ต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่ง

สาธารณะ (Y) ได้ร้อยละ 50.6 อย่างมนียัส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยมีปัจจัยด้านราคาค่าโดยสาร 

(X
1
) การให้บริการ (X

2
) ความถ่ีการขนส่ง (X

3
) 

ระยะเวลา (X
4
) สถานี/จุดพักรถ (X

5
) และลักษณะ

ของยานพาหนะ (X
6
) มีอิทธิพลทางบวกต่อการ

เลอืกรปูแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

ซึ่งปัจจัยทั้ง 6 ด้าน มีด้านความถ่ีการขนส่ง (X
3
) 

(β = .285) เป็นปัจจัยท่ีมีน�้าหนักการพยากรณ ์

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านลักษณะของยาน

พาหนะ (X
6
) (β = .263) สุดท้ายคือ ด้านการให้

บริการ (X
2
) (β = .179)

 ค่าสหสมัพันธ์ของการใช้บรกิารระบบขนส่ง

สาธารณะ (Y) กับปัจจัยพยากรณ์ (X
1
, X

2
, X

3
, X

4
 

และ X
6
) เท่ากับ .711 และมีความคลาดเคลื่อนที่

เกิดจากการพยากรณ์ (S.E.
est

) เท่ากับ ±.49451

 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ปัจจยัทีม่ผีล

ต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่ง

สาธารณะ ในอ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ในรูปแบบคะแนนดิบได้ ดังนี้

Ŷ�  = .749 +.363(X
1
)* + .174(X

2
)* +.259 (X

3
) + 

.171(X
4
)* + .120(X

5
) + .272(X

6
)*

 จากสมการถดถอยพหคุณูในรปูคะแนนดบิ

แสดงว่าด้านราคาค่าโดยสาร (X
1
) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย 

คาดว่าจะท�าให้การเลือกรูปแบบการเดินทางด้วย

ระบบขนส่งสาธารณะ ในอ�าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม เพิ่มขึ้น .363 หน่วย เมื่อควบคุม 

X
2
, X

3
, X

4
 และ X

6
 คงที่ 

 ถ้าด้านการให้บริการ (X
2
) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย 

คาดว่าจะท�าให้การเลือกรูปแบบการเดินทางด้วย

ระบบขนส่งสาธารณะ ในอ�าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐมเพ่ิมข้ึน .174 หน่วย เมื่อควบคุม  

X
1
, X

3
, X

4
 และ X

6
 คงที่

 ถ้าด้านความถ่ีการขนส่ง (X
3
) เพิ่มขึ้น  

1 หน่วย คาดว่าจะท�าให้การเลือกรูปแบบการเดินทาง

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ในอ�าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐมเพ่ิมข้ึน .259 หน่วย เมื่อควบคุม  

X
1
, X

2
, X

4
 และ X

6
 คงที่

 ถ้าด้านระยะเวลา (X
4
) เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย 

คาดว่าจะท�าให้การเลือกรูปแบบการเดินทางด้วย

ระบบขนส่งสาธารณะ ในอ�าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐมเพ่ิมข้ึน .171 หน่วย เมื่อควบคุม  

X
1
, X

2
, X

3
 และ X

6
 คงที่

 และถ้าด้านลักษณะของยานพาหนะ (X
6
) 

เพิ่มขึ้น 1 หน่วย คาดว่าจะท�าให้การเลือกรูปแบบ

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ในอ�าเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเพ่ิมขึ้น .272 หน่วย 

เมื่อควบคุม X
1
, X

2
, X

3
 และ X

4
 คงที่

สรุปผลการวิจัย

 1. ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง 

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในด้านต่าง ๆ  ทั้ง 6 ด้าน 

อยู่ในระดับมาก

 2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการ

เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในอ�าเภอ 

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้ง 6 ด้าน สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์ต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (Y) ได้ร้อยละ 50.6  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีปัจจัย
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ด้านราคาค่าโดยสาร (X
1
) การให้บริการ (X

2
) 

ความถ่ีการขนส่ง (X
3
) ระยะเวลา (X

4
) สถานี/ 

จุดพักรถ (X
5
) และลักษณะของยานพาหนะ (X

6
)  

มอีทิธิพลทางบวกต่อการเลอืกรปูแบบการเดนิทาง

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งปัจจัยท้ัง 6 ด้าน  

มีด้านความถ่ีการขนส่ง (X
3
) (β = .285) เป็น

ปัจจัยที่มีน�้าหนักการพยากรณ์มากที่สุด รองลงมา

คือ ด้านลักษณะของยานพาหนะ (X
6
) (β = .263) 

สุดท้ายคือ ด้านการให้บริการ (X
2
) (β = .179)

 ค่าสหสมัพันธ์ของการใช้บรกิารระบบขนส่ง

สาธารณะ (Y) กับปัจจัยพยากรณ์ (X
1
, X

2
, X

3
, X

4
 

และ X
6
) เท่ากับ .711 และมีความคลาดเคลื่อนที่

เกิดจากการพยากรณ์ (S.E.
est

) เท่ากับ ±.49451

 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ปัจจยัทีม่ผีล

ต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่ง

สาธารณะ ในอ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ในรูปแบบคะแนนดิบได้ ดังนี้

 Ŷ�  = .749 +.363(X
1
)* + .174(X

2
)* +.259 

(X
3
)+ .171(X

4
)* + .120(X

5
)+ .272(X

6
)*

 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูป

แบบคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้

   
y
  = .235 (Z

X1
)* + .179(Z

X2
)* +.285 

(Z
X3

)+.192 (Z
X4

)* + .108 (Z
X5

) + .263(Z
X6

)*

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศกึษาสามารถอภิปรายผลได้ดงัน้ี

จากการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกรปูแบบการ

เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ในอ�าเภอพุทธ

มณฑล จังหวดนครปฐม นั้น แสดงให้เห็นว่าปัจจัย 

ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านราคาค่าโดยสาร ด้านการ 

ให้บริการ ด้านความถ่ีการขนส่ง ด้านระยะเวลา 

ด ้านสถานี/จุดพักรถ และด ้านลักษณะของ 

ยานพาหนะ ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่ง

สาธารณะ ซึง่สอดคล้องกับผลการวจิยัของอานพุล  

กฤษดานิรมิตร (2553) ท่ีได้ท�าการวิจัย เร่ือง  

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมอีทิธิพลต่อการเลอืกรูปแบบ

การเดินทางของบุคลากร มจธ.บางขุนเทียน โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่วิเคราะห์ปัจจยัทีม่ีอทิธพิลต่อการ

เลือกรูปแบบการเดินทางของบุคลากร มจธ.

บางขุนเทียนโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอย 

โลจิสติค ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ

เลือกรูปแบบการเดินทางของบุคลากร มจธ. 

บางขุนเทยีน เวลาในการเดินทาง จ�านวนคร้ัง/ความถี่

ในการเดินทาง ความง่ายในการเข้าถึงจุดรับส่ง  

และด้านราคาค่าโดยสาร ยังสอดคล้องกบังานวิจยั

ของฉตัรรตัน์ โหตระไวศยะ (2561) ท่ีได้ศกึษาปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งสินค้าและ

พัสดุภัณฑ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดย 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการ

เลือกใช้บริการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ของการ

รถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นการขนส่ง

สาธารณะอีกหนึ่งประเภท แสดงให้เห็นว่าการ

ก�าหนดราคาค่าบริการส�าหรับการขนส่งด้าน

สาธารณะถือว่าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการเลือกใช้

บริการขนส่งสาธารณะของประชาชน

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้

จากผลการวิจัยจะเหน็ว่าปัจจยัด้านราคาค่าโดยสาร

ส่งผลต่อการเลอืกใช้บรกิารขนส่งสาธารณะสงูกว่า

ด้านอืน่ ๆ  ดงันัน้ ผูใ้ห้บริการขนส่งสาธารณะจงึควร

ก�าหนดราคาค่าโดยสารให้เหมาะสมกับคุณภาพ 

ทีใ่ห้บรกิารเพ่ือเพ่ิมการตดัสนิใจเลอืกการใช้บรกิาร

รถขนส่งสาธารณะของผู้ใช้บริการต่อไป
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 2. ข้อเสนอแนะส�าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป

ควรท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ 

(Exploratory Factor Analysis: EFA) ในการปัจจยั

ที่ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบ

ขนส่งสาธารณะ เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาเป็นทฤษฎี

ใหม่เกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะต่อไป
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บทคัดย่อ

 การศึกษาเพลงพ้ืนบ้านสะล้อล้านนาสู่การสร้างสรรค์บทเพลง violin ensemble เป็นการวิจัย 

เชิงสร้างสรรค์ทางมานุษยดุริยางควิทยา เก็บข้อมูลภาคสนามจากผู้ช�านาญการบรรเลงสะล้อล้านนา  

ในจังหวัดเชียงราย และน่าน จุดมุ่งหมายเพ่ือทราบคุณลักษณะทางดนตรี เทคนิคการบรรเลง และน�ามา

เปรียบเทียบกับเทคนิคการบรรเลงไวโอลิน เพ่ือการสร้างสรรค์สู่บทเพลงส�าหรับการบรรเลงไวโอลิน  

ผลการศึกษาพบว่า ในบทเพลงสะล้อล้านนามีการใช้บันไดเสียงแบบ 5 เสียง (Pentatonic Scale) และ 

บันไดเสียงแบบ 6 เสียง (Hexatonic Scale) มีรูปลักษณ์ของท�านอง 3 รูปแบบ คือ แบบ Conjunctive, 

Disjunctive และ Undulating สามารถเปรยีบเทียบเทคนิคสะล้อกับไวโอลนิได้ 9 เทคนิค ส่วนการสร้างสรรค์

เกิดการประพันธ์บทเพลง Lanna fiddle’s dance for violin ensemble ข้ึนโดยมีการน�าบทเพลงสะล้อ 

พื้นบ้านที่ได้จากการศึกษามาใช้ 

ค�าส�าคัญ: 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�า

 ซอเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย 

ที่บรรเลงโดยการสีด้วยคันชัก จากการจัดประเภท

ของเครื่องดนตรี ระบบ Sachs and Hornbostel  

ซึ่งเป็นระบบที่ใช ้จ�าแนกประเภทเครื่องดนตรี 

ตามแหล่งก�าเนิดเสียง ซอ (Bowed lute) จัดอยู่ใน

ประเภทหนึ่งของเครื่องดนตรีในตระกูลท่ีเสียงเกิด

จากการสัน่สะเทอืนของสาย (Chordophone) และ

เป็นชนดิหน่ึงในสองจ�าพวกของเครือ่งสายประเภท

พิณ (Lute) ซึง่แบ่งเป็น 1. ชนิดใช้ดีด (Plucked lute) 

และ 2. ชนดิใช้ส ี(Bowed lute) 

 เครือ่งสายตระกูลซอในประเทศไทยมปีระวัติ

ความเป็นมาท่ียาวนาน ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร ์

ก่อนสมัยสุโขทัย ในวัฒนธรรมดนตรีของล้านนา-

ล้านช้าง ได้แก่ สะล้อของล้านนา (ปัญญา รุ่งเรือง. 

2557) การศึกษาสะล้อล้านนา เป็นการมุ่งเน้น

ศึกษาทางด้านตัวดนตรีและบทเพลงเป็นส�าคัญ 

โดยมีจุดมุ ่งหมายเพ่ือเป็นการอนุรักษ์บทเพลง 

อันทรงคุณค่าของไทยและน�ามาบูรณาการสู่การ

บรรเลงไวโอลิน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ท�าให้เกิด 

ท้ังการอนุรักษ์และพัฒนาบทเพลงของไทย อน่ึง 

ผู ้ วิจัยมีประสบการณ์ด้านการบรรเลงไวโอลิน  

และมีความสนใจต่อดนตรีเครื่องสายตระกูลซอ 

พ้ืนบ้านไทย เหน็ว่าสะล้อและไวโอลนิเป็นเครือ่งสาย

ตระกูลซอ (Bowed lute) เช่นเดียวกัน น่าจะ

สามารถน�าองค์ความรู้ที่ศึกษาน�ามาประยุกต์ใช้ 

ซึ่งกันและกันได้และสามารถต่อยอดการศึกษา 

ด้านดนตรีต่อไปในอนาคตได้

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาและสร้างความรูค้วามเข้าใจ

ในเรื่องดนตรีสะล้อล้านนา ท้ังด้านระบบเสียง 

บทเพลง คณุลกัษณะดนตรแีละเทคนคิการบรรเลง 

เป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์บทเพลงพ้ืนบ้าน

ไทย

 2.  เพ่ือน�าองค์ความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์

เป็นบทเพลงส�าหรับการบรรเลง violin ensemble 

เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านดนตรีพื้นบ้านไทยไปสู่ระดับนานาชาติ 

กรอบแนวคิดการวิจัย

 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพลงพ้ืนบ้าน

สะล้อล้านนาสู ่การสร้างสรรค์บทเพลง violin 

ensemble” ประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส�าคัญ คือ  

1. การศึกษา สะล้อล้านนาและ 2. การพัฒนา 

องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา สู่การสร้างสรรค์

บทเพลงส�าหรับการบรรเลงไวโอลิน สามารถแสดง

เป็นแผนภูมิกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.1 January-June 2019
122

 ส่วนที่ 1 การศึกษาสะล้อล้านนา

 ส่วนที่ 2 งานสร้างสรรค์

เสียงเพลงเป็นโน้ตสากลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์

บทเพลง ซึง่การวิจยัในครัง้น้ี มเีกณฑ์การเลอืกกลุม่

ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติท่ีตรงกับ

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ดังนี้

 เกณฑ์การคัดเลอืกกลุม่ตวัอย่าง การคดัเลอืก

ผู้เช่ียวชาญใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี ้(ผูที้ไ่ด้รบัการคัดเลือก

ต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง)

 1. เป็นผู้ช�านาญการบรรเลงดนตรี (สะล้อ

ล้านนาหรือไวโอลิน) โดยเป็นที่ยอมรับของสังคม

ดนตรหีรอืในชมุชนน้ันๆ มผีลงานและประสบการณ์

การบรรเลงเครื่องดนตรีน้ันๆ ไม่น้อยกว่า 20 ปี  

และมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรี 

 2.  เป็นอาจารย์ผูส้อนในระดบัมหาวทิยาลยั 

หรือสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือมีต�าแหน่งทาง

วิชาการไม่น้อยกว่าระดับผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ 

และมีประสบการณ์การบรรเลงเครื่องดนตรีน้ันๆ  

ไม่น้อยกว่า 20 ปี

 3.  เป็นศิลปินแห่งชาติด้านศิลปะการ

แสดงดนตรี ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตรง 

ตามข้อใดข้อหน่ึงตามที่ก�าหนดไว้นี้ ได้จ�านวน  

4 ท่าน ดังนี้

 ผู้เชีย่วชาญการบรรเลงสะล้อล้านนา ได้แก่ 

 1.  ดร.กิจชัย ส่องเนตร ครูช�านาญการ  

กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (ดนตร)ี โรงเรยีนราชานุบาล 

ต.ในเวียง อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน (ผ่านเกณฑ์ 

ข้อ 1,2)

 2.  ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี ครูช�านาญการ

พิเศษโรงเรียนด�ารงราษฎร์สงเคราะห์ต.เวียง อ�าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย (ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2)

 ผู้เชี่ยวชาญการบรรเลงไวโอลินและการ

สร้างสรรค์บทเพลงส�าหรับการบรรเลงไวโอลิน 

ได้แก่
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เทคนิคการบรรเลง เป็นแนวทางหนึ่งในการ

อนรัุกษ์บทเพลงพืน้บ้านไทย 

2. เ พ่ื อ นํ า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท่ี ไ ด้ ม า

สร้างสรรค์เป็นบทเพลงสําหรับการบรรเลง 

violin ensemble เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการ

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านดนตรีพืน้บ้านไทย

ไปสูร่ะดบันานาชาต ิ 

 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

ก า รวิ จั ย เ ร่ือ ง  “ก า รศึ ก ษ า เพ ล ง

พืน้บ้านสะล้อล้านนาสูก่ารสร้างสรรค์บทเพลง 

violin ensemble” ป ระก อ บ ด้ วย  2 ส่ วน ท่ี

สําคญั คือ 1. การศกึษา สะล้อล้านนาและ 2. 

การพัฒนาองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา สู่

การสร้างสรรค์บทเพลงสําหรับการบรรเลง

ไวโอลิน สามารถแสดงเป็นแผนภูมิกรอบ

แนวคดิการวจิยั ดงันี ้

 

ส่วนที่ 1 การศึกษาสะล้อล้านนา 

 
 

ส่วนที่ 2 งานสร้างสรรค์ 

 
 

การดาํเนินการวิจยั 

การวิจัยนี ใ้ช้ข้อมูลภาคสนามเป็น

สําคัญ โดยใช้การสัมภาษณ์ แบบไม่ เป็น

ท า ง ก า ร  (Informal Interview) มี ทั ้ง ก า ร

สมัภาษณ์ผู้ ชํานาญการบรรเลงสะล้อล้านนา

และผู้ เช่ียวชาญด้านการบรรเลงและประพนัธ์

บทเพลงสําหรับไวโอลิน ใช้การบันทึกเสียง 

บันทึกภาพน่ิง บันทึกภาพเคล่ือนไหว และ

ถ่ายทอดเสียงพูดลงเป็นลายลักษณ์อักษร 

รวมถึงถ่ายทอดเสียงเพลงเป็นโน้ตสากลเพ่ือ

ใช้ในการวิเคราะห์บทเพลง ซึ่งการวิจยัในครัง้

นี  ้มี เก ณ ฑ์ ก ารเลื อ ก ก ลุ่ ม ตัวอย่ าง  โด ย

พิจารณาจากคุณสมบัติ ท่ีตรงกับเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้ ดงันี ้

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การคัดเลือกผู้ เช่ียวชาญใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี ้
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การสร้างสรรค์บทเพลงสําหรับการบรรเลง

ไวโอลิน สามารถแสดงเป็นแผนภูมิกรอบ

แนวคดิการวจิยั ดงันี ้

 

ส่วนที่ 1 การศึกษาสะล้อล้านนา 

 
 

ส่วนที่ 2 งานสร้างสรรค์ 

 
 

การดาํเนินการวิจยั 

การวิจัยนี ใ้ช้ข้อมูลภาคสนามเป็น

สําคัญ โดยใช้การสัมภาษณ์ แบบไม่ เป็น

ท า ง ก า ร  (Informal Interview) มี ทั ้ง ก า ร

สมัภาษณ์ผู้ ชํานาญการบรรเลงสะล้อล้านนา

และผู้ เช่ียวชาญด้านการบรรเลงและประพนัธ์

บทเพลงสําหรับไวโอลิน ใช้การบันทึกเสียง 

บันทึกภาพน่ิง บันทึกภาพเคล่ือนไหว และ

ถ่ายทอดเสียงพูดลงเป็นลายลักษณ์อักษร 

รวมถึงถ่ายทอดเสียงเพลงเป็นโน้ตสากลเพ่ือ

ใช้ในการวิเคราะห์บทเพลง ซึ่งการวิจยัในครัง้

นี  ้มี เก ณ ฑ์ ก ารเลื อ ก ก ลุ่ ม ตัวอย่ าง  โด ย

พิจารณาจากคุณสมบัติ ท่ีตรงกับเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้ ดงันี ้

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การคัดเลือกผู้ เช่ียวชาญใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี ้

การด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยน้ีใช้ข้อมูลภาคสนามเป็นส�าคัญ

โดยใช้การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal 

Interview) มทีัง้การสมัภาษณ์ผูช้�านาญการบรรเลง

สะล้อล้านนาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรเลงและ

ประพันธ์บทเพลงส�าหรบัไวโอลนิ ใช้การบนัทกึเสยีง 

บนัทึกภาพนิง่ บันทกึภาพเคลือ่นไหว และถ่ายทอด

เสียงพูดลงเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงถ่ายทอด
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 1.  ผศ. พันเอก ชูชาติ พิทักษากร ศิลปิน

แห่งชาติสาขาการแสดงด้านดนตรีสากล พ.ศ. 

2553 ( ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2,3 )

 2.  รศ.ดร. โกวทิย์ ขนัธศริ ิศาสตรเมธี ดนตรี 

(ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2)

 ส่วนที่ 1 การศึกษาสะล้อล้านนา

 ภูมิหลังเครื่องสายตระกูลซอล้านนา

 ในยุคประวัติศาสตร ์ก ่อนสมัยสุโขทัย  

มีแคว้นส�าคัญทางภาคเหนือ ได้แก่ แว่นแคว้นใน

เขตล้านนา ซึ่งรวมตัวกันเป็นเมืองในราวพุทธ

ศตวรรษท่ี 11-12 ได้แก่ เมืองโยนกเชียงแสน  

เมอืงเงนิยวง เมอืงหรภุิญชยั เมือ่พิจารณาจากภาพ

รวมจะเห็นได้ว่าเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นหลกัของภูมภิาค

น้ี ในตระกูลเครื่องสาย ประเภทเครื่องสี (Bowed 

lute) ได้แก่ สะล้อของของล้านนา ซึ่งมี 2 แบบ คอื

แบบท่ีไม่มนีมอย่างซอธรรมดาพบทัว่ไปในภูมภิาคน้ี 

และแบบที่มีนมคล้ายพิณแต่ใช้สี (อาจจะเรียกว่า

พิณสก็ีได้) พบเฉพาะท่ีจงัหวดัน่าน บางทีจะเรยีกว่า

สะล้อเมืองน่าน 

 ซอล้านนาหรือสะล้อ เป็นเครื่องสายชนิด 

ท่ีใช้คันชักสี (Bowed lute) และใช้คันชักอิสระ  

เป็นซอตัง้สกัีบพ้ืนในลกัษณะต้ังตรง (Spike Fiddle) 

มีพบอยู่ 2 ชนิดคือ ชนิดที่มีนม (Fret) และไม่มีนม 

สะล้อมนีม (หรอืช่องแบ่งเสยีง) จะพบทีจ่งัหวัดน่าน 

ชื่อพ้ืนเมือง เรียกว่า “สะล้อก๊อบ” จะมีนมทั้งสิ้น  

11 นม เพ่ือใช้ในการวางนิว้และบรรเลงในต�าแหน่ง

เสียงที่แตกต่างกัน ส่วนสะล้อท่ีไม่มีนมจะเรียกว่า 

สะล้อกลม ซึ่งแบ่งประเภทได้ 3 ชนิด คือ สะล้อเล็ก 

สะล้อกลาง และสะล้อใหญ่

ส่วนประกอบของสะล้อ 

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบสะล้อกลม

 1.  สะล้อเลก็ ม ี2 สาย โดยสายทุ้ม ตัง้เป็น

เสียงโด (C) และสายเอกตั้งเป็นเสียงซอล (G) หรือ

เรียกว่า สะล้อลูกสาม (เมื่อเทียบกับระดับเสียง

สากลสายทุม้ = Ab +20, สายเอก= Eb +30) เขียน

เป็นโน้ตสากล ได้ดังนี้
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อิสระ เป็นซอตัง้สีกับพืน้ในลักษณะตัง้ตรง 

(Spike Fiddle) มีพบอยู่ 2 ชนิดคือ ชนิดท่ีมี

นม (Fret) และไม่มีนม สะล้อมีนม (หรือช่อง

แบ่งเสียง) จะพบท่ีจังหวัดน่าน ช่ือพืน้เมือง 

เรียกว่า “สะล้อก๊อบ” จะมีนมทัง้สิน้ 11 นม 

เพ่ือใช้ในการวางนิว้และบรรเลงในตําแหน่ง

เสียงท่ีแตกต่างกัน ส่วนสะล้อท่ีไม่มีนมจะ

เรียกว่า สะล้อกลม ซึ่งแบ่งประเภทได้ 3 ชนิด 

คือ สะล้อเลก็ สะล้อกลาง และสะล้อใหญ่ 

 

สว่นประกอบของสะล้อ  

 
 

ภาพที่ 1 สว่นประกอบสะล้อกลม 

 

1. สะล้อเล็ก มี 2 สาย โดยสายทุ้ ม 

ตัง้เป็นเสียงโด (C) และสายเอกตัง้เป็นเสียง

ซอล (G) หรือเรียกว่า สะล้อลูกสาม (เม่ือ

เทียบกบัระดบัเสียงสากลสายทุ้ม = Ab +20, 

สายเอก= Eb +30) เขียนเป็นโน้ตสากล ได้

ดงันี ้

 
2.สะล้อกลาง มี 2 สาย สายทุ้ ม ตัง้

เป็นเสียงซอล (G) และสายเอกตัง้เป็นสียงโด 

(C) หรือเรียกว่า สะล้อลูกส่ี (เม่ือเทียบกับ

ระดบัเสียงสากลสายทุ้ม = Eb -35, สายเอก= 

Ab -20) เขียนเป็นโน้ตสากล ได้ดงันี ้

 
3.สะล้อใหญ่  มี 3 สาย สายทุ้ มตัง้

เสียงโด (C) และสายสองหรือสายกลางตัง้

เสียงซอล (G) เป็นคู่ 5 และตัง้สายเอกเป็น

เสียงโด (C) (สูงกว่าเสียงโดสายทุ้ มเป็นคู่ 8) 

เม่ือเทียบกับระดบัเสียงสากลสายทุ้ม = Ab -

40 , สายกลาง= Eb 20, สายเอก = Ab -30 

เขียนเป็นโน้ตสากล ได้ดงันี ้

 
 

การเทยีบเสียงสะล้อก๊อบ 

จากการศึกษาการบรรเลงสะล้อก๊อบ 

ของดร.กิจชัย ส่องเนตร จ.น่าน มีการเทียบ

เสียง ดงันี ้

สะล้อก๊อบจะตัง้สาย โดยมีสายทุ้ ม

(สายโท)ตัง้เป็นเสียงโด (C) กบัสายเอกตัง้เป็น

เสียงซอล (G) (เม่ือเทียบกบัระดบัเสียงสากล
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อิสระ เป็นซอตัง้สีกับพืน้ในลักษณะตัง้ตรง 

(Spike Fiddle) มีพบอยู่ 2 ชนิดคือ ชนิดท่ีมี

นม (Fret) และไม่มีนม สะล้อมีนม (หรือช่อง

แบ่งเสียง) จะพบท่ีจังหวัดน่าน ช่ือพืน้เมือง 

เรียกว่า “สะล้อก๊อบ” จะมีนมทัง้สิน้ 11 นม 

เพ่ือใช้ในการวางนิว้และบรรเลงในตําแหน่ง

เสียงท่ีแตกต่างกัน ส่วนสะล้อท่ีไม่มีนมจะ

เรียกว่า สะล้อกลม ซึ่งแบ่งประเภทได้ 3 ชนิด 

คือ สะล้อเลก็ สะล้อกลาง และสะล้อใหญ่ 

 

สว่นประกอบของสะล้อ  

 
 

ภาพที่ 1 สว่นประกอบสะล้อกลม 

 

1. สะล้อเล็ก มี 2 สาย โดยสายทุ้ ม 

ตัง้เป็นเสียงโด (C) และสายเอกตัง้เป็นเสียง

ซอล (G) หรือเรียกว่า สะล้อลูกสาม (เม่ือ

เทียบกบัระดบัเสียงสากลสายทุ้ม = Ab +20, 

สายเอก= Eb +30) เขียนเป็นโน้ตสากล ได้

ดงันี ้

 
2.สะล้อกลาง มี 2 สาย สายทุ้ ม ตัง้

เป็นเสียงซอล (G) และสายเอกตัง้เป็นสียงโด 

(C) หรือเรียกว่า สะล้อลูกส่ี (เม่ือเทียบกับ

ระดบัเสียงสากลสายทุ้ม = Eb -35, สายเอก= 

Ab -20) เขียนเป็นโน้ตสากล ได้ดงันี ้

 
3.สะล้อใหญ่  มี 3 สาย สายทุ้ มตัง้

เสียงโด (C) และสายสองหรือสายกลางตัง้

เสียงซอล (G) เป็นคู่ 5 และตัง้สายเอกเป็น

เสียงโด (C) (สูงกว่าเสียงโดสายทุ้ มเป็นคู่ 8) 

เม่ือเทียบกับระดบัเสียงสากลสายทุ้ม = Ab -

40 , สายกลาง= Eb 20, สายเอก = Ab -30 

เขียนเป็นโน้ตสากล ได้ดงันี ้

 
 

การเทยีบเสียงสะล้อก๊อบ 

จากการศึกษาการบรรเลงสะล้อก๊อบ 

ของดร.กิจชัย ส่องเนตร จ.น่าน มีการเทียบ

เสียง ดงันี ้

สะล้อก๊อบจะตัง้สาย โดยมีสายทุ้ ม

(สายโท)ตัง้เป็นเสียงโด (C) กบัสายเอกตัง้เป็น

เสียงซอล (G) (เม่ือเทียบกบัระดบัเสียงสากล
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อิสระ เป็นซอตัง้สีกับพืน้ในลักษณะตัง้ตรง 

(Spike Fiddle) มีพบอยู่ 2 ชนิดคือ ชนิดท่ีมี

นม (Fret) และไม่มีนม สะล้อมีนม (หรือช่อง

แบ่งเสียง) จะพบท่ีจังหวัดน่าน ช่ือพืน้เมือง 

เรียกว่า “สะล้อก๊อบ” จะมีนมทัง้สิน้ 11 นม 

เพ่ือใช้ในการวางนิว้และบรรเลงในตําแหน่ง

เสียงท่ีแตกต่างกัน ส่วนสะล้อท่ีไม่มีนมจะ

เรียกว่า สะล้อกลม ซึ่งแบ่งประเภทได้ 3 ชนิด 

คือ สะล้อเลก็ สะล้อกลาง และสะล้อใหญ่ 

 

สว่นประกอบของสะล้อ  

 
 

ภาพที่ 1 สว่นประกอบสะล้อกลม 

 

1. สะล้อเล็ก มี 2 สาย โดยสายทุ้ ม 

ตัง้เป็นเสียงโด (C) และสายเอกตัง้เป็นเสียง

ซอล (G) หรือเรียกว่า สะล้อลูกสาม (เม่ือ

เทียบกบัระดบัเสียงสากลสายทุ้ม = Ab +20, 

สายเอก= Eb +30) เขียนเป็นโน้ตสากล ได้

ดงันี ้

 
2.สะล้อกลาง มี 2 สาย สายทุ้ ม ตัง้

เป็นเสียงซอล (G) และสายเอกตัง้เป็นสียงโด 

(C) หรือเรียกว่า สะล้อลูกส่ี (เม่ือเทียบกับ

ระดบัเสียงสากลสายทุ้ม = Eb -35, สายเอก= 

Ab -20) เขียนเป็นโน้ตสากล ได้ดงันี ้

 
3.สะล้อใหญ่  มี 3 สาย สายทุ้ มตัง้

เสียงโด (C) และสายสองหรือสายกลางตัง้

เสียงซอล (G) เป็นคู่ 5 และตัง้สายเอกเป็น

เสียงโด (C) (สูงกว่าเสียงโดสายทุ้ มเป็นคู่ 8) 

เม่ือเทียบกับระดบัเสียงสากลสายทุ้ม = Ab -

40 , สายกลาง= Eb 20, สายเอก = Ab -30 

เขียนเป็นโน้ตสากล ได้ดงันี ้

 
 

การเทยีบเสียงสะล้อก๊อบ 

จากการศึกษาการบรรเลงสะล้อก๊อบ 

ของดร.กิจชัย ส่องเนตร จ.น่าน มีการเทียบ

เสียง ดงันี ้

สะล้อก๊อบจะตัง้สาย โดยมีสายทุ้ ม

(สายโท)ตัง้เป็นเสียงโด (C) กบัสายเอกตัง้เป็น

เสียงซอล (G) (เม่ือเทียบกบัระดบัเสียงสากล

 2. สะล้อกลาง มี 2 สาย สายทุ้ม ตั้งเป็น

เสียงซอล (G) และสายเอกตั้งเป็นสียงโด (C) หรือ

เรียกว่า สะล้อลูกสี่ (เมื่อเทียบกับระดับเสียงสากล

สายทุ้ม = Eb -35, สายเอก= Ab -20) เขียนเป็น

โน้ตสากล ได้ดังนี้
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 3. สะล้อใหญ ่มี 3 สาย สายทุ้มตั้งเสียง

โด (C) และสายสองหรอืสายกลางตัง้เสยีงซอล (G) 

เป็นคู่ 5 และตั้งสายเอกเป็นเสียงโด (C) (สูงกว่า

เสียงโดสายทุ้มเป็นคู่ 8) เมื่อเทียบกับระดับเสียง

สากลสายทุ้ม = Ab -40 , สายกลาง= Eb 20, 

สายเอก = Ab -30 เขียนเป็นโน้ตสากล ได้ดังนี้

การเทียบเสียงสะล้อก๊อบ

 จากการศึกษาการบรรเลงสะล้อก๊อบ ของ

ดร.กิจชัย ส่องเนตร จ.น่าน มีการเทียบเสียง ดังนี้

 สะล้อก๊อบจะตัง้สาย โดยมสีายทุ้ม (สายโท) 

ต้ังเป็นเสยีงโด (C) กับสายเอกตัง้เป็นเสยีงซอล (G) 

(เมื่อเทียบกับระดับเสียงสากลสายทุ้ม = Bb +10 , 

สายเอก= F -10 ) เขียนเป็นโน้ตสากลได้ดังนี้

 บทเพลงสะล้อล้านนาที่ได้จากการศึกษา

ภาคสนาม ประกอบด้วย 4 บทเพลงคือ 

 1. เพลงซอปั่นฝ้าย บรรเลงสะล้อก็อบ 

โดย ดร.กิจชัย ส่องเนตร ตัวอย่างการถอดเสียง 

ที่ได้จากการศึกษาเป็นโน้ตสากล

 บทเพลง ซอปั่นฝ้าย เป็นเพลงที่อยู่ใน

บันไดเสียง C Major Pentatonic Scale รูปลักษณ์

ของท�านอง (Melodic Contour) ในการบรรเลง 

ส ่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ เชื่อมโยงติดต่อกัน 

(Conjunctive )เชื่อมต่อกันไม่มีสะดุด และในช่วง

ต ้นของบทเพลงจะเป ็นแบบเคลื่อนท่ี ข้ึน-ลง 

(Undulation) เสยีงสงูต�า่สลบักันไปมารปูร่างคล้าย

ฟันปลา รูปแบบของบทเพลง (Form) เป็นบทเพลง

บรรเลงท�านองเดียวสั้นๆ (Iterative)ช่วงเสียง 

(Range) ในบทเพลง มีช่วงเสียงต�่าสุดคือโน้ต C4 

ไปถึงโน้ตสูงสุดคือ โน้ต D5 

 2.  เพลงพม่าต๊ะโต่งเต๋ง บรรเลงสะล้อก็อบ

โดย ดร.กิจชยั ส่องเนตร ตวัอย่างการถอดเสยีงทีไ่ด้

จากการศึกษาเป็นโน้ตสากล

 เพลง พม่าต๊ะโต่งเต๋งอยู่ในบันไดเสียง  

F Major Hexatonic Scale เป็นเพลงทีใ่ช้ความเร็ว ช้า 

(Larghetto) มจีงัหวะท่ีคงท่ีตายตวั (Tempo Guisto) 

อยู ่ในอัตราจังหวะ 2/4 รูปลักษณ์ของท�านอง 

(Melodic Contour) มีรูปลักษณ์ของท�านองแบบ

ข้ึนๆ ลงๆ สลับกันคล้ายฟันปลา (Undulating)  

รปูแบบของบทเพลง (Form) เป็น เพลงสัน้ท�านองเดียว 

(Iterative) ช่วงเสียง (Range) ที่เกิดขึ้นในบทเพลง 

โน้ตต�่าสุด คือ F4 ไปถึงโน้ตสูงสุด F5
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อิสระ เป็นซอตัง้สีกับพืน้ในลักษณะตัง้ตรง 

(Spike Fiddle) มีพบอยู่ 2 ชนิดคือ ชนิดท่ีมี

นม (Fret) และไม่มีนม สะล้อมีนม (หรือช่อง

แบ่งเสียง) จะพบท่ีจังหวัดน่าน ช่ือพืน้เมือง 

เรียกว่า “สะล้อก๊อบ” จะมีนมทัง้สิน้ 11 นม 

เพ่ือใช้ในการวางนิว้และบรรเลงในตําแหน่ง

เสียงท่ีแตกต่างกัน ส่วนสะล้อท่ีไม่มีนมจะ

เรียกว่า สะล้อกลม ซึ่งแบ่งประเภทได้ 3 ชนิด 

คือ สะล้อเลก็ สะล้อกลาง และสะล้อใหญ่ 

 

สว่นประกอบของสะล้อ  

 
 

ภาพที่ 1 สว่นประกอบสะล้อกลม 

 

1. สะล้อเล็ก มี 2 สาย โดยสายทุ้ ม 

ตัง้เป็นเสียงโด (C) และสายเอกตัง้เป็นเสียง

ซอล (G) หรือเรียกว่า สะล้อลูกสาม (เม่ือ

เทียบกบัระดบัเสียงสากลสายทุ้ม = Ab +20, 

สายเอก= Eb +30) เขียนเป็นโน้ตสากล ได้

ดงันี ้

 
2.สะล้อกลาง มี 2 สาย สายทุ้ ม ตัง้

เป็นเสียงซอล (G) และสายเอกตัง้เป็นสียงโด 

(C) หรือเรียกว่า สะล้อลูกส่ี (เม่ือเทียบกับ

ระดบัเสียงสากลสายทุ้ม = Eb -35, สายเอก= 

Ab -20) เขียนเป็นโน้ตสากล ได้ดงันี ้

 
3.สะล้อใหญ่  มี 3 สาย สายทุ้ มตัง้

เสียงโด (C) และสายสองหรือสายกลางตัง้

เสียงซอล (G) เป็นคู่ 5 และตัง้สายเอกเป็น

เสียงโด (C) (สูงกว่าเสียงโดสายทุ้ มเป็นคู่ 8) 

เม่ือเทียบกับระดบัเสียงสากลสายทุ้ม = Ab -

40 , สายกลาง= Eb 20, สายเอก = Ab -30 

เขียนเป็นโน้ตสากล ได้ดงันี ้

 
 

การเทยีบเสียงสะล้อก๊อบ 

จากการศึกษาการบรรเลงสะล้อก๊อบ 

ของดร.กิจชัย ส่องเนตร จ.น่าน มีการเทียบ

เสียง ดงันี ้

สะล้อก๊อบจะตัง้สาย โดยมีสายทุ้ ม

(สายโท)ตัง้เป็นเสียงโด (C) กบัสายเอกตัง้เป็น

เสียงซอล (G) (เม่ือเทียบกบัระดบัเสียงสากล
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สายทุ้ม = Bb +10 , สายเอก= F -10 ) เขียน

เป็นโน้ตสากลได้ดงันี ้

 
บทเพลงสะล้อล้านนาท่ีได้จาก

การศกึษาภาคสนาม ประกอบด้วย 4 บท

เพลงคือ  

1. เพลงซอป่ันฝ้าย บรรเลงสะล้อก็อบ

โดย ดร.กิจชัย ส่องเนตร ตัวอย่างการถอด

เสียงท่ีได้จากการศกึษาเป็นโน้ตสากล 

 
 

บทเพลง ซอป่ันฝ้าย เป็นเพลงท่ีอยู่

ใน บัน ได เสี ย ง  C Major Pentatonic Scale 

รูปลกัษณ์ของทํานอง (Melodic Contour) ใน

การบรรเลงส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ เช่ือมโยง

ติดต่อกัน  (Conjunctive )เช่ือมต่อกันไม่ มี

สะดดุ และในช่วงต้นของบทเพลงจะเป็นแบบ

เค ล่ือน ท่ีขึ น้ -ลง (Undulation) เสียงสูง ต่ํ า

สลับกันไปมารูปร่างคล้ายฟันปลา รูปแบบ

ของบทเพลง (Form) เป็นบทเพลงบรรเลง

ทํ า น อ ง เดี ย ว สั ้น ๆ  ( Iterative)ช่ ว ง เ สี ย ง 

(Range) ในบทเพลง มีช่วงเสียงต่ําสดุคือโน้ต 

C4 ไปถึงโน้ตสงูสดุคือ โน้ต D5  

2. เพลงพม่าต๊ะโตง่เต๋ง บรรเลงสะล้อ

ก็อบโดย ดร.กิจชัย ส่องเนตร ตัวอย่างการ

ถอดเสียงท่ีได้จากการศกึษาเป็นโน้ตสากล 

 
 

เพลง พม่าต๊ะโต่งเต๋งอยู่ในบันได

เสียง F Major Hexatonic Scale เป็นเพลงท่ี

ใช้ความเร็ว ช้า (Larghetto) มีจังหวะท่ีคงท่ี

ตายตัว (Tempo Guisto) อยู่ในอัตราจังหวะ 

2/4 รู ป ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ทํ า น อ ง  ( Melodic 

Contour) มีรูปลักษณ์ของทํานองแบบขึน้ๆ 

ลงๆ สลับกันคล้ายฟันปลา (Undulating) 

รูปแบบของบทเพลง (Form) เป็น เพลงสัน้

ทํานองเดียว (Iterative) ช่วงเสียง (Range) ท่ี

เกิดขึน้ในบทเพลง โน้ตต่ําสุด คือ F4 ไปถึง

โน้ตสงูสดุ F5 

3. เพลงสาวไหม บรรเลงสะล้อกลาง

โดยครูพรหมเมศวร์ สรรพศรี เพลงสาวไหมนี ้

เป็นเพลงพืน้บ้านสัน้ๆง่ายๆ มีโครงสร้างไม่

สลบัซบัซ้อนมาก แต่มีทํานองท่ีไพเราะ น่าฟัง 
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สายทุ้ม = Bb +10 , สายเอก= F -10 ) เขียน

เป็นโน้ตสากลได้ดงันี ้

 
บทเพลงสะล้อล้านนาท่ีได้จาก

การศกึษาภาคสนาม ประกอบด้วย 4 บท

เพลงคือ  

1. เพลงซอป่ันฝ้าย บรรเลงสะล้อก็อบ

โดย ดร.กิจชัย ส่องเนตร ตัวอย่างการถอด

เสียงท่ีได้จากการศกึษาเป็นโน้ตสากล 

 
 

บทเพลง ซอป่ันฝ้าย เป็นเพลงท่ีอยู่

ใน บัน ได เสี ย ง  C Major Pentatonic Scale 

รูปลกัษณ์ของทํานอง (Melodic Contour) ใน

การบรรเลงส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ เช่ือมโยง

ติดต่อกัน  (Conjunctive )เช่ือมต่อกันไม่ มี

สะดดุ และในช่วงต้นของบทเพลงจะเป็นแบบ

เค ล่ือน ท่ีขึ น้ -ลง (Undulation) เสียงสูง ต่ํ า

สลับกันไปมารูปร่างคล้ายฟันปลา รูปแบบ

ของบทเพลง (Form) เป็นบทเพลงบรรเลง

ทํ า น อ ง เดี ย ว สั ้น ๆ  ( Iterative)ช่ ว ง เ สี ย ง 

(Range) ในบทเพลง มีช่วงเสียงต่ําสดุคือโน้ต 

C4 ไปถึงโน้ตสงูสดุคือ โน้ต D5  

2. เพลงพม่าต๊ะโตง่เต๋ง บรรเลงสะล้อ

ก็อบโดย ดร.กิจชัย ส่องเนตร ตัวอย่างการ

ถอดเสียงท่ีได้จากการศกึษาเป็นโน้ตสากล 

 
 

เพลง พม่าต๊ะโต่งเต๋งอยู่ในบันได

เสียง F Major Hexatonic Scale เป็นเพลงท่ี

ใช้ความเร็ว ช้า (Larghetto) มีจังหวะท่ีคงท่ี

ตายตัว (Tempo Guisto) อยู่ในอัตราจังหวะ 

2/4 รู ป ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ทํ า น อ ง  ( Melodic 

Contour) มีรูปลักษณ์ของทํานองแบบขึน้ๆ 

ลงๆ สลับกันคล้ายฟันปลา (Undulating) 

รูปแบบของบทเพลง (Form) เป็น เพลงสัน้

ทํานองเดียว (Iterative) ช่วงเสียง (Range) ท่ี

เกิดขึน้ในบทเพลง โน้ตต่ําสุด คือ F4 ไปถึง

โน้ตสงูสดุ F5 

3. เพลงสาวไหม บรรเลงสะล้อกลาง

โดยครูพรหมเมศวร์ สรรพศรี เพลงสาวไหมนี ้

เป็นเพลงพืน้บ้านสัน้ๆง่ายๆ มีโครงสร้างไม่

สลบัซบัซ้อนมาก แต่มีทํานองท่ีไพเราะ น่าฟัง 
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 3.  เพลงสาวไหม บรรเลงสะล้อกลางโดย

ครูพรหมเมศวร์ สรรพศรี เพลงสาวไหมนี้เป็นเพลง

พื้นบ้านสั้นๆง่ายๆ มีโครงสร้างไม่สลับซับซ้อนมาก 

แต่มีท�านองท่ีไพเราะ น่าฟัง และใช้ประกอบการ

ฟ้อนสาวไหม ตัวอย่างการถอดเสียงที่ได้จากการ

ศึกษาเป็นโน้ตสากล

 บทเพลง สาวไหม อยู่ในบันไดเสียง  

Eb Major Pentatonic Scale เป็นเพลงท่ีใช้

ความเร็ว ตัวด�า เท่ากับ 72 BPM ซึ่งถือว่าอยู่ใน

จังหวะช้า และค่อนข้างช้าแบบสบาย (Adagio)  

มีจังหวะท่ีคงที่ตายตัว (Tempo Guisto ) อยู่ใน

อัตราจังหวะ 2/4 รูปลักษณ์ของท�านอง (Melodic 

Contour) ในการบรรเลงส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ 

เชื่อมโยงติดต่อกัน (Conjunctive )เชื่อมต่อกันไม่มี

สะดุด ระยะของช่วงเสียง (Range) โน้ตต�่าสุดคือ 

Eb4 ไปถึงโน้ตสูงสุดคือ F5 

 4.  เพลงซออื่อ บรรเลงสะล้อเล็กโดย 

ครูพรหมเมศวร์ สรรพศรี เพลงซออื่อเป็นเพลง 

พ้ืนบ้านโบราณของล้านนา ใช้ประกอบการขับซอ 

ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง สันนิษฐานว่าวิวัฒนาการ 

มาจากเพลงกล่อมเด็ก ตัวอย่างการถอดเสียงที่ได้

จากการศึกษาเป็นโน้ตสากล

 บทเพลง ซออ่ือ เป็นเพลงที่อยู่ในบันได

เสียง Eb Major Pentatonic Scale เป็นเพลงที่ใช้

อัตราความเร็ว ตัวด�า เท่ากับ 72 BPM มีอัตรา

จังหวะที่คงที่ตายตัว (Tempo guisto) ซึ่งถือว่าอยู่

ในจังหวะช้า และค่อนข้างช้าแบบสบาย (Adagio) 

และอยู่ในอัตราจังหวะ 2/4 รูปแบบของบทเพลง 

(Form)จะเป็นแบบ เพลงสัน้ท�านองเดยีว (Iterative) 

รูปลักษณ์ของท�านองเพลง(Melodic Contour) 

จะเป็นรูปแบบ เชื่อมโยงติดต่อกัน (Conjunctive) 

ไม่มีการหยุด สะดุดหรือเสียงกระโดดข้ามกันกว้าง

เกินไปช่วงเสียง (Range) ในเพลง โน้ตที่ต�่าสุดคือ 

Ab4 ไปถึงโน้ตสูงสุดคือ F#5 

 การประดบัตกแต่งท�านอง (Ornamentation) 

จากการวิเคราะห์ด้านเทคนิคการบรรเลงสะล้อ 

ล้านนา มีการใช้คันชักประกอบด้วย มีการใช ้

คันชักหนึ่ง  เป็นการบรรเลงหนึ่งโน้ตต่อหน่ึง 

คันชัก มีการใช้คันชักสอง หรือการเล่นโน้ต 2 ตัว

ในหนึ่งคันชัก มีการใช้คันชักสี ่(มีปรากฏเล็กน้อย) 

เป็นการเล่นโน้ต 4 ตัวในหนึ่งคันชัก 

 มเีทคนคินิว้มอืซ้ายประกอบด้วย มเีทคนิค

โน้ตรูด (Slide) เป็นเทคนิคการเลื่อนนิ้วจาก

ต�าแหน่งหน่ึงไปอีกต�าแหน่งหนึ่ง การสะบัดน้ิว 

(Mordent) คือการเล่นโน้ตประดับแบบสามเสียง

ต่อกันอย่างรวดเร็ว เทคนิคการพรมนิ้ว (Trill) เป็น
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และใช้ประกอบการฟ้อนสาวไหม ตวัอยา่งการ

ถอดเสียงท่ีได้จากการศกึษาเป็นโน้ตสากล 

 
บทเพลง สาวไหม อยู่ในบนัไดเสียง 

Eb Major Pentatonic Scale เป็น เพลงท่ี ใช้

ความเร็ว ตวัดํา เท่ากับ 72 BPM ซึ่งถือว่าอยู่

ในจังหวะช้า และค่อนข้างช้าแบบสบาย 

(Adagio) มีจังหวะท่ีคงท่ีตายตัว (Tempo 

Guisto ) อยู่ในอัตราจังหวะ 2/4 รูปลักษณ์

ข อ ง ทํ า น อ ง  (Melodic Contour) ใ น ก า ร

บรรเลงส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ เช่ือมโยง

ติดต่อกัน  (Conjunctive )เช่ือมต่อกันไม่ มี

สะดดุ ระยะของช่วงเสียง (Range) โน้ตต่ําสดุ

คือ Eb4 ไปถึงโน้ตสงูสดุคือ F5  

4. เพลงซออ่ือ บรรเลงสะล้อเล็กโดย

ครูพรหมเมศวร์ สรรพศรี เพลงซออ่ือเป็นเพลง

พืน้บ้านโบราณของล้านนา ใช้ประกอบการขบั

ซอ  ไม่ป รากฏ น ามผู้ แต่ ง  สัน นิ ษ ฐาน ว่า

วิวฒันาการมาจากเพลงกล่อมเด็ก ตัวอย่าง

การถอดเสียงท่ีได้จากการศึกษาเป็นโน้ต

สากล 

 
 

บทเพลง ซออ่ือ เป็นเพลงท่ีอยู่ใน

บนัไดเสียง Eb Major Pentatonic Scale เป็น

เพลงท่ีใช้อัตราความเร็ว ตัวดํา เท่ากับ 72 

BPM มีอัตราจังหวะท่ีคงท่ีตายตัว (Tempo 

guisto) ซึง่ถือว่าอยู่ในจงัหวะช้า และคอ่นข้าง

ช้าแบบสบาย (Adagio) และอยู่ ในอัตรา

จังหวะ 2/4 รูปแบบของบทเพลง (Form)จะ

เป็นแบบ เพลงสัน้ทํานองเดียว (Iterative) 

รู ป ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ทํ า น อ ง เพ ล ง (Melodic 

Contour) จะเป็นรูปแบบ เช่ือมโยงติดต่อกัน 

(Conjunctive) ไม่มีการหยุด สะดุดหรือเสียง

กระโดดข้ามกนักว้างเกินไปช่วงเสียง (Range) 

ในเพลง โน้ตท่ีต่ําสดุคือ Ab4 ไปถึงโน้ตสงูสดุ

คือ F#5  

ก า ร ป ร ะ ดั บ ต ก แ ต่ งทํ า น อ ง 

(Ornamentation) จ าก ก ารวิ เค ราะ ห์ ด้ าน

เทคนิคการบรรเลงสะล้อล้านนา มีการใช้คนั

ชกัประกอบด้วย มีการใช้คันชักหน่ึง เป็นการ

บรรเลงหนึ่งโน้ตต่อหนึ่งคนัชกั มีการใช้คันชัก

สอง หรือการเล่นโน้ต2 ตัวในหนึ่งคันชัก มี

การใช้คันชักส่ี (มีปรากฏเล็กน้อย) เป็นการ

เลน่โน้ต 4 ตวัในหนึง่คนัชกั  
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การถอดเสียงท่ีได้จากการศึกษาเป็นโน้ต

สากล 

 
 

บทเพลง ซออ่ือ เป็นเพลงท่ีอยู่ใน

บนัไดเสียง Eb Major Pentatonic Scale เป็น

เพลงท่ีใช้อัตราความเร็ว ตัวดํา เท่ากับ 72 

BPM มีอัตราจังหวะท่ีคงท่ีตายตัว (Tempo 

guisto) ซึง่ถือว่าอยู่ในจงัหวะช้า และคอ่นข้าง

ช้าแบบสบาย (Adagio) และอยู่ ในอัตรา

จังหวะ 2/4 รูปแบบของบทเพลง (Form)จะ

เป็นแบบ เพลงสัน้ทํานองเดียว (Iterative) 

รู ป ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ทํ า น อ ง เพ ล ง (Melodic 

Contour) จะเป็นรูปแบบ เช่ือมโยงติดต่อกัน 

(Conjunctive) ไม่มีการหยุด สะดุดหรือเสียง

กระโดดข้ามกนักว้างเกินไปช่วงเสียง (Range) 

ในเพลง โน้ตท่ีต่ําสดุคือ Ab4 ไปถึงโน้ตสงูสดุ

คือ F#5  

ก า ร ป ร ะ ดั บ ต ก แ ต่ งทํ า น อ ง 

(Ornamentation) จ าก ก ารวิ เค ราะ ห์ ด้ าน

เทคนิคการบรรเลงสะล้อล้านนา มีการใช้คนั

ชกัประกอบด้วย มีการใช้คันชักหน่ึง เป็นการ

บรรเลงหนึ่งโน้ตต่อหนึ่งคนัชกั มีการใช้คันชัก

สอง หรือการเล่นโน้ต2 ตัวในหนึ่งคันชัก มี

การใช้คันชักส่ี (มีปรากฏเล็กน้อย) เป็นการ

เลน่โน้ต 4 ตวัในหนึง่คนัชกั  
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เทคนิคท่ีเล่นโน้ต 2 ตัวในระดับเสียงใกล้เคียงกัน 

สลับกันอย่างรวดเร็ว มีเทคนิคการรูดเสียง 

(Glissando) เป็นการเล่นโน้ตเสียงหน่ึงไปยังอีก

เสียงหนึ่งอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว โดยระยะขั้นคู่

เสียงของโน้ตทั้ง 2 ตัว ค่อนข้างกว้าง มกีารใช้โน้ต

สะบัด (Grace note)เกิดขึ้นเช่นกัน

 สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกับ

ไวโอลินได้ดังนี้

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเทคนิคสะล้อล้านนากับไวโอลิน

สะล้อ ไวโอลิน

1. คนัชกัหนึง่  Detaché Bowing 

2. คนัชกัสอง/คนัชกัสี่  Slur/Legato Bowing

3. โน้ตสะบัด  Grace note

4. การใช้โน้ตรูด (ระดบัโน้ตใกล้เคียงกนั)  Slide

5. การรัวคนัชกั  Tremolo

6. สะบดันิว้  Mordent

7. การพรม  Trill

8. การเลื่อนต�าแหนง่นิว้ (มกัใช้ในสะล้อก๊อบ)  Shifting

9. การรูดเสียง (ขัน้คูโ่น้ตคอ่นข้างหา่งกนั)  Glissando

ส่วนที่ 2 งานสร้างสรรค์

 เมื่อได้การสรุปผลข้อมูลในส่วนแรกแล้ว 

จงึด�าเนนิสร้างสรรค์ผลงานเพลงโดยการสมัภาษณ์

ผู ้ เชี่ยวชาญด้านการบรรเลงไวโอลินและการ

ประพันธ์และเรียบเรียงบทเพลง จากผู้เชี่ยวชาญ 

ที่ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด 

 หลังจากน้ันได้ด�าเนินการประพันธ์เพลง 

โดยใช้หลักการในการประพันธ์เพลงและการเรียบ

เรียงเพลงไทยที่ได้ท�าการศึกษาแล้ว มาสร้างสรรค์

สู ่บทเพลงส�าหรับการบรรเลงไวโอลิน น�าข้อมูล 

ทั้งด้านเทคนิคการบรรเลงของสะล้อ คุณลักษณะ

ทางดนตรี มาเรียบเรียงท�านองและการแปร 

ส่วนจังหวะ โดยมีแนวคิดของการประยุกต์ใช้ 

ด้านท�านองและเทคนิคการบรรเลงท่ีสามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้ซึ่งกันและกันได้

 โดยการสร้างสรรค์บทเพลงส�าหรับการ

บรรเลงไวโอลินน้ี จะมีการน�าเอาท�านองส่วนหนึ่ง 

ที่ได้จากการศึกษามาผสมผสานกับการสร้าง 

แนวท�านองขึ้นมาใหม่ เป็นการน�าหลักการและ

ส�าเนียงพ้ืนฐานของเพลงไทยมาเป็นโครงสร้างหลกั

ในการประพันธ์ โดยการน�าเพียงวรรคตอนสั้นๆ 

มาเป็นหลกัแล้วเรยีบเรยีง ตกแต่ง ดดัแปลงให้เป็น
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บทประพันธ์ใหม่ แต่ยังคงส�าเนียงและสีสันแบบ

ไทยไว้ และน�าเทคนิคการบรรเลงไวโอลินมา

ประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคการบรรเลงสะล้อล้านนา

ที่ได้จากการศึกษา

 การประพันธ์ บทเพลง Lanna Fiddle’s 

Dance for violin ensemble

 บทเพลง Lanna fiddle’s dance for violin 

ensemble เป็นการประพันธ์เพลงท่ีได้จากการ

ศกึษาบทเพลงของสะล้อล้านนา โดยเป็นเพลงท่ีอยู่

ในอัตราจังหวะ 4/4 มีการใช้บันไดเสียงแบบ  

G Major Scale , G Major Hexatonic scale และ 

G Pentatonic Scale

 โดยบันไดเสียงแบบ G Major Hexatonic 

Scale เป็นบันไดเสียงหลักในบทเพลง มีการใช้  

G Major scale ในช่วงท่อน B และมีการใช้  

G Pentatonic Scale ในท่อน C

 ใช้อตัราความเร็ว ช้าปานกลาง (Andante ) 

ตัวด�า เท่ากับ 80 BPM มีจังหวะที่คงที่ตายตัว 

(Tempo Guisto ) โดยท่อน C มีการเปลี่ยนจังหวะ

เป็นช้ามาก (Largo)

 ในตอนต้นของบทเพลงมีการน�าท�านอง

บางส่วนมาจากบทเพลงสาวไหมที่ได้จากการ

ศกึษา โดยได้ใช้เทคนิค การย้ายคย์ี (Transposition) 

มาใช้ และมีการแต่งท�านองใหม่เข้าไปในช่วง 

ท่อน A
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เรียบเรียงทํานองและการแปรสว่นจงัหวะ โดย

มีแนวคิดของการประยุกต์ใช้ด้านทํานองและ

เทคนิคการบรรเลงท่ีสามารถนํามาประยกุต์ใช้

ซึง่กนัและกนัได้ 

โดยการสร้างสรรค์บทเพลงสําหรับ

การบรรเลงไวโอลินนี ้จะมีการนําเอาทํานอง

ส่วนหนึ่งท่ีได้จากการศึกษามาผสมผสานกับ

การสร้างแนวทํานองขึน้มาใหม่ เป็นการนํา

หลกัการและสําเนียงพืน้ฐานของเพลงไทยมา

เป็นโครงสร้างหลกัในการประพนัธ์ โดยการนํา

เพียงวรรคตอนสัน้ๆมาเป็นหลกัแล้วเรียบเรียง 

ตกแต่ง ดดัแปลงให้เป็นบทประพันธ์ใหม่ แต่

ยังคงสําเนียงและสีสันแบบไทยไว้ และนํา

เทคนิคการบรรเลงไวโอลินมาประยุกต์ใช้

ร่วมกับเทคนิคการบรรเลงสะล้อล้านนาท่ีได้

จากการศกึษา 

การประพัน ธ์  บทเพลง Lanna 

Fiddle’s Dance for violin ensemble 

 

 
 

บทเพลง Lanna fiddle’s dance for 

violin ensemble เป็นการประพันธ์เพลงท่ีได้

จากการศกึษาบทเพลงของสะล้อล้านนา โดย

เป็นเพลงท่ีอยู่ในอัตราจังหวะ 4/4 มีการใช้

บันไดเสียงแบบ G Major Scale , G Major 

Hexatonic scale และ G Pentatonic Scale 

โ ด ย บั น ไ ด เ สี ย ง แ บ บ  G Major 

Hexatonic Scale เป็นบันไดเสียงหลักในบท

เพลง มีการใช้ G Major scale ในช่วงท่อน B 

และมีการใช้ G Pentatonic Scale ในท่อน C 

ใช้อัต ราค วาม เร็ว  ช้ าป าน กล าง 

(Andante ) ตวัดํา เท่ากบั 80 BPM   มีจงัหวะ

ท่ีคงท่ีตายตัว (Tempo Guisto ) โดยท่อน C 

มีการเปล่ียนจงัหวะเป็นช้ามาก (Largo) 
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บทเพลง Lanna fiddle’s dance for 

violin ensemble เป็นการประพันธ์เพลงท่ีได้

จากการศกึษาบทเพลงของสะล้อล้านนา โดย

เป็นเพลงท่ีอยู่ในอัตราจังหวะ 4/4 มีการใช้

บันไดเสียงแบบ G Major Scale , G Major 

Hexatonic scale และ G Pentatonic Scale 

โ ด ย บั น ไ ด เ สี ย ง แ บ บ  G Major 

Hexatonic Scale เป็นบันไดเสียงหลักในบท

เพลง มีการใช้ G Major scale ในช่วงท่อน B 

และมีการใช้ G Pentatonic Scale ในท่อน C 

ใช้อัต ราค วาม เร็ว  ช้ าป าน กล าง 

(Andante ) ตวัดํา เท่ากบั 80 BPM   มีจงัหวะ

ท่ีคงท่ีตายตัว (Tempo Guisto ) โดยท่อน C 

มีการเปล่ียนจงัหวะเป็นช้ามาก (Largo) 
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ในตอนต้นของบทเพลงมีการนํา

ทํานองบางส่วนมาจากบทเพลงสาวไหมท่ีได้

จากการศึกษา โดยได้ใช้เทคนิค การย้ายคีย์ 

(Transposition) มาใช้ และมีการแต่งทํานอง

ใหมเ่ข้าไปในช่วงท่อน A 

 

 
ตัวอย่างทํานองเพลงสาวไหมท่ีได้

จากการศกึษาและนํามาใช้ประพนัธ์ 

ในท่อน B มีการเปล่ียนบันไดเสียง

เป็น G Major scale เน่ืองด้วยมีการเพิ่มโน้ต 

F# เข้ามาทําให้เกิดบนัไดเสียงครบทัง้ 7 เสียง

ขึน้และในท่อน B นีมี้การทํานองบางส่วนของ

ทํานองเพลงพมา่ต๊ะโตง่เตง๋ท่ีได้จากการศกึษา

มาใช้ ดงัตวัอยา่ง 

 

 
 

ตัวอย่างในบทเพลงท่ีปรากฏการใช้

หน่ วยย่อย เอก  (Motif) ของทํ าน องเพ ลง

พมา่ต๊ะโตง่เตง๋ 

แล ะมี ก ารใช้ เท ค นิ ค ก ารซํ า้แน ว

ทํานองเดิม (Repetition) เกิดขึน้โดยใช้การ

ย้ายระดบัโน้ตให้สงูขึน้เป็นคูแ่ปด  

มีการใช้ทํานองพืน้บ้านล้านนาเพลง

ลอ่งแมปิ่งมาใช้ในบทเพลงในห้องท่ี 32 ดงั

ตวัอยา่งท่ีปรากฏ 
 

 
 

มีการใช้การเลียนแบบแนวทํานอง

(Imitation)ขึน้ระหว่างแนวไวโอลิน1 และแนว

ไวโอลนิ 2 ดงัตวัอยา่งห้องท่ี 36-38 
 

 
 

ในท่อน D มีการนําทํานองหลักใน

ตอนต้นกลับมาใช้ใหม่  และเพิ่มท่อนจบ 

(Coda) ก าร ป ร ะ ดั บ ต ก แ ต่ งทํ าน อ ง 

(Ornamentation) ใน บ ท เพ ล ง นี ้มี ก า ร ใ ช้

เทคนิค ซเลอ (Slur) เป็นการสีคนัชกัครัง้เดียว

ต่อการเล่นโน้ตเสียงต่างระดับกันโดยไม่

เปล่ียนทิศทางของคันชัก โดยมีการใช้ซเลอ

แบบ 2 และ 4 โน้ต เช่นเดียวกับคันชักสอง

และคนัชกัส่ีของไทย 

 ตวัอย่างท�านองเพลงสาวไหมท่ีได้จากการ

ศึกษาและน�ามาใช้ประพันธ์
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 ในท่อน B มีการเปลี่ยนบันไดเสียงเป็น G 

Major scale เน่ืองด้วยมีการเพ่ิมโน้ต F# เข้ามา

ท�าให้เกิดบันไดเสียงครบทั้ง 7 เสียงขึ้นและในท่อน 

B นี้มีการท�านองบางส่วนของท�านองเพลงพม่าต๊ะ

โต่งเต๋งที่ได้จากการศึกษามาใช้ ดังตัวอย่าง

 

 

 ตัวอย่างในบทเพลงท่ีปรากฏการใช้หน่วย

ย่อยเอก (Motif) ของท�านองเพลงพม่าต๊ะโต่งเต๋ง

 และมกีารใช้เทคนิคการซ�า้แนวท�านองเดิม 

(Repetition) เกิดขึ้นโดยใช้การย้ายระดับโน้ตให ้

สูงขึ้นเป็นคู่แปด 

 มีการใช ้ท�านองพ้ืนบ้านล้านนาเพลง 

ล่องแม่ปิงมาใช้ในบทเพลงในห้องที ่32 ดงัตัวอย่าง

ที่ปรากฏ

 

 

 มกีารใช้การเลยีนแบบแนวท�านอง(Imitation) 

ขึ้นระหว่างแนวไวโอลิน1 และแนวไวโอลิน 2  

ดังตัวอย่างห้องที่ 36-38

 ในท่อน D มีการน�าท�านองหลักในตอนต้น

กลับมาใช้ใหม่ และเพ่ิมท่อนจบ (Coda) การ

ประดับตกแต่งท�านอง (Ornamentation) ใน

บทเพลงน้ีมีการใช้เทคนิค ซเลอ (Slur) เป็นการ 

สีคันชักครั้งเดียวต่อการเล่นโน้ตเสียงต่างระดับกัน

โดยไม่เปลี่ยนทิศทางของคันชัก โดยมีการใช้ซเลอ

แบบ 2 และ 4 โน้ต เช่นเดียวกับคันชักสองและ

คันชักสี่ของไทย

 มีการใช้เทคนิคการพรมนิ้ว (Trill) เป็นการ

เล่นโน้ต 2 ตัวสลับกันไปมาอย่างรวดเร็ว

 มีการใช้เทคนิคการรูดเสียง(Glissando) 

เป็นการเล่นโน้ตเสียงหน่ึงไปยังอีกเสียงหนึ่งอย่าง

ต่อเน่ืองและรวดเร็ว โดยโน้ตจะมรีะยะห่างระหว่าง

โน้ตค่อนข้างกว้าง

 มีเทคนิคโน้ตรูด (Slide) เป็นเทคนิคการ

เล่ือนนิ้วจากต�าแหน่งหน่ึงไปอีกต�าแหน่งหนึ่ง  

โดยไม่มีการยกนิ้วข้ึนออกจากสาย และใช้ใน

จังหวะค่อนข้างเร็ว โดยโน้ตจะมีระยะห่างระหว่าง

โน้ตแคบ

 มีเทคนิคสะบัดนิ้ว คือการเล่นโน้ตประดับ 

โน้ต 3 ตัวสลับกันอย่างรวดเร็วระหว่างโน้ตหลัก 

ตามด้วยโน้ตที่อยู่เหนือขึ้นไป 1 เสียง และกลับมา

โน้ตหลกัอกีครัง้หน่ึง เรยีกว่า มอร์เดนต์บน (Upper 

mordent)

 มีเทคนิคการดีดสายด้วยมือขวาแทน 

การใช้คันชักสีเรียกว่า เทคนิค Pizzicato (Pizz.) 

โดยท�าการดีดสายไปตลอดจนกว่าจะกลับมาส ี

อีกครั้งเมื่อปรากฏค�าว่า arco สามารถดีดได้ตั้งแต่

สายเดียว ไปจนถึงทั้ง 4 สายพร้อมกันก็ได้ 

 มีการใช้เทคนิคสีสายคู่ เรียกว่า Double 

Stops เป็นการสีสายพร้อมกัน 2 สาย ท�าให้เกิด

เสียงที่ดังกังวานมากขึ้น 
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ในตอนต้นของบทเพลงมีการนํา

ทํานองบางส่วนมาจากบทเพลงสาวไหมท่ีได้

จากการศึกษา โดยได้ใช้เทคนิค การย้ายคีย์ 

(Transposition) มาใช้ และมีการแต่งทํานอง

ใหมเ่ข้าไปในช่วงท่อน A 

 

 
ตัวอย่างทํานองเพลงสาวไหมท่ีได้

จากการศกึษาและนํามาใช้ประพนัธ์ 

ในท่อน B มีการเปล่ียนบันไดเสียง

เป็น G Major scale เน่ืองด้วยมีการเพิ่มโน้ต 

F# เข้ามาทําให้เกิดบนัไดเสียงครบทัง้ 7 เสียง

ขึน้และในท่อน B นีมี้การทํานองบางส่วนของ

ทํานองเพลงพมา่ต๊ะโตง่เตง๋ท่ีได้จากการศกึษา

มาใช้ ดงัตวัอยา่ง 

 

 
 

ตัวอย่างในบทเพลงท่ีปรากฏการใช้

หน่ วยย่อย เอก  (Motif) ของทํ าน องเพ ลง

พมา่ต๊ะโตง่เตง๋ 

แล ะมี ก ารใช้ เท ค นิ ค ก ารซํ า้แน ว

ทํานองเดิม (Repetition) เกิดขึน้โดยใช้การ

ย้ายระดบัโน้ตให้สงูขึน้เป็นคูแ่ปด  

มีการใช้ทํานองพืน้บ้านล้านนาเพลง

ลอ่งแมปิ่งมาใช้ในบทเพลงในห้องท่ี 32 ดงั

ตวัอยา่งท่ีปรากฏ 
 

 
 

มีการใช้การเลียนแบบแนวทํานอง

(Imitation)ขึน้ระหว่างแนวไวโอลิน1 และแนว

ไวโอลนิ 2 ดงัตวัอยา่งห้องท่ี 36-38 
 

 
 

ในท่อน D มีการนําทํานองหลักใน

ตอนต้นกลับมาใช้ใหม่  และเพิ่มท่อนจบ 

(Coda) ก าร ป ร ะ ดั บ ต ก แ ต่ งทํ าน อ ง 

(Ornamentation) ใน บ ท เพ ล ง นี ้มี ก า ร ใ ช้

เทคนิค ซเลอ (Slur) เป็นการสีคนัชกัครัง้เดียว

ต่อการเล่นโน้ตเสียงต่างระดับกันโดยไม่

เปล่ียนทิศทางของคันชัก โดยมีการใช้ซเลอ

แบบ 2 และ 4 โน้ต เช่นเดียวกับคันชักสอง

และคนัชกัส่ีของไทย 
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 ขัน้ตอนต่อมาเมือ่ท�าการประพันธ์แล้วเสรจ็ 

ได้เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา เมื่อพิจารณาแล้ว

จึงด�าเนินการแก้ไข ปรับปรุง(ถ้ามี) จนผลงานผ่าน

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ โดยเกณฑ์การประเมิน 

ผลงานสร้างสรรค์บทเพลงส�าหรับบรรเลงไวโอลิน 

จะประกอบด้วย 10 ด้าน ดังนี้ 

 1.  มกีารน�าหลกัทฤษฎีดนตรแีละหลกัการ

ประพันธ์เพลงร่วมสมัยไทยมาใช้อย่างเหมาะสม

 2.  มีความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี

 3.  มีความน่าสนใจในบทเพลง

 4.  บทประพันธ์แสดงถึงความเชี่ยวชาญ

ทางด้านเทคนิคการบรรเลงไวโอลิน

 5.  บทเพลงมคีวามเหมาะสมในการบรรเลง

ไวโอลิน

 6.  มีความเชื่อมโยงด้านดนตรีท่ีศึกษา 

กับการประพันธ์บทเพลง

 7.  มกีารน�าองค์ความรูด้้านดนตรโีดยรวม

ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในบทประพันธ์

 8. บทเพลงทีป่ระพันธ์แสดงถึงความเหมาะ

สมกับงานสร้างสรรค์ทางมานุษยดุริยางควิทยา 

(Ethnomusicology)

 9. มกีารใช้เทคนคิการบรรเลง ลลีา ส�าเนียง

ทางดนตรีที่แสดงถึงการน�าดนตรีไทยมาประยุกต์

ใช้อย่างเหมาะสม

 10.  บทประพันธ์แสดงถึงศักยภาพด้าน

การบรรเลงไวโอลินในระดับกลาง (Intermediate) 

ถึงระดับสูง (Advance) อย่างเหมาะสม

 ในการน�าเสนอผลงาน ผู้วิจัยได้น�าเสนอ 

ผลงานทั้งด้านเอกสารงานวิจัยเชิงคุณภาพด้าน 

มานุษยดุริยางควิทยา และด้านการแสดงผลงาน

ด้านบทเพลงทีป่ระพันธ์ โดยการน�าเสนอในรปูแบบ

ของการแสดง Violin Ensemble

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปการวิจัยด้านคุณลักษณะทางดนตร ี

ได้ดังนี้

 ด้านบันไดเสียงท่ีใช้ (Scale / Mode)  

ในบทเพลงสะล้อล้านนา มีทั้งการใช้ที่คล้ายกัน

คือบันไดเสียงแบบ 5 เสียง เรียกว่า Pentatonic 

Scaleและบันไดเสียงแบบ 6 เสียง เรียกว่า 

Hexatonic Scale 

 จังหวะและความเรว็ (Rhythm &Tempo) 

คล้ายคลึงกัน เพลงทุกเพลงอยู่ในอัตราจังหวะ 2/4 

มจีงัหวะท่ีคงท่ีตายตวั (Tempo Guisto ) มคีวามเร็ว

ตั้งแต่ช ้า (Larghetto) จนถึง ช ้าปานกลาง 

(Andante)

 รูปลกัษณ์ของท�านอง (Melodic Contour) 

คล้ายคลึงกัน คือมีรูปลักษณ์ของท�านอง 3 รูปแบบ

คือ แบบเชื่อมโยงติดต่อกัน (Conjunctive), แบบ

ไม่เช่ือมโยงต่อกัน(Disjunctive) และแบบแนวท�า

นองข้ึนๆ ลงๆ สลับกันคล้ายฟันปลา (Undulating ) 

 รปูแบบของบทเพลง (Form) คล้ายคลงึ

กัน คือเป็นเพลงสั้นท�านองเดียว (Iterative) 

 สรปุการวเิคราะห์และเทคนิคการบรรเลง

ท่ีใช้ในบทเพลง Lanna Fiddle’s Dance for  

violin ensemble

 มีการใช้บันไดเสียงแบบ G Major Scale , 

G Major Hexatonic scale และ G Pentatonic 

Scaleใช้อัตราความเร็ว ช้าปานกลาง ( Andante ) 

ตัวด�า เท่ากับ 80 BPM มีจังหวะที่คงที่ตายตัว 

(Tempo Guisto )

  การน�าท�านองพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้

 มีการน�าท�านองสั้นๆจากบทเพลงสะล้อ

ล้านนาทีไ่ด้จากการศกึษามาใช้ ได้แก่ เพลงซอป่ันฝ้าย 

พม่าต๊ะโต่งเต๋ง เพลงสาวไหม ล่องแม่ปิง มีเทคนิค
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การพัฒนาแนวท�านอง เช่นมีการใช้เทคนิคการ

เปลี่ยนจังหวะแต่คงโน้ตเดิม (Modifying the 

length of the notes) 

 -  มีการใช้ห้วงล�าดับท�านอง (Melodic 

sequence) 

 -  มีการย้ายช่วงคู่แปด (Octave transfer) 

เป็นการย้ายระดบัเสยีงทีก่�าลงัด�าเนนิอยู่ ขึน้หรอืลง 

1 ช่วงคูแ่ปดเป็นอย่างน้อย ท�าให้ท�านองกระโดดไป

อยู่ช่วงคู่แปดอื่น

 -  ใช้วิธี Modified repetitions วิธีน้ีน�ามา

ใช้ในการแปรท�านองต่างๆ (Variations) ซึง่การแปร

ท�านอง 

 -  มีการใช ้เทคนิคการเลียนแบบแนว

ท�านองระหว่างกัน (Imitation)

 -  มีการใช ้ เทคนิคการขยายค ่า โน ้ต 

(Augmentations) 

 -  มกีารใช้เทคนิคลดค่าโน้ต (Diminutions) 

 เทคนิคไวโอลินที่ใช้ในการประพันธ์

 เทคนิคคันชัก (Bowing Techniques)

 1.  Detaché Bowing (การเล่นหนึ่งโน้ต 

ต่อการลากคันชักหนึ่งครั้ง หรือคันชักหนึ่ง)

 2.  Slur/Legato Bowing (การเล่นโน้ต

ตัง้แต่สองโน้ตขึน้ไปต่อการลากคนัชกัหนึง่ครัง้ หรอื

คันชักสอง คันชักสาม คันชักสี่ของสะล้อ)

 3.  Fast Detaché Bowing with Repeated 

Notes (การเลน่โน้ตระดบัเสียงเดมิซ�้ากนัในจงัหวะ

เร็วและใช้คันชักแบบสลับ หรือการสะบัดคันชัก)

 4.  Tremolo (การรวัคันชกัใช้ปลายคันชกั)

 5.  Staccato, Slur Staccato Bowing 

(การเล่นโน้ตเสียงสั้น 

 6.  Fast Detaché Bowing with Different 

Notes (การเล่นโน้ตระดบัเสยีงต่างกันในจงัหวะเร็ว

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�าแหน่งนิ้วไปยัง

เสียงที่สูงขึ้นหรือต�่าลงก็ได้)

 6.  Glissando (การรูดเสียง โดยมรีะยะข้ัน

คู่เสียงระหว่างโน้ตค่อนข้างกว้าง

อภิปรายผล

 การศกึษาเพลงพ้ืนบ้านสะล้อล้านนาสู่การ

สร้างสรรค์บทเพลง violin ensemble เป็นการวิจัย

เชิงสร้างสรรค์ทางมานุษยดุริยางค-วิทยาท่ีได้น�า

องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดนตรีสะล้อล้านนา 

น�ามาบูรณาการองค์ความรู้ใหม่เกิดเป็นผลงาน 
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บทประพันธ์ร่วมสมัยไทย ท่ีใช้พ้ืนฐานของดนตรี 

พื้นบ้านสะล้อล้านนามาประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์

ของการบรรเลงไวโอลิน ท�าให้เกิดท้ังการอนุรักษ์

และพัฒนาดนตรีพ้ืนบ้านของไทยข้ึน สามารถน�า

องค์ความรูท่ี้ได้ไปใช้เผยแพร่ได้ในระดับสากล และ

ต่อยอดการเรียนรู ้ เ พ่ือเพ่ิมทักษะการบรรเลง

ไวโอลินในระดับสูงต่อไปได้ 

ข้อเสนอแนะ

 ในการท�าการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านมา

นุษยดรุยิางควทิยา ผูวิ้จยัควรค�านงึถึงศักยภาพของ

ตัวผู ้วิจัยเป็นส�าคัญว่ามีความถนัดด้านใด เพ่ือ

สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรไีด้ดทีีส่ดุ และ

สามารถท�าการวิจัยในเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านชนิด

อื่นๆของไทย บทเพลงพ้ืนบ้านในพ้ืนท่ีหรือชุมชน

อื่นๆตามความเหมาะสมเพ่ือสร้างความรู้ความ

เข้าใจที่มากขึ้น 

 ซึง่สามารถน�าเสนอผลงานออกมาได้หลาย

รูป อาทิ การสร้างสรรค์บทเพลงส�าหรับวงดนตรี 

รูปแบบต่างๆ วงเครื่องสาย วงเครื่องเป่า วงเครื่อง

กระทบ วงดุริยางค์ขนาดเล็กขนาดใหญ่ หรือ 

วงดนตรีร่วมสมยัอ่ืนๆ ก็ได้ ท้ังน้ีขึน้อยู่กับการพิจารณา

ตามความเหมาะสมของผู้วิจัยเอง
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะส่ือการเรียนรู ้เพ่ือเสริมทักษะทางด้าน 

ภาษาอังกฤษส�าหรับเด็กปฐมวัย 2) เพ่ือการออกแบบสื่อการเรียนรู้เพ่ือเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

ส�าหรับเด็กปฐมวัย และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือการเรียนรู้เพ่ือเสริมทักษะทางด้านภาษา

อังกฤษส�าหรับเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 1) กลุม่เป้าหมาย

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและผู้ปกครอง จ�านวน 6 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 

แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ประโยชน์ของส่ือการเรียนรู้ท่ีได้รับจากการเล่น อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

(    = 4.70, S.D. = 0.47) / กลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัย จ�านวน 10 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสังเกต

พฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาทางด้านร่างกาย อยู่ในระดับท่ีมากที่สุด (   = 4.57, S.D. = 0.57)  

2) การออกแบบสื่อการเรียนรู้ จ�านวน 3 รูปแบบ น�ามาออกแบบ Sketch design เพื่อน�าไปประเมินหาค่า

ความเหมาะสมของรูปแบบสื่อการเรียนรู ้ กลุ ่มเป้าหมายเป็นผู ้เชี่ยวชาญทางด้านการเรียนการสอน 

ภาษาอังกฤษและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ�านวน 6 คน ผลการวิเคราะห์

พบว่า รปูแบบท่ี 1 ด้านขนาดและสดัส่วน อยู่ในระดบัทีม่ากท่ีสุด (   = 4.55, S.D. = 0.50) มีความเหมาะสม

น�าไปผลติต้นแบบสือ่การเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิทักษะทางด้านภาษาองักฤษ 3) กลุม่เป้าหมายเป็นผูส้อนเดก็ปฐมวัย

และผู้ปกครอง จ�านวน 40 คน ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 30 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 75.00 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ�านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 มีสถานภาพสมรส จ�านวน  
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24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท จ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 

และเป็นผู้ปกครอง จ�านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์สามารถดึงดูด 

ความสนใจให้เด็กมาเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (      = 4.35, S.D. = 0.66)

ค�าส�าคัญ: 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 (      = 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 (   = 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.  

(    = 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 (     = 4.35, S.D. = 0.66)

Keywords: Learning Media, Early Childhood, Design
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บทน�า

 ปัจจุบันเด็กในช่วงปฐมวัยจะมีการพัฒนา

อย่างรวดเร็วทั้งทางสมอง อารมณ์ การใช้ภาษา 

ทักษะทางสังคม การเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในช่วง

ปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานส�าหรับการเรียนรู้ เพ่ือให ้

เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน และเป็นช่วงวัยท่ีมีการ

พัฒนาการด้านสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่าง

รวดเร็ว สื่อการเรียนรู้จึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยได้เป็น

อย่างดี ทั้งนี้การพัฒนาการของเด็กเกิดขึ้นโดยการ

เรยีนรูจ้ากคนภายในครอบครวั จากสิง่ทีอ่ยูร่อบตวั

ของเด็ก และจากสังคม การใช้สือ่เป็นตัวช่วยในการ

พัฒนาการทางด้านทักษะ การเรียนรู ้ของเด็ก

ปฐมวัยแล้วการดูแลการเอาใจใส่มีความสุขท�าให้

มีสุขภาพท่ีดีท้ังร่างกายและจิตใจจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

และส�าคัญส�าหรับความเป็นอยู่ในสังคมที่มีความ

สุขในอนาคตของชาติ (ผกา สัตยธรรม, 2540 : 5) 

 สือ่การเรยีนรูจ้งึเข้ามามบีทบาทส�าคญัต่อ

การพัฒนาคณุภาพชวิีตของเดก็ในช่วงปฐมวยัจะมี

ลักษณะพัฒนาการทางภาษาท่ีค่อนข้างจะรวดเร็ว 

สามารถเรยีนรูภ้าษาได้ดกีว่าช่วงวัยอืน่ ๆ  ซึง่บคุคล

ในครอบครัวและครูจะมีบทบาทส�าคัญที่จะน�าสื่อ

การเรยีนรูด้้านภาษาเข้ามาช่วยในการพัฒนาความ

สามารถของเด็ก ซึ่งรูปแบบของ การตอบสนอง

ความต้องการในการเรียนรู ้ภาษาของเด็กวัยน้ี  

โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรปูแบบทีไ่ม่เป็นทางการหรอื

ไม่ใช่การสอนภาษาโดยตรง แต่จะมีลักษณะ

เป็นการเข้ามีส่วนร่วมของครอบครัว (parental 

involvement) ในลักษณะการท�ากิจกรรมต่าง ๆ  

ร่วมกับเด็กท่ีบ้าน (at-home involvement) เช่น  

เด็กอ่านหนังสือไปพร้อม ๆ กับผู้ปกครอง การสอน

ให้เด็กร้องเพลงหรือท�าท่าทางประกอบจังหวะ 

ต่าง ๆ การวาดเขียน การเล่นหรือการอ่านบัตร 

ค�าหรืออุปกรณ์ ท่ีแสดงตัวอักษรหรือตัวเลข  

การพาเด็กไปเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เพื่อให้ได้

พบปะกับเด็กในวัยเดียวกันหรือบุคคลกลุ่มอื่น ๆ 

โดยเฉพาะกลุม่ทีม่คีวามสามารถในการใช้ภาษาใน

การสื่อสารอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าเป็นต้น (Bonci, 

2008 อ้างถึงใน Cole, 2011 : 5)

 ในปี พ.ศ.2558 เป็นจดุเริม่ต้นทีป่ระเทศไทย

ก้าวสู ่การเป็นประชาคมอาเซียน ทุกคนในชาติ  

ทุกระดับการศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

ทัง้ด้านประวัตศิาสตร์ วิถีชวิีต เศรษฐกิจ สงัคมและ

วัฒนธรรมของประเทศ การศึกษาปฐมวัย เป็นการ

ศึกษาระดับแรกที่จะช่วยในการเตรียมเด็กให้มี

ความรูค้วามเข้าใจด้านภาษาองักฤษ ซึง่การจดัการ

ศึกษาเพ่ือสร้างพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกับอาเซียนให้

แก่เด็กปฐมวัยและสามารถบูรณาการความรู้ใหม่

เข ้าไปในกิจกรรมการเรียนรู ้อย ่างเหมาะสม  

เตรียมพร้อมท่ีจะพัฒนาความรู้ เรียนรู้ภาษาและ

วัฒนธรรมตลอดจนเร่ืองราวของประเทศเพ่ือนบ้าน

(จีระพันธุ์ พูลพัฒน์. 2558 : ออนไลน์)

 การปลูกฝังความรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยอย่าง

ต่อเน่ืองส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะ การเรียนรู ้

ด้านภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมที่เด็กได้รับความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน สื่อการเรียนรู้ยังสามารถ 

ช่วยกระตุน้พัฒนาการต่าง ๆ  ของเดก็เพ่ือเสรมิสร้าง

ประสบการณ์ตรงให้กับเด็กได้เป็นอย่างด ีนอกจากนี้

ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาการทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ท�าให้เด็กสามารถ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 ผู้วจัิยจงึเหน็ความส�าคญัในการศกึษาและ

ออกแบบสื่อการเรียนรู ้เพ่ือเสริมทักษะทางด้าน

ภาษาอังกฤษส�าหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือเป็นส่ือการ
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เรียนรู ้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น และเป็น 

การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กด้านความรู้พ้ืนฐาน

ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งน้ีเด็กยังได้รู ้จักการจดจ�า  

การสังเกต การแยกแยะอักษรภาษาอังกฤษเบื้อง

ต้นได้และยังมีการสอดแทรกความรู้ทักษะด้าน

ภาษาองักฤษ เข้าไปในสือ่การเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสร้าง

พัฒนาการเดก็อีกด้วย ท�าให้เดก็มพัีฒนาการอย่าง

รวดเร็วทางด้านการรับรู้ทางด้านภาษา ร่างกาย  

สติป ัญญา สังคม และอารมณ์ นอกจากน้ี 

ยังสามารถประยุกต์ เข้ากับการเสริมสร้างพัฒนา 

การด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  เ พ่ือศึกษาลักษณะสื่อการเรียนรู  ้

เพ่ือเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษส�าหรับ 

เด็กปฐมวัย

 2. เพ่ือการออกแบบสื่อการเรียนรู ้เพ่ือ 

เสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษส�าหรับเด็ก

ปฐมวัย

 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ 

การเรียนรู้เพ่ือเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

ส�าหรับเด็กปฐมวัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 1. กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1. 

เพ่ือศึกษาลักษณะสื่อการเรียนรู้ เพ่ือเสริมทักษะ

ทางด้านภาษาอังกฤษส�าหรับเด็กปฐมวัย

  ผู ้ วิจัยได้ศึกษาคุณลักษณะตามวัย  

ช่วงอายุ ความสามารถ และพัฒนาการตามธรรมชาติ 

ท�าให้เด็กรู้จักช่วยปัญหาที่เกิดขึ้น และท�าให้เด็ก

ค้นหาประสบการณ์เรียนรู ้ โดยสามารถแบ่งได้  

4 ด้าน ดังนี้ (ปัน ปัน. 2547 อ้างถึงใน วัลชูรีย์  

นาคสนิท.2557 : 29) 1.พัฒนาการทางด้านร่างกาย 

การเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย 

ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และพัฒนากล้ามเนือ้ 

รวมท้ังการประสานงานของอวัยวะต่าง ๆ ท�างาน

ประสานกันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เช่น การท�างาน

ประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อมือกับกล้ามเน้ือตา 

2.พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ การเล่น

ช่วยให้เดก็มพัีฒนาการ ทางด้านอารมณ์และจติใจ

แจ่มใส มคีวามสขุ มองโลกในแง่ด ีและเป็นมติรกับ

ผู้อื่น มีความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี้ ยังช่วย

ระบายอารมณ์โกรธ วิตกกังวลหรอืความขบัข้องใจ 

การเล่นมีคุณค่าอย่างมากในแง่การบ�าบัด เพราะ

ช่วยให้เดก็สามารถลดความไม่พึงพอใจอนัเกิดจาก

ประสบการณ์ได้ 3.พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 

การเล่นให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและ

เข้าใจส่ิงแวดล้อมรอบตัว การเล่นท�าให้เกิดความ

คิดสร้างสรรค์ การเล่นเป็นส่วนหนึ่งของการคิด  

การหาเหตุผล และการแก้ปัญหา การเล่นจะช่วย

ให้เด็กได้มีโอกาสตอบสนองความกระตือรือร้น 

ความกระหายใคร่รู้ของตนเอง ซึง่จะน�าเดก็ไปสูก่าร

เรยีนรูต่้อไป 4. พฒันาการด้านสังคม การเล่นท�าให้

เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นช่วยให้มีโอกาส

ฝึกวิธีการเข้าสังคมเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รู้จักการ 

ให้และการรับ รู้จักการเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ การอดทน 

และเสียสละ นอกจากน้ัน การเล่นกับผู้อื่นยังสอน

การเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี อันเป็นการเตรียมให้ 

เดก็ปรบัตวัในสงัคมได้ดเีมือ่เตบิโตเป็นผูใ้หญ่

 2.  กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 

เพื่อการออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะทาง

ด้านภาษาอังกฤษส�าหรับเด็กปฐมวัย

  ผู้วิจัยได้น�าแนวทางการศกึษากระบวนการ

ใช้มโนทัศน์เพื่อการคิดอย่างสร้างสรรค์ ตามกรอบ
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แนวความคิดของ (ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา. 2557 : 

145) ซึ่งกล่าวถึง การคิดแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วย

จินตนาการที่มีขอบเขตแบ่งออกเป็น 7 ข้ันตอน  

น�ามาใช้ในการศึกษา ดังนี้ 1. ประสบปัญหาที่พบ

และมีแนวทางที่ต้องการจะแก้ไขหรือตอบสนอง  

2. ประมวลและสร้างมโนทัศน์ระยะแรกเริ่มทาง 

การคิดอย่างสร้างสรรค์(ระดับท่ี1) 3. ก�าหนดองค์

ประกอบของข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม (แผนผังของ

ความคิด) 4. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลตามองค์

ประกอบท่ีก�าหนด 5. ประมวลและสร้างมโนทัศน์

ระยะที่สอง คิดอย่างเป็นกระบวนการ (ระดับที่ 2) 

6. เชื่องโยงนามธรรม ไปสู่รูปธรรม 7. ประเมินผล

การคิดเชิงมโนทัศน์

 3.  กรอบแนวคิด ตามวตัถปุระสงค์ ข้อที ่3 

เพ่ือประเมนิความพึงพอใจท่ีมต่ีอสือ่การเรยีนรูเ้พ่ือ

เสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษส�าหรับเด็ก

ปฐมวัย

  ผู ้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู ้

และความสนใจของเด็กท่ีมีต่อสื่อเพ่ือน�ามาใช้ใน

การประเมินของเล่นไม้ ชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ

สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ 

(2548 : 82) กล่าวถึงการประเมินการใช้สื่อว่า ควร

พิจารณาจาก 3 ประการ ได้แก่ ผู้สอน เด็ก และสื่อ 

เพ่ือจะได้ทราบว่าสื่อน้ันช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้มาก

น้อยเพียงใด จะได้น�ามาปรับปรุงการให้ดีย่ิงขึ้น  

โดยใช้วิธีการสังเกต ดังนี้ 1.ของเล่นช่วยให้เด็กเกิด

การเรียนรู้ 2. เด็กชอบของเล่น 3. ของเล่นช่วยให้

เด็กสนใจ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. การสุ ่มแบบบังเอิญ (Accidental 

sampling) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษและผู ้ปกครอง จ�านวน 6 คน /  

เด็กปฐมวัย จ�านวน 10 คน

 2. การสุ ่มแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ�านวน 6 คน

 3. การสุ ่มแบบบังเอิญ (Accidental 

sampling) จากผู้สอนเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง 

จ�านวน 40 คน 

 เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังนีคื้อแบบสอบถาม

และแบบสังเกต โดยอาศัยทฤษฏี แนวคิด ศึกษา

ข้อมลูจากเอกสาร Website และงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้อง 

การลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือประเมินด้าน

พฤตกิรรม รูปแบบของการฝึกทกัษะทางด้านต่าง ๆ  

ของเด็กปฐมวัย ส�าหรับเป็นแนวทางการศึกษา 

การออกแบบสื่อการเรียนรู้การประเมินตามแบบ

มาตรฐาน ค่าระดับ (Rating Scale) โดยใช้สถิติ 

ได้แก่ ค ่าร ้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี

(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

ผลการวิจัย

 1. ผลการศึกษาลักษณะสื่อการเรียนรู้เพื่อ

เสริมทักษะทางด ้ านภาษาอั งกฤษส� าหรับ 

เด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และผู้ปกครอง 

โรงเ รียนวัดนางคุ ่ม  อ�า เภอท ่า เ รือ  จั งหวัด

พระนครศรอียุธยา จ�านวน 6 คน พบว่า โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก (      = 4.49, S.D = 0.60) เมือ่พิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมากทีส่ดุ ได้แก่ ประโยชน์ของสือ่การเรียนรู้ที่

ไดร้ับจากการเล่น (     = 4.70, S.D. = 0.47)/กลุม่เป้า
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ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดนางคุ่ม อําเภอท่าเรือ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน  6 คน 

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.49, 

S.D = 0.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

ความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

ได้แก่ ประโยชน์ของส่ือการเรียนรู้ท่ีได้รับจาก

การเลน่ (  = 4.70, S.D. = 0.47)/กลุ่มเป้าหมาย

เป็นเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัด นางคุ่ม อําเภอ

ท่าเรือ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา จํานวน 10 

คน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 

(  = 4.35, S.D = 0.61) เม่ือพิจารณ าเป็น

รายข้อพบว่าความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ พัฒนาการทางด้าน

ร่างกาย คา่เฉล่ีย (  = 4.57, S.D.= 0.57)  

2. ผลการออกแบบส่ือการเรียนรู้เพ่ือ

เสริมทกัษะทางด้านภาษาองักฤษสําหรับ เด็ก

ปฐมวัย ผู้ วิจัยได้การศึกษากระบวนการใช้

มโนทัศน์เพ่ือการคิดอย่างสร้างสรรค์ นํามา

สร้างกระบวนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

จากแรงบันดาลใจทางการออกแบบร่วมกับ

ประเด็นการแก้ไขปัญหาการวิจัย โดยนํา

ทฤษฎีวิศวกรรมย้อนรอยในหลกัการกระจาย

หน้าท่ีเชิงคุณภาพ (ทรงวุฒิ  เอกวุฒิวงศา. 

2557 : 17) นํามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ 

หารูปแบบในการออกแบบส่ือการเรียนรู้เพ่ือ

เสริมทกัษะทางด้านภาษาองักฤษสําหรับเด็ก

ปฐมวยั โดยการสร้างแบบร่าง (Idea Sketch) 

จํานวน 3 ระยะ ดงันี ้

 

 
 

ภาพที่ 1  แสดงแบบร่าง จํานวน 10 แบบ ระยะท่ี 1 

 

ผลการออกแบบระยะท่ี 1 จํานวน 10 

แบบ ในการเลือกรูปแบบส่ือการเรียนรู้เพ่ือ

เสริมทกัษะทางด้านภาษาองักฤษสําหรับเด็ก

ปฐมวัย โดยใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์

ตามตารางเมตริกสมัพนัธ์ โดยเลือกรูปแบบท่ี

มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ พบวา่ รูปแบบท่ีได้
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หมายเป็นเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัด นางคุ่ม อ�าเภอ

ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�านวน 10 คน 

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ (     = 4.35, 

S.D = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความ

คิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 

พัฒนาการทางด้านร่างกาย ค่าเฉลี่ย (   = 4.57, 

S.D.= 0.57) 

 2. ผลการออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริม

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษส�าหรับ เด็กปฐมวัย  

ผูว้จิยัได้การศึกษากระบวนการใช้มโนทัศน์เพ่ือการ

คดิอย่างสร้างสรรค์ น�ามาสร้างกระบวนการพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจทางการ

ออกแบบร่วมกับประเด็นการแก้ไขปัญหาการวิจัย 

โดยน�าทฤษฎีวิศวกรรมย ้อนรอยในหลักการ 

กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา. 

2557 : 17) น�ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์  

หารูปแบบในการออกแบบส่ือการเรียนรู้เพ่ือเสริม

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษส�าหรับเด็กปฐมวัย 

โดยการสร้างแบบร่าง (Idea Sketch) จ�านวน  

3 ระยะ ดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงแบบร่าง จ�านวน 10 แบบ ระยะที่ 1

 ผลการออกแบบระยะ ท่ี  1  จ� านวน  

10 แบบ ในการเลือกรูปแบบสื่อการเรียนรู  ้

เพ่ือเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษส�าหรับ 

เด็กปฐมวัย โดยใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห ์

ตามตารางเมตริกสัมพันธ์ โดยเลือกรูปแบบที่มี

ความเหมาะสมมากที่สุด พบว่า รูปแบบที่ได้ 

อันดับท่ี 1 ได้แก่ รูปแบบที่  7 (23 คะแนน)  

อันดับที่  2 รูปแบบท่ี 10 (22 คะแนน) และ  

อันดับที่ 3 ได้แก่ รูปแบบที่ 9 (21 คะแนน)

x

x
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ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดนางคุ่ม อําเภอท่าเรือ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน  6 คน 

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.49, 

S.D = 0.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

ความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

ได้แก่ ประโยชน์ของส่ือการเรียนรู้ท่ีได้รับจาก

การเลน่ (  = 4.70, S.D. = 0.47)/กลุ่มเป้าหมาย

เป็นเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัด นางคุ่ม อําเภอ

ท่าเรือ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา จํานวน 10 

คน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 

(  = 4.35, S.D = 0.61) เม่ือพิจารณ าเป็น

รายข้อพบว่าความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ พัฒนาการทางด้าน

ร่างกาย คา่เฉล่ีย (  = 4.57, S.D.= 0.57)  

2. ผลการออกแบบส่ือการเรียนรู้เพ่ือ

เสริมทกัษะทางด้านภาษาองักฤษสําหรับ เด็ก

ปฐมวัย ผู้ วิจัยได้การศึกษากระบวนการใช้

มโนทัศน์เพ่ือการคิดอย่างสร้างสรรค์ นํามา

สร้างกระบวนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

จากแรงบันดาลใจทางการออกแบบร่วมกับ

ประเด็นการแก้ไขปัญหาการวิจัย โดยนํา

ทฤษฎีวิศวกรรมย้อนรอยในหลกัการกระจาย

หน้าท่ีเชิงคุณภาพ (ทรงวุฒิ  เอกวุฒิวงศา. 

2557 : 17) นํามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ 

หารูปแบบในการออกแบบส่ือการเรียนรู้เพ่ือ

เสริมทกัษะทางด้านภาษาองักฤษสําหรับเด็ก

ปฐมวยั โดยการสร้างแบบร่าง (Idea Sketch) 

จํานวน 3 ระยะ ดงันี ้

 

 
 

ภาพที่ 1  แสดงแบบร่าง จํานวน 10 แบบ ระยะท่ี 1 

 

ผลการออกแบบระยะท่ี 1 จํานวน 10 

แบบ ในการเลือกรูปแบบส่ือการเรียนรู้เพ่ือ

เสริมทกัษะทางด้านภาษาองักฤษสําหรับเด็ก

ปฐมวัย โดยใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์

ตามตารางเมตริกสมัพนัธ์ โดยเลือกรูปแบบท่ี

มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ พบวา่ รูปแบบท่ีได้
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อันดับท่ี 1 ได้แก่ รูปแบบท่ี 7 (23 คะแนน) 

อนัดบัท่ี 2 รูปแบบท่ี 10 (22 คะแนน) และ อนั

ดนัท่ี 3 ได้แก่ รูปแบบท่ี 9 (21 คะแนน) 

 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงแบบร่าง จํานวน 10 แบบ ระยะท่ี 2 

 

 ผลการออกแบบระยะท่ี 2 จํานวน 10 

แบบ ในการเลือกรูปแบบส่ือการเรียนรู้เพ่ือ

เสริมทกัษะทางด้านภาษาองักฤษสําหรับเด็ก

ปฐมวัย โดยใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์

ตามตารางเมตริกสมัพนัธ์ โดยเลือกรูปแบบท่ี

มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ พบวา่ รูปแบบท่ีได้

อันดับท่ี 1 ได้แก่ รูปแบบท่ี 1 (25 คะแนน) 

อันดับท่ี 2 ได้แก่ รูปแบบท่ี 5 (24 คะแนน) 

แ ล ะ  อัน ดัน ท่ี  3 ได้ แ ก่  รูป แ บ บ ท่ี  2 (23 

คะแนน) 
 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงแบบร่าง จํานวน 10 แบบ ระยะท่ี 3 
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อันดับท่ี 1 ได้แก่ รูปแบบท่ี 7 (23 คะแนน) 

อนัดบัท่ี 2 รูปแบบท่ี 10 (22 คะแนน) และ อนั

ดนัท่ี 3 ได้แก่ รูปแบบท่ี 9 (21 คะแนน) 

 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงแบบร่าง จํานวน 10 แบบ ระยะท่ี 2 

 

 ผลการออกแบบระยะท่ี 2 จํานวน 10 

แบบ ในการเลือกรูปแบบส่ือการเรียนรู้เพ่ือ

เสริมทกัษะทางด้านภาษาองักฤษสําหรับเด็ก

ปฐมวัย โดยใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์

ตามตารางเมตริกสมัพนัธ์ โดยเลือกรูปแบบท่ี

มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ พบวา่ รูปแบบท่ีได้

อันดับท่ี 1 ได้แก่ รูปแบบท่ี 1 (25 คะแนน) 

อันดับท่ี 2 ได้แก่ รูปแบบท่ี 5 (24 คะแนน) 

แ ล ะ  อัน ดัน ท่ี  3 ได้ แ ก่  รูป แ บ บ ท่ี  2 (23 

คะแนน) 
 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงแบบร่าง จํานวน 10 แบบ ระยะท่ี 3 

 

 ผลการออกแบบระยะ ท่ี  2  จ� านวน  

10 แบบ ในการเลือกรูปแบบสื่อการเรียนรู  ้

เพ่ือเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษส�าหรับ 

เด็กปฐมวัย โดยใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห ์

ตามตารางเมตริกสัมพันธ์ โดยเลือกรูปแบบที่มี

ความเหมาะสมมากที่สุด พบว่า รูปแบบที่ได้ 

อันดับท่ี 1 ได้แก่ รูปแบบที่  1 (25 คะแนน)  

อันดับที่ 2 ได้แก่ รูปแบบที่ 5 (24 คะแนน) และ อัน

ดันที่ 3 ได้แก่ รูปแบบที่ 2 (23 คะแนน)

ภาพที่ 3 แสดงแบบร่าง จ�านวน 10 แบบ ระยะที่ 3
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อันดับท่ี 1 ได้แก่ รูปแบบท่ี 7 (23 คะแนน) 

อนัดบัท่ี 2 รูปแบบท่ี 10 (22 คะแนน) และ อนั

ดนัท่ี 3 ได้แก่ รูปแบบท่ี 9 (21 คะแนน) 

 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงแบบร่าง จํานวน 10 แบบ ระยะท่ี 2 

 

 ผลการออกแบบระยะท่ี 2 จํานวน 10 

แบบ ในการเลือกรูปแบบส่ือการเรียนรู้เพ่ือ

เสริมทกัษะทางด้านภาษาองักฤษสําหรับเด็ก

ปฐมวัย โดยใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์

ตามตารางเมตริกสมัพนัธ์ โดยเลือกรูปแบบท่ี

มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ พบวา่ รูปแบบท่ีได้

อันดับท่ี 1 ได้แก่ รูปแบบท่ี 1 (25 คะแนน) 

อันดับท่ี 2 ได้แก่ รูปแบบท่ี 5 (24 คะแนน) 

แ ล ะ  อัน ดัน ท่ี  3 ได้ แ ก่  รูป แ บ บ ท่ี  2 (23 

คะแนน) 
 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงแบบร่าง จํานวน 10 แบบ ระยะท่ี 3 
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อันดับท่ี 1 ได้แก่ รูปแบบท่ี 7 (23 คะแนน) 

อนัดบัท่ี 2 รูปแบบท่ี 10 (22 คะแนน) และ อนั

ดนัท่ี 3 ได้แก่ รูปแบบท่ี 9 (21 คะแนน) 

 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงแบบร่าง จํานวน 10 แบบ ระยะท่ี 2 

 

 ผลการออกแบบระยะท่ี 2 จํานวน 10 

แบบ ในการเลือกรูปแบบส่ือการเรียนรู้เพ่ือ

เสริมทกัษะทางด้านภาษาองักฤษสําหรับเด็ก

ปฐมวัย โดยใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์

ตามตารางเมตริกสมัพนัธ์ โดยเลือกรูปแบบท่ี

มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ พบวา่ รูปแบบท่ีได้

อันดับท่ี 1 ได้แก่ รูปแบบท่ี 1 (25 คะแนน) 

อันดับท่ี 2 ได้แก่ รูปแบบท่ี 5 (24 คะแนน) 

แ ล ะ  อัน ดัน ท่ี  3 ได้ แ ก่  รูป แ บ บ ท่ี  2 (23 

คะแนน) 
 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงแบบร่าง จํานวน 10 แบบ ระยะท่ี 3 

 ผลการออกแบบระยะ ท่ี  3  จ� านวน  

10 แบบ ในการเลือกรูปแบบสื่อการเรียนรู  ้

เพ่ือเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษส�าหรับ 

เด็กปฐมวัย โดยใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห ์

ตามตารางเมตริกสัมพันธ์ โดยเลือกรูปแบบ 

ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด พบว่า รูปแบบที่ได้

อันดับท่ี 1 ได้แก่ รูปแบบที่  8 (27 คะแนน)  

อันดับที่ 2 ได้แก่ รูปแบบที่ 5 (26 คะแนน) และ

อันดับที่ 3 ได้แก่ รูปแบบที่ 10 (25 คะแนน)

 สรุปผลผลการออกแบบสื่อการเรียนรู  ้

เ พ่ื อ เสริม ทักษะด ้ านภาษาอั งกฤษส� าหรับ 

เด็กปฐมวัย ด้วยทฤษฎีวิศวกรรมย้อนรอยใน 

หลักการกระจายหน้าที่ เชิงคุณภาพ (ทรงวุฒิ  

เอกวฒุวิงศา. 2557 : 17) น�ามาออกแบบ Sketch 

design ในระยะที่ 3 ท่ีมีความเหมาะสม จ�านวน  

3 รูปแบบ ได้แก่ รูปที่ 1 คือ รูปแบบ 8 รูปที่ 2 คือ 

รูปแบบ 5 และรูปที่ 3 คือ รูปแบบ 10

ภาพที่ 4 แสดงแบบ Sketch design รูปที่ 1  

(รูปแบบที่ 8)
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 ผลการออกแบบระยะท่ี 3 จํานวน 10 

แบบ ในการเลือกรูปแบบส่ือการเรียนรู้เพ่ือ

เสริมทกัษะทางด้านภาษาองักฤษสําหรับเด็ก

ปฐมวยั โดยใช้หลกัเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตาม

ตารางเมตริกสัมพันธ์ โดยเลือกรูปแบบท่ีมี

ความเหมาะสมมากท่ีสุด พบว่า รูปแบบท่ีได้

อันดับท่ี 1 ได้แก่ รูปแบบท่ี 8 (27 คะแนน) 

อันดับท่ี 2 ได้แก่ รูปแบบท่ี 5 (26 คะแนน) 

และอนัดนัท่ี 3 ได้แก่ รูปแบบท่ี 10 (25 คะแนน) 

 สรุปผลผลการออกแบบส่ือการเรียนรู้

เพ่ือเสริมทกัษะด้านภาษาองักฤษสําหรับเด็ก

ปฐมวัย ด้วยทฤษฎีวิศวกรรมย้อนรอยใน

หลกัการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ (ทรงวุฒิ 

เอกวุฒิ วงศา. 2557 : 17) นํามาออกแบบ 

Sketch design ใ น ร ะ ย ะ ท่ี  3 ท่ี มี ค ว า ม

เหมาะสม จํานวน 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปท่ี 1 คือ 

รูปแบบ 8 รูปท่ี 2 คือ รูปแบบ 5 และรูปท่ี 3 

คือ รูปแบบ 10 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงแบบ Sketch design รูปท่ี 1 

(รูปแบบท่ี 8) 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงแบบ Sketch design รูปท่ี 2 

(รูปแบบท่ี 5) 

 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงแบบ Sketch design รูปท่ี 3 

(รูปแบบท่ี 5) 

 

 ผลการศึกษาการออกแบบส่ือการ

เรียนรู้เพ่ือเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

สําหรับเด็กปฐมวยั โดยสอบถามผู้ เช่ียวชาญ

ทางด้านการเรียนการสอนภาษาองักฤษ และ

ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ ท า ง ด้ า น ก า ร อ อ ก แ บ บ

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม จํานวน 6 คน ดงันี ้
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 ผลการออกแบบระยะท่ี 3 จํานวน 10 

แบบ ในการเลือกรูปแบบส่ือการเรียนรู้เพ่ือ

เสริมทกัษะทางด้านภาษาองักฤษสําหรับเด็ก

ปฐมวยั โดยใช้หลกัเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตาม

ตารางเมตริกสัมพันธ์ โดยเลือกรูปแบบท่ีมี

ความเหมาะสมมากท่ีสุด พบว่า รูปแบบท่ีได้

อันดับท่ี 1 ได้แก่ รูปแบบท่ี 8 (27 คะแนน) 

อันดับท่ี 2 ได้แก่ รูปแบบท่ี 5 (26 คะแนน) 

และอนัดนัท่ี 3 ได้แก่ รูปแบบท่ี 10 (25 คะแนน) 

 สรุปผลผลการออกแบบส่ือการเรียนรู้

เพ่ือเสริมทกัษะด้านภาษาองักฤษสําหรับเด็ก

ปฐมวัย ด้วยทฤษฎีวิศวกรรมย้อนรอยใน

หลกัการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ (ทรงวุฒิ 

เอกวุฒิ วงศา. 2557 : 17) นํามาออกแบบ 

Sketch design ใ น ร ะ ย ะ ท่ี  3 ท่ี มี ค ว า ม

เหมาะสม จํานวน 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปท่ี 1 คือ 

รูปแบบ 8 รูปท่ี 2 คือ รูปแบบ 5 และรูปท่ี 3 

คือ รูปแบบ 10 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงแบบ Sketch design รูปท่ี 1 

(รูปแบบท่ี 8) 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงแบบ Sketch design รูปท่ี 2 

(รูปแบบท่ี 5) 

 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงแบบ Sketch design รูปท่ี 3 

(รูปแบบท่ี 5) 
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เรียนรู้เพ่ือเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

สําหรับเด็กปฐมวยั โดยสอบถามผู้ เช่ียวชาญ

ทางด้านการเรียนการสอนภาษาองักฤษ และ

ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ ท า ง ด้ า น ก า ร อ อ ก แ บ บ

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม จํานวน 6 คน ดงันี ้

 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
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ภาพที่ 7 แสดงแบบสื่อการเรียนรู้ รูปแบบที่ 1

 พบว่า รปูแบบที ่1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(     = 4.43, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่าความคดิเหน็ท่ีมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดับมากท่ีสดุ 

ได ้แก ่  ด ้ านความปลอดภัย  (   =  4 .50 ,  

S.D. = 0.51) 

ภาพที่ 8 แสดงแบบสื่อการเรียนรู้ รูปแบบที่ 2

 

 พบว่า รปูแบบที ่2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(    = 4.40, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่าความคดิเหน็ท่ีมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดับมากท่ีสดุ 

ได ้แก ่  ด ้ านความปลอดภัย  (   =  4 .50 ,  

S.D. = 0.49) 

ภาพที่ 9 แสดงแบบสื่อการเรียนรู้ รูปแบบที่ 3
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ภาพที่ 7 แสดงแบบส่ือการเรียนรู้ รูปแบบท่ี 1 

 

 พบว่า รูปแบบท่ี  1 โดยรวมอยู่ ใน

ระ ดับ ม า ก  (  = 4.43, S.D. = 0.49) เ ม่ื อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความคิดเห็นท่ีมี

ค่าเฉล่ียอยู่ ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้าน

ความปลอดภยั (  = 4.50, S.D. = 0.51)  

 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงแบบส่ือการเรียนรู้ รูปแบบท่ี 2 

  

 พบว่า  รูปแบบท่ี  2 โดยรวมอยู่ ใน

ระ ดับ ม า ก  (  = 4.40, S.D. = 0.49) เ ม่ื อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความคิดเห็นท่ีมี
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ภาพที่ 9 แสดงแบบส่ือการเรียนรู้ รูปแบบท่ี 3 

 พบว่า  รูปแบบท่ี  3 โดยรวมอยู่ ใน

ระ ดับ ม า ก  (  = 4.25, S.D. = 0.43) เ ม่ื อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความคิดเห็นท่ีมี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความ

ปลอดภยั (  = 4.33, S.D. = 0.49)  

 ผลการศึกษาการออกแบบส่ือการ

เรียนรู้เพ่ือเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

สําหรับเด็กปฐมวัย โดยมีรูปแบบผลิตภัณฑ์

ทัง้หมด 3 รูปแบบ จะพบว่า รูปแบบท่ี 1 มี

ความเหมาะสมมาก (  = 4.55, S.D. = 0.50) 

รูปแบบท่ี 2 มีความเหมาะสมมาก ( = 4.42, 

S.D. = 0.49) แ ล ะ รู ป แ บ บ ท่ี  3 มี ค ว า ม

เห ม า ะ ส ม ม า ก  (  = 4.25, S.D. = 0.43) 

ผู้ วิจัยจึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์แบบ

ประเมินได้ว่าอนัดบัท่ี 1 ได้แก่ รูปแบบท่ี 1 มี

ความเหมาะสมจะนําไปผลิตต้นแบบส่ือการ

เรียนรู้เพ่ือเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

สําหรับเดก็ปฐมวยั 

 

 
 

ภาพที่ 10 รูปแบบส่ือการเรียนรู้เพ่ือเสริม

ทกัษะทางด้านภาษาองักฤษสําหรับ 

เดก็ปฐมวยั 
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พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความคิดเห็นท่ีมี

ค่าเฉล่ียอยู่ ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้าน

ความปลอดภยั (  = 4.50, S.D. = 0.49)  

 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงแบบส่ือการเรียนรู้ รูปแบบท่ี 3 

 พบว่า  รูปแบบท่ี  3 โดยรวมอยู่ ใน

ระ ดับ ม า ก  (  = 4.25, S.D. = 0.43) เ ม่ื อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความคิดเห็นท่ีมี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความ

ปลอดภยั (  = 4.33, S.D. = 0.49)  

 ผลการศึกษาการออกแบบส่ือการ

เรียนรู้เพ่ือเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

สําหรับเด็กปฐมวัย โดยมีรูปแบบผลิตภัณฑ์

ทัง้หมด 3 รูปแบบ จะพบว่า รูปแบบท่ี 1 มี

ความเหมาะสมมาก (  = 4.55, S.D. = 0.50) 

รูปแบบท่ี 2 มีความเหมาะสมมาก ( = 4.42, 

S.D. = 0.49) แ ล ะ รู ป แ บ บ ท่ี  3 มี ค ว า ม

เห ม า ะ ส ม ม า ก  (  = 4.25, S.D. = 0.43) 

ผู้ วิจัยจึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์แบบ

ประเมินได้ว่าอนัดบัท่ี 1 ได้แก่ รูปแบบท่ี 1 มี

ความเหมาะสมจะนําไปผลิตต้นแบบส่ือการ

เรียนรู้เพ่ือเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

สําหรับเดก็ปฐมวยั 

 

 
 

ภาพที่ 10 รูปแบบส่ือการเรียนรู้เพ่ือเสริม

ทกัษะทางด้านภาษาองักฤษสําหรับ 

เดก็ปฐมวยั 

 พบว่า รูปแบบที ่3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(    = 4.25, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่าความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ได้แก่ ด้านความปลอดภัย (     = 4.33, S.D. = 0.49) 

 ผลการศึกษาการออกแบบสื่อการเรียนรู้

เพ่ือเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษส�าหรับ 

เด็กปฐมวัย โดยมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ท้ังหมด  

3 รูปแบบ จะพบว่า รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสม

มาก (     = 4.55, S.D. = 0.50) รูปแบบที่ 2 มีความ

เหมาะสมมาก (   = 4.42, S.D. = 0.49) และ 

รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมมาก (   = 4.25,  

S.D. = 0.43) ผู ้ วิจัยจึงสามารถสรุปผลการ 

วิเคราะห์แบบประเมินได้ว ่าอันดับที่ 1 ได้แก่  

รปูแบบท่ี 1 มคีวามเหมาะสมจะน�าไปผลติต้นแบบ

สือ่การเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิทกัษะทางด้านภาษาองักฤษ

ส�าหรับเด็กปฐมวัย

ภาพที่ 10 รูปแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะ

ทางด้านภาษาอังกฤษส�าหรับ

เด็กปฐมวัย

x

x

x

x

x

x

x x
x
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 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อ 

สือ่การเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิทกัษะทางด้านภาษาองักฤษ

ส�าหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้สอน เด็กปฐมวัยและ 

ผู ้ปกครอง โรงเรียนวัดนางคุ ่ม อ�าเภอท่าเรือ  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�านวน 40 คน พบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 30 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 75.00 อายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด

จ�านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 ส่วนใหญ่ 

มีสถานภาพสมรส จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.00 ส่วนใหญ่จบการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี 

จ�านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีรายได้

ระหว่าง 15,001–20,000 บาท จ�านวน 15 คน  

คิดเป็นร้อยละ 37.50 และส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครอง 

จ�านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 

 และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู ้

เพ่ือเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษส�าหรับ 

เด็กปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (    = 4.13, 

S.D = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์สามารถดึงดูดความสนใจให้เด็กมา 

เรียนรู้ (    = 4.35, S.D. = 0.66)

การอภิปรายผล

 1. ผลการศึกษาลักษณะสื่อการเรียนรู ้

เพ่ือเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ส�าหรับ 

เด็กปฐมวัย พบว่า โดยรวมอยู ่ในระดับมาก  

(    = 4.49, S.D. = 0.60)	ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

วิจัยของ (ปาณรดา อภิรัตนวงศ์. 2554) พบว่า  

เด็กส่วนใหญ่ชอบดูการ์ตูนท่ีมีฉากการ์ตูนที่สดใส 

เสยีงประกอบทีเ่ป็นเสยีงเพลงและดนตรเีป็นจงัหวะ

ท�านองเร็วเร้าใจและลักษณะรูปแบบตัวการ์ตูนที่

เด็กชอบเป็นแบบลอกของจริง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้

ประเมินสื่อ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยรวมและเป็น

รายด้านทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก

 2. การออกแบบสื่อการเรียนรู้เพ่ือเสริม

ทกัษะทางด้านภาษาองักฤษส�าหรบัเดก็ปฐมวัย พบ

ว ่า  รูปแบบที่  1  โดยรวมอยู ่ ในระดับมาก  

(     = 4.55, S.D. = 0.50) มีความเหมาะสมจะน�า

ไปผลิตต้นแบบสื่อการเรียนรู ้ เ พ่ือเสริมทักษะ 

ทางด้านภาษาอังกฤษส�าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่ง

สอดคล้องผลการวิจัยของ (สุรนาท สร้อยจู. 2557) 

พบว่า เด็กออทิสติช่วงอายุ 3-5 ปี จ�านวน 10 คน  

มีการตอบสนองต ่อของเล ่นเด็กมีการสัมผัส 

และประสานการเคล่ือนไหวมือกับการมองเห็น  

มีการเรียนรู้ในเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง จากการ

สมัผสัรปูร่างรปูทรงของของเล่น ท�าให้เดก็ออทสิตกิ

เกิดความสนใจและมีสมาธิในการเล่นของเล่น 

ได้นานข้ึน มีความเข้าใจสูงข้ึนกว่าก่อนได้รับ 

การเสริมสร้างและการเรียนรู้จากการเล่น ของเล่น 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะในเรื่อง เส้น สี รูปร่าง 

รูปทรง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ P<.05

 3. การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อส่ือ

การเรียนรู้เพ่ือเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

ส�าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(   = 4.13, S.D = 0.76) ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยของ (วัลชูรีย์ นาคสนิท. 2557) พบว่า 

ของเล่นชุดพยัญชนะภาษาไทยส�าหรับเด็กก่อน 

วัยเรียนสามารถเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ 

เด็กเกิดความสนใจและมีการเรียนรู้เรื่องพยัญชนะ

ภาษาไทยเพ่ิมข้ึน ซึ่งเด็กสามารถเรียนรู้เร่ืองสี  

x

x

x

x

x
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รูปร่าง รูปทรง ขนาด ได้ฝึกการเข้าสังคม มีจิตนา

การและความคิดสร้างสรรค์ อ่านและเข้าใจภาพ

และสัญลักษณ์ได้ ซึ่งเด็กสามารถเล่นของเล่น 

ชุดพยัญชนะภาษาไทยควบคู่ไปกับการปลูกฝัง 

การเรียนรู ้เรื่องพยัญชนะภาษาไทยด้วยความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน ผลทดสอบความพึงพอใจ

จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนมีความพึงพอใจมาก

ที่สุด 

 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากปัจจบุนัสือ่การเรยีนรู้

ที่เสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในด้านต่าง ๆ มี

เพิ่มมากขึ้นและเด็กปฐมวัยในยุค 4.0 หันไปสนใจ

เรื่องเทคโนโลยีสารเทศ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนทาง

ด้านภาษาในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอืถือ ฯลฯ การ

ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการและมีกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่

ท�าให้เด็กมีความสุข	สนุกกับสื่อการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม

ทักษะท่ี จะใช้ชวีติอยู่ร่วมในสงัคมและยังท�าให้เดก็

ได้เรียนรู้โลกกว้าง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1.  เพ่ิมลวดลายในการท�าสื่อการเรียนรู้

เพ่ือเสริมทักษะภาษาต่าง ๆ จะสามารถช่วยเพิ่ม

มูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์

 2.  ควรเพ่ิมด้านการออกแบบส่ือการเรียนรู้

เพ่ือเสรมิทกัษะทางด้านภาษาองักฤษ ควรค�านงึถึง

เรื่องรูปทรง ขนาด และสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ เพื่อ

ความสะดวกในการผลติท้ังนีข้ึ้นอยู่กับการน�าไปใช้งาน

 3.  ควรมีการท�าส่ือที่จะช่วยเสริมสร้าง 

การเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน โดย 

การท�าให้เกิดเสียง หรือการใช้พ้ืนผิวสัมผัสท่ี 

แตกต่างกัน เพ่ือสร้างความสนใจของเดก็และท�าให้

เด็กสามารถจดจ�าลักษณะรูปแบบได้

 4.  ควรมีการใช้เทคนิคและวิธีการสอน 

ที่จะช่วยให้เด็กเกิดความสนใจท่ีอยากจะเรียนรู้  

เพ่ือจะท�าให้เดก็ได้ใช้สือ่การเรียนรู้อย่างมปีระสทิธิภาพ

และสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กมากยิ่งขึ้น

Reference

Cole, J. (2011). A research review : The importance of families and the home environment.  

London : National Literacy Trust.

Jirapan Poolpat. 2015. Teaching young children to understand ASEAN. Online.Retrieved  

on 25 December 2018. www.pecerathailand.org

Ministry of Education. 2005. Management of student-focused teaching and learning.  

(Self-learning kit, set 8, One district project One school of dreams). Bangkok:  

Ministry of Education. 

Panarada Apirattanawong. 2011. Creating 2-dimensional cartoon animation media about  

dental health for preschool children. Master of Science Mahasarakrm university.

Phakatayatham. 1997. Child mental health. Bangkok:ChulalongkornUniversity Press.

Songwut Ekawutwongsa 2014. Principles of analytical thinking for basic product design, product 

thinking. Bangkok: Min Servis Supply Ltd., Part.



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
143

Suranat Chomju. 2014. Design and development of toys to promote art learning about color lines, 

shapes, shapes for children with autism. Age 3-5 years. Thesis. Srinakharinwirot University.

Valchuri Naksanit. 2014. Study and design of educational toys Thai consonant set for preschool 

children. Thesis B.E.: King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.1 January-June 2019
144

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ประสิทธิภาพและกระบวนการ ที่มีผลต่อ 
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*1, ฉัตรชัย ราคา2

Varangkoon Issaragura Na Ayuthaya*1, Chatchai Raka2

ปรชัญาดษุฎบีณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อปุทาน วิทยาลยัโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลยัศรปีทุม

Doctor of Philosophy (Logistics and Supply Chain Management), College of Logistics and Supply Chain, Sripatum University

*ผู้นิพนธ์หลัก e-mail: varangkoon@hotmail.com and varangkoon@gmail.com

Received: March 11, 2018

Revised: November 10, 2018

Accepted: December 03, 2018

บทคัดย่อ

 การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้มุง่ศึกษาปัจจยัเหตุและผลของการรวมตวักนัของระบบการผลติแบบลนีและ

ระบบซิกส์ซิกม่าที่ส่งผลกระทบต่อการได้เปรียบเชิงการแข่งขันกันในระดับองค์กรของอุตสาหกรรมการ

ประกอบรถยนต์และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศไทย โดยท�าการศึกษาอิทธิพล

ของปัจจัยที่มีเหตุ และผลของการรวมระบบลีนซิกส์ซิกม่าของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ภาย

ประเทศไทยและอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายประเทศไทย เพ่ือประมวลสาระ สรุปแนวทาง

การรวมระบบลีนซิกส์ซิกม่าท่ีส่งผลกระทบต่อการได้เปรียบเชิงการแข่งกันขององค์กรในกลุ่มธุรกิจ

อุตสาหกรรมการยานยนต์ภายประเทศไทยและศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ภายในประเทศไทย งานวิจยัน้ีใช้แนวคดิ Lean Six Sigma ในการปรบัปรงุกระบวนการโดยใช้วิธีพลวัต

ของระบบจ�าลองสถานการณ์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของกระบวนการให้บริการ จากงานวิจัยในคร้ังนี้ปัจจัย 

ด้านการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน โดยภาพรวมความส�าคัญอยู่ในระดับมาก (    = 3.82, ..DS = 0.68) 

ซึ่งสามารถแจกแจงรายละเอียดแต่ละด้าน ฯลฯ

 ปัจจัยที่จับต้องได้ โดยภาพรวม ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก (    = 3.71, ..DS = 0.65) พิจารณา

รายด้านพบว่า ด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (    = 3.71, ..DS = 0.65) รองลงมาคือ 

ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (    = 3.68, ..DS = 0.75) และด้านการผูกขาดตามกฎหมาย (    = 3.62, ..DS
= 0.78) และปัจจัยที่จับต้องไม่ได้ โดยภาพรวม ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก (   = 3.79, ..DS = 0.63) 

พิจารณารายด้านพบว่า ทีมงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (   = 3.89, ..DS = 0.74) รองลงมาคือ  
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ตราสินค้า (   = 3.89, ..DS = 0.69) เน้นถึงลูกค้า (   = 3.81, ..DS = 0.78) กระบวนการธุรกิจ  

(    = 3.79, ..DS = 0.75) วัฒนธรรมขององค์กร (     = 3.74, ..DS = 0.82) ความเป็นผู้น�า (     = 3.74, ..DS
= 0.74) และความรู้และทักษะโดยปริยาย (     = 3.68, ..DS = 0.73) ตามล�าดับ 

ค�าส�าคัญ: 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 (    = 3.82, ..DS = 0.68) this can be detailed on each side. 

 The focus is on the importance (    = 3.71, ..DS = 0.65) Second, the licensing (    = 3.71, 

..DS = 0.65) and the legal monopoly (    = 3.71, ..DS = 0.65) considering that the team had 

the highest average (     = 3.68, ..DS = 0.75) and about legal monopoly was (    = 3.62, ..DS
= 0.78) also in the focus can’t touchable was (    = 3.79, ..DS = 0.63) after we focus at team that 

was average of average at (    = 3.89, ..DS = 0.74), followed by the brand (    = 3.89, ..DS = 

0.69), include customer (   = 3.81, ..DS = 0.78), business process (    = 3.79, ..DS = 0.75), 

organizational culture (     = 3.74, ..DS = 0.82), leadership (      = 3.68, ..DS = 0.73) respectively.

Keywords: Lean, Six Sigma, Competitive Advantage
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บทน�า

 อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์นับเป็น

อุตสาหกรรมหน่ึงท่ีบทบาทท่ีส�าคัญต่อความเจริญ

ทางด ้ านเศรษฐ ์ กิจ โลกและสั งคมของโลก 

อุตสาหกรรมยานยนต์ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 1890 โดย

มีประเทศอเมริกาเป็นผู้น�าทางด้านอุตสาหกรรม

ยานยนต์การประกอบรถยนต์ โดยรวมมีรถยนต์ 

32,028,500 คันท่ัวโลก โดยที่ 90% เป็นการ

ประกอบจากโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเท

สหรฐัอเมรกิา จนถึงปี 1929 ก่อนท่ีอุตสาหกรรมการ

ประกอบรถยนต์ในอเมริกาจะตกต�่า (Thomas B. 

Jeffery, 1916) และในปี 1994 ประเทศญี่ปุ่นได้

กลับขึ้นมาเป็นผู้น�าอุตสาหกรรมยานยนต์ทางด้าน

อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ (Thomas B. 

Jeffery, 1916) จากรายงานประจ�าปีการผลิต

รถยนต์จากโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบ

รถยนต ์ ท่ัวโลกป ี  ค.ศ.2014 คาดการณ์ว ่า

อตุสาหกรรมการประกอบรถยนต์และอตุสาหกรรม

การผลติชิน้ส่วนยานยนต์จะมแีนวโน้มการผลติและ

ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยการขยายตัวมากที่สุดคือ

ในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีอัตราการ

ขยายตัวอยู ่ท่ี 2.6% (World motor vehicle 

production by type and economic area, onica.

net (21 July 2014) ดังแสดงในเห็นในภาพท่ี 1 

โครงสร้างของจ�านวนโรงงานในอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ทีข้ึ่นทะเบยีนกรมโรงงาน การผลติรถยนต์จาก

โรงงานอุตสหกรรมการประกอบรถยนต์ภายใน 

ประเทศ จากการที่ภาครัฐบาลประเทศไทยได้เข้า

มามีบทบาทในการส่ง เสริมอุตสาหกรรมยานยนต์

ภายประเทศโดยเริม่ให้มกีารส่งเสรมิการลงทุน โดย

การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์

และอตุสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ข้ึนในประเทศข้ึน

ในปี พ.ศ. 2504 จ�านวนของโรงงานอุตสาหกรรม

ยานยนต์ทีข่ึน้ทะเบยีนกับกรมโรงงานอตุสาหกรรม

ภายในประเทศมีทั้งหมด 2,242 โรงงาน คิดเป็น 

100% มีโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดใหญ่ 

(LSEs) ท้ังหมด 82 โรงงาน คิดเป็น 4% และมี

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาด

ย่อม (SMEs) ทั้งหมด 2,160 โรงงาน คิดเป็น 96% 

โดยการขยายตวัของอตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดโรงงานการผลิตชิ้นส่วน

อุตสาหกรรมยานยนต์ข้ึนเป็นจ�านวนมากและ

สามารถผลิตชิ้นส่วนได้มากแบบมากชนิด (ธนนัน 

แก้วประการ, 2543)
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ภาพที่ 1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศไทย. 

ที่มา (สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย The Auto Parts Manufacturing Associations, 2014) 

 และจากการทบทวนวรรณกรรมเรือ่งระบบลนี ระบบซกิ ซิก๊ม่า ซึง่ทางผู้วิจยัได้ท�าการสรุปไว้ในตารางที ่1

ตารางที่ 1 ความเหมือนและแตกต่างระหว่าง Lean, Six. ที่มา: จากการทบทวนวรรณกรรม

Lean Six Sigma ประสิทธิภาพ
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บญุเลศิ เอ๊ียวพร (2540) X X X

นราศรี ถาวรกุล (2545) X X X

วรรษมา แสงปลั่ง (2545) X X X X

พัชรินทร์ อุ่นเอมใจ และ 

วิทยา สุหฤทด�ารง (2548).

X X X
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ภาพที่ 1 อตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศไทย.  

ท่ีมา (สมาคมผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์ไทย The Auto Parts Manufacturing Associations, 2014)  

 

และจากการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองระบบลีน ระบบซิก ซิ๊กมา่ ซึง่ทางผู้วิจยัได้ทําการสรุปไว้

ในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ความเหมือนและแตกตา่งระหวา่ง Lean, Six. ท่ีมา: จากการทบทวนวรรณกรรม 
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บญุเลศิ เอ๊ียวพร (2540)  X X      X   

นราศรี ถาวรกลุ (2545)  X   X    X   

วรรษมา แสงปลัง่ (2545)  X  X  X X     

พชัรินทร์ อุน่เอมใจ และ 

วิทยา สหุฤทดํารง (2548). 

 X    X   X   
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ ่งศึกษาปัจจัย 

เหตุและผลของการรวมตัวกันของระบบการผลิต

แบบลนีและระบบซกิส์ซกิม่าทีส่่งผลกระทบต่อการ

ได้เปรียบเชิงการแข่งขันกันในระดับองค์กรของ

อตุสาหกรรมการประกอบรถยนต์และอตุสาหกรรม

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศไทย โดย

มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้

 1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยท่ีมีเหตุ 

และผลของการรวมระบบลีนซิกส ์ซิกม ่าของ 

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมยานยนต์ภายประเทศไทย

และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภาย

ประเทศไทย

 2. เพ่ือประมวลสาระ สรุปแนวทางการ

รวมระบบลีนซิกส์ซิกม่าท่ีส่งผลกระทบต่อการได้

เปรียบเชิงการแข่งกันขององค์กรในกลุ ่มธุรกิจ

อุตสาหกรรมการยานยนต์ภายประเทศไทย

 3. เพ่ือศกึษาโครงสร้างความสมัพันธ์ของ

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการวิจัย

 จากกรอบแนวคิดงานวิจัยปัจจัยของลีน

และซกิ ซิก๊ม่าท่ีมผีลต่อการสร้างความได้เปรยีบใน

เชิงการแข่งขันและผลก�าไรของธุรกิจอุตสาหกรรม

ยานยนต์นั้นได้มุ่งเน้นทางด้านการสร้างความได้

เปรียบในการแข่งขันท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ 

ซึง่ส่งผลต่อตวัแปรแทรกซ้อนทางด้านประสทิธิภาพ

ในกระบวนการ ซึ่งสามารถเขียนเป็นโมเดลแสดง

ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดในลักษณะเป็น

โครงสร้าง จากกรอบความคิดเชิงทฤษฏีนี้ อาจจะ

ไม่สามารถน�าตัวแปรทั้งหมดมาศึกษาได้ งานวิจัย

นี้จึงเลือกบางตัวแปรเข้ามาศึกษา (ด้วยเหตุผลเชิง

วิชาการ) ท�าให้ลดจ�านวนตัวแปรจากกรอบความ

คิดเชิงทฤษฏีเหลือเพียงตัวแปรที่จะศึกษาจริงๆ 

ซึ่งก็คือ กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual 

Framework) ดังน้ัน กรอบแนวคิดในการวิจัยจะ

ท�าให้มองเห็นภาพรวมงานวิจัยได้ชัดเจน และ 

มองเหน็ความสมัพันธ์ของตวัแปรทีใ่ช้ในการศกึษา 

กรอบแนวคิดแสดงดังนี้ดังในภาพที่ 2 (กรอบ

แนวคิดในงานวิจัย) 

ข้อสมมุติฐาน

 การศกึษาเรือ่งการสร้างความได้เปรยีบใน

การแข่งขัน ประสิทธิภาพ และการบวนการผลิต  

ทีม่ผีลต่อ Lean Six Sigma มสีมมตุฐิานมกีารศกึษา 

ดังนี้

 สมมุติฐานข้อท่ี 1: ปัจจัยด้านการสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันมีอิทธิพลทางตรง 

เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ

 สมมุตฐิานข้อท่ี 2: ปัจจยัด้านประสทิธิภาพ

มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean Six Sigma

 สมมุตฐิานข้อท่ี 3: ปัจจยัด้านกระบวนการ

ผลติมอีทิธิพลทางตรงเชงิบวกต่อ Lean Six Sigma

 สมมตฐิานข้อท่ี 4: ปัจจยัด้านประสทิธิภาพ 

มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean Si Sigma
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดวิจัยเรื่องปัจจัยของลีนและซิก ซิ๊กม่าที่มีผลต่อการสร้างความได้เปรียบในเชิงการ

แข่งขันและผลก�าไรของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
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สม มุติ ฐาน ข้อที่  3 : ปั จจัย ด้ าน

กระบวนการผลิตมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ 

Lean Six Sigma 

สมม ติ ฐาน ข้อที่  4: ปั จจัย ด้ าน

ประสิทธิภาพ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ 

Lean Si Sigma 

 

ตวัแปรต้น ตวัแปรแทรกซ้อน ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคดิวิจยัเร่ืองปัจจยัของลีนและซกิ ซิก๊มา่ท่ีมีผลตอ่การสร้างความได้เปรียบในเชิง

การแขง่ขนัและผลกําไรของธุรกิจอตุสาหกรรมยานยนต์ 

 

การดาํเนินการวิจัย  

จ า ก ง า น วิ จั ย เ รื อ ง ปั จ จั ย เ ร่ื อ ง

การศึกษาปัจจัยของลีนและซิก ซิ๊กม่าท่ีมีผล

ต่อการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขนั

และผลกําไรของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ 

กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ

ไท ย นี ้ ใน ก า รศึ ก ษ า ใน ค รั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย ได้

ศึกษ าวิจัยผสมผสานกันทั ง้การวิจัย เชิง

คณุภาพและเชิงปริมาณ โดยดําเนินการเป็น

ลําดับขัน้ตอนตามหัวข้อ ดงันี ้ได้ดําเนินการ

ตามขัน้ตอน 

1. ประเภทการวิจยั 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิง

คณุภาพ 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิง

ปริมาณ 

4. เคร่ืองมือวิจยัเชิงคณุภาพ 

5. เคร่ืองมือวิจยัเชิงปริมาณ 

6. การเก็บรวบรวมและวิ เคราะห์

ข้อมลูเชิงคณุภาพ 

7. การเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณ 

8. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ 

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

จับต้องได้ 
-สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 
-การอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

-การผกูขาดตามกฎหมาย 
จับต้องไม่ได้ 
-ตราสนิค้า  

-ความเป็นผู้ นํา  

-ความรู้และทกัษะโดยปริยาย 

-ทีมงาน 

-วฒันธรรมขององค์กร 

-กระบวนการธุรกิจ 

-เน้นถึงลกูค้า 

ประสิทธิภาพ 

-การประหยดัต้นทนุ,  

-แรงจงูใจ,  

-สง่เสริมตราสนิค้า  

-การปรับนโยบาย 

กระบวนการการผลิต 

-แผนผงัแบบเซลลลูาร์  -โครงข่ายซพัพลายเออร์  

-การจดัการข้อมลูการผลติ  -ระบบดงึและคมับงั  

-การจดัการเชิงรุก -ขนาดล๊อต  

-การตัง้เคร่ือง -ระดบัการผลติคงท่ี 

-ระดบัคณุภาพ  -การซ่อมบํารุงโดยรวม 

Lran Six Sigma 

-การลดความสญูเปลา่ 

-ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 

-ประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหา 

ตวัแปรผสม 

การด�าเนินการวิจัย 

 จากงานวิจัยเรืองปัจจัยเรื่องการศึกษา

ปัจจยัของลนีและซกิ ซิก๊ม่าท่ีมผีลต่อการสร้างความ

ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและผลก�าไรของธุรกิจ

อตุสาหกรรมยานยนต์ กรณศึีกษาอตุสาหกรรมยาน

ยนต์ในประเทศไทยนี้ ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัย

ได้ศึกษาวิจัยผสมผสานกันทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ โดยด�าเนินการเป็นล�าดับขั้นตอน

ตามหัวข้อ ดังนี้ ได้ด�าเนินการตามขั้นตอน

 1. ประเภทการวิจัย

 2. ประชากรและกลุม่ตัวอย่างเชงิคุณภาพ

 3. ประชากรและกลุม่ตัวอย่างเชงิปรมิาณ

 4. เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ

 5. เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ

 6. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูเชงิ

คุณภาพ

 7. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ

 8. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ 

(Mixed Methodology) และใช้ระเบียบวิจัยเชิง

ปริมาณ (Qualitative research) และเชิงคุณภาพ 

(Quantitative research) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor 

analysis) เพ่ือตรวจสอบสมรรถนะของตัวแปรที่

พัฒนาข้ึน ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

โดยท่ีการศกึษาคร้ังน้ีเป็นการท�าวจัิยท่ีประกอบด้วย

การวิจัยเชิงปริมาณซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูล  

ปัจจัยของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ประสิทธิภาพ และการบวนการผลิต ที่มีผลต่อ  

Lean และ Six Sigma และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1: เป็นปัจจัยของการ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ 

   ตัวแปรต้น                      ตัวแปรแทรกซ้อน                ตัวแปรตาม
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และการบวนการผลิต ท่ีมีผลต่อ Lean และ  

Six Sigma ซึง่เป็นกรณีศึกษาอตุสาหกรรมยานยนต์

ในงานวิจัยน้ี และในตอนท่ี 2: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  

ผู้เช่ียวชาญ นักสถิติ และนักวิชาการด้านระบบ 

การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงผู ้ที่

ท�างานเก่ียวข ้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ ส่วนในทางด้านประชากรและกลุ ่ม

ตัวอย่างเชิงคุณภาพเป็นการเก็บข้อมูลในการวิจัย

เชิงคุณภาพ โดยมีการด�าเนินการใน 2 ลักษณะ  

คือ ในส่วนของตอนท่ี 1 เป็นการการสัมภาษณ ์

เชงิลกึ (In-depth Interview) คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่าง

เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ ผู ้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ 

ด้านระบบการผลิต จ�านวน 10 ท่าน แบ่งตาม 

รูปแบบและสัดส่วนการบริการทางด้านระบบการ

ผลิต แบ่งดังต่อไปนี้ 

 1. การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 2. การออกแบบกระบวนการผลิต

 3. การวางแผนการผลิตและด�าเนินงาน

 4. การจัดการวัสดุและสินค้าคงเหลือ

 5. การควบคุมคุณภาพสินค้า

 6. ความปลอดภัยในโรงงาน

 7. การเพิ่มผลผลิตทางการผลิต

 8. การบ�ารุงรักษา

 และในส่วนตอนที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์

บุคคลผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Informal Interview) คือ 

ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการผลิตของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ และการผลิตชิ้นส่วนยาน

ยนต์เป็น จ�านวน 5 ท่าน โดยมี กลุ่มตัวอย่างของ

ประชากร เป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่ผู้วิจัยสนใจ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีดีหมายถึงกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะ

ต่างๆที่ส�าคัญครบถ้วนเหมือนกับกลุ่มประชากร 

เป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชากรได้ กลุ่มตัวอย่าง

ใช้สูตรการค�านวณตามตารางของทาโร ยามาเน่ 

(Taro Yamane) ที่กล่าวไว้ในหนังสือสถิติเบื้องต้น

ส�าหรับการวิจัย (นพพร ธนะชัยขันธ์), 2555, 174 

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างมีสัดส่วน 

(Portioned Stratified Random Sampling)  

จากนั้นท�าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) เป็นตารางทีใ่ช้หาขนาดของกลุม่ตวัอย่าง

เพ่ือประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่า

สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจประชากร เท่ากับ 0.5 

และระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% จะได้จ�านวน

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาตามตารางที่ 3 วิธี

การอ่านตารางผู ้วิจัยจะต้องทราบขนาดของ

ประชากร และก�าหนดระดับความคาดเคลื่อนท่ี

ยอมรับได้ เช่น ต้องการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

จากประชากรที่มีขนาดเท ่า กัน 2,000 คน 

ความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้

 เท่ากับ 5% ขนาดของกลุ ่มตัวอย่างที่

ต้องการจะเท่ากับ 333 คน เป็นต้น ส่วนในตารางที่ 

2 แสดงถึงตัวอย่างของผู้ประกอบการด้านระบบ

การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ (OEM) และ 

ใน ตารางที่ 3 แสดงถึงตัวอย่างของผู้ประกอบการ

ด้านระบบการผลิตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน

ยนต์ในระดับคู่ค้าอันดับหนึ่ง (First Tier) ระหว่าง

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ใช้วิธี

แยกตามประเภทตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผลการวิจัย

 เป็นการแสดงจ�านวนและร้อยละข้อมลู

ท่ีเก่ียวกับองค์กรและผู ้ตอบแบบสอบถาม  

ของผู้ตอบแบบสอบถามมีจ�านวนทั้งหมด 400 คน 

พบว่า 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสัดส่วน

การถือหุ้น (ไทย) ร้อยละ 41- 60 จ�านวน 186 คน 

คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือ สัดส่วนการ 

ถือหุ้น (ไทย) ร้อยละ 21- 40 จ�านวน 164 คน คิด

เป็นร้อยละ 41.00 สัดส่วนการถือหุ้น (ไทย) ร้อยละ 

60 ขึ้นไป จ�านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และ

สัดส่วนการถือหุ้น (ไทย) น้อยกว่า ร้อยละ 20 

จ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสัดส่วน

การถือหุ้น(ต่างชาติ) ร้อยละ 21- 40 จ�านวน 184 

คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาคือ สัดส่วนการ

ถือหุ้น(ต่างชาติ) ร้อยละ 41- 60 จ�านวน 137 คน 

คิดเป็นร้อยละ 34.25 สัดส่วนการถือหุ้น (ต่างชาติ) 

น้อยกว่า ร้อยละ 20 จ�านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.50 และสัดส่วนการถือหุ้น (ต่างชาติ) ร้อยละ  

60 ขึ้นไป จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีเงินทุนจดทะเบียน 

11 - 50 ล้าน จ�านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 

รองลงมา คือ เงินทุนจดทะเบียน 51 – 100 ล้าน 

จ�านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 เงินทุนจด

ทะเบียน 101 – 500 ล้าน จ�านวน 16 คน คิดเป็น

ร้อยละ 4.00 เงินทุนจดทะเบียน น้อยกว่า 10 ล้าน 

จ�านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 และเงินทุน 

จดทะเบียน 501 ล้านขึ้นไป จ�านวน 9 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.25

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มียอดขาย 

51 – 100 ล้าน จ�านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.75 รองลงมา คือ ยอดขาย 11 - 50 ล้าน จ�านวน 

76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 ยอดขาย 501 ล้าน 

ข้ึนไป จ�านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25  

ยอดขาย น้อยกว่า 10 ล้าน จ�านวน 34 คน  

คิดเป็นร้อยละ 8.50 และยอดขาย 101 – 500 ล้าน  

จ�านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพนักงาน

ทั้งหมด 501- 1,000 คน จ�านวน 244 คน คิดเป็น

ร้อยละ 61.00 รองลงมาคือ พนักงานทั้งหมด 101 

- 500 คน จ�านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 

พนักงานทั้งหมด 1,001 คนขึ้นไป จ�านวน 45 คน 

คิดเป็นร้อยละ 11.25 และพนักงานทั้งหมด ไม่เกิน 

100 คน จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ�านวน

โรงงานทั้งหมด 6-10 โรงงาน จ�านวน 241 คน  

คิดเป็นร้อยละ 60.25 รองลงมาคือ จ�านวนโรงงาน

ทั้งหมด 16 โรงงานขึ้นไป จ�านวน 57 คน คิดเป็น

ร้อยละ 14.25 จ�านวนโรงงานทั้งหมด 1-5โรงงาน 

จ�านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และจ�านวน

โรงงานทั้งหมด 11-15 โรงงาน จ�านวน 52 คน  

คิดเป็นร้อยละ 13.00 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ�านวนจักร

ทั้งหมด 101-250 เครื่อง จ�านวน 133 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33.25 รองลงมาคือ จ�านวนจักรทั้งหมด  

น้อยกว่า 100 เครื่อง จ�านวน 104 คน คิดเป็นร้อย

ละ 26.00 จ�านวนจักรทั้งหมด 301-350 เคร่ือง 

จ�านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 จ�านวน 

จักรท้ังหมด 351 เคร่ืองข้ึนไป จ�านวน 48 คน  

คิดเป็นร้อยละ 12.00 และจ�านวนจักรท้ังหมด  

251-300 เคร่ือง จ�านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ  

7.75
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบ

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จับต้องได้

ตัวแปร IP LC LM

IP 1 * *

LC 0.623** 1 *

LM 0.636** 0.696** 1

X bar 3.82 3.68 3.62

S.D 0.68 0.75 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

ความสอดคล้องกันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย

พิจารณาจาก 2χ = 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

ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยันของตวัแบบองค์ประกอบการสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขัน จับต้องได้

ตัวแปร B B SE t R2 สัมประสิทธิ์งค์ประกอบ

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**

0.57

0.70

0.70

0.36

0.53

0.52



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
153

ภาพที่ 3 ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ

การวัดองค์ประกอบของการสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขัน จับต้องได้

 เมือ่พิจารณาความส�าคญัขององค์ประกอบ

มาตรฐานแต่ละตัวแปรสังเกตได ้ในตัวแบบ 

องค์ประกอบของการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน 

จับต้องได้ พบว่า น�้าหนักองค์ประกอบทั้งหมด 

มีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.75 ถึง 0.84  

และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว โดย

เรียงล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย ได้แก่  

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (LC) ( β = 0.84) การ

ผูกขาดตามกฎหมาย (LM) ( β =0.84) และสิทธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ( β = 0.75) ตาม

ล�าดับ และมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบ 

ของการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน จับต้องได ้

ร้อยละ 70, 70 และ 57 ตามล�าดับ

ภาพที่ 4 ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ

การวัดองค์ประกอบของการสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขัน จับต้องไม่ได้

 เมือ่พิจารณาความส�าคญัขององค์ประกอบ

มาตรฐานแต่ละตัวแปรสังเกตได ้ในตัวแบบ 

องค์ประกอบของการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน 

จับต้องไม่ได้ พบว่า น�้าหนักองค์ประกอบท้ังหมด 

มีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.76 ถึง 0.85  

และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว โดย

เรียงล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ 

กระบวนการธุรกิจ (BP) ( β = 0.85) ทีมงาน  

(TW) ( β =0.83) ความเป็นผู้น�า (LS) ( β =0.81) 

วัฒนธรรมขององค์กร (CC) ( β =0.81) เน้นถึง

ลูกค ้า (FC) ( β =0.79) ความรู ้และทักษะ 

โดยปริยาย (SK) ( β =0.78) และตราสินค้า (TM) 

( β = 0.76) ตามล�าดบั และมคีวามแปรผนัร่วมกับ

องค์ประกอบของการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน 

จับต้องไม่ได้ ร้อยละ 73, 70, 66, 65, 63, 61, และ 

58 ตามล�าดับ

 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
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ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยนัองค์ประกอบของการสร้างได้เปรียบใน

การแข่งขนัของปัจจยัท่ีจบัต้องได้  ตารางท่ี  3 

พบว่า ตวัแบบมีความสอดคล้องกนักับข้อมลู

เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก 2χ = 0.26, 

df =  1, p =  0.60720, CFI =  1.00, GFI = 

1.00, AGFI =  1.00, RMSEA= 0.000, RMR 

=  0.002 แสดงว่าตัวแบบการวัด มีความ

สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของตวัแบบองค์ประกอบการสร้างความได้เปรียบ

ในการแขง่ขนั จบัต้องได้ 

 

ตัวแปร B B SE t R2 สัมประสทิธ์ิงค์ประกอบ 

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** 

0.57 

0.70 

0.70 

0.36 

0.53 

0.52 

 

 
 

ภาพที่ 3 ผลการตรวจสอบความตรงของตวั

แบบการวดัองค์ประกอบของการสร้างความ

ได้เปรียบในการแขง่ขนั จบัต้องได้ 

 

เ ม่ื อ พิ จ า รณ า ค ว า ม สํ า คัญ ข อ ง

องค์ประกอบมาตรฐานแตล่ะตวัแปรสงัเกตได้

ในตวัแบบองค์ประกอบของการสร้างได้เปรียบ

ในการแข่งขัน  จับต้องได้  พบว่า นํ า้หนัก

องค์ประกอบทัง้หมดมีค่าเป็นบวก โดยมี

ขนาดตัง้แต่ 0.75 ถึง 0.84 และมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกตวั โดยเรียงลําดับ

ความสําคัญ จากมากไปน้อย ได้แก่  การ

อนุญ าตให้ใช้สิท ธิ  (LC) ( β = 0.84) การ

ผูกขาดตามกฎหมาย (LM) ( β =0.84) และ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ( β = 0.75) 

ต าม ลําดับ  แล ะมี ค วาม แป รผัน ร่วม กับ

องค์ประกอบของการสร้างได้เปรียบในการ

แข่งขัน จับต้องได้ ร้อยละ 70, 70 และ 57 

ตามลําดบั 
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ภาพที่ 4 ผลการตรวจสอบความตรงของตวั

แบบการวดัองค์ประกอบของการสร้างความ

ได้เปรียบในการแขง่ขนั จบัต้องไมไ่ด้ 

 

เ ม่ื อ พิ จ า รณ า ค ว า ม สํ า คัญ ข อ ง

องค์ประกอบมาตรฐานแตล่ะตวัแปรสงัเกตได้

ในตวัแบบองค์ประกอบของการสร้างได้เปรียบ

ในการแข่งขัน จับต้องไม่ได้ พบว่า นํา้หนัก

องค์ประกอบทัง้หมดมีค่าเป็นบวก โดยมี

ขนาดตัง้แต่ 0.76 ถึง 0.85 และมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกตวั โดยเรียงลําดับ

ค ว า ม สํ า คั ญ จ า ก ม า ก ไป น้ อ ย  ไ ด้ แ ก่ 

กระบวนการธุรกิจ (BP) ( β = 0.85) ทีมงาน 

(TW) ( β =0.83) ความเป็นผู้ นํา (LS) ( β =

0.81) วฒันธรรมขององค์กร (CC) ( β =0.81) 

เน้นถึงลูกค้า (FC) ( β =0.79) ความรู้และ

ทักษะโดยปริยาย (SK) ( β =0.78) และตรา

สินค้า (TM) ( β = 0.76) ตามลําดับ และมี

ความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบของการ

สร้างได้เปรียบในการแข่งขัน จับต้องไม่ได้ 

ร้อ ย ล ะ  7 3 , 70, 66, 65, 63, 61, แ ล ะ  5 8 

ตามลําดบั 

 

 
 

ภาพที่ 5 ผลการตรวจสอบความตรงของตวั

แบบการวดัองค์ประกอบของปัจจยัด้าน

ประสทิธิภาพ 

 

เ ม่ื อ พิ จ า รณ า ค ว า ม สํ า คัญ ข อ ง

องค์ประกอบมาตรฐานแตล่ะตวัแปรสงัเกตได้

ใน ตัวแบ บ องค์ป ระกอบ ของปั จจัย ด้าน

ประสิทธิภาพ พบว่า นํา้หนักองค์ประกอบ

ทัง้หมดมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตัง้แต่ 0.87 

ถึง 0.95 และมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 

0.01 ทุกตวั โดยเรียงลําดบัความสําคัญจาก

มากไปน้อย ได้แก่ แรงจูงใจ (MT) (β = 0.95) 

การปรับนโยบาย (PA) ( β =0.87) ส่งเสริม

ตราสินค้า (BR) ( β = 0.79) และการประหยดั

ต้นทุน (CS) ( β = 0.75) ตามลําดับ และมี

ความแปรผนัร่วมกับองค์ประกอบของปัจจัย

ด้านประสทิธิภาพ ร้อยละ 90, 76, 62 และ 56 

ตามลําดบั 



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.1 January-June 2019
154

ภาพที่ 5 ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ

การวัดองค์ประกอบของปัจจัยด้านประสิทธิภาพ

 เมือ่พิจารณาความส�าคญัขององค์ประกอบ

มาตรฐานแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในตัวแบบองค์

ประกอบของปัจจัยด้านประสิทธิภาพ พบว่า  

น�้าหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก โดยมี

ขนาดตั้งแต่ 0.87 ถึง 0.95 และมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกตัว โดยเรียงล�าดับความ

ส�าคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ แรงจูงใจ (MT) ( β

= 0.95) การปรบันโยบาย (PA) ( β =0.87) ส่งเสรมิ

ตราสินค้า (BR) ( β = 0.79) และการประหยัด

ต้นทุน (CS) ( β = 0.75) ตามล�าดับ และมีความ

แปรผนัร่วมกับองค์ประกอบของปัจจยัด้านประสทิธิภาพ 

ร้อยละ 90, 76, 62 และ 56 ตามล�าดับ

 จากผลการตรวจสอบความตรงของตวัแบบ

การวัดองค์ประกอบของปัจจยัด้านกระบวนการการ

ผลิต เมื่อพิจารณาความส�าคัญขององค์ประกอบ

มาตรฐานแต่ละตัวแปรสังเกตได ้ในตัวแบบ 

องค์ประกอบของปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต 

พบว่า น�้าหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก 

โดยมีขนาดต้ังแต่ 0.69 ถึง 0.91 และมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว โดยเรียงล�าดับความ

ส�าคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ ระบบดึงและคัมบัง 

(PC) ( β =0.91) การจัดการข้อมูลการผลิต (PM) 

( β =0.87) การจัดการเชิงรุก (PG) ( β =0.84) 

ขนาดล๊อต (LO) ( β =0.77) แผนผงัแบบเซลลลูาร์ 

(CM) ( β =0.75) โครงข่ายซัพพลายเออร์ (NS)  

( β =0.75) ระดับการผลิตคงที่ (FD) ( β =0.72)

ภาพที่ 6 ผลการตรวจสอบความตรงของ

ตัวแบบการวัดองค์ประกอบของปัจจัย

ด้านกระบวนการการผลิต

 

 การตั้งเครื่อง(SU) ( β =0.71) การซ่อม

บ�ารงุโดยรวม (MN) ( β =0.71) และระดบัคณุภาพ 

(LQ) ( β =0.69) ตามล�าดับ และมีความแปรผัน

ร่วมกับองค์ประกอบของปัจจัยด้านกระบวนการ

การผลิต ร้อยละ 82, 75, 71, 59, 57, 56, 52, 51, 

51 และ 47 ตามล�าดับ
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ภาพที่ 4 ผลการตรวจสอบความตรงของตวั

แบบการวดัองค์ประกอบของการสร้างความ

ได้เปรียบในการแขง่ขนั จบัต้องไมไ่ด้ 

 

เ ม่ื อ พิ จ า รณ า ค ว า ม สํ า คัญ ข อ ง

องค์ประกอบมาตรฐานแตล่ะตวัแปรสงัเกตได้

ในตวัแบบองค์ประกอบของการสร้างได้เปรียบ

ในการแข่งขัน จับต้องไม่ได้ พบว่า นํา้หนัก

องค์ประกอบทัง้หมดมีค่าเป็นบวก โดยมี

ขนาดตัง้แต่ 0.76 ถึง 0.85 และมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกตวั โดยเรียงลําดับ

ค ว า ม สํ า คั ญ จ า ก ม า ก ไป น้ อ ย  ไ ด้ แ ก่ 

กระบวนการธุรกิจ (BP) ( β = 0.85) ทีมงาน 

(TW) ( β =0.83) ความเป็นผู้ นํา (LS) ( β =

0.81) วฒันธรรมขององค์กร (CC) ( β =0.81) 

เน้นถึงลูกค้า (FC) ( β =0.79) ความรู้และ

ทักษะโดยปริยาย (SK) ( β =0.78) และตรา

สินค้า (TM) ( β = 0.76) ตามลําดับ และมี

ความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบของการ

สร้างได้เปรียบในการแข่งขัน จับต้องไม่ได้ 

ร้อ ย ล ะ  7 3 , 70, 66, 65, 63, 61, แ ล ะ  5 8 

ตามลําดบั 

 

 
 

ภาพที่ 5 ผลการตรวจสอบความตรงของตวั

แบบการวดัองค์ประกอบของปัจจยัด้าน

ประสทิธิภาพ 

 

เ ม่ื อ พิ จ า รณ า ค ว า ม สํ า คัญ ข อ ง

องค์ประกอบมาตรฐานแตล่ะตวัแปรสงัเกตได้

ใน ตัวแบ บ องค์ป ระกอบ ของปั จจัย ด้าน

ประสิทธิภาพ พบว่า นํา้หนักองค์ประกอบ

ทัง้หมดมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตัง้แต่ 0.87 

ถึง 0.95 และมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 

0.01 ทุกตวั โดยเรียงลําดบัความสําคัญจาก

มากไปน้อย ได้แก่ แรงจูงใจ (MT) (β = 0.95) 

การปรับนโยบาย (PA) ( β =0.87) ส่งเสริม

ตราสินค้า (BR) ( β = 0.79) และการประหยดั

ต้นทุน (CS) ( β = 0.75) ตามลําดับ และมี

ความแปรผนัร่วมกับองค์ประกอบของปัจจัย

ด้านประสทิธิภาพ ร้อยละ 90, 76, 62 และ 56 

ตามลําดบั 
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จากผลการตรวจสอบความตรงของ

ตัวแบบการวัดองค์ประกอบของปัจจัยด้าน

กระบวนการการผลิต เม่ือพิจารณาความสําคญั

ขององค์ประกอบมาตรฐานแต่ละตัวแปร

สังเกตได้ในตัวแบบองค์ประกอบของปัจจัย

ด้านกระบวนการการผลิต  พบว่า นํา้หนัก

องค์ประกอบทัง้หมดมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาด

ตัง้แต่ 0.69 ถึง 0.91 และมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01 ทกุตวั โดยเรียงลําดบัความสําคญั

จากมากไปน้อย ได้แก่ ระบบดงึและคมับงั (PC) 

( β =0.91) การจัดการข้อมูลการผลิต (PM) 

(β =0.87) การจดัการเชิงรุก (PG) (β =0.84) 

ขนาดล๊อต (LO) (β =0.77) แผนผงัแบบเซลลลูาร์ 

(CM) (β =0.75) โครงข่ายซัพพลายเออร์ (NS) 

(β =0.75) ระดบัการผลติคงท่ี (FD) (β =0.72) 

 

 
 

ภาพที่ 6 ผลการตรวจสอบความตรงของตวั

แบบการวดัองค์ประกอบของปัจจยัด้าน

กระบวนการการผลติ 

การตัง้เคร่ือง(SU) ( β =0.71) การ

ซ่อมบํารุงโดยรวม  (MN) ( β =0.71) และ

ระดับคุณภาพ (LQ) ( β =0.69) ตามลําดับ 

และมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบของ

ปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต ร้อยละ 82, 

75, 71, 59, 57, 56, 52, 51, 51 แ ล ะ  4 7 

ตามลําดบั 

 

 
 

ภาพที่ 7 ผลการตรวจสอบความตรงของ 

ตวัแบบการวดัองค์ประกอบของ  

Lean Six Sigma 

 

เ ม่ื อ พิ จ า รณ า ค ว า ม สํ า คัญ ข อ ง

องค์ประกอบมาตรฐานแตล่ะตวัแปรสงัเกตได้

ในตวัแบบองค์ประกอบของLean Six Sigma

พบว่า นํา้หนักองค์ประกอบทัง้หมดมีค่าเป็น

บวก โดยมีขนาดตัง้แต่ 0.80 ถึง 0.92 และมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกตัว โดย

เรียงลําดบัความสําคญัจากมากไปน้อย ได้แก่ 

ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา (QF) ( β = 

0.92) การลดความสูญ เปล่า (WR) ( β =
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ภาพที่ 7 ผลการตรวจสอบความตรงของ

ตัวแบบการวัดองค์ประกอบของ 

Lean Six Sigma

 เมือ่พิจารณาความส�าคญัขององค์ประกอบ

มาตรฐานแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในตัวแบบองค์

ประกอบของLean Six Sigmaพบว่า น�้าหนักองค์

ประกอบท้ังหมดมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดต้ังแต่ 

0.80 ถงึ 0.92 และมีนยัส�าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 

ทุกตัว โดยเรียงล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย 

ได้แก่ ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา (QF) ( β

= 0.92) การลดความสูญเปล่า (WR) ( β =0.86) 

และประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา (EP) ( β = 

0.80) ตามล�าดับ และมีความแปรผันร่วมกับองค์

ประกอบของLean Six Sigmaร้อยละ 70, 45 และ 

24 ตามล�าดับ และการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ

สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวม เมื่อท�าการ

พิจารณาค่าความเทีย่งของตวัแปรสงัเกตได้ พบว่า 

ตัวแปรสังเกตได้มีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.49 - 

0.99 โดยตวัแปรทีม่คีวามเท่ียงสงูสดุ คอื Lean Six 

Sigma ด้านการลดความสญูเปล่า (WR) มค่ีาความ

เที่ยงเท่ากับ 0.99 รองลงมาคือ Lean Six Sigma 

ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา (QF) มีค่าความ

เที่ยงเท ่ากับ 0.87 เท ่ากัน และป ัจจัยด ้าน

กระบวนการการผลิต ระบบดึงและคัมบัง (PC) มี

ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.78 ส่วนตัวแปรที่มีความ

เท่ียงต�่าสุด คือ ปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต 

ด้านระดบัการผลติคงที ่(FD) มค่ีาความเท่ียงเท่ากับ 

0.49
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จากผลการตรวจสอบความตรงของ

ตัวแบบการวัดองค์ประกอบของปัจจัยด้าน

กระบวนการการผลิต เม่ือพิจารณาความสําคญั

ขององค์ประกอบมาตรฐานแต่ละตัวแปร

สังเกตได้ในตัวแบบองค์ประกอบของปัจจัย

ด้านกระบวนการการผลิต  พบว่า นํา้หนัก

องค์ประกอบทัง้หมดมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาด

ตัง้แต่ 0.69 ถึง 0.91 และมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01 ทกุตวั โดยเรียงลําดบัความสําคญั

จากมากไปน้อย ได้แก่ ระบบดงึและคมับงั (PC) 

( β =0.91) การจัดการข้อมูลการผลิต (PM) 

(β =0.87) การจดัการเชิงรุก (PG) (β =0.84) 

ขนาดล๊อต (LO) (β =0.77) แผนผงัแบบเซลลลูาร์ 

(CM) (β =0.75) โครงข่ายซัพพลายเออร์ (NS) 

(β =0.75) ระดบัการผลติคงท่ี (FD) (β =0.72) 

 

 
 

ภาพที่ 6 ผลการตรวจสอบความตรงของตวั

แบบการวดัองค์ประกอบของปัจจยัด้าน

กระบวนการการผลติ 

การตัง้เคร่ือง(SU) ( β =0.71) การ

ซ่อมบํารุงโดยรวม  (MN) ( β =0.71) และ

ระดับคุณภาพ (LQ) ( β =0.69) ตามลําดับ 

และมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบของ

ปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต ร้อยละ 82, 

75, 71, 59, 57, 56, 52, 51, 51 แ ล ะ  4 7 

ตามลําดบั 

 

 
 

ภาพที่ 7 ผลการตรวจสอบความตรงของ 

ตวัแบบการวดัองค์ประกอบของ  

Lean Six Sigma 

 

เ ม่ื อ พิ จ า รณ า ค ว า ม สํ า คัญ ข อ ง

องค์ประกอบมาตรฐานแตล่ะตวัแปรสงัเกตได้

ในตวัแบบองค์ประกอบของLean Six Sigma

พบว่า นํา้หนักองค์ประกอบทัง้หมดมีค่าเป็น

บวก โดยมีขนาดตัง้แต่ 0.80 ถึง 0.92 และมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกตัว โดย

เรียงลําดบัความสําคญัจากมากไปน้อย ได้แก่ 

ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา (QF) ( β = 

0.92) การลดความสูญ เปล่า (WR) ( β =
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0.86) และประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา 

(EP) ( β = 0.80) ตามลําดบั และมีความแปร

ผนัร่วมกับองค์ประกอบของLean Six Sigma

ร้อยละ 70, 45 และ 24 ตามลําดับ และการ

วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน

ของโมเดลโดยรวม เม่ือทําการพิจารณาค่า

ความเท่ียงของตวัแปรสงัเกตได้ พบวา่ ตวัแปร

สังเกตได้มีค่าความเท่ียงอยู่ระหว่าง 0.49 - 

0.99 โดยตวัแปรท่ีมีความเท่ียงสงูสดุ คือ Lean 

Six Sigma ด้านการลดความสญูเปล่า (WR) 

มีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.99 รองลงมาคือ 

Lean Six Sigma ความรวดเร็วในการแก้ไข

ปัญหา (QF) มีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.87 

เท่ากัน และปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต 

ระบบดึงและคัมบัง (PC) มีค่าความเท่ียง

เท่ากบั 0.78 ส่วนตวัแปรท่ีมีความเท่ียงต่ําสดุ 

คือ ปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต ด้าน

ระดับการผลิตคงท่ี  (FD) มีค่าความเท่ียง

เท่ากบั 0.49 

 

 
 

ภาพที่ 8 การวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวม 

 

ภาพที่ 8 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวม
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ตารางที่ 4 สรุปผลของการทดสอบสมมุติฐาน

สมมติฐาน ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จับต้องได้ มีอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัยด้านกระบวนการผลิต

สมมติฐานท่ี 2 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จับต้องไม่ได้ มีอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัยด้านกระบวนการผลิต

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านกระบวนการผลิต มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ 

Lean Six Sigma

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean 

Si Sigma

ปฎิเสธ

ยอมรับ

ยอมรับ

ยอมรับ

 สมมติฐานที่ 1 การสร้างได้เปรียบในการ

แข่งขัน จับต้องได้ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก 

ต่อปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต 

 จากผลการวิเคราะห์พบว่า การสร้างได้

เปรียบในการแข่งขัน จับต้องได้ มีอิทธิพลทางตรง

เชิงบวกต่อปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต โดยมี

ขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.44 ซึ่งเป็นค่า

อิทธิพลที่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

 สมมติฐานที่ 2 การสร้างได้เปรียบในการ

แข่งขัน จับต้องไม่ได้ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ

ปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต

 จากผลการวิเคราะห์พบว่า การสร้างได้

เปรียบในการแข่งขัน จับต้องไม่ได้ มีอิทธิพลทาง

ตรงเชิงบวกต่อปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต  

โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.88 ซึ่งเป็นค่า

อิทธิพลที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านกระบวนการ

การผลิต มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean Six 

Sigma

 จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้าน

กระบวนการการผลติ มีอทิธพิลทางตรงเชงิบวกต่อ 

Lean Six Sigma โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง

เท่ากับ 0.65 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 

 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ 

มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean Six Sigma

 จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้าน

ประสิทธิภาพ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean 

Six Sigma โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ  

0.18 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 

สรุปผลการวิจัย

 การวิจัยเรื่อง การสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขัน ประสิทธิภาพ และกระบวนการผลิต  

ที่มีผลต่อ Lean Six Sigma ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ 

ในการวิจัยดังนี้ 
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 (1)  เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ Lean 

Sigma ส�าหรับผู ้ประกอบการการผลิตของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ ส�าหรับผู ้ประกอบการ 

การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และ

นักวิชาการด้านระบบการผลิตของอุตสาหกรรม

ยานยนต์ รวมถึงผู้ท่ีท�างานเก่ียวข้องกับการผลิต 

จ�านวน 8 ท่าน ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ

การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ จ�านวน 5 ท่าน 

และกลุม่ตวัอย่างผูป้ระกอบการด้านระบบการผลติ

ของอุตสาหกรรมยานยนต์

 (2)  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผล

ต่อ Lean Sigma ส�าหรบัผูป้ระกอบการการผลติของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีผลต่อ Lean Sigma 

โดยท่ี ปัจจัยด้านการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน 

โดยภาพรวม ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก (   = 

3.82, ..DS = 0.68) ซึ่งสามารถแจกแจงราย

ละเอียดแต่ละด้านได้ดังนี้

 จบัต้องได้ โดยภาพรวม ความส�าคัญอยู่ใน

ระดับมาก (    = 3.71, ..DS = 0.65) พิจารณา

รายด้านพบว่า ด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (    = 3.71, ..DS = 0.65) รอง

ลงมาคือ ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (  = 3.68, 

..DS = 0.75) และด้านการผูกขาดตามกฎหมาย 

(    = 3.62, ..DS = 0.78) ตามล�าดับ 

 จบัต้องไม่ได้ โดยภาพรวม ความส�าคัญอยู่

ในระดับมาก (     = 3.79, ..DS = 0.63) พิจารณา

รายด้านพบว่า ทีมงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (   = 

3.89, ..DS = 0.74) รองลงมาคือ ตราสินค้า  

(    = 3.89, ..DS = 0.69) เน้นถึงลกูค้า (    = 3.81, 

..DS = 0.78) กระบวนการธุรกิจ (   = 3.79, 

..DS = 0.75) วัฒนธรรมขององค์กร (   = 3.74, 

..DS = 0.82) ความเป็นผู้น�า (   = 3.74, ..DS
= 0.74) และความรู้และทักษะโดยปริยาย (   = 

3.68, ..DS = 0.73) ตามล�าดับ 

 (3)  เพ่ือศกึษาโครงสร้างความสมัพันธ์ของ

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศไทย  

ผลการวิเคราะห์โมเดลครั้งแรก พบว่า ค่าดัชนี 

ความกลมกลนืยังไม่สอดคล้องกับข้อมลูเชงิประจกัษ์

หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้

ด�าเนินการปรับโมเดล (Model Modification)  

ด้วยการปรบัพารามเิตอร์โดยยนิยอมให้ผอ่นคลาย

ข้อตกลงเบื้องต้นโดยให้ค่าความคลาดเคลื่อน

สัมพันธ์กันได้ ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ

กลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากท่ีผู้วิจัยได้

ด�าเนินการปรับโมเดล พบว่า โมเดลมีความ

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมี 

ค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 6 ดัชนีที่ผ่านเกณฑ ์

การยอมรับ คือค่าดัชนี   = 1929.04, df = 317, 

p-value = 0.000,     /df = 6.085, CFI = 0.97, GFI 

= 0.74, AGFI = 0.69, RMSEA = 0.113  

และ RMR= 0.031 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า โมเดล 

แบบจ�าลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม 

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

อภิปรายผล

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยน�ามา

อภิปรายผลมีรายละเอียดดังนี้

 1.  จากผลการวเิคราะห์ระดบัความคดิเห็น

เก่ียวกับปัจจยัด้านการสร้างได้เปรยีบในการแข่งขัน 

โดยที่ 1) จับต้องได้ ( สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, 

การอนญุาตให้ใช้สทิธิ และ การผกูขาดตามกฎหมาย 

โดยภาพรวม ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก) และ  

2) จับต้องไม่ได้ (ตราสินค้า, ความเป็นผู้น�า,  

x

x

x
x

x

x x
x
x

x
x

x
x

2χ
2χ
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ความรู้และทักษะโดยปริยาย, ทีมงาน, วัฒนธรรม

ขององค์กร, กระบวนการธุรกิจ และเน้นถึงลูกค้า) 

โดยภาพรวม ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก

 2.  จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับปัจจัยด้านประสิทธิภาพ โดยที่ การ

ประหยัดต้นทุน, แรงจูงใจ, ส่งเสริมตราสินค้า  

และการปรบันโยบาย โดยภาพรวม ความส�าคัญอยู่

ในระดับมาก

 3.  จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต โดยที่ 

แผนผังแบบเซลลูลาร์, โครงข่ายซัพพลายเออร์,  

การจัดการข้อมูลการผลิต, ระบบดึงและคัมบัง,  

การจัดการเชิงรุก, ขนาดล๊อต, การตั้งเครื่อง, ระดับ

การผลติคงที,่ ระดบัคุณภาพ และการซ่อมบ�ารงุโดย

ภาพรวม ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก

 4.  จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับปัจจัยด้านการลดความสูญเปล่า, ความ

รวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และประสิทธิภาพใน 

การแก้ไขปัญหา โดยภาพรวม ความส�าคัญอยู่ใน

ระดับมาก

 5.  จากผลการวิเคราะห์การตรวจสอบ

ข้อมลูก่อนการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผล

การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์

สันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ จ�านวน 25 ตัวแปร  

พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 300 คู่ 

ซึ่งเป็นตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กัน

และความสัมพันธ ์ของตัวแปรทุกคู ่มีทิศทาง

เดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวก มีขนาดของ

ความสัมพันธ์หรือค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่

ระหว่าง 0.350 - 0.818 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01

 6.  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา ผลการวิเคราะห์ความ

ตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดโดยที่ 

  6.1 ตัวแปรองค์ประกอบการสร้างได้

เปรียบในการแข่งขัน จับต้องได้ ผู้วิจัยท�าการตรวจ

สอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 3 องค์

ประกอบของการจดัการคณุภาพ รวมท้ัง 3 คู ่พบว่า 

ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจาก

ศูนย์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่า

ความสมัพันธ์กันในระดับปานกลางระหว่าง 0.623 

- 0.696

  6.2 ตัวแปรองค์ประกอบการสร้างได้

เปรียบในการแข่งขัน จับต้องไม่ได้ ผู้วิจัยท�าการ

ตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 7 

องค์ประกอบของการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน 

จบัต้องไม่ได้ รวมท้ัง 21 คู ่พบว่า ค่าสหสมัพันธ์ของ

ตวัแปรสงัเกตได้แตกต่างจากศนูย์อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถติท่ีิระดบั 0.01 ค่าความสมัพันธ์กันในระดบั

ต�่าถึงปานกลางระหว่าง 0.532 – 0.796

  6.3 ตัวแปรองค์ประกอบปัจจัยด้าน

ประสทิธิภาพ ผูว้จิยัท�าการตรวจสอบค่าสหสมัพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบท้ัง 4 องค์ประกอบของการ

จัดการคุณภาพ รวมทั้ง 3 คู่ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์

ของตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ัง 3 คู่มีค่าความ

สัมพันธ์กันในระดับปานกลางระหว่าง 0.623 - 

0.696

  6.4 ตัวแปรองค์ประกอบปัจจัยด้าน

กระบวนการการผลติ ผูวิ้จยัท�าการตรวจสอบค่าสห

สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบท้ัง 10 องค์ประกอบ

ของปัจจัยด้านกระบวนการการผลิตรวมทั้ง 45 คู่ 

พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้แตกต่าง
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จากศูนย์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ทั้ง 45 คู ่มีค ่าความสัมพันธ์กันในระดับต�่าถึง 

ปานกลางระหว่าง 0.433 - 0.785

  6.5 ตัวแปรองค์ประกอบ Lean Six 

Sigma ผู ้วิจัยท�าการตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบท้ัง 3 องค์ประกอบของการ

จัดการคุณภาพ รวมทั้ง 3 คู่ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์

ของตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ัง 3 คู่มีค่าความ

สัมพันธ์กันในระดับปานกลางระหว่าง 0.688 – 

0.796

 7. จากผลการวิเคราะห์เส้นทาง โดย

วิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของการสร้างความ 

ได ้เปรียบในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ และ

กระบวนการผลิต ที่มีผลต่อ Lean Six Sigma  

ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ เพ่ือท�าการตอบค�าถามการ

วิจัยและสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยน�าเสนอผล

ของอิทธิพลทางตรง (Direct Effects: DE) อิทธิพล

ทางอ้อม (Indirect Effects: IE) และอิทธิพลรวม 

(Total Effects: TE)

ข้อเสนอแนะ

 ในการด�าเนนิการศกึษาเร่ืองปัจจยัของลนี

และซิกซิ๊กม่าท่ีมีผลต่อการสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขันและผลก�าไรจะเป็นการศึกษาข้อมูล 

เชงิลึกของชนิด ปริมาณ และอตุสาหกรรมยานยนต์ 

และสามารถทบทวนผลการศกึษาวจิยัในอดตีเรือ่ง

การเก็บร่วมรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เกี่ยวข้อง

กับปัจจัยของระบบการผลิตแบบลีนและซิกซิ๊กม่า 

ที่มีผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

และผลก�าไร โดยการพัฒนาแบบจ�าลองพลวัต 

ของระบบจากการประเมินผลของกระบวนการ 

ที่ประกอบด้วย อัตราการไหลของตัววัดผลด้วย 

ระยะรอบการท�างานและสดัส่วนของอตัราการไหล 

ประสิทธิภาพชองพนักงานท่ีมีตัววัดผลเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตและคุณภาพ คุณภาพชองกระบวนการ 

ที่มีตัววัดผลด้วยคุณภาพในการบริการ ซึ่งผล 

จากการทดลองน้ันสามารถท�างานได้ถูกต้องตาม

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ได้อย่างถูกต้องแม่นย�า
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บทคัดย่อ

 ในภาคธุรกิจการขนส่ง การขนส่งสินค้าทั่วไป มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

และมาตรฐาน แต่มีสินค้ากลุ่มหน่ึง คือ สินค้าขนาดใหญ่และมีน�้าหนักมาก ท่ีควรถูกยกน�ามาเป็น 

ประเด็นในการศึกษากระบวนการขนส่งเน่ืองจากมีลักษณะเฉพาะ ในท่ีนี้ขอกล่าวถึง เครื่องก�าเนิด 

ไฟฟ้าขนาดกว้าง 4.30เมตร ยาว 10.5 เมตร น�า้หนัก 365 ตนั เป็นการขนส่งสนิค้าชนิดพิเศษ ท่ีมคีวามส�าคญั

มากซึ่งในการขนส่งอย่างปลอดภัยจนถึงจุดหมายปลายทาง ต้องมีวางแผนและการออกแบบในรูปแบบท่ี

เหมาะสมเพื่อการป้องกันผลกระทบจากหลายๆปัจจัย ที่จะเกิดขึ้น งานวิจัยนี้น�าเสนอลักษณะกระบวนการ

ออกแบบ การ ขนส่งสินค้าที่มีน�้าหนักและขนาดใหญ่จากต้นทางไปยังจุดหมาย ปลาย ทางเป็นกิจกรรมที่มี

ความซับซ้อน และ ต้องมกีารวางแผนด�าเนนิงานผูวิ้จยัได้เสนอการวิจยัถึง ระบบงานการขนสนิค้าขนาดหนกั 

และใหญ่กว่าปกติ ซึ่งมีผู้กล่าวไว้เป็นเรื่องกระบวนงานในแต่ละส่วนของการท�างาน ผู้วิจัยจึงน�าทฤษฏี 

และข้อมูลกระบวน การท�างาน และข้อพึง ปฎิบัติเอาไว้ภาพรวมในการท�างานตามประสบการณ์ซึ่งไม่ม ี

หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ผู้วิจัยเห็นว่าถ้ามีการเก็บข้อมูล การท�างานที่ผ่านมาประกอบกับ ข้อมูลบริบทเชิงเวลา 

สถานท่ี บคุคล สารสนเทศ และกฎทางธุรกิจในการด�าเนนิงานตัง้แต่ การเตรยีมการขนส่ง การบรหิารจดัการ 

แบบ Real-time โดยใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ เช่น RFID, GPS และ Info-Sensor จากอินเตอร์เน็ท ในระหว่าง

การขนส่ง และการติดต้ัง ณ จุดหมายปลายทาง ระบบบริหารจัดการขนส่งนี้จะช่วยให้ลดข้อผิดพลาด  

ในระยะ เตรียมงานเพราะมีการน�าบริบทอันเกิดจาก กฎหมายธุรกิจมาใช้ในการก�ากับดูแลทุกกระบวนการ 

ทุกขั้นตอน ได้ด�าเนินการแล้วก่อนและในระหว่างการเดินทาง โดยมีการมอนิเตอร์ข้อมูลของเส้นทางหลัก  
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ท่ีเดนิทางอยู่ในเรือ่งอบุตัเิหต ุภัยธรรมชาต ิสภาพจราจร มจิฉาชพี และการประสานงานกบัฝ่ายต้นทางและ

ปลายทาง ในกรณีมี สิ่งไม่คาดคิดเกิดข้ึน เส้นทางที่ ใช้ จะ มีเส้นทางส�ารองไว้แล้ว ซึ่งข้อมูลบริบทต่างๆ 

จะช่วย ให้คณะ ผู้ขน สินค้า สามารถตัดสินใจว่าจะเดินทาง ต่อด้วย เส้นทางเดิมหรือใช้เส้นทางส�ารอง  

เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ส่วนบริบทกฎทางธุรกิจ ก็จะเข้ามา ตรวจสอบ ขั้นตอนขนสินค้าลงจากรถ และ

จัดเก็บในสถานที่เตรียมไว้ ท�าให้บริษัทและผู้เกี่ยวข้องสามารถวัดประสิทธิการท�างานได้

ค�าส�าคัญ: เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า, กระบวนการออกแบบ, สินค้าที่มีน�้าหนักและขนาดใหญ่, 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�า

 การจัดการซัพพลายเชนโดยเฉพาะการ

จัดการขนส่งสินค้าท่ีมีขนาดหนักและใหญ่เป็น 

เรือ่งทีไ่ด้รบัความสนใจท้ังในภาคอตุสาหกรรมและ

การศึกษานอกจากมีค ่าใข ้จ ่ายที่สูงมากแล้ว 

กระบวนการขนส่งให้ถึง จุดหมายปลายทางให้ทัน

เวลา ก็มีปัจจัยเข้ามาเก่ียวข้องหลายปัจจัย การ

ขนส่งเป็นกิจกรรมซึ่ง อาจจะ เกิดอันตรายต่อสาร

ธารณะชน เมื่อเกิดอุบัติเหคุ โดย เฉพาะการขนส่ง 

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดกว้าง 4.30 เมตร  

ยาว 11.50 เมตร น�้าหนัก 365 ตัน ของ กฟผ. 

แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ได้ท�าการสัง่ซือ้ มาจาก ประเทศ 

โปแลนด์ โดยใช้วิธีการขนส่งมาทางทะเล ขึน้ท่าเรอื

แหลมฉบัง จ.ชลบุรีและล�าเลียงมาทางเรือและ 

ขึ้นฝั่ง ที่ท่าเรือใน ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

และใช้รถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ กว้าง 6 เมตร  

มคีวามยาวกว่า 100 เมตร มล้ีอยาง 704 ล้อ บรรทุก

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าออกเดินทางไปส่งที่ กฟผ. 

จ.ล�าปาง เน่ืองจากเครือ่ง ก�าเนดิไฟฟมขีนาดทีใ่หญ่

ท�าให้มีความยากล�าบากในการเคลื่อนย้ายซึ่งจะ

ต้องดูแลและอ�านวยความสะดวกกันอย่างดีท่ี

ส�าคญัการเคลือ่นย้ายจะวิง่ไปตามถนนโดยอาจจะ

ขวางเต็มถนนดังนั้นการล�าเลียงทางรถ จะเคลื่อน

ย้ายเฉพาะในช่วงกลางคืนเท่านั้น ระหว่างเวลา 

21.00–04.00 น.เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจร 

การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะใช้รถขนส่งใน

ด้านใดเป็นเรื่องที่ต้องใช้ผู ้มีประสบการณ์ และ 

มคีวามช�านาญโดยเฉพาะ จงึเป็นเรือ่งท่ีต่างประเทศ

โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรปให้ความส�าคัญ 

อย่างมากแต่ในประเทศไทยงานวิจัยในด้านน้ียังมี

น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาแนวนโยบาย

และแนวทางการปฏิบัติ ที่มีความคลุมเครืออย่าง

มากการด�าเนินงานท้ังหมดเป็นแบบท�าได้โดย 

การปฏิบัติตาม ข้อแนะน�าแต่ไม่มีการใช้ระบบ

สารสนเทศมาสนับสนุนอย่างเต็มที่ ดังนั้นสภาวะ 

ที่ว่าจะประกอบด้วยข้อมูลบริบทและการตรวจจับ

ข้อมูลที่เป็นสารสนเทศของบริบท การตรวจจับนั้น

มีการเสนอให้ใช้กรรมวิธี Event-Driven ที่สามารถ

ตรวจจบัข้อมลู จากเซนเซอร์ อย่างต่อ เนือ่ง (Jocub 

Anaga และ คณะ 2014) ในด้านโลจสิตกิส์ นัน้การ

ตรวจจบัข้อมลูของกระบวนการ ได้ เสนอข้อมลูจาก

เซนเซอร์ในระบบโลจิสติกส์อย่างอัตโนมัติ เทคนิค

อืน่ทีใ่ช้ก็มกีารใช้ Finite State Machine (Dong Oui 

และคณะ 2004) ทั้งน้ีเซนเซอร์ท่ีส�าคัญในด้าน 

โลจิสติกส์ คือ RFID, GPS และเซนเซอร์วัดระดับ

ความสูง เป็นต้น

วัตถุประสงค์

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา

ในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องก�าเนิด

ไฟฟ้า ซึ่งใน กระบวนการท�างานไม่มีการเขียนเป็น

แผนการท�างานที่ชัดเจนว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 

ในแต่ละส่วน จะมีการ วางแผนอะไรไว้ล่วงหน้า  

ซึ่งความส�าคัญของการขนส่ง จะเน้นที่เวลา และ  

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 ปัญหาของการขนส่งสินค้าขนาดมากกว่า 

300 ตันในปัจจุบัน

 1.  ปัญหาเรื่อง End-to-End Visibility 

ตลอดเส้นทางการขนส่ง พนักงานขับรถจะไม่มี

ข้อมูลที่ชัดเจนทั้งสภาพและเหตุการณ์ตลอดเส้น

ทางการขนส่ง ท�าให้เมื่อปัญหาไม่สามารถแก้ไข 

ได้ทันการ

 2.  ปัญหาการสื่อสารระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ

ในด้านการประสานงานและการเตรียมพ้ืนท่ี  
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ท่ีท�าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาทั้งน้ีเน่ือง

กฎทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องไม่ได้มีการนิยามอย่าง

ชัดเจน

 3.  ปัญหาด้านกฎหมายทางธุรกิจในการเต

รียมการขนส่งไม่ได้มีการ Auto mote และตรวจ

สอบโดยระบบ ท�าให้เกิดข้อโต้เถียงและผิดพลาด

ได้

 4.  ส�าหรับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก

ประเภทสินค้าขนาดใหญ่ทางกฎหมายการขนส่ง

ต้องด�าเนินการขออนุญาตจากกรมทางหลวง  

ในการ น�า ยานพาหนะเดินบนทางหลวงแผ่นดิน

และทางหลวงสัมปทาน 

 ในการแก้ปัญหาการขนส่งสนิค้าขนาดใหญ่

นอกจากข้อมูลการขนส่งท่ัวไปยังต้องน�าข้อมูล 

บริบท มาใช้ข้อมูลบริบทน้ีมาจากมิติ (Ian Dey, 

2005) ได้นยิามบริบทว่าสารสนทศท่ีสามารถน�ามา

ใช้ใน การบ่งบอก สภาวะของแอนทิตี้หรือสิ่งของ 

ที่น ่าสนใจซึ่งแอนทิต้ีนี้คือบุคคลสถานที่วัตถุที่

เ ก่ียวข้องกับกระบวนการที่  ต ้องมีปฎิสัมพันธ์

ระหว่างผู้ใช้และแอปปลิเคชั่นซึ่งด�าเนินการตาม 

กฎธุรกิจที่เก่ียวข้องดังนั้นสภาวะที่ว่า จะประกอบ

ด้วย ข้อมูลบริบทและการตรวจจับข้อมูลซึ่งใน

บทความนี้จะใช้ข้อมูลบริบท

 ข ้อมูลจาก RFID และ GPS, ข ้อมูล  

จาก Info-Sensor ผ่านอินเตอร์เน็ท, ข้อมูลบริบท

เชงิเวลา,ข้อมลูบรบิทของกฎทางธุรกิจเมือ่น�าบรบิท

มาประยุกต์ใช้ในกฎธุรกิจ (Business Rule)  

ทีเ่ก่ียวข้องกันกับกระบวนงาน (Business Process) 

ก็จะสามารถสร้าง Algorithm ก�ากับดูแลการขนส่ง

สนิค้าขนาดหนกั จากต้นทาง ไปตัวปลายทางอย่าง

ราบรื่นปลอดภัย และทันเวลาน�าสินค้าไปใช้งาน

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจเพ่ือ

เปรียบเทียบและประเมินความสามารถในการ 

ให้บริการการ ขนส่งทางถนน โดยการออกแบบ

กระบวนการและขั้นตอนล�าดับขั้นเชิงวิเคราะห ์

เพ่ือน�าไปใช้ในการประเมิน รูปแบบ การขนส่ง

ส�าหรับกลุ่มสินค้าที่มีขนาดใหญ่และน�้าหนักมาก 

ซึ่งประกอบด้วย

 1. ทบทวนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 2. วิเคราะห์และก�าหนดปัจจัยที่ใช้การ

ประเมินทางเลือกรูปแบบชองการขนส่ง

 3. ประชากรและกลุม่ตวัอย่างในการศกึษา

 4. การออกแบบสอบถาม

 5. ก�าหนดการเลือกรูปแบบการขนส่ง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใช้บริษัท 

ที่ด�าเนินธุรกิจในการขนส่งสินค้า โดยผู้ให้ข้อมูล  

คือ ผู้บริหาร ในบริษัท และพนักงานระดับหัวหน้า 

ที่ท�างานเก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่  

ที่อยู ่ในเขต สมุทร ปราการและชลบุรี จ�านวน

ทั้งหมด 60 คน โดยได้ออกแบบสอบถาม ประเมิน

ด้วยการน�าเสนอ อธิบาย ระบบงาน และแสดงการ

ใช้ซอฟต์แวร์ หลังจากนั้นก็ให้ตอบชุดสอบถาม 

ทีใ่ช้ Linkert Scale 5 ระดบั โดย เน้นท่ีการให้แสดง

ความคิดเห็นว่าระบบดังกล่าวเมื่อเทียบกับการ

ด�าเนินแบบเดิมมีความพึงพอใจในระดับใด โดย 

ได้ออกแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก

ถามในเรื่องความยอมรับได ้  ส ่วนท่ีสองเมื่อ 

ออกแบบเสรจ็แล้วสอบถามในเรือ่งของความคาดหวัง

และประสิทธิภาพ
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ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ในหวัข้อนีจ้ะทบทวนงานวิจยัด้านโลจสิตกิส์ 

และห่วงโซ่อุปทานที่ใช้บริบทโดยสังเขปนักวิจัยน�า

โดย Antonio Bucchiarone และคณะ ได้ใช้เทคนคิ

ดังกล่าวประยุกต์เทคนิคบริบท

 แก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์ ในการขนรถ 

จากท่าเรือไปยังบริษัทขายรถ กิจกรรมทั้งหลาย

ประกอบด้วยการ ถ่ายรถออกจากเรือจัดเก็บ และ

ตกแต่งเพ่ิมเติมอุปกรณ์ตามความต้องการของ

ลูกค้า และการจัดการจัดส่งไปยังดีลเลอร์ ส่วน

ส�าคัญที่นักวิจัยน�าเสนอ คือ เทคนิค Dynamic 

Adaptation ท่ีสามารถจัดการกับบริบทใหม่ๆ 

ท่ีเกิดขึ้น (ที่ไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้) โดยที่แผนคือ  

การ Adapt ให้ระบบสามารถรองรบัสิง่ท่ีเกิดขึน้ใหม่ 

โดยที่ไม่ต้อง มีการเตรียมรับสถานการณ์ท่ีว่าน้ีมา

ก่อน เช่น ในกรณรีถท่ีขับมาจากท่าเรอืมาท่ีอู่จดัเก็บ 

ถ้าเกิดความ เสยีหายระหว่างทางก็จะต้องสามารถ

สร้างกระบวนงานย่อยว่าต้องน�ารถไปซ่อมก่อน 

ที่จะน�าไปที่จัดเก็บ(แต่เป้าหมายคือไปที่จัดเก็บ)

 ในการประยุกต์การบริหาร Fleet ส�าหรับ

งานเกษตร (Claus Gron Soresen, 2012) เสนอ

การใช้การน�ามาใช้จริง โดย Context-awareness 

ซึ่งใช้ข้อมูลบริบทของเครื่องจักรที่ก�าลังท�างาน  

หรือต้องมีปฎิสัมพันธ์จากผู ้ ใช้ท่ี อยู ่ห่างไกล  

ดังนั้น เครื่องจักรที่ท�างานอยู่หรือก�าลังจะไปถึงจุด

ที่ก�าหนด ถ้าสามารถส่งข้อมูลต�าแหน่ง ก็จะ เป็น

ประโยชน์กับการบริหารจัดการ หรือเครื่องจักร 

ที่ท�างานอยู่แต่ถึงก�าหนดการซ่อมบ�ารุง บริบทการ

ซ่อม บ�ารุง ก็มีความส�าคัญในการลดปัญหาเรื่อง 

Down Time ของเครื่องจักรท�าให้ประสิทธิภาพ  

และลดความ เสียหายด้านธุรกิจ

 Bartiomiej Gawel และ Anne Pilch, 

(2009)ได ้มีงานวิจัย ท่ีกล ่าวว ่า  การพัฒนา

ประสิทธิภาพ ในการ จัดการห่วงโซ่อุปทานขึ้นอยู่

กับระดับของการสนับสนุนด้านไอทีในองค์กรและ

ความยืดหยุ่นเพ่ือปรบัตวัให้ เข้ากับการเปลีย่นแปลง

ระบบการจัดการกฎเกณฑ์ทางธุรกิจช ่วยใน  

การปรับแบบไดนามิกเพ่ือ สภาพ แวด ล้อมที่ไม่

แน่นอน ในขณะที่ระบบการจัดการกระบวนการ 

ทางธุรกิจ ให้การสนับสนุนส�าหรับการจัดการ  

กระ บวนการตามล�าดับขั้นตอน งานวิจัยนี้ให้ภาพ

รวมของกระบวนการตามกฎพ้ืนที่ในการสร้าง  

แบบจ�าลองซึ่ง รวมเอาสองวิธีการเข้าด้วยกัน และ

ได้ใช้สัญลักษณ์ BPM ในรูปของ xPDL ในการ

อธิบายมีความส�าคัญต่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน 

Wesseis และ Lang (2010) ได้เสนอการพัฒนา

ระบบ ท่ีชาญฉลาด เพ่ือใช้กับระบบขนส่ง ทั้งนี้

ระบบจะต้องมีกฎทางธุรกิจที่ต้องเข้ากับบริบทการ

ท�างาน ว่าการ ขนส่งอยู่ในระบบขนส่ง ทั้งนี้ระบบ

จะต้องมกีฎทางธุรกิจท่ีต้องเข้ากับบรบิทการท�างาน 

ว่าการขนส่งอยู่ ใน ระยะใหนของห่วงโซ่ ข้อมูลต่อ

สภาพแวดล้อมของอุปกรณ์จัดเก็บสินค้าต้อง 

น�ามาใช้ เพ่ือให้ระบบโลจิสติกส์ เข้าใจว่า สินค้า

ที่มานั้นต้องอยู่ในบริบทใด ของการด�าเนินงาน

เทคโนโลยี่ที่ได้ประยุกต์ใช้ RFID ซึ่งท�าให้ สามารถ

ตรวจข้อมูลสินค้าจากระยะห่าง 3 เมตร ห่างจากที่

จัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมจาก RFID จะป้อน  

สู่ระบบเพ่ือขับเคลื่อนกฎทางธุรกิจให้เข้าสู่บริบทที่

เกิดข้ึนจริง เพ่ือปรับกระบวนการโซ่อุปทานให้ 

สอด รับ กันไป โลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมชิ้น 

ส่วนยานยนต์มปัีญหาอย่างมาก เพราะมีการบริหาร

จัดการที่เป็น เฉพาะกิจ แต่กลับใช้กฎเกณฑ์ห่วงโซ้

ปกติ ท�าให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก
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Zachos, Kounkou และ Maiden (2007) น�าเสนอ

การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ท่ีใช ้  Task Model  

ส�าหรับ งานบริการท้ังน้ีคณะวิจัยได้พัฒนา User 

Task Model ส�าหรับงานที่สามารถประยุกต์ได้ 

อย่างหลากหลาย การค้นหาว่าบริการใดสามารถ

น�ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม ถ้าบรบิทของการท�างาน

เปลี่ยนไป ในระหว่าง การด�าเนินงาน ระบบ 

Adaptation จะช่วยให้ยังคงด�าเนินการต่อได้  

ภายใต้ท่ีเปลี่ยนไปโดยการ ปรับกลไก การท�างาน

ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด

กระบวนงานในการขนส่งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

 เคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าขนาด 4.30 เมตร  

ยาว 10.5 เมตร การขนส่งจะต้องมีการเตรียมการ 

ตัง้แต่ การส�ารวจเส้นทางและก�าหนดผังทางส�ารวจ

การเตรียมหน้า Site งานของฝ่ายรับให้สามารถ 

รับสินค้า ซึ่งจะมีขั้นตอนหลักๆ 13 ขั้นตอน ดังนี้

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการขนส่งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

เม่ือได้รับแจ้งจากลูกค้าถงึวันที่ว่าเคร่ืองก�าเนิดจะเข้ามาถงึท่าเรือ

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�าการ

ขนส่ง เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

- เลือกรถตามน�้าหนัก ขนาดของ 

Generator

ดูตามขนาดสินค้า น�้าหนัก เปรียบเทียบ

กับสภาพถนนที่ จะเดินทาง

กรณีต้องเลอืกรถและท�าเรือ่งขออนุญาต

กรมทางหลวงตามประกาศกรมทางหลวง

ที่ คค 0643/580 เรื่อง หลักเกณฑ์การ 

ขออนุญาตให้ยาน พาหนะเดนิบนทางหลวง

พิเศษ

3. สอบถามลูกค้าเก่ียว

กับส ถานที่จัดส่งที่แจ้งไว้ 

ปลายทาง

นัดวันท�า Site Survey เตรียมรถเพื่อเดินทาง

กล้องถ่ายรูป

สายวัดพื้นที่

กล้องวัดระดับระหว่างถนนกับ 

สะพานลอยที่ต้องผ่านหรือป้ายทาง
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เม่ือได้รับแจ้งจากลูกค้าถงึวันที่ว่าเคร่ืองก�าเนิดจะเข้ามาถงึท่าเรือ

4 .ท�า Site Survey เส้น

ทางจนถึงหน้า งาน

ดูว่าตลอดเส้นทางมีข้อบกพร่อง

อะไร เป็นต้นว่า สภาพถนน ป้าย

ข้างทาง ฯลฯ 

 

5 ส�ารวจหน้างาน พื้นที่รอบๆ

-ดูถนนในหนว่ยงานว่าสภาพถนน 

เป็นอย่างไร วงเล้ียวของรถ

ดู เอกสารเช็ค List

กรณีพ้ืนที่ไม่เรียบร้อย ต้องให้ลูกค้า

จัดการให้เรียบร้อยก่อนขนส่งไปถึง

6 สอบถามรายละเอียด การวาง Generator ณ สถานท่ี

ปลายทาง

7. แก้ไขในจดุขอ้ บกพรอ่ง

ที่ได้ท�า Survey ไว้

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการขนส่งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

สถาปัตยกรรม

 กระบวนการขนส่งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 

ที่อธิบายในหัวข้อ 3 น้ัน สามารถสร้างเป็นระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ

กระบวนงาน ตั้งต้นจนจบ ในระบบดังกล่าวน้ี  

จะมีการใช้ข้อมูลบริบท โดยที่ข้อมูลบริบทจะมา

จากเซนเซอร์และเวลา ส�าหรับบริบท และจะ 

ประมวลผล 5 มิติ

 การเก็บข้อมูลเก่ียวกับกฎทางธุรกิจน้ัน  

จะด�าเนินการภายใต้กรอบ 5 มิติ ประกอบด้วย

 1) มติสิถานท่ี (Space) ซึง่จะพิจารณาถึง

กฎทางธุรกิจท่ีครอบคลุม เฉพาะจุด เฉพาะส่วน 

เฉพาะต�าบล เฉพาะอ�าเภอ เฉพาะเมอืง หรอืทกุแห่ง

 2) มิติเวลา (Time) ซึ่งจะพิจารณาถึงกฎ

ทางธุรกิจตามเกณฑ์เวลาว่ากฎทางธุรกิจน้ัน จะเป็น

จรงิเฉพาะจดุตัง้ต้น จดุถึงท่ีนดัพบ จดุท่ีขนส่งสนิค้า 

จุดถึงด่าน หรือจุดถึงชายแดน ซึ่งอาจจัดจ�าแนก

เป็นกิจกรรม ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

 3) มิติบุคคล (People) ซึ่งจะศึกษาถึง 

กฎทางธุรกิจส�าหรับแต่ละบุคคล แต่ละคนขับ 

แต่ละกลุ่มถึงบุคคล แต่ละเมือง

 4) มิติสารสนเทศ (Information) ซึ่งจะ

ศึกษาถึงกฎทางธุรกิจส�าหรับแต่ละเซนเซอร ์  

หรือกลุ่มของเซนเซอร์ หรือที่เครื่องแม่ข่าย และ 

การสารสนเทศที่เกิดบูรณาการข้อมูลในห่วงโซ ่

คุณค่าของโลจิสติกส์

 5) มิติกฎทางธุรกิจ (Business Rule)  

ซึง่ระบบจะต้องมกีารตรวจเชค็ว่าสิง่ทีป่ฏบิตัอิยู่น้ัน 

เป็นตามกฎธุรกิจทีก่�าหนดหรอืไม่ ซึง่ข้อมลูบรบิทน้ี

จะเป็น Rules หรือ Checklist ที่จัดเก็บในระบบ 

เพื่อน�าทางให้กระบวนงานไม่ท�าอะไรที่ผิดกติกา
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 สถาปัตยกรรมการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่

นั้นจะเรียกว ่า  Heavy Goods Logist ics 

Architecture (HGLA) โดยมรีปูสถาปัตยกรรมรวม

ดังรูปที่ 1.ซึ่งประกอบด้วย

 • Logistics Process ซึง่กระบวนงานน้ีจะ

ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและหลักปฏิบัติของบริษัท

ในอุตสาหกรรมน้ัน ส�าหรับการขนเครื่องก�าเนิด

ไฟฟ้าขนาด 365 ตัน จะใช้กระบวนงานที่นิยามใน

หัวข้อที่ 3

 • Context Processingจะเป็นชั้นท่ีน�า 

ข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆมาประมวลผลร่วมกับ

สถานภาพการเดินทางในขณะน้ันเพ่ือการบริหาร

การตัดสินใจในด้านต่างๆ เช ่น การหยุดพัก  

การหาเส้นทางใหม่ การหยุดรด การเลี่ยงเส้นทาง  

การประสานงานกับฝ่ายต้นทาง ฝ่ายปลายทาง 

และเจ้าหน้าที่ทางหลวง หรือต�ารวจ

 • loT Senser เป็นกลุ่ม Senser ท่ีน�า

ข ้อมูลจากเซนเซอร ์กายภาพเพ่ือเป ็น Input  

ให้กับชั้น Context Processing 

 • Info-Senser เป็นเซนเซอร์ข้อมูลที่

ประมวลจากข้อมูลใน Internet เพ่ือน�ามาใช้ใน 

กระบวนงานขนส่ง เช่น ข้อมูลอุบัติเหตุในเส้นทาง

หลักที่ ก�าลัง เดินทาง ข้อมูลภัยธรรมชาติ

 ชั้นประมวลผล ซึ่งขั้นนี้จะประกอบด้วย 

เครื่องแม่ข่ายแอปปลิเคชั่นและเครื่องแม่ ข่ายฐาน

ข้อมูล ข้ันประมวลผลนี้จะรวมทั้งระบบที่ต่อเชื่อม

กับ Internet โดยผ่านระบบ 3G/4G  
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• loT Senser เป็ น ก ลุ่ ม  Senser ท่ี

นําข้อมลูจากเซนเซอร์กายภาพเพ่ือเป็น Input 

ให้กบัชัน้ Context Processing  

• Info-Senser เป็นเซนเซอร์ข้อมูลท่ี

ประมวลจากข้อมูลใน Internet เพ่ือนํามาใช้

ใน กระบวนงานขนส่ง เช่น ข้อมลูอบุตัิเหตใุน

เส้นทางหลัก ท่ี  กําลัง เดินทาง ข้อมูลภัย

ธรรมชาต ิ

ชัน้ประมวลผล ซึง่ขัน้นีจ้ะประกอบด้วย เคร่ือง

แม่ข่ายแอปปลิ เคชั่นและเค ร่ืองแม่  ข่าย

ฐานข้อมลู ขัน้ประมวลผลนีจ้ะรวมทัง้ระบบท่ี

ตอ่เช่ือมกบั Internet โดยผา่นระบบ 3G/4G  

 

 
 

ภาพที่ 1  รูปสถาปัตยกรรมการขนสง่สนิค้าขนาดใหญ่ 

 

การใช้บริบทในกระบวนการขนส่ง 

การใช้บริบท 

บริบทการดําเนินงานขนส่ง ท่ีจะใช้

นอกเหนือจาก 4 บริบทแล้ว เราจะเพิ่มบริบท

ของ กระบวน ธุรกิจท่ี ใช้กฎทางธุรกิจ ของงาน

ขนส่งสินค้าหนักขนาดใหญ่  นอกจากนีจ้ะ

เพิ่ ม บ ริ บ ท  อั น เ กิ ด จ า ก  ส า ร  ส น เท ศ

อินเตอร์เน็ต  ในการใช้บ ริบทควบคุมกับ

กระบวนธุรกิจ เราจะจําแนกการประยุกต์ใช้

เป็น 3 ช่วง ดงันี ้

• การใช้บริบทใน ช่วง เตรียมการ

ก่อนเดนิทาง 

• การใช้บริบทใน ช่วง เดนิทาง 

• การใช้บริบทใน ช่วง ถึงจุดหมาย

ปลายทาง 

ภาพที่ 1 รูปสถาปัตยกรรมการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
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การใช้บริบทในกระบวนการขนส่ง

 การใช้บริบท

 บริบทการด�าเนินงานขนส่ง ที่จะใช้นอก

เหนือจาก 4 บริบทแล้ว เราจะเพ่ิมบริบทของ 

กระบวน ธุรกิจท่ี ใช้กฎทางธุรกิจ ของงานขนส่ง

สินค้าหนักขนาดใหญ่ นอกจากนี้จะเพิ่มบริบท อัน

เกิดจาก สาร สนเทศอินเตอร์เน็ต ในการใช้บริบท

ควบคุมกับกระบวนธุรกิจ เราจะจ�าแนกการ

ประยุกต์ใช้เป็น 3 ช่วง ดังนี้

 • การใช้บริบทใน ช่วง เตรียมการก่อน

เดินทาง

 • การใช้บริบทใน ช่วง เดินทาง

 • การใช้บรบิทใน ช่วง ถึงจดุหมายปลาย

ทางโอกาสของการใช้บรบิทจะจ�าแนกดังน้ี

 เตรียมการก่อนออกเดินทาง

 • ส�ารวจชิน้ส่วนจาก Drawing ท่ีได้รบัมา

จากลูกค้า

 • การเตรียมรถขน และบุคคลากร

 • การส�ารวจเส้นทางหลัก และเส้นทาง

ส�ารอง

 • การขออนุญาตขนส่งกับกรมทางหลวง

ที่เกี่ยวข้อง

 • การประสานงานกับผู้รับในการเตรียม

สถานที่

 • การก�าหนดวัน เวลา และก�าหนดการ

 ระหว่างเดินทาง

 • การใช้เส้นทางหลัก

 • การหยุดพักปกติ เช่น กินข้าวเที่ยง

 • การหยุดพักไม่ปกติ

 • การขับเลี่ยงในระยะสั้น

 • การเกิดปัญหารถ หรือสินค้า

 • การเกิดอุบัติเหตุ

 • การเกิดภัยธรรมชาติในเส้นทาง

 • การถูกบังคับให้หยุดโดยมิจฉาชีพ

 • การผจญกับต�ารวจจราจร

 การใช้เส้นทางส�ารอง

 • การดีเลย์เกิน 24 ชั่วโมง

 การส่งสินค้าที่จุดหมายปลายทาง

 • ทางเข้าสู่บริเวณส่งสินค้า

 • ความพร้อมในการรับสินค้า

ภาพที่ 2 กระบวนการประยุกต์ใช้บรบิทในช่วงต่างๆของกระบวนงานขนส่งสินค้าขนาดหนกัและใหญ่

ที่มา: ปรับปรุงจากกระบวนการท�างานในการขนส่ง

 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
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โอกาสของการใช้บริบทจะจําแนกดงันี ้

เตรียมการก่อนออกเดนิทาง 

• สํารวจชิน้ส่วนจาก Drawing ท่ีได้

รับมาจากลกูค้า 

• การเตรียมรถขน และบคุคลากร 

• ก า รสํ า รวจ เส้ น ท างห ลัก  แ ล ะ

เส้นทางสํารอง 

• การขออนุญาตขนส่งกับกรมทาง

หลวงท่ีเก่ียวข้อง 

• การประสานงานกับผู้ รับในการ

เตรียมสถานท่ี 

• การกําหนดวนั เวลา และกําหนดการ 

ระหว่างเดนิทาง 

• การใช้เส้นทางหลกั 

• การหยดุพกัปกต ิเช่น กินข้าวเท่ียง 

• การหยดุพกัไมป่กต ิ

• การขบัเล่ียงในระยะสัน้ 

• การเกิดปัญหารถ หรือสนิค้า 

• การเกิดอบุตัเิหต ุ

• การเกิดภยัธรรมชาตใินเส้นทาง 

• การถกูบงัคบัให้หยดุโดยมิจฉาชีพ 

• การผจญกบัตํารวจจราจร 

การใช้เส้นทางสาํรอง 

• การดีเลย์เกิน 24 ชัว่โมง 

การส่งสินค้าที่จุดหมายปลายทาง 

• ทางเข้าสูบ่ริเวณสง่สนิค้า 

• ความพร้อมในการรับสนิค้า 

 

 
 

ภาพที่ 2 กระบวนการประยกุต์ใช้บริบทในช่วงตา่งๆของกระบวนงานขนสง่สนิค้าขนาดหนกัและใหญ่ 

ท่ีมา: ปรับปรุงจากกระบวนการทํางานในการขนสง่ 
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 ขั้นตอนการควบคุมงานของสินค้าขนาด

หนักและใหญ่มาก (Heavy & Oversized Goods 

Transportation Algorithm)

 ในการขนสินค้าท่ีมีขนาดหนักและใหญ่

มาก จะใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมก�ากับดแูลแบบ Real-

time ใน 3 ข้ันตอนได้แก่ ขัน้ตอนการเตรยีมการ ขัน้

ตอนการเดนิทาง และขัน้ตอน ณ จดุหมายปลายทง

ในการขนย้าย ซึ่งขั้นตอนต่างๆหล่านี้จะเป็นดังนี ้

 Procedure : Preparation ; เตรียมตวัใน

การขนอุปกรณ์หนักและขนาดใหญ่

 1. บันทึกจ�านวนสนิค้าท่ีได้รบัแจ้งมาจาก

ลูกค้า

 2. ใส่รายการสินค้า (Packing List)

 3. บริบท ณ เวลาขนของขึ้นรถ ให้ ยืนยัน

จ�านวน n กล่อง

 4. สถานะ ของสินค้าพร้อมส่ง

 5. สถานะ ของรถ เช็ครถตามมาตรฐาน 

ของรถที่จะท�าการขนส่ง (พร้อมหรือไม่พร้อม)

 6. ถ้าไม่พร้อม จัดการเปลื่ยนรถคันใหม่

มาแทน : พร้อม

 7. สถานะ เส้นทางการขนส่ง : พร้อม

 8. ให้ทีมส�ารวจเส้นทาง ส�ารวจเส้นทาง

หลกัไปยังจดุหมายปลายทาง ถ้า เส้นทางหลกัไม่มี

อุปสรรค สามารถขนสินค้าได้สถานะ : พร้อม

 9. ให้ทีมส�ารวจ ท�าการส�ารวจเส้นทาง

ส�ารอง ถ้า เส้นทางส�ารองไม่มีอุปสรรค สถานะ : 

พร้อม

 10.  เช็คสถานะ ของรายละเอียดสินค้า

ว่าครบถ้วน สถานะพร้อม และการขนส่งพร้อม 

เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าพร้อม เส้นทางหลกัและเส้นทาง

ส�ารองพร้อม ส่วนประกอบอืน่ๆ พร้อม และได้มกีาร

แจ้งลูกค้าถึงเวลาการขนส่ง สถานะการขนส่ง

ทั้งหมดพร้อม เตรียมการขนส่ง 

 Procedure : Transport ; เดินทางไปจุด

หมายปลายทาง

 11.  แจ้งลูกค้า ถึง แผนการขนส่ง การจัด

รถไปรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า การขนส่งใช้เวลา 

ช่วงกลางคืน เนื่องจากสินค้ามาขนาดใหญ่จึงต้อง

มีการปิดถนน โดยการประสานกับเจ้าหน้าที่งาน

จราจรในแต่ละท้องที่ 

 12.  ถ้า สัญญานบ่งชี้ข้อมูล บ่งช้ีสภาพ 

ที่ไม่ปลอดภัย ในเส้นทางหลักแล้วให้เตรียมที่จะ

เปลี่ยนไปเส้นทางส�ารอง

 13.  ถ้า ผลการรายงาน RFID ของการ

บรรจุภัณฑ์ ไม่เท่ากับ n ให้แจ้งเตือนคนขับรถ

 14.  ถ้า ในเส้นทางส�ารองไม่มีปัญหา 

สถานะพร้อม ส�าหรับการขนส่ง เปลื่ยนไปใช้

 15.   เส้นทางส�ารองหรือหาสถานที่เพ่ือ

หยุดชั่วคราว ถ้า สัญญาณบ่งชี้ สภาพปัญหา 

ระยะสั้น ลองกลยุทธ์การหลีกเลี่ยง

 16.  ถ้าพบอุบัติเหตุข้างหน้าให้พยายาม

หลีกเลี่ยง 

 Procedure : At Destination : ถึงจุดหมาย

ปลายทาง

 17.  ถ้า เดนิทางมาถึงจดุหมายปลายทาง

แล้วให้แจ้งกับผู้จัดการโลจิสติกส์

 18.  ถ้า การเตรียมการหน้าสถานที่ปลาย

ทางเรียบร้อย ให้ท�าการเคลื่อนย้ายเครื่องก�าเนิด

ไฟฟ้าแล้ววางลงท่ีท่ีลกูค้าเตรยีมไว้ และท�าการแจ้ง

ต่อผู้จัดการโลจิสติกส์

 19.  ถ้า การตรวจรับสินค้าอยู่ในสภาพ

เรียบร้อยให้ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้าทั้งหมด
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การ Implement

 การ implement การออกแบบระบบขนส่ง

สนิค้าเชงิบรบิท ส�าหรบัการขนส่งสนิค้าท่ีม ีน�า้หนัก 

และขนาดใหญ่ ตามAlgorithm ที่อธิบายในหัวข้อ

ที่ 5 ได้พัฒนาต้นแบบ Client-Service ด้วยภาษา 

HTMLS และ PHP พร้อมฐานข้อมูล MySQL  

รปูที ่3 แสดงหน้า User Status ความพร้อมการเดิน

ทาง การประเมินผลความยอมรบัได้ในการใช้ระบบ 

Heavy & Oversized Goods Transportation  

ได้ใช้ การสุม่ตวัอย่างผูป้ระเมนิจากเจ้าหน้าท่ีแผนก

โลจิสติกส์และขนส่งซึ่งเก่ียวกับ งาน การขนส่ง

สินค้า ขนาดใหญ่และหนัก จ�านวน 60 คน ประเมนิ

ด้วยการน�าเสนอ อธิบาย ระบบงาน และแสดงการ 

ใช้ ซอฟต์แวร์ หลังจากน้ันก็ให้ตอบชุดสอบที่ใช้ 

Likert Scale 5 ระดับ โดยเน้นที่การให้แสดงความ

คดิเหน็ว่า ระบบดงักล่าวเมือ่เทยีบกับการด�าเนินการ

แบบเดิมนั้นใน 2 ประเด็น

 (1)  ความยอมรับได้

 (2)  ประสิทธิภาพ

 ซึ่งผลจากการส�ารวจปรากฏว่า ระดับ 

ความยอมรับได้ อยู ่ ท่ี 98% และระดับความ 

คาดหวัง ประสิทธิภาพ จะดีกว่าเดิมอยู่ที่ 98%  

ท้ังนี้  เมื่อสอบถามความคิดเห็นความคิดเห็น 

ส่วนใหญ่จะรู้สึกชอบในเรื่อง Visibility การขนส่ง

ระหว่างการเดนิทาง ในการทีม่รีะบบคอยสนบัสนนุ 

แจ้งเตือน และประสานการแก้ปัญหาระหว่าง  

ฝ่ายต้นทางและฝ่ายปลายทาง นอกจากน้ีเมือ่มกีาร

ตรวจสอบกฎทางธุรกิจ ภายในบริบท การขนส่ง  

ก็สร้าง ความมัน่ใจมาก เพราะผูข้นส่งได้ด�าเนนิการ

ถูกต้องแล้ว

บทสรุป

 การขนสนิค้าขนาดใหญ่ และหนักกว่าปกติ

ขนาดมากกว่า 300 ตัน เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ปัจจุบัน

การ ด�าเนิน การเป็นแบบใช้หลักปฏิบัติที่ท�ากันมา 

ซึ่งผลลัพธ์ก็เป็นไปตามสถานการณ์ ไม่สามารถ 

ควบคุมได้ อย่าง เต็มท่ี งานวิจัยน้ีได้ศึกษาถึง

ตัวอย ่างการขนส่งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาด  

365 ตนั และม ีขนาดกว้าง 4.3 เมตร ยาว 10.5 เมตร 

ซึ่งการขนส่งจะต้องใช ้รถ Hydrolic Trailer  

ขนาดใหญ ่  ตัวรถมี  ความกว ้ าง  6  เมตร  

ยาว มากกว่า 100 เมตร ที่จะต้องเพิ่มจ�านวนเพลา 

และล้อ 704 ล้อ เพื่อให้ สามารถ รับน�้าหนัก และ

ว่ิงบน ท้องถนนได้ การศึกษากระบวนงานขน 

สินค ้าขนาดใหญ่และหนักน�าไป สู ่หลักการ  

สร้าง นวัตกรรม การ ขนส่งสินค้าดังกล่าว โดยมี 

การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ี ใช้บริบท (Context-aware) และใช้

กระบวนงานควบคุมติดตาม (Control Algorithm) 

และ การก�าหนด วิธีส�ารองต่างๆ เพื่อให้ สามารถ 

ทน ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น (Resiliency) ผลงานวิจัยนี้

จะเป ็นต ้นแบบวิธีการคิด ในการพัฒนาการ  

ขน สินค้าขนาดหนักและใหญ่อย่างเป็นระบบ 

เพ่ือลดปัญหาระหว่างขนส่งซึง่มผีลต่อปัจจยัต้นทุน

ระบบ Heavy & Oversized Goods Transportation 

ได้ประเมนิโดย คนท�างานด้านน้ีจริง จ�านวน 60 คน 

ซี่งผลการ ประเมินมีการยอมรับผลประโยชน์ท่ีใช้

ระบบน้ีในอตัรา 98% ท้ังน้ีเน่ืองจากการ ด�าเนนิการ

แบบดั้งเดิม เป็น แบบ Manual การใช้ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีส่อดรบักับกรรมวธีิท่ีปฎิบตัิ 

โดยมกีารปรบัปรงุ ในส่วน ส�าคญัเพ่ือลดข้อผดิพลาด 

จึงเป็นระบบที่ ผู ้ปฎิบัติยอมรับได้ในการใช้งาน 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ที่จะเพ่ิมสูงขึ้น 

เพราะให้ความ สบายใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านขน

สินค้า ขนาดหนักและใหญ่เกินปกติ
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บทคัดย่อ

 บทเพลง “นาคาเริงวารี” เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางมานุษยดุริยางควิทยา ผู้ประพันธ์ได้ด�าเนินการ

วิจัยโดยการศึกษาภาคสนามเพ่ือเรียนรู ้เพลงพิณโบราณจากผู ้ให้ข้อมูลหลักคือครูทองใส ทับถนน  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบทเพลงพิณของครูทองใส ทับถนน 2) ประพันธ์เพลงร่วมสมัยส�าหรับ 

วงแซกโซโฟนควอร์เท็ต จากเอกลักษณ์ในเพลงพิณของครูทองใส ทับถนน เป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์  

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�าส�าคัญ : 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�า 

 มวลมนุษยชาติทุกหมู่เหล่าล้วนมีบริบท

แห่งการเดินทางเพ่ือส�ารวจความจริงอยู่เสมอ  

การเดินทางส่งผลให้เกิดการเคลื่อนท่ีและการแพร่

กระจายทางวฒันธรรม อกีทัง้เป็นชนวนท่ีก่อให้เกิด

การถ่ายโยงทางวัฒนธรรมจากผลของการปะทะ

ระหว่างการระลึกได้ของเรื่องราวในอดีตและการ

สัมผัสได้ของความจริงที่ปรากฏอยู่ จนก่อให้เกิด

สภาวะแห่งการรังสรรค์เป็นผลผลิตและความรู้สึก

ใหม่ ทัง้นีม้ปัีจจยัเกือ้หนุนคือปัจจยัจากภายในและ

ปัจจัยจากภายนอกท่ีอยู่รอบตัวของมนุษย์ ปัจจัย

ดังกล่าวคอยเป็นเครื่องก�ากับทิศทางของผลผลิต

และความรู ้สึกของมนุษย์ อย่างไรก็ตามในทุก

ผลผลติทางวฒันธรรมดนตรย่ีอมมคุีณค่าเฉพาะตัว 

มิอาจน�าสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ (ปัญญา รุ่งเรือง, 

2549) และวธีิการอย่างหน่ึงของการรงัสรรค์ผลผลติ

ใหม่เพ่ือแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและตัวตน ก็คือ  

การประพันธ์เพลง

 การประพันธ์เพลงคือกระบวนการสะท้อน

ความรู้สึกของศิลปิน โดยใช้สัญลักษณ์และเสียง

ดนตรีส�าหรับการอธิบายความรู้สึกและบรรยาย

เรื่องราว ในอดีตประชาคมโลกแบ่งอารยธรรมของ

มนุษย์ออกเป็นสองส่วนคือ อารยธรรมตะวันตก 

และอารยธรรมตะวันออก ด้วยความก้าวหน้าด้าน

วิทยาการส่งผลให้ทัศนคตเิหล่าน้ันหมดไป จากการ

ได้ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างโลกตะวันตกและ

โลกตะวันออก จนเกิดแนวดนตรีและทฤษฎีการ

ประพันธ์รูปแบบใหม่ เช่น ดนตรีอเล็กทรอนิกส์ 

ดนตรีนิวเอจ การพัฒนาระบบไร้กุญแจเสียง  

(ณรงค์ฤทธ์ิ ธรรมบตุร, 2552) ในการประพันธ์เพลง

จากอิทธิพลและวัตถุดิบในวัฒนธรรมดนตรีอีสาน 

คอื เพลงพิณของครูทองใส ทับถนน โดยใช้หลกัการ

ทางดุริยางควิทยาผ่านการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการ

ประพันธ์เพลงร่วมสมัย จึงเป็นการผสมผสาน

วัฒนธรรมดนตรี จากเหตุดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษา

เอกสารเพ่ิมเตมิ คอื ดนตรลีขิติ : รวมบทความดนตรี

สร้างสรรค์เชิงวิชาการ (ณัชชา พันธ์เจริญ, 2559) 

ศิลปะการเป่าแคน (สนอง คลังพระศรี, 2549)  

จิตวิญญาณแห่งอาเซียน ส�าหรับเปียโนควินเท็ท 

(ณรงค์ฤทธ์ิ ธรรมบุตร, 2561) และการวิเคราะห์ 

เพ่ือค้นหาเอกลักษณ์เพลงพิณของครูทองใส  

ทับถนน เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับการประพันธ์

บทเพลง “นาคาเริงวารี” 

 ทองใส ทบัถนน ศลิปินพ้ืนบ้านอสีานท่ีรู้จกั

ในนาม “ทองใส หัวนาค”(พญานาค) คือ ศิลปิน 

พ้ืนบ้านอีสานได้การคัดเลือกให้เป็นครูภูมิปัญญา
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ไทย รุ่น 2 ด้านศิลปกรรม ประเภทพิณอีสาน จาก

ความรูแ้ละความสามารถเก่ียวกับเพลงพิณโบราณ

ที่ได ้รับการถ่ายทอดจากครูพิณในอดีต และ

ประสบการณ์การบรรเลงพิณประกอบการล�าของ

หมอล�าในอดีต ส่งผลให้เพลงพิณของครูทองใสได้

รับการยอมรับจากสังคมและถูกน�ามาเป็นเพลง

ต้นแบบส�าหรบัการศึกษาและการเรยีนรู ้(ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545; วีรยุทธ  

สคีณุหลิว่, 2554) อกีท้ังยังมลีลีาและเทคนคิเฉพาะ

ในการบรรเลงพิณ คือ 1) เทคนิคการเปลี่ยนเสียง

แบบเชื่อมเสียง (Slur)  ด ้วยวิ ธีการตบสาย 

(Hammer-On : Ascending) 2) เทคนคิการเปลีย่น

เสียงแบบเชื่อมเสียง (Slur) ด้วยวิธีการเก่ียวสาย 

(Pull -Off : Descending) 3) เทคนิคการรูดสาย 

(Slide) ลลีาและเทคนิคดงักล่าวนบัว่าเป็นเอกลกัษณ์

ที่แสดงถึงส�าเนียงเพลงพิณของครูทองใส ทับถนน

 บทเพลง “นาคาเริงวารี” เกิดจากแรง

บันดาลใจ 2 ประการ คือ ความประทับใจจากผล

การรับรู ้ ถึงเอกลักษณ์ในเพลงพิณโบราณของ 

ครูทองใส และความประทับใจในเรื่องราวการ

ด�าเนินวิถีชีวิตของครูทองใส ทับถนน ซึ่งเป็น

ลักษณะการด�าเนินวิถีชีวิตตามสภาพทางสังคม

และวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอีสาน โดยมีปัจจัยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมในภูมิภาคอีสานเป็น

ปัจจัยซ้อน ในภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง 

ดังกล ่าวได ้ก ่อให ้เกิดทัศนะทางวัฒนธรรมที ่

หลากหลายและได้ส่งผลต่อวัฒนธรรมภายในของ

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน การประพันธ์จึงต้องอาศัยการ

เช่ือมโยงข้อมูลหลายประเด็น ผู้วิจัยจึงน�าผลพวง 

ดงักล่าวเป็นปัจจยัเพ่ือก่อให้เกิดการรงัสรรค์ผลงาน

เพลงร่วมสมยัทีช่ือ่ว่า นาคาเรงิวาร ีผ่านกระบวนการ

สร้างสรรค์ด้วยวิธีการประพันธ์เพลงร่วมสมัย โดย

แบ่งการน�าเสนอออกเป็น 2 ตอน ซึ่งประกอบด้วย 

4 ส่วน โดยใช้แนวคิดส�าหรับการประพันธ์เพลง 

จ�านวน 3แนวคิดคือ 1) แนวคิดการผสมผสาน

วัฒนธรรมดนตรี 2)แนวคิดการแสดงเอกลักษณ์

ทางดนตรีในเพลงพิณโบราณของครูทองใส  

ทับถนน 3) แนวคิดการประพันธ์เพลงร่วมสมัย  

ในแต่ละส่วนได้สอดแทรกเอกลักษณ์ทางดนตรีที่

พบในเพลงพิณของครูทองใสผสมผสานกับการใช้

หลักทฤษฎีดนตรีตะวันตกส�าหรับถ่ายทอดความ

รูส้กึและบรรยายเนือ้หาผ่านวงแซกโซโฟนควอร์เทต็ 

(Saxophone Quartet) ประกอบด้วยแซกโซโฟน 

จ�านวน 4 ชิน้ ได้แก่ โซปราโน แซกโซโฟน (Soprano 

Saxophone) อลัโต แซกโซโฟน (Alto Saxophone) 

เทเนอร์ แซกโซโฟน (Tenor Saxophone) และ 

บาริโทน แซกโซโฟน (Baritone Saxophone) 

อารมณ์และลีลาท่ีเกิดข้ึนในบทเพลงสอดรับกับ 

องค์ประกอบของเน้ือหาทางดนตรีและเป็นไปตาม

หลักการประพันธ์เพลงร่วมสมัย ควบคู่กับการ 

เลียนแบบเทคนิคปฏิบัติของเครื่องดนตรีส�าหรับ

สร้างความน่าสนใจในบทเพลง

วัตถุประสงค์ของการประพันธ์เพลง

 ประพันธ ์ เพลงส�าหรับวงแซกโซโฟน 

ควอร์เท็ต จากเอกลักษณ์ในเพลงพิณโบราณ 

ของครูทองใส ทับถนน 

ขอบเขตของการประพันธ์เพลง

 1. เป็นบทเพลง 2 ตอน ประกอบด้วย 

ส่วนย่อยทั้งหมด จ�านวน 4 ส่วน
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 2. ประพันธ์เพลงส�าหรับวงแซกโซโฟน 

ควอร์เท็ต ประกอบด้วย โซปราโนแซกโซโฟน  

อัลโตแซกโซโฟน เทเนอร์แซกโซโฟน และบาริโทน

แซกโซโฟน 

 3.  ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรม

ดนตรีพ้ืนบ้านอีสานจากเพลงพิณโบราณของ 

ครูทองใส ทับถนน ร่วมกับแนวทางการประพันธ์

เพลงร่วมสมัย

 4.  ใช้ระบบอิงกุญแจเสียง (Tonality)  

โดยใช้ระบบเสียง 2 ลักษณะ คือ ระบบเสียงแบบ

ไดอาโทนิก (Diatonic) และระบบเสียงแบบ 

เพนทาโทนิก (Pentatonic)

 5.  ผวิพรรณของดนตร ี(Texture) มลีกัษณะ

หลากแนว (Polyphony) รวมทั้งใช้การประสาน

เสียงท่ีหลากหลาย คือ การประสานเสียงค้าง 

(Drone Harmony) การประสานแนวท�านอง 

(Homophony)

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ได้ผลงานเพลงส�าหรับวงแซกโซโฟน 

ควอร์เท็ต

 2. ได้ผลงานเพลงร่วมสมัยท่ีส่งเสริม

สนุทรยีภาพในการรบัฟังดนตรตีะวันตกท่ีสอดแทรก

วัฒนธรรมดนตรีอีสาน

 3. ได้แนวทางส�าหรับการส่งเสริมและการ

เผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านสู่สากล

กระบวนการประพันธ์เพลง

 บทประพันธ์เพลงนาคาเริงวารี ผู้วิจัยได้

ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อค้นหาเอกลักษณ์เพลงพิณ

ของครูทองใส ทับถนน เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับ

ประพันธ์บทเพลงร่วมสมัย ส�าหรับถ่ายทอดความ

รูส้กึและบรรยายเนือ้หาผ่านวงแซกโซโฟนควอร์เทต็ 

โครงสร้างและรูปแบบของดนตรีมเีอกลกัษณ์เฉพาะ

ตามเนือ้หาทางดนตรแีละเรือ่งราวทีไ่ด้ก�าหนด ดงัน้ี

 กระบวนการที่ 1 ชื่อว่า ถอนสะอื้น อธิบาย

และสะท้อนภูมิหลังสภาพทางสังคมในภูมิภาค

อสีานช่วงก่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (ก่อน พ.ศ. 2500) ซึ่งใน 

ขณะน้ันภูมิภาคอีสานเป็นพ้ืนที่ที่มีการรวมตัวของ

กลุ่มวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย การด�าเนินชีวิตของ

กลุ่มวัฒนธรรมเหล่านั้นเป็นไปอย่างยากล�าบาก 

เป็นผลมาจากการไม่ได้รบัการดแูลจากภาครฐัเท่า

ที่ควร ส่งผลให้ประชาชนในภูมิภาคต้องอดทนต่อ

การด�าเนินชีวิต พบกับความยากล�าบากในการ

ประกอบอาชีพและเลี้ยงชีพ ท้ังยังต้องต่อสู ้กับ 

ภัยทางธรรมชาตแิละต้องเผชญิปัญหาความเหลือ่มล�า้

ทางเศรษฐกิจ ผู้วิจัยน�าเสนอเร่ืองราวผ่านแนว

ท�านองท่ีโหยหวนผสมกับลักษณะจังหวะที่แสดง

การรุกเร้าเพ่ืออธิบายแทนคราบน�้าตาและเสียง

สะอื้นของชาวอีสานผ่านกระบวนการที่ 1

 กระบวนการที่ 2 อุกอั่ง อธิบายถึงความ

กังวล พะว้าพะวัง กลุม้ใจในโชคชะตาทีไ่ม่สามารถ

ก�าหนดได้ อันเกิดจากความไม่แน่นอนและการถูก

ทอดทิง้จากกลุม่คนในสงัคมหลกั กอปรในขณะนัน้

ความมั่นคงด้านการเมืองภายในประเทศยังไม่มี

เสถียรภาพมากนัก ผลพวงดังกล่าวกลับส่งผลให้

วัฒนธรรมภายในของภูมภิาคอสีานด�าเนนิไปอย่าง

เรียบง่ายและมีความเข้มแข็ง จนก่อเกิดเป็นความ

งดงามจากภายใน ผู้วิจัยน�าเสนอเร่ืองราวโดยใช้

ดนตรีที่ซับซ้อนผ่านลักษณะจังหวะแบบปกติและ

ไม่ปกตร่ิวมกับการใช้โครมาตกิคอร์ดส�าหรบัอธิบาย
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เน้ือหาเก่ียวกับความกังวลและอาการพะว้าพะวง 

ซึ่งได้ขยายวงกว้างในหลายพ้ืนที่ของภาคอีสาน

ผ่านกระบวนการที่ 2

 กระบวนการที่ 3 ชื่อว่า หลงส้น อธิบายถึง

ความหลงใหลจนลืมตัวตน จากร่องรอยทาง

วัฒนธรรมดนตรีอีสานช่วงปี พ.ศ. 2508-2518  

พบบทบาทวัฒนธรรมดนตรจีากภายนอกถูกน�าพา

เข้ามาในภูมิภาคอีสาน โดยมีผลจากความจ�ายอม

ในการรับกลุ่มบุคคลจากภายนอก จนเป็นเหตุให้

เกิดการผสมผสานและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม 

อันเกิดจากการพบปะ การติดต่อสื่อสาร และการมี

ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของคนทั้งสองกลุ่มวัฒนธรรม 

(Miller, Terry E. and Shahriari, Andrew, 2012; 

Nanongkham, P, 2011) ด้วยเหตุดังกล่าวจงึส่งผล

ให้เกิดการรับและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

จนถกูค่านยิมจากภายนอกครอบง�าวัฒนธรรมจาก

ภายใน ผู ้วิจัยน�าเสนอเรื่องราวผ่านการด�าเนิน

ท�านองด้วยโมดโดเรียนและคอร์ดโดมินันท์ระดับ

สองส�าหรับอธิบายเนื้อหาเก่ียวกับการรับค่านิยม

จากภายนอกจนเข้าครอบง�าวัฒนธรรมจากภายใน

ผ่านกระบวนการที่ 3

 กระบวนการท่ี 4 ม่วนหลาย อธิบายถึง

วัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีหย่ังลึกฝั่งอยู่ภายในจิตใจของ

ชาวอีสาน แม้ได ้รับผลกระทบรอบด้านจาก

วัฒนธรรมภายนอกจนหลงใหลไปชัว่ขณะ แต่ก็ยาก

ที่จะลืมเลือนวัฒนธรรมดั้งเดิม ผู้วิจัยน�าเสนอเรื่อง

ราวผ่านการด�าเนินคอร์ดที่หลากหลายเพ่ือเป็น

สะพานเชือ่มสูก่ารประสานเสยีงในวฒันธรรมดนตรี

อสีาน ส�าหรบัอธิบายเนือ้หาเก่ียวกับเอกลกัษณ์ทาง

วัฒนธรรมดนตรีอีสานแบบฉบับ เนื้อหาทางดนตรี

แสดงถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมดนตรีอีสานผ่าน

กระบวนการที่ 4 

การออกแบบและก�าหนดแนวทางการประพนัธ์เพลง

 1. สังคีตลักษณ์ (Form) ใช้รูปแบบตาม

ลกัษณะเพลงพ้ืนบ้าน ซึง่เป็นบทเพลงสัน้ไม่ซบัซ้อน 

และมักเล่นย้อนท�านอง 2 รอบ ผู้วิจัยออกแบบการ

ประพันธ์ลักษณะบทเพลง 2 ตอน ประกอบด้วย  

4 ส่วน

 2. ระบบเสียง(Tuning System)เพ่ือให้ 

ผลงานการประพันธ์เพลงเหมาะแก่ผู้ฟังทุกกลุ่ม

และเป็นไปตามสมัยนิยม ผู้วิจัยเลือกใช้ระบบอิง

กุญแจเสยีง (Tonality) โดยใช้ระบบเสยีง 2 ลกัษณะ 

คอื ระบบเสยีงแบบไดอาโทนกิ (Diatonic) ประเภท

บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ (Major and Minor 

Scale)รวมทั้งสอดแทรกการใช้โมด (Mode) และ

ระบบเสียงแบบเพนทาโทนิก (Pentatonic)

 3. เครื่องหมายประจ�าจังหวะ (Time 

Signature) ลักษณะอัตราจังหวะแบ่งออกเป็น  

3 ลักษณะ คือ อัตราจังหวะแบบหลากอัตรา 

(Po lymete r )  อัตราจั งหวะแบบมีสัดส ่ วน 

(Symmetrical) และอัตราจังหวะแบบไม่มีสัดส่วน 

(Asymmetrical) กล่าวคือ ดนตรีพ้ืนบ้านเป็นดนตรี

ทีไ่ม่ซบัซ้อนและฟังง่าย มกัใช้อตัราจงัหวะสองและ

สี่ (Second and Fourth Time) ผู้วิจัยจึงเลือกผสม

เครื่องหมายประจ�าจังหวะที่มีอัตราจังหวะสอง 

(Second-Simple Time Signature) อัตราจังหวะ

สาม (Triple-Simple Time Signature) และสี่ปกติ 

(Fourth-Simple Time Signature) และยังสอด

แทรกอตัราจงัหวะซ้อน (Complex Time) เพ่ือสร้าง

สีสันทางดนตรีให้เกิดความน่าสนใจและยากต่อ

การคาดเดา

 4.  อตัราความเรว็ (Tempo) พิจารณาอตัรา

ความเรว็จากการก�าหนดให้เกิดความสอดคล้องกับ

องค์ประกอบของดนตรี เช่น ความสอดคล้องกับ
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เน้ือหาทางดนตรี ความสอดคล้องกับเทคนิคการ

บรรเลง และความเหมาะสมกับลลีาและส�าเนยีงใน

เนื้อหาทางดนตรี โดยก�าหนดให้เพลงช้าด�าเนิน

ท�านองที่สวยงาม สง่างาม จึงก�าหนดใช้อัตรา

ความเร็ว 78 Bpm. และก�าหนดให้เพลงเร็วด�าเนิน

ท�านองที่มีความกระชับ มีชีวิตชีวา จึงก�าหนดใช้

อัตราความเร็ว 106 Bpm.

 5. เน้ือหาทางดนตรหีรอืผวิพรรณของดนตรี 

(Texture) มลีกัษณะการสร้างเนือ้หาทางดนตรแีบบ

หลากแนวหรือการประสมท�านอง (Polyphony) 

รวมทัง้มกีารผสมผสานเสยีงประสานทีห่ลากหลาย 

คือ การประสานเสียงค้าง (Drone Harmony)  

การประสานแนวท�านอง (Homophony) การสอด

ลีลาประสานแนวท�านอง (Counterpoint)

 ผู้วิจยัได้สรุปรายละเอยีดการออกแบบและ

การก�าหนดแนวทางการประพันธ์ ส�าหรับประพันธ์

บทเพลงนาคาเริงวารี ดังนี้

ตารางที่ 1  รายละเอยีดการออกแบบและการก�าหนดแนวทางการประพันธ์ ส�าหรับประพันธ์บทเพลงนาคา

เริงวารี ตอนที่ 1 (Movement 1)

กระบวนการ
สังคีตลักษณ์

ระบบเสียง เครื่องหมาย

ประจ�าจังหวะ

อัตรา

ความเร็ว

ผิวพรรณ

ของดนตรี

สว่น 1

ช่ือ ถอนสะอืน้

ห้องท่ี 1-16

Intro A D Minor 2/4

3/4

4/4

78 bpm. Polyphony

Homophony

Drone Harmony

สว่น 2

ช่ือ อกุอัง่

ห้องท่ี 17-70

B C D Transit

C D Coda

D Minor 2/4

4/4

4/4 (7/8 Pulse)

78 bpm. Polyphony

Homophony

Drone Harmony

ตารางที่ 2  รายละเอยีดการออกแบบและการก�าหนดแนวทางการประพันธ์ ส�าหรับประพันธ์บทเพลงนาคา

เริงวารี ตอนที่ 2 (Movement 2)

กระบวนการ
สังคีตลักษณ์

ระบบเสียง เครื่องหมาย

ประจ�าจังหวะ

อัตรา

ความเร็ว

ผิวพรรณ

ของดนตรี

ส่วน 3 

ชื่อ หลงส้น

ห้องที่ 1-39

Intro A B D Minor

Mode

2/4

4/4

5/4

106 bpm. Polyphony

Homophony

ส่วน 4 

ชื่อ ม่วนหลาย

ห้องที่ 40-67

C D D Minor

Mode

4/4

5/4

106 bpm. Polyphony

Homophony

Drone Harmony
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ขั้นตอนการประพันธ์เพลง

 ผู ้วิจัยใช ้หลักการทางดุริยางควิทยา 

(Musicology) ในการวิเคราะห์ข้อมลูภาคสนามเพ่ือ

ใช้เป็นวัตถุดบิใน การประพันธ์เพลง (Composition) 

และใช้วิธีการประพันธ์เพลงร่วมสมัยส�าหรับการ

อธิบายเน้ือหาและสะท้อนความรูส้กึ โดยมขีัน้ตอน

การด�าเนินงาน ดังนี้

 1.  การศึกษาเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมท้ังการ

ศึกษาเอกสารที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ เพ่ือน�า

ข้อมูลที่ได ้มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและแนวทาง

ส�าหรับการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการประพันธ์

เพลง

 2.  การก�าหนดขอบเขตส�าหรบัการประพันธ์

เพลง เพื่อให้การด�าเนินงานมีความสอดคล้องและ

เป็นไปตามขอบเขตที่ผู้วิจัยได้ก�าหนดไว้

 3.  การก�าหนดเครื่องดนตรีและเลือก

เครื่องดนตรีที่เหมาะสมในกระบวนการประพันธ์ 

โดยค�านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคการ

บรรเลงและเทคนิคการประพันธ์ 

 4.  ก�าหนดแนวคิดและสังคีตลักษณ์ 

ในกระบวนการประพันธ์ให้เกิดเป็นความสอดคล้อง

ตามเนื้อหาและเรื่องราวที่ต ้องการถ ่ายทอด 

ประกอบด้วย 3 แนวคิด และ 4 กระบวนการ  

รวมทั้งการปรึกษาคณะกรรมการ

 5.  ก�าหนดท�านองและโครงสร้างของ

ท�านองเพ่ือเป็นต้นแบบส�าหรับการสร้างท�านอง

และการพัฒนาท�านองในล�าดับต่อไป 

 6.  การเรยีบเรยีงเสยีงประสานและก�าหนด

พ้ืนผิวของดนตรี ท้ังน้ีต้องอาศัยการใช้เทคนิคการ

เรียบเรียงเสียงประสานตามวิธีการประพันธ์เพลง

ร่วมสมัยควบคู่กับการผสมผสานด้วยวัฒนธรรม

ดนตรพ้ืีนบ้านอสีาน รวมทัง้การปรกึษาคณะกรรมการ

 7.  ก า ร พิ จ า ร ณ า บ ท เ พ ล ง ใ น ฐ า น ะ 

นกัประพันธ์ นกัดนตร ีและผู้ฟัง เพ่ือน�าผลพิจารณา

มาปรับปรงุให้บทเพลงก่อเกิดคณุภาพครบทกุด้าน 

พร้อมทัง้การตรวจสอบรายละเอยีดเก่ียวกับสัญลักษณ์

ทางดนตรีและการพิสูจน์อักษร

 8.  การเสนอบทเพลงต่อคณะกรรมการและ

ผู้เชี่ยวชาญ

 9.  การปรับปรุงและแก้ไขตามค�าแนะน�า

ของคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ

อรรถาธิบายบทเพลงนาคาเริงวารี

 บทประพันธ์เพลงนาคาเริงวารีเป็นผลงาน

สร้างสรรค์ด้วยวิธีการประพันธ์เพลงร่วมสมัยภาย

ใต้แนวคิดการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรี โดยใช้

วัตถุดบิหลกัส�าหรับการสร้างสรรค์ คือ คณุลกัษณะ

ทางดนตรีท่ีมีความโดดเด่นและคุณลักษณะทาง

ดนตรีที่ ถึงเอกลักษณ์ทางดนตรีของครูทองใส  

ทับถนนได้ บทประพันธ์น�าเสนอเอกลักษณ์ทาง

ดนตรีของครูทองใสผ่านเทคนิคการประพันธ ์

รูปแบบต่างๆ โดยคงเงื่อนไขคุณค่าทางวัฒนธรรม

และการสร้างสรรค์ลักษณะดนตรีร่วมสมัย ร่วมกับ 

มุมมองและทัศนะทางดนตรีที่หลากหลายของ 

ผู้ประพันธ์ ท้ังน้ีการสะท้อนเนื้อหาและเรื่องราวได้

ด�าเนินตามขอบเขตท่ีได้ก�าหนดไว้ โดยอาศัยการ

ประพันธ์ท�านองและการเรียบเรียงเสยีงประสานให้

เกิดเป็นความสอดคล้อง เหมาะส�าหรบัการสะท้อน

เน้ือหาได้อย่างชดัเจน กอปรการค�านงึถึงหลกัความ

เป็นจรงิ ความเป็นไปได้เก่ียวกบัเทคนิคและวิธีการ

บรรเลง โดยใช้แนวคิดส�าหรับการประพันธ์เพลง 

จ�านวน 3 แนวคิด คือ 1) แนวคิดการผสมผสาน

วัฒนธรรมดนตรี 2) แนวคิดการแสดงเอกลักษณ์

ทางดนตรีในเพลงพิณโบราณของครูทองใส  
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ทับถนน 3) แนวคิดการประพันธ์เพลงร่วมสมัย  

มีรายละเอียดดังนี้

 1.  แนวคดิการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรี

  แนวคดิการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรี 

เป็นผลจากค่านิยมทางวฒันธรรมในสงัคมปัจจบุนั

มีความอ่อนไหวและอ่อนแอตามสภาพสังคมท่ี 

ปรับตัวตามความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  

ในความเจรญิก้าวหน้าดงักล่าวส่งผลต่อสงัคมและ

วัฒนธรรมของมนุษย์ทั้งด้านบวกและด้านลบ  

ในบางพื้นท่ีเกิดผลกระทบด้านลบต่อวัฒนธรรม

อย่างชัดเจน คือ วัฒนธรรมภายในโดนครอบง�า 

ด้วยวัฒนธรรมจากภายนอกผ่านช่องทางของความ

เจริญก้าวหน้าและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในบท

ประพันธ์ได้น�าเสนอแนวคิดดังกล่าวส�าหรับการ

อธิบายเก่ียวกับการผสมผสานและการเชื่อมโยง

วัฒนธรรมดนตรีผ่านแง่มุมของดนตรีตะวันตก 

จ�านวน 2 ลักษณะ คือ การประสานเสียงค้าง และ

การใช้ท�านองเพลงในวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้าน

อีสานมีรายละเอียดดังนี้

   1.1  การประสานเสยีงค้าง (Drone 

Harmony) คอื การประสานในลกัษณะการใช้เสยีง

เดิมตลอดเวลาโดยไม่เปลี่ยนระดับเสียง (สนอง 

คลังพระศรี, 2549; ปัญญา รุ่งเรือง, 2549) ในบท

ประพันธ์สอดแทรกการประสานในลักษณะเสียง

ค้างเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมดนตร ี

อสีาน ตวัอย่างการสอดแทรกการประสานเสียงค้าง 

จ�านวน 2 ตัวอย่าง ดังนี้

   ตัวอย่างที่ 1 แสดงเสียงประสาน

ในลักษณะเสียงค้างที่สอดแทรกในบทประพันธ์

เพลงนาคาเริงวารี ตอนที่ 1 ห้องที่ 52-55
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โดนครอบงําด้วยวฒันธรรมจากภายนอกผ่าน

ช่องทางของความเจริญก้าวหน้าและเป็นไป

อย่างรวดเร็ว ในบทประพัน ธ์ได้ นําเสนอ

แนวคิดดังกล่าวสําหรับการอธิบายเก่ียวกับ

การผสมผสานและการเช่ือมโยงวัฒนธรรม

ดนตรีผ่านแง่มมุของดนตรีตะวนัตก จํานวน 2 

ลกัษณะ คือ การประสานเสียงค้าง และการ

ใช้ทํานองเพลงในวัฒนธรรมดนตรีพืน้บ้าน

อีสานมีรายละเอียดดงันี ้

 1.1 การประสานเสียงค้าง (Drone 

Harmony) คือ การประสานในลกัษณะการใช้

เสียงเดิมตลอดเวลาโดยไม่เปล่ียนระดบัเสียง 

(สนอง คลังพระศรี, 2549; ปัญญา รุ่งเรือง, 

2549) ในบทประพนัธ์สอดแทรกการประสาน

ในลกัษณะเสียงค้างเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ์

วฒันธรรมดนตรีอีสาน ตวัอยา่งการสอดแทรก

การประสานเสียงค้าง จํานวน 2 ตวัอยา่ง ดงันี ้

 ตัวอย่างท่ี 1 แสดงเสียงประสาน

ใน ลักษ ณ ะเสียงค้าง ท่ี สอดแท รกใน บ ท

ประพันธ์เพลงนาคาเริงวารี ตอนท่ี 1 ห้องท่ี 

52-55

 

 
 

ภาพที่ 1 ตวัอยา่งการสอดแทรกการประสานเสียงค้าง ตอนท่ี 1 ห้องท่ี 52-55 

 

 ตวัอย่างท่ี 2 แสดงเสียงประสานในลกัษณะเสียงค้างท่ีสอดแทรกในบทประพันธ์เพลง

นาคาเริงวารี ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 59-62 
 

 
 

ภาพที่ 2 ตวัอยา่งการสอดแทรกการประสานเสียงค้าง ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 59-62 
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โดนครอบงําด้วยวฒันธรรมจากภายนอกผ่าน

ช่องทางของความเจริญก้าวหน้าและเป็นไป

อย่างรวดเร็ว ในบทประพัน ธ์ได้ นําเสนอ

แนวคิดดังกล่าวสําหรับการอธิบายเก่ียวกับ

การผสมผสานและการเช่ือมโยงวัฒนธรรม

ดนตรีผ่านแง่มมุของดนตรีตะวนัตก จํานวน 2 

ลกัษณะ คือ การประสานเสียงค้าง และการ

ใช้ทํานองเพลงในวัฒนธรรมดนตรีพืน้บ้าน

อีสานมีรายละเอียดดงันี ้

 1.1 การประสานเสียงค้าง (Drone 

Harmony) คือ การประสานในลกัษณะการใช้

เสียงเดิมตลอดเวลาโดยไม่เปล่ียนระดบัเสียง 

(สนอง คลังพระศรี, 2549; ปัญญา รุ่งเรือง, 

2549) ในบทประพนัธ์สอดแทรกการประสาน

ในลกัษณะเสียงค้างเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ์

วฒันธรรมดนตรีอีสาน ตวัอยา่งการสอดแทรก

การประสานเสียงค้าง จํานวน 2 ตวัอยา่ง ดงันี ้

 ตัวอย่างท่ี 1 แสดงเสียงประสาน

ใน ลักษ ณ ะเสียงค้าง ท่ี สอดแท รกใน บ ท

ประพันธ์เพลงนาคาเริงวารี ตอนท่ี 1 ห้องท่ี 

52-55

 

 
 

ภาพที่ 1 ตวัอยา่งการสอดแทรกการประสานเสียงค้าง ตอนท่ี 1 ห้องท่ี 52-55 

 

 ตวัอย่างท่ี 2 แสดงเสียงประสานในลกัษณะเสียงค้างท่ีสอดแทรกในบทประพันธ์เพลง

นาคาเริงวารี ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 59-62 
 

 
 

ภาพที่ 2 ตวัอยา่งการสอดแทรกการประสานเสียงค้าง ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 59-62 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการสอดแทรกการประสานเสียงค้าง ตอนที่ 1 ห้องที่ 52-55

 ตัวอย่างที่ 2 แสดงเสียงประสานในลักษณะเสียงค้างที่สอดแทรกในบทประพันธ์เพลงนาคาเริงวารี 

ตอนที่ 2 ห้องที่ 59-62

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการสอดแทรกการประสานเสียงค้าง ตอนที่ 2 ห้องที่ 59-62
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  1.2  การใช้ท�านองเพลงในวัฒนธรรม

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน

 บทประพันธ์สอดแทรกท�านองที่แสดงถึง

ส�าเนียงและลีลาในวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน 

โดยน�าท�านองท่ีได้รับการยอมรับและใช้กันอย่าง

กว้างขวาง ส�าหรบัการน�ามาถ่ายทอดถึงเอกลกัษณ์

วัฒนธรรมดนตรีอีสาน ตัวอย่างการสอดแทรก

ท�านองในวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน จ�านวน  

2 ตัวอย่าง ดังนี้

 ตัวอย่างท่ี 1 แสดงท�านองพิณข้ันสูงลาย 

ปู่ป๋าหลาน คือ ลายพิณที่ประดิษฐ์จากภูมิปัญญา

ของครูทองใส โดยมีเนื้อหาสะท้อนความรู้สึกและ

ความสัมพันธ์ระหว่างปู่กับหลาน เป็นลายท่ีได้รับ

การยอมรับในกลุ่มวัฒนธรรมอีสานว่าเป็นลายครู 

สอดแทรกในตอนที่ 2 ห้องที่ 13-15
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 1.2 ก า ร ใ ช้ ทํ า น อ ง เพ ล ง ใ น

วฒันธรรมดนตรีพืน้บ้านอีสาน 

 บทประพนัธ์สอดแทรกทํานอง

ท่ีแสดงถึงสําเนียงและลีลาในวฒันธรรมดนตรี

พื น้ บ้านอีสาน โดยนําทํานองท่ีได้ รับการ

ยอมรับและใช้กนัอย่างกว้างขวาง สําหรับการ

นํามาถ่ายทอดถึงเอกลกัษณ์วฒันธรรมดนตรี

อีสาน ตัวอย่างการสอดแทรกทํานองใน

วัฒนธรรมดนตรีพืน้บ้านอีสาน จํานวน 2 

ตวัอยา่ง ดงันี ้

 ตวัอย่างท่ี 1 แสดงทํานองพิณ

ขัน้สงูลายปู่ ป๋าหลาน คือ ลายพิณท่ีประดิษฐ์

จากภูมิปัญญาของครูทองใส โดยมีเนือ้หา

สะท้อนความรู้สกึและความสมัพนัธ์ระหว่างปู่

กับหลาน เป็นลายท่ีได้รับการยอมรับในกลุ่ม

วฒันธรรมอีสานว่าเป็นลายครู สอดแทรกใน

ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 13-15 

 

 
 

ภาพที่ 3 ตวัอยา่งการสอดแทรกทํานองพณิขัน้สงูลายปู่ ป๋าหลาน ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 13-15 

 

 ตวัอย่างท่ี 2 แสดงทํานองเต้ย 

คือ ทํานองท่ีแสดงถึงความสนกุสนาน เหมาะ

กับการลําเกีย้วและการอวดลีลาฟ้อนรําของ

กลุม่หมอลํา (สนอง คลงัพระศรี, 2549; เจริญ

ชัย ชนไพโรจน์, 2526)  ทัง้ยังแทรกลักษณะ

การประสานเสียงตามลักษณะเสียงแคนใน

วฒันธรรมดนตรีอีสาน สอดแทรกในตอนท่ี 2 

ห้องท่ี 52-54 

 

 
 

ภาพที่ 4 ตวัอยา่งการสอดแทรกทํานองเต้ย ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 52-54 
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 1.2 ก า ร ใ ช้ ทํ า น อ ง เพ ล ง ใ น

วฒันธรรมดนตรีพืน้บ้านอีสาน 

 บทประพนัธ์สอดแทรกทํานอง

ท่ีแสดงถึงสําเนียงและลีลาในวฒันธรรมดนตรี

พื น้ บ้านอีสาน โดยนําทํานองท่ีได้ รับการ

ยอมรับและใช้กนัอย่างกว้างขวาง สําหรับการ

นํามาถ่ายทอดถึงเอกลกัษณ์วฒันธรรมดนตรี

อีสาน ตัวอย่างการสอดแทรกทํานองใน

วัฒนธรรมดนตรีพืน้บ้านอีสาน จํานวน 2 

ตวัอยา่ง ดงันี ้

 ตวัอย่างท่ี 1 แสดงทํานองพิณ

ขัน้สงูลายปู่ ป๋าหลาน คือ ลายพิณท่ีประดิษฐ์

จากภูมิปัญญาของครูทองใส โดยมีเนือ้หา

สะท้อนความรู้สกึและความสมัพนัธ์ระหว่างปู่

กับหลาน เป็นลายท่ีได้รับการยอมรับในกลุ่ม

วฒันธรรมอีสานว่าเป็นลายครู สอดแทรกใน

ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 13-15 

 

 
 

ภาพที่ 3 ตวัอยา่งการสอดแทรกทํานองพณิขัน้สงูลายปู่ ป๋าหลาน ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 13-15 

 

 ตวัอย่างท่ี 2 แสดงทํานองเต้ย 

คือ ทํานองท่ีแสดงถึงความสนกุสนาน เหมาะ

กับการลําเกีย้วและการอวดลีลาฟ้อนรําของ

กลุม่หมอลํา (สนอง คลงัพระศรี, 2549; เจริญ

ชัย ชนไพโรจน์, 2526)  ทัง้ยังแทรกลักษณะ

การประสานเสียงตามลักษณะเสียงแคนใน

วฒันธรรมดนตรีอีสาน สอดแทรกในตอนท่ี 2 

ห้องท่ี 52-54 

 

 
 

ภาพที่ 4 ตวัอยา่งการสอดแทรกทํานองเต้ย ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 52-54 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการสอดแทรกท�านองพิณขั้นสูงลายปู่ป๋าหลาน ตอนที่ 2 ห้องที่ 13-15

 ตัวอย่างที่ 2 แสดงท�านองเต้ย คือ ท�านอง

ที่แสดงถึงความสนุกสนาน เหมาะกับการล�าเก้ียว

และการอวดลีลาฟ้อนร�าของกลุ่มหมอล�า (สนอง 

คลงัพระศร,ี 2549; เจรญิชยั ชนไพโรจน์, 2526) ทัง้

ยังแทรกลักษณะการประสานเสียงตามลักษณะ

เสียงแคนในวัฒนธรรมดนตรีอีสาน สอดแทรกใน

ตอนที่ 2 ห้องที่ 52-54

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการสอดแทรกท�านองเต้ย ตอนที่ 2 ห้องที่ 52-54



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.1 January-June 2019
182

 2. แนวคิดการแสดงเอกลักษณ์ดนตรีใน

เพลงพิณโบราณของครูทองใส ทับถนน 

  ผู ้ประพันธ์ใช้เนื้อหาจากเอกลักษณ ์

ทางดนตรีในเพลงพิณโบราณของครูทองใส  

ทบัถนน ส�าหรบัการน�าเสนอด้วยการประพันธ์เพลง

ตามหลกัทฤษฏดีนตรตีะวนัตกส�าหรบัวงแซกโซโฟน 

ควอร์เท็ต เพ่ือแสดงถึงเอกลกัษณ์ทางดนตรใีนเพลง

พิณโบราณของครูทองใส ทับถนนผ่านแง่มุมของ

ดนตรีตะวันตก จ�านวน 2 ลักษณะ คือ การพัฒนา

ท�านอง และการเลียนแบบเทคนิคการบรรเลง  

มีรายละเอียดดังนี้

  2.1  การพัฒนาท�านองเพลงพิณโบราณ

ของครูทองใส ทับถนน

   บทประพันธ์สอดแทรกการพัฒนา

ท�านองจากเพลงพิณโบราณของครทูองใส ทบัถนน 

ผ่านการน�าเสนอท�านองใหม่ในลักษณะดนตรีร่วม

สมัยด้วยวงแซกโซโฟนควอร์เท็ต ส�าหรับอธิบาย

ส�าเนียงและลีลาดนตรีพ้ืนบ้านผ่านแง่มุมดนตรี

ตะวันตก แนวทางการพัฒนาท�านองท่ีน�ามาใช้คือ

การแปรท�านอง (Melodic Variation) ประกอบด้วย 

วิธีการขยายส่วนจงัหวะและวิธีการเปลีย่นลกัษณะ

จังหวะ ดังนี้

   ตัวอย่างที่ 1 แสดงการพัฒนา

ท�านองโดยการแปรท�านองจากลายปู่ป๋าหลาน  

ด้วยวิธีการขยายส่วนจงัหวะ (Augmentation) โดย

ยังคงระดบัเสยีงและลกัษณะจงัหวะเดมิ สอดแทรก

ในตอนที่ 1 ห้องที่ 1-4

 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
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2. แนวคิดการแสดงเอกลกัษณ์ดนตรี

ในเพลงพิณโบราณของครูทองใส ทบัถนน  

 ผู้ ป ร ะ พั น ธ์ ใ ช้ เ นื ้ อ ห า จ า ก

เอกลกัษณ์ทางดนตรีในเพลงพิณโบราณของ

ครูทองใส ทับถนน สําหรับการนําเสนอด้วย

การประพันธ์เพลงตามหลักทฤษฏีดนตรี

ตะวนัตกสําหรับวงแซกโซโฟนควอร์เท็ต เพ่ือ

แสดงถึงเอกลักษณ์ทางดนตรีในเพลงพิณ

โบราณของครูทองใส ทับถนนผ่านแง่มุมของ

ดนตรีตะวันตก จํานวน 2 ลักษณะ คือ การ

พฒันาทํานอง และการเลียนแบบเทคนิคการ

บรรเลง มีรายละเอียดดงันี ้

 2.1 การพัฒนาทํานองเพลงพิณ

โบราณของครูทองใส ทบัถนน 

 บทประพันธ์สอดแทรกการ

พัฒนาทํานองจากเพลงพิณโบราณของครู

ทองใส ทบัถนน ผ่านการนําเสนอทํานองใหม่

ในลกัษณะดนตรีร่วมสมยัด้วยวงแซกโซโฟนค

วอร์เท็ต สําหรับอธิบายสําเนียงและลีลาดนตรี

พื น้ บ้ าน ผ่ าน แง่มุมดน ต รีตะวัน ตก  แน ว

ทางการพัฒนาทํานองท่ีนํามาใช้คือการแปร

ทํานอง (Melodic Variation) ประกอบด้วย 

วิธีการขยายส่วนจังหวะและวิธีการเปล่ียน

ลกัษณะจงัหวะ ดงันี ้

 ตวัอย่างท่ี 1 แสดงการพฒันา

ทํานองโดยการแปรทํานองจากลายปู่ ป๋า

ห ล า น  ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ข ย า ย ส่ ว น จั ง ห ว ะ 

(Augmentation) โดยยังคงระดับเสียงและ

ลักษณะจังหวะเดิม สอดแทรกในตอนท่ี 1 

ห้องท่ี 1-4 

 

 
 

ภาพที่ 5 ตวัอยา่งการพฒันาทํานองด้วยวธีิการแปรทํานอง ตอนท่ี 1 ห้องท่ี 1-4 

 

 ตวัอย่างท่ี 2 แสดงการพฒันา

ทํานองโดยวิธีการแปรทํานองจากลายปู่ ป๋า

หลาน ด้วยวิธีการเปล่ียนลักษณะจังหวะแต่

ยงัคงระดบัเสียงและค่าโน้ตเดิม ทัง้ยงัพฒันา 

ต่ อ ด้ ว ย วิ ธี ส ร้าง เป็ น ห้ ว ง ลํ าดับ ทํ าน อ ง 

(Sequence) โดยบรรเลงซํา้ทํานองเดิมโดย

ทนัที สอดแทรกในตอนท่ี 1 ห้องท่ี 20-22 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการพัฒนาท�านองด้วยวิธีการแปรท�านอง ตอนที่ 1 ห้องที่ 1-4

 ตัวอย่างที่ 2 แสดงการพัฒนาท�านอง 

โดยวิธีการแปรท�านองจากลายปู่ป๋าหลาน ด้วยวิธี

การเปลีย่นลกัษณะจงัหวะแต่ยังคงระดับเสยีงและ

ค่าโน้ตเดิม ทั้งยังพัฒนาต่อด้วยวิธีสร ้างเป็น 

ห้วงล�าดับท�านอง (Sequence) โดยบรรเลงซ�้า

ท�านองเดิมโดยทันที สอดแทรกในตอนที่ 1 ห้องที่ 
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ภาพที่ 6 ตวัอยา่งการพฒันาทํานองด้วยวธีิการแปรทํานอง ตอนท่ี 1 ห้องท่ี 20-22 

 

 2.2 ก า รเลี ย น แ บ บ  ( Imitation) 

เทคนิคการบรรเลงเพลงพิณโบราณของครู

ทองใส ทบัถนน 

 บทประพนัธ์สอดแทรกเทคนิค

การบรรเลงพิณอีสานของครูทองใส ทับถนน 

ผ่านการนําเสนอด้วยเทคนิคการบรรเลงแบบ

ดนตรีตะวนัตกโดยแซกโซโฟน สําหรับอธิบาย

สําเนียงและลีลาดนตรีพืน้บ้านผ่านแง่มุม

ดนตรีตะวันตก การเลียนแบบเท คนิค ท่ี

นํามาใช้มีจํานวน 3 เทคนิค คือ 1) เทคนิคการ

เปล่ียนเสียงแบบเช่ือมเสียง (Slur) ด้วยวิธีการ

ต บ ส า ย  ( Hammer-On : Ascending) 

เลียนแบบโดยการใช้โน้ตสะบดัจากเสียงต่ําไป

สูง (Grace Note) 2) เทคนิคการเปล่ียนเสียง

แบบเช่ือมเสียง (Slur) ด้วยวิธีการเก่ียวสาย 

(Pull-Off : Descending) เลียนแบบโดยการ

ใช้โน้ตสะบดัจากเสียงสงูไปต่ํา (Grace Note) 

3) เทคนิคการรูดสาย (Slide) เลียนแบบโดย

การบรรเลงเสียงติดต่อกัน อย่างรวดเร็ว 

(Glissando) ดงันี ้ 

 ตั ว อ ย่ า ง ท่ี  1 แ ส ด ง ก า ร

เลียนแบบเทคนิคการเปล่ียนเสียงแบบเช่ือม

เสียงด้วยวิ ธีการตบสาย โดยการใช้ โน้ต

ประดับ(Ornamentation) ด้วยวิธีการใช้โน้ต

สะบดัจากแนวเสียงต่ําไปสงู ในตอนท่ี 2 ห้อง

ท่ี 17 
 

 
 

ภาพที่ 7 ตวัอยา่งการเลียนแบบเทคนิคด้วยวธีิการใช้โน้ตสะบดัแนวเสียงต่ําไปสงู ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 17 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการพัฒนาท�านองด้วยวิธีการแปรท�านอง ตอนที่ 1 ห้องที่ 20-22
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  2.2  การเลยีนแบบ (Imitation) เทคนคิ

การบรรเลงเพลงพิณโบราณของครทูองใส ทบัถนน

   บทประพันธ์สอดแทรกเทคนิคการ

บรรเลงพิณอีสานของครูทองใส ทับถนน ผ่าน

การน�าเสนอด้วยเทคนิคการบรรเลงแบบดนตรี

ตะวันตกโดยแซกโซโฟน ส�าหรับอธิบายส�าเนียง

และลีลาดนตรีพ้ืนบ้านผ่านแง่มุมดนตรีตะวันตก 

การเลียนแบบเทคนคิที่น�ามาใช้มีจ�านวน 3 เทคนิค 

คอื 1) เทคนิคการเปลีย่นเสยีงแบบเชือ่มเสยีง (Slur) 

ด้วยวิธีการตบสาย (Hammer-On : Ascending) 

เลียนแบบโดยการใช้โน้ตสะบัดจากเสียงต�่าไปสูง 

(Grace Note) 2) เทคนคิการเปลีย่นเสยีงแบบเชือ่ม

เสียง (Slur) ด้วยวิธีการเก่ียวสาย (Pull-Off : 

Descending) เลยีนแบบโดยการใช้โน้ตสะบดัจาก

เสียงสูงไปต�่า (Grace Note) 3) เทคนิคการรูดสาย 

(Slide) เลียนแบบโดยการบรรเลงเสียงติดต่อกัน

อย่างรวดเร็ว (Glissando) ดังนี้

   ตัวอย่างที่ 1 แสดงการเลียนแบบ

เทคนิคการเปลี่ยนเสียงแบบเชื่อมเสียงด้วยวิธีการ

ตบสาย โดยการใช้โน้ตประดับ(Ornamentation) 

ด้วยวิธีการใช้โน้ตสะบัดจากแนวเสียงต�่าไปสูง ใน

ตอนที่ 2 ห้องที่ 17

ภาพที่ 7 ตัวอย่างการเลียนแบบเทคนิคด้วยวิธีการใช้โน้ตสะบัดแนวเสียงต�่าไปสูง ตอนที่ 2 ห้องที่ 17
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ภาพที่ 6 ตวัอยา่งการพฒันาทํานองด้วยวธีิการแปรทํานอง ตอนท่ี 1 ห้องท่ี 20-22 

 

 2.2 ก า รเลี ย น แ บ บ  ( Imitation) 

เทคนิคการบรรเลงเพลงพิณโบราณของครู

ทองใส ทบัถนน 

 บทประพนัธ์สอดแทรกเทคนิค

การบรรเลงพิณอีสานของครูทองใส ทับถนน 

ผ่านการนําเสนอด้วยเทคนิคการบรรเลงแบบ

ดนตรีตะวนัตกโดยแซกโซโฟน สําหรับอธิบาย

สําเนียงและลีลาดนตรีพืน้บ้านผ่านแง่มุม

ดนตรีตะวันตก การเลียนแบบเท คนิค ท่ี

นํามาใช้มีจํานวน 3 เทคนิค คือ 1) เทคนิคการ

เปล่ียนเสียงแบบเช่ือมเสียง (Slur) ด้วยวิธีการ

ต บ ส า ย  ( Hammer-On : Ascending) 

เลียนแบบโดยการใช้โน้ตสะบดัจากเสียงต่ําไป

สูง (Grace Note) 2) เทคนิคการเปล่ียนเสียง

แบบเช่ือมเสียง (Slur) ด้วยวิธีการเก่ียวสาย 

(Pull-Off : Descending) เลียนแบบโดยการ

ใช้โน้ตสะบดัจากเสียงสงูไปต่ํา (Grace Note) 

3) เทคนิคการรูดสาย (Slide) เลียนแบบโดย

การบรรเลงเสียงติดต่อกัน อย่างรวดเร็ว 

(Glissando) ดงันี ้ 

 ตั ว อ ย่ า ง ท่ี  1 แ ส ด ง ก า ร

เลียนแบบเทคนิคการเปล่ียนเสียงแบบเช่ือม

เสียงด้วยวิ ธีการตบสาย โดยการใช้ โน้ต

ประดับ(Ornamentation) ด้วยวิธีการใช้โน้ต

สะบดัจากแนวเสียงต่ําไปสงู ในตอนท่ี 2 ห้อง

ท่ี 17 
 

 
 

ภาพที่ 7 ตวัอยา่งการเลียนแบบเทคนิคด้วยวธีิการใช้โน้ตสะบดัแนวเสียงต่ําไปสงู ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 17 

 ตัวอย่างที่ 2 แสดงการเลียนแบบเทคนิค

การเปลี่ยนเสียงแบบเชื่อมเสียงด ้วยวิ ธีการ 

เกี่ ยวสาย  โดยใช ้ เทค นิคการประ ดับโน ้ต 

(Ornamentation) ด้วยวิธีการใช้โน้ตสะบัดจาก 

แนวเสียงสูงไปต�่า ในตอนที่ 2 ห้องที่ 48
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 ตั ว อ ย่ า ง ท่ี  2 แ ส ด ง ก า ร

เลียนแบบเทคนิคการเปล่ียนเสียงแบบเช่ือม

เสียงด้วยวิธีการเก่ียวสาย โดยใช้เทคนิคการ

ประดบัโน้ต (Ornamentation) ด้วยวิธีการใช้

โน้ตสะบดัจากแนวเสียงสูงไปต่ํา ในตอนท่ี 2 

ห้องท่ี 48 

 

 
 

ภาพที่ 8 ตวัอยา่งการเลียนแบบเทคนิคด้วยวธีิการใช้โน้ตสะบดัแนวเสียงสงูไปต่ํา ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 48 

 

 ตั ว อ ย่ า ง ท่ี  3 แ ส ด ง ก า ร

เลียนแบบเทคนิคการูดสาย โดยใช้เทคนิคการ

บรรเลงเสียงติดตอ่กนัอย่างรวดเร็ว สอดแทรก

ในตอนท่ี 2 ห้องท่ี 40-42 

 

 
 

ภาพที่ 9 ตวัอยา่งการเลียนแบบเทคนิคโดยใช้การบรรเลงเสียงตดิตอ่กนั ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 40-42 

 

3. แนวคดิการประพนัธ์เพลงร่วมสมยั 

 บทประพนัธ์สอดแทรกแนวคิดการ

ประพันธ์เพลงร่วมสมัย เพ่ือสร้างสีสนัให้บท

เพลงมีความน่าสนใจ รวมทัง้ส่งผลให้เป็นบท

เพลงท่ียากตอ่การคาดเดา โดยใช้แนวทางการ

ประพนัธ์เพลงร่วมสมยั คือ อตัราจงัหวะแบบ

หลากอัตรา (Polymeter) อัตราจงัหวะแบบมี

สดัสว่น (Symmetrical) และอตัราจงัหวะแบบ

ไมมี่สดัสว่น (Asymmetrical) ดงันี ้

 ตัวอย่างท่ี  1 แสดงการใช้อัตรา

จังหวะแบบไม่มีสัดส่วนลักษณะผสมกลุ่ม

จงัหวะ คือ การใช้โน้ตห้าพยางค์ผสมกบัโน้ตส่ี

ภาพที่ 8 ตัวอย่างการเลียนแบบเทคนิคด้วยวิธีการใช้โน้ตสะบัดแนวเสียงสูงไปต�่า ตอนที่ 2 ห้องที่ 48
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เลียนแบบเทคนิคการูดสาย โดยใช้เทคนิคการ

บรรเลงเสียงติดตอ่กนัอยา่งรวดเร็ว สอดแทรก

ในตอนท่ี 2 ห้องท่ี 40-42 

 

 
 

ภาพที่ 9 ตวัอยา่งการเลียนแบบเทคนิคโดยใช้การบรรเลงเสียงตดิตอ่กนั ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 40-42 

 

3. แนวคดิการประพนัธ์เพลงร่วมสมยั 

 บทประพนัธ์สอดแทรกแนวคิดการ

ประพันธ์เพลงร่วมสมัย เพ่ือสร้างสีสนัให้บท

เพลงมีความน่าสนใจ รวมทัง้ส่งผลให้เป็นบท

เพลงท่ียากตอ่การคาดเดา โดยใช้แนวทางการ

ประพนัธ์เพลงร่วมสมยั คือ อตัราจงัหวะแบบ

หลากอัตรา (Polymeter) อัตราจงัหวะแบบมี

สดัสว่น (Symmetrical) และอตัราจงัหวะแบบ

ไมมี่สดัสว่น (Asymmetrical) ดงันี ้

 ตัวอย่างท่ี  1 แสดงการใช้อัตรา

จังหวะแบบไม่มีสัดส่วนลักษณะผสมกลุ่ม

จงัหวะ คือ การใช้โน้ตห้าพยางค์ผสมกบัโน้ตส่ี

 ตัวอย่างท่ี 3 แสดงการเลียนแบบเทคนิคการูดสาย โดยใช้เทคนิคการบรรเลงเสียงติดต่อกันอย่าง

รวดเร็ว สอดแทรกในตอนที่ 2 ห้องที่ 40-42

ภาพที่ 9 ตัวอย่างการเลียนแบบเทคนิคโดยใช้การบรรเลงเสียงติดต่อกัน ตอนที่ 2 ห้องที่ 40-42

 3.  แนวคิดการประพันธ์เพลงร่วมสมัย

  บทประพันธ์สอดแทรกแนวคิดการ

ประพนัธ์เพลงร่วมสมยั เพ่ือสร้างสสีนัให้บทเพลงมี

ความน่าสนใจ รวมท้ังส่งผลให้เป็นบทเพลงที่ยาก

ต่อการคาดเดา โดยใช้แนวทางการประพันธ์เพลง

ร ่วมสมัย คือ อัตราจังหวะแบบหลากอัตรา 

(Po lymete r )  อัตราจั งหวะแบบมีสัดส ่ วน 

(Symmetrical) และอัตราจังหวะแบบไม่มีสัดส่วน 

(Asymmetrical) ดังนี้

  ตัวอย่างที่ 1 แสดงการใช้อัตราจังหวะ

แบบไม่มีสัดส่วนลักษณะผสมกลุ่มจังหวะ คือ การ

ใช้โน้ตห้าพยางค์ผสมกับโน้ตสี่พยางค์และสอง

พยางค์ ท�าให้เกิดจังหวะไม่ปกติระหว่างแนว ทั้งนี้

โน้ตห้าพยางค์เป็นตัวแทนวัฒนธรรมภายนอกที่

เคลื่อนไหวแสดงการรุกรานเข้าครอบง�าโน้ตสี่

พยางค์และสองพยางค์ตัวแทนวัฒนธรรมภายใน 

เทคนิคดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ถึงความอ่อนแอและ

การเส่ือมลงจากภายใน เป็นผลจากการยอมรับและ

ปรับใช้ค่านิยมจากภายนอก จนละเลยมองข้าม

วัฒนธรรมจากภายใน สอดแทรกในตอนที่ 1 ห้อง

ที่ 40-41
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พยางค์และสองพยางค์ ทําให้เกิดจังหวะไม่

ปกติระหว่างแนว ทัง้นี โ้น้ตห้าพยางค์เป็น

ตวัแทนวฒันธรรมภายนอกท่ีเคล่ือนไหวแสดง

การรุกรานเข้าครอบงําโน้ตส่ีพยางค์และสอง

พยางค์ตัวแทนวัฒนธรรมภายใน เทคนิค

ดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอและ

การเส่ือมลงจากภายใน เป็นผลจากการ

ยอมรับและปรับใช้ค่านิยมจากภายนอก จน

ล ะเล ย ม อ งข้าม วัฒ น ธรรม จ าก ภ าย ใน 

สอดแทรกในตอนท่ี 1 ห้องท่ี 40-41 
 

 
 

ภาพที่ 10 ตวัอยา่งการใช้อตัราจงัหวะแบบมีสดัสว่นลกัษณะผสมกลุม่จงัหวะ ตอนท่ี 1 ห้องท่ี 40-41 

 

 วอย่าง ท่ี  2 แสดงการใช้อัตรา

จังหวะแบบหลากอัตรา โดยใช้อัตราจังหวะ

แบบไม่มีสดัส่วนกลุม่ห้า ผสมกบัอตัราจงัหวะ

แบบมีสัดส่วนกลุ่ม ส่ี  ภายใต้เคร่ืองหมาย

กํากบัจงัหวะ 5/4 ผสมกบั 4/4 ตามลําดบั เพ่ือ

แสดงถึ งความสับสนวุ่นวายจากการรับ

วัฒ น ธ ร ร ม ภ า ย น อ ก แ ล ะ ผ ล ข อ ง ก า ร

เปล่ียนแปลงสภาพทางสังคม ทัง้นีย้ังแทรก

การใช้ลักษณ ะจังหวะไม่ปกติ  (Irregular 

Rhythm) คือ โน้ตสามพยางค์ผสมกับแนว

จังหวะปกติ คือ โน้ตสองพยางค์ (เขบ็ตหนึ่ง

ชัน้) ทําให้เกิดจงัหวะไม่ปกติระหวา่งแนว เพ่ือ

แสดงความชัดเจนจากความสับสนวุ่นวาย

ดงักลา่ว สอดแทรกในตอนท่ี 2 ห้องท่ี 46-47 
 

 
 

ภาพที่ 11 ตวัอยา่งการใช้อตัราจงัหวะแบบหลากอตัรา ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 46-47 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างการใช้อัตราจังหวะแบบมีสัดส่วนลักษณะผสมกลุ่มจังหวะ ตอนที่ 1 ห้องที่ 40-41



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
185

 ตวัอย่างที ่2 แสดงการใช้อัตราจงัหวะแบบ

หลากอัตรา โดยใช้อัตราจังหวะแบบไม่มีสัดส่วน

กลุ่มห้า ผสมกับอัตราจังหวะแบบมีสัดส่วนกลุ่มสี่ 

ภายใต้เครื่องหมายก�ากับจังหวะ 5/4 ผสมกับ 4/4 

ตามล�าดบั เพ่ือแสดงถึงความสบัสนวุ่นวายจากการ

รบัวัฒนธรรมภายนอกและผลของการเปลีย่นแปลง

สภาพทางสังคม ท้ังนี้ยังแทรกการใช้ลักษณะ

จังหวะไม่ปกติ (Irregular Rhythm) คือ โน้ตสาม

พยางค์ผสมกับแนวจังหวะปกต ิคอื โน้ตสองพยางค์ 

(เขบต็หนึง่ชัน้) ท�าให้เกดิจงัหวะไม่ปกตริะหว่างแนว 

เพ่ือแสดงความชัดเจนจากความสับสนวุ่นวายดัง

กล่าว สอดแทรกในตอนที่ 2 ห้องที่ 46-47

ภาพที่ 11 ตัวอย่างการใช้อัตราจังหวะแบบหลากอัตรา ตอนที่ 2 ห้องที่ 46-47
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จังหวะแบบหลากอัตรา โดยใช้อัตราจังหวะ

แบบไม่มีสดัส่วนกลุม่ห้า ผสมกบัอตัราจงัหวะ

แบบมีสัดส่วนกลุ่ม ส่ี  ภายใต้เคร่ืองหมาย

กํากบัจงัหวะ 5/4 ผสมกบั 4/4 ตามลําดบั เพ่ือ

แสดงถึ งความสับสนวุ่นวายจากการรับ

วัฒ น ธ ร ร ม ภ า ย น อ ก แ ล ะ ผ ล ข อ ง ก า ร

เปล่ียนแปลงสภาพทางสังคม ทัง้นีย้ังแทรก

การใช้ลักษณ ะจังหวะไม่ปกติ  (Irregular 

Rhythm) คือ โน้ตสามพยางค์ผสมกับแนว

จังหวะปกติ คือ โน้ตสองพยางค์ (เขบ็ตหนึ่ง

ชัน้) ทําให้เกิดจงัหวะไม่ปกติระหวา่งแนว เพ่ือ

แสดงความชัดเจนจากความสับสนวุ่นวาย

ดงักลา่ว สอดแทรกในตอนท่ี 2 ห้องท่ี 46-47 
 

 
 

ภาพที่ 11 ตวัอยา่งการใช้อตัราจงัหวะแบบหลากอตัรา ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 46-47 

สรุป

 บทประพันธ์เพลงนาคาเริงวารี ส�าหรับ 

วงแซกโซโฟนควอร์เท็ต มีส่วนโครงสร้างเป็นเพลง 

2 ตอน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ตอนท่ี 1 ถอนสะอืน้

และอุกอั่ง ตอนที่ 2 หลงส้นและม่วนหลาย โดยใช้

แนวคดิส�าหรบัการประพันธ์เพลง จ�านวน 3 แนวคิด 

คอื แนวคดิการผสมผสานวัฒนธรรมดนตร ีแนวคดิ

การแสดงเอกลกัษณ์ทางดนตรใีนเพลงพิณโบราณ

ของครูทองใส ทับถนน และแนวคิดการประพันธ์

เพลงร่วมสมัย บทประพันธ์บรรลุตามวัตถุประสงค์

และตรงตามขอบเขตของผู้ประพันธ์ในด้านการ

สร้างสรรค์บทเพลงร่วมสมัย ด้วยการสร้างแนว

ความคิดการประพันธ์เพลงและการใช้วัตถุดิบจาก

เพลงพิณของครูทองใส ทับถนน ควบคู่กับการใช้

แนวทางการประพันธ์เพลงร่วมสมยั โดยได้สะท้อน

อารมณ์และบรรยายเร่ืองราวตรงตามข้ันตอนที่ 

ผูป้ระพันธ์ก�าหนดไว้ รวมทัง้การแสดงถึงเอกลกัษณ์

ด้านดนตรีของครูทองใสผ่านเทคนิคการประพันธ์

เพลงร่วมสมัยที่ส่งเสริมให้เกิดสุนทรียภาพในการ

รับฟังดนตรีตะวันตกที่สอดแทรกเนื้อหาวัฒนธรรม

ดนตรีอีสาน

ข้อเสนอแนะ

 การท�างานวิจยัสร้างสรรค์ เป็นการให้อสิรภาพ

ทางความคิดและการแสดงออก นักวิจัยและ 

นักสร้างสรรค์ควรตระหนักถึงคุณค่าและเกียรติยศ

ทางวัฒนธรรมทั้งของตนเองและผู้อื่น ด้วยการ 

ไม่บดิเบอืนความจรงิทีป่รากฏ รวมทัง้การสร้างสรรค์

ผลงานเพ่ือก่อให้เป็นผลบวกและเป็นประโยชน์ 

ต่อการต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในอนาคต
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บทคัดย่อ

 การวิจัยก่ึงทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลของการเรียนรู้ โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานต่อ

ความรู ้ความคงทนในการเรยีนรู ้และความพึงพอใจต่อการเรยีนการสอนของนักศึกษาพยาบาล กลุม่ตัวอย่าง

จ�านวน 60 คน คัดเลือกโดยการจับสลากเข้ากลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน กลุ่มทดลองได้รับ

การเรยีนการสอนโดยใช้กรณศีกึษาเป็นฐาน กลุม่ควบคมุได้รบัการเรยีนการสอนแบบบรรยายตามปกตหิรอื

แบบดัง้เดมิ เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยัคือ 1) แผนการสอนแบบกรณีศกึษาเป็นฐาน แผนการสอนแบบบรรยาย

ตามปกติ และเอกสารประกอบการสอน 2) แบบทดสอบ 3 ชุด ส�าหรับวัดความรู้ 3 ระยะ คือ ก่อนเรียน  

หลังเรียน และวัดความคงทนในการเรียนรู้ 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการสอนแบบกรณีศึกษาเป็น

ฐานแบบทดสอบมีค่าความยากง่าย 0.21- 0.80 และอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 0.21 ขึ้นไป หาค่าความเชื่อมั่น

ท้ังฉบับโดย KR-20 ได้ 0.85 0.85 และ 0.87แบบทดสอบได้ตรวจความเท่ียง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน  

แบบประเมินความพงึพอใจต่อการสอนแบบกรณีศึกษาเป็นฐานได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของ

ครอนบาค 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา วัดความแปรปรวนแบบวัดซ�้า (repeated measures 

ANOVA) และทดสอบค่าที 

 ผลการวิจัยพบว่า ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความรู้หลังการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.001) และทดสอบด้วยวิธีบอนเฟอร์รอนี่ เปรียบเทียบความรู ้รายคู่  

ของท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่ามีความรู้ และความคงทนในการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู ้

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.05) แต่พบว่ามีความรู้หลังเรียนสูงกว่าความคงทนในการเรียน อย่างมีนัย
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ส�าคญัทางสถิต ิ(p<.05) เมือ่เปรยีบเทยีบความรู ้และความคงทนในการเรยีนรู ้ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่

ควบคุม พบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้ และความคงทนในการเรียนรู้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ (p<.001) และพบว่ากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด ส่วนรายข้อที่มีความ

พึงพอใจมากทีส่ดุได้แก่ การเฉลยข้อสอบ ส่วนความพึงพอใจน้อยคือการสอนแบบกรณีศกึษาเป็นฐานท�าให้

ใช้เวลามาก จงึสรปุว่า การสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานช่วยให้นกัศกึษาพยาบาลมคีวามสนใจกระตอืรือร้น 

ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการเรียนรู้ และมีความพึงพอใจในระดับมาก  

จึงควรน�ามาใช้ในการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และสาขาสุขภาพอื่น ๆ

ค�าส�าคัญ : 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�า

 การศึกษาเป็นการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

ที่มีค่าของสังคมและประเทศชาติ ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 

– 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (Official 

of The Education Council, 2017) เป้าหมายด้าน

ผู้เรียน และแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-

2579 โดยส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษามี

แผนการศึกษาแห่งชาติ มุ ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มี

คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

โดยให้มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณ ญาณ 

และการแก้ปัญหา (critical thinking and problems 

solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

(creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจ

ต่างวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอนในระดับ 

อุดมศึกษาจึงมีความจ�าเป็นต้องเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ เพ่ือสะท้อนผลการจัดการศึกษาตาม

เป้าประสงค์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต ได้ก�าหนด ให้มีการปฏิรูปการเรียน

รูโ้ดยปรบัการเรยีนการสอนให้เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู ้ คุณธรรม 

จริยธรรม และมีสมรรถนะในการท�างานด้านสุข

ภาพเพ่ือการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การคิด

อย่างมวิีจารณญาณ จงึเป็นสมรรถนะหลกัท่ีส�าคญั

ส�าหรับนักศึกษาพยาบาลท้ังภาคทฤษฎี และ 

ภาคปฏิบัติในคลินิกในยุคปัจจุบัน (Kusoom & 

Charuwanno, 2017; Kusoom & Thongvichean, 

2017; Bouchaud, Brown, & Swan, 2017) จาก

การศกึษา พบว่านักศกึษาพยาบาลมคีวามสามารถ 

คิดอย่างมิวิจารณญาณในระดับปานกลาง และ  

ในบางองค์ประกอบของการคิดอย่างมวิีจารณ ญาณ 

เช่น องค์ประกอบ ด้านการระบุ ข้อมูล การระบุ

ประเด็นปัญหา ประเมินความสมเหตุสมผลอยู่ใน

ระดับต�่า Promnoi, Promtape, Tasaneesuwan, 

2013). เ พ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการแก ้ป ัญหา 

(problem solving) และเชือ่มโยงความรูจ้ากทฤษฎี

สู่การปฏิบัติได้ ซึ่งความรู้และความคงทนในการ

เรียนรู้เป็นหัวใจส�าคัญของนักศึกษาพยาบาลท่ีจะ

น�าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณและตัดสินใจ 

แก้ปัญหาถูกต้องเหมาะสม การเรียนการสอน 

แบบกรณีศึกษาเป็นฐาน (case based learning, 

CBL) เป็นวิธีปฏิบัติท่ีเป็นสากลให้เป็นทางเลือก

หนึ่ง โดยมีลักษณะเป็นเรื่องสั้นท่ีเขียนขึ้น เพ่ือ
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บรรยายสภาพการณ์ของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หนึ่ง มีการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กระบวนการคิด การตัดสินใจ มีการอ่าน เขียน 

ทบทวนข้อมูล คิดสะท้อนกลับ นักศึกษาตื่นตัว 

ในการเรียนรู ้ ท�าให้มีผลสัมฤทธ์ิต่อการพัฒนา 

การเรียนรู้ มีความคงทนในการเรียนรู้ และความ 

พึงพอใจต่อการเรียนการสอน ซึ่งจะน�าไปสู่การ 

คิดและตดัสนิใจแก้ปัญหา จากการศกึษาทีผ่่านมา  

พบว่า การสอนแบบกรณีศึกษาเป็นฐาน มปีระสทิธิผล

สงู และมีความคงทนในการเรียนรู้ได้ดี (Raurell- 

Torreda, et al., 2015; Kulak, Newton & Sharma, 

2017) นอกจากน้ี พบว่า นักศึกษาพยาบาลมี

ทศันคตใินท่ีดต่ีอการเรยีนการสอนแบบกรณีศึกษา

เป็นฐาน (Vogt & Schaffner, 2016) 

 จากเหตผุลดังกล่าวจงึเป็นสิง่ท้าทายผูส้อน

ท่ีต ้องพัฒนาความ สามารถในการตัดสินใจ 

แก้ปัญหา และมทีกัษะในการคดิอย่างมวิีจารณญาณ 

 ผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้

กรณีศกึษาเป็นฐาน เพ่ือประเมนิความรู ้ความคงทน

ในการเรียนรู ้ และความพึงพอใจของนักศึกษา

พยาบาล

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 การจัดการเรียนการรู ้โดยใช้กรณีศึกษา 

เป็นฐาน (case based-learning; CBL) เป็น 

การเรียนการสอนท่ีให้ผู ้ เรียนใช้กระบวนการ 

คิด วิเคราะห์ในการแก้ป ัญหาแต่ละข้ันตอน  

การคดิสะท้อนกลบั ร่วมกันแก้ปัญหา และน�าเสนอ

รายงานส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิและความคงทน 

ในการเรียนรู้

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เปรียบเทียบความรู ้ของนักศึกษา

พยาบาลกลุ่มท่ีได้รับการเรียนรู้แบบใช้กรณีศึกษา

เป็นฐาน ระหว่างก่อน การเรียนรู้หลังการเรียนรู้ 

และความคงทนหลังการเรียนรู้ และความรู้ของ 

กลุ่มที่ได้รับการเรียนการเรียนรู้แบบปกติระหว่าง

ก่อนการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้ และความคงทน 

หลังการเรียนรู้

 2. เปรียบเทียบความรู้หลังจัดการเรียนรู้ 

และ ความคงทนในการเรียนรู ้ ของนักศึกษา

พยาบาล ระหว่างกลุม่ทดลองท่ีได้รับการเรียนรูส้อน

แบบใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน กับกลุ่มท่ีได้รับการ

เรียนการเรียนรู้แบบปกติ

 3. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

พยาบาลของกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบใช้กรณี

ศึกษาเป็นฐาน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยก่ึงทดลอง 

(quasi experimental research design) 

 ประชากร คอืนกัศกึษาพยาบาล หลกัสตูร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 

132 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่2 ท่ียังไม่เคยเรยีนวิชาการ

พยาบาลผูใ้หญ่ หัวข้อการพยาบาลผูป่้วยโรคเบาหวาน 

และการจัดการความปวด มีความยินดีและเต็มใจ

ในการเข้าร่วมวิจัย และสุ่มแบบง่าย (simple 

random sampling) โดยการจับสลากเข้าร่วมการ

วิจัยและจับสลากเข้าอีกครั้งหน่ึงเพ่ือเข้ากลุ ่ม

ทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน รวม 60 คน
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เครือ่งมือท่ีใช้ในการวจิยั

 1. แบบสอบถามข ้อมูลส ่ วนบุคคล 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิล�าเนาเดิม เกรดเฉลี่ย 

 2. กรณีศกึษาเป็นฐาน ทีเ่ป็นสถานการณ์

จ�าลอง 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

การพยาบาลผูป่้วยเบาหวาน 2 ชัว่โมง เป็นแผนการ

สอนแบบกรณีศึกษา และแผนการสอนแบบ

บรรยายอย่างละ 1 แผน โดยกลุ่มทดลองสอนแบบ

ใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน กลุ ่มควบคุมสอนแบบ

บรรยาย โดยบรรยาย ซักถาม ยกตัวอย่างประกอบ 

และวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดูเป็นตัวอย่าง

 4.  คะแนนทดความรู ้ มีทั้งหมด 3 ชุด  

คือ 1) วัดก่อน (pre-test) 2) วัดหลังการเรียนรู้ 

(post-test) และ 3) วัดความคงทนในการเรียนรู้ 

ภายหลงัจากการทดสอบหลงัสอน เป็นเวลา 14 วนั 

แบ่งเป ็นการจัดการความปวด 15 ข ้อ และ 

การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน 15 ข้อ รวม 30 ข้อ  

เป็นข้อสอบแบบเลือกค�าตอบ (multiple choice) 

ข้อละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน เป็นแบบทดสอบ

คู่ขนาน 3 ชุด ๆ ละ 30 ข้อเท่ากัน 

 5.  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ

เรียนรู้ภายหลังจากการทดสอบหลังสอน เป็นเวลา 

14 วัน แบบกรณีศึกษาเป็นฐาน ของนักศึกษา

พยาบาล ใช้แบบประเมินของ Kusoom and Posri 

(2015) 12 ข้อ เป็นแบบ Likert scale 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย

 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหากรณี

ศึกษาเก่ียวกับ การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน และ

การจดัการความปวด จากอาจารย์พยาบาล 3 ท่าน 

ที่มีความรู้ความสามารถในการสอนสาขาวิชาการ

พยาบาลดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในสาขา 

การพยาบาลผู้ใหญ่ 

 การหาค่าความเชื่อมั่น

 1. แบบทดสอบ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย

เบาหวาน และการจัดการความปวด รวมทั้งหมด 

30 ข้อ จ�านวน 3 ชดุ โดยแบ่ง ออกเป็น แบบทดสอบวัด 

1) ก่อนการเรียนรู้ (pre-test 2) 2) หลังการเรียนรู้ 

(post-test 3) 3) ความคงทนในการเรียนรู้ โดยแบบ

ทดสอบ เคยผ่านการวิเคราะห์ข้อสอบมาแล้ว  

มีค่าความยาก-ง่าย (p) = 0.21- 0.80 และอ�านาจ

จ�าแนก (r) ตั้งแต่ 0.21 ขึ้นไป หาค่าความเชื่อมั่น 

ทั้งฉบับโดย KR-20 ได้ 0.85, 0.85 และ 0.87 

 2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ

เรียนการสอน จ�านวน 12 ข้อ ได้ค่า α Cronbach 

= 0.89 โดยการแบ่งระดบัความพึงพอใจในภาพรวม 

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจัยคร้ังน้ีผ ่านการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการ วิจัย  คณะพยาบาลศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เลขที่  พยบ.วจ. 

010/2560 ผู ้วิจัยได้ค�านึงถึงสิทธ์ิของผู ้ถูกวิจัย  

ขออนุญาตเก็บข้อมูลจากคณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร์ และประกาศให้กลุ่มตัวอย่างทราบ และ 

ได้ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึง วัตถุประสงค์การ

วิจัย วิธีด�าเนินการวิจัยและ เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจยั โดยละเอยีดก่อนทีจ่ะให้สมคัรใจในการเข้าร่วม
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ในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ เมือ่สิน้สดุการเก็บ

ข้อมูลได้สอนเพ่ิมเติมให้ท้ังกลุ ่มทดลองแบบ

บรรยาย และควบคมุสอนแบบกรณศีกึษาเป็นฐาน 

และจะเก็บข้อมูลเป็นความลับจะน�าเสนอ ข้อมูล

เป็นกลุม่ โดยไม่ระบชุือ่ ทัง้น้ีกลุม่ตวัย่างมสีทิธ์ิทีจ่ะ

ถอนตวัได้ตลอดเวลา โดยไม่มผีลต่อคะแนนในการ

เรียนการสอนใด ๆ ทั้งสิ้น

การเก็บข้อมูล

 1. ประกาศแจ้งให้นกัศึกษาทราบให้สมคัรใจ

เข้าร่วมการศึกษาจ�านวน 60 คน จากนักศึกษา

พยาบาล ชั้นปีท่ี 2 ใน ระหว่าง เดือน กรกฎาคม 

ถึง ตุลาคม ปีการศึกษา 2561 

 2. สุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและ

ควบคุมโดยจับสลาก ด�าเนินการทดลองกับกลุ่ม

ตัวอย่าง พร้อมทัง้ปฐมนิเทศนกัศกึษา และท�า pre-

test (ประเมินครั้งที่ 1) 

 3. กลุ่มทดลองใช้ แผนการสอนที่ใช้กรณี

ศึกษาเป็นฐาน คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยทีมงาน 

ผู้สอน กลุม่ทดลอง 1 คน ส่วนกลุม่ควบคมุอกี 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 (ประเมินครั้งที ่2) โดย ทดสอบ ประเมินความรู้

ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม

 5. ประเมินความคงทนในการเรียนรู ้ 

(knowledge retention) โดยท�าการทดสอบภาย

หลังสอน ห่างจาก post test 14 วัน (2 สัปดาห์)

ผลการวิจัย

 ข้อมูลท่ัวไปพบว่านักศึกษาส่วนมากเป็น

เพศหญิง ร ้อยละ 95 อายุระหว่าง 19-24 ปี  

เฉลี่ย 20. 4 ปี (SD 1.4) ส่วนมากมภูมิล�าเนาเดิม

อยู่ต่างจังหวัด ร้อยละ 91.66 ผลการทดลอง  

น�าเสนอ (ดังตารางที่ 1- 4)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนความรู้ 3 ระยะ คือ ก่อนการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้ 

และความคงทนในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลอง

แหล่งแปรปรวน SS df MS F

คะแนนความรู ้(3 ระยะ) 8681.156 2 4340.578 4230.361**

ความคลาดเคลื่อน (Error) 59.511 58 1.026

**p<.001
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ตารางท่ี 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 - 21.733* 19.800*

ระยะที่ 2 (Post-test) 25.30 - - -1.933*

ระยะที่ 3 (ความคงทน) 23.36 - - -

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้หลังการเรียนรู้(post test) กลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม

คะแนนความรู้ Mean SD t-test

กลุ่มทดลอง n=30 25.30 1.36 14.11**

กลุ่มควบคุม n=30 19.83 1.62

ตารางท่ี 4 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคงทนในเรยีนรู ้ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 

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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อภปิรายผล

 1. เปรียบเทียบความรู ้ของนักศึกษา

พยาบาลทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ที่ได้รับ

การเรียนรู้ 3 ระยะ คือ ก่อนสอน หลังสอน และ

ความคงทนในการเรยีนรู ้แตกต่างอย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติ (p<.001) และทดสอบรายคู ่พบว่า  

หลังการเรียนรู้แตกต่างจากก่อนการเรียนรู้ (p < 

.05) ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ

ในเน้ือหาตามท่ีสอน จึงท�าให้จ�าความรู้ ผู ้เรียน 

จ�าได้ ได้ระลึกได้ พัฒนาความรู้ คิดได้ (Bloom 

cited in Adams, 2015; Popil , 2011) 

 2. เปรียบเทียบความรู ้ของนักศึกษา

พยาบาลหลังการเรียนรู้ และความคงทนในการ

เรียนรู้ ระหว่าง กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า 

กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ และคะแนนความ

คงทนในการเรียนรู ้สูงกว่ากลุ ่มควบคุมอย่าง 

มีนัยส�าคัญ (p<.001) ท้ังน้ีเนื่องจากการสอน 

โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานท�าให้ เข้าใจเก่ียวกับ

กระบวนการที่ซับซ้อน ช่วยในการตัดสินใจ เพ่ือ 

แก้ปัญหานั้น ๆ และง่ายต่อการเชื่อมโยงแนวคิด 

เป็นการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนได้

ฝึกหดัคดิวิเคราะห์ด้วยตนเองบนพ้ืนฐานของข้อมลู

ท่ีมีอยู ่แล้ว ท�าให้มีผลสัมฤทธ์ิมากขึ้น นับว่า 

เป็นการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

(Kusoom & Posri, 2015; LaMartina & Ward-

Smith, 2014) สอดคล้องกับ การศึกษากรณีศึกษา

เป็นฐานกับการสอนแบบดั้งเดิม (Kantar & 

Massouh, 2015) พบว่า ทักษะทางวิชาชีพถูก

พัฒนาจากการจัดการเรียนการสอนที่ผู ้เรียนม ี

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

ศกึษาเป็นฐานในสาขาชวีเคม ีในระยะเวลา 9 เดอืน 

พบว่า คะแนนสอบปลายภาคมีความคงทนใน

ความรู ้ดีกว่ากลุ ่มท่ีเรียนโดยไม่ใช้กรณีศึกษา 

เป็นฐาน (Kulak, Newton & Sharma, 2017)  

ส่วนการสอนแบบบรรยายมีข้อเสีย คือ นักศึกษา

ไม่มส่ีวนร่วมท�าให้ไม่ได้เห็นความแตกต่างระหว่าง

บุคคลของผู้เรียน และท�าให้ลืมเนื้อหาได้เร็วกว่า

แบบมีส ่วนร่วม (Faroog, 2012; Kantar & 

Massouh, 2015) 

 3. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

พยาบาลกลุ่มทดลองพบว่า มีความพึงพอใจใน 

ภาพรวมในระดับมาก (ดังที่อภิปรายในข้อ 1 และ

ข้อ 2) การสอนโดยกรณีศึกษาเป็นฐานในสาขา

วิชาการพยาบาลท�าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกในทาง

บวก มีทัศนคติที่ดี และพึงพอใจ (Couto., Sylvia., 

Farhat et al.,2015; Vogt & Schaffner, 2016)  

จึงสรุปว่าการสอนโดยกรณีศึกษาเป็นฐานมีผลสัม

ทธ์ิ และมีคงทนในการเรียนรู้ดีกว่าการสอนแบบ

ตามปกติ หรือแบบไม่ใช้กรณีศึกษา และผู้เรียน 

มีความพึงพอใจในระดับสูงต่อการเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรน�าการสอน โดยใช้กรณี ศึกษา 

เป็นฐาน ไปใช้ในการเรียนการสอนในสาขาการ

พยาบาลระดับปริญญาตรี เพ่ือผลสัมทธ์ิในการ 

สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ และน�ามาใช้ในสาขาวิชาอื่น ๆ 
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 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียน

การสอนรปูแบบอ่ืนๆ เพ่ือความคงทนในการเรยีนรู้

เพิ่มขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

 การวิจัยครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้รับ

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ผู ้ วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ตลอดจน

นกัศกึษาพยาบาลทีใ่ห้ความร่วมมอืในคร้ังนี ้ ซึง่เป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาวชิาชีพ

การพยาบาลต่อไป
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ และตรวจสอบโมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันความรัก

ในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจยั คอื ผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลท่ีรกัในแบรนด์และซือ้สนิค้าหรอืบรกิารของแบรนด์

ผ่านสือ่สงัคม จ�านวน 350 ตัวอย่าง สุม่ด้วยวิธีการแบบโควต้า เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม

ออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง

 ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันความรักในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ  

มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสบการณ์และความทรงจ�าท่ีประทับใจ ความรักในแบรนด์ การเป็นแบรนด์ 

ท่ีแท้จรงิ และการเป็นส่วนหนึง่ในรปูแบบการใช้ชวิีต มค่ีาความสอดคล้องและกลมกลนืกับข้อมลูเชงิประจกัษ์ 

มีน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของทุกตัวบ่งชี้อยู่ในเกณฑ์สูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ

สามารถใช้วัดความรักในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ ได้

ค�าส�าคัญ 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�า 

 จากสถานการณ์การแข่งขนัในอตุสาหกรรม

การค้าปลีกและค้าส่ง พบว่าในปี 2560 มีมูลค่า

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูงถึง157,476.43 ล้านบาท 

(ส�านักงานพัฒนาธุรกิจทางอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การ

มหาชน) : สพทอ., 2560) ผู้ประกอบการผ่านสื่อ

สังคมจะต้องเผชิญกับการแข่งขันทวีความรุนแรง

เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ และนอกจากน้ี ปัจจัยส�าคัญ 

ท่ีท�าให้สถานการณ์การแข่งขันดังกล่าวทวีความ

รุนแรงเพ่ิมมากข้ึนน้ัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ

ซือ้ขายสนิค้าออนไลน์ทีไ่ด้รบัความนิยมเพ่ิมขึน้เป็น

อย่างมาก ท�าให้ผู้ประกอบการต้องเพ่ิมการขาย

สินค้าและบริการผ่านช่องทางสื่อสังคมมากข้ึน 

ปัจจบุนัสือ่สงัคมจงึกลายเป็นช่องทางส�าคัญต่อการ

สร้างรายได้ให้แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจผ่านสือ่สงัคม 

และนอกจากน้ี ผูบ้รโิภคในยุคดจิทิลัยังมพีฤติกรรม

และรปูแบบการใช้ชวิีตท่ีเปลีย่นแปลงไป เนือ่งจาก

การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้น (สพทอ.,2560)  

ผู้ประกอบการธุรกิจผ่านสื่อสังคม จึงต้องตระหนัก

ถึงการพัฒนาแบรนด์ของผู้ประกอบการธุรกิจผ่าน

ส่ือสังคม ท่ีจะท�าให้แบรนด์กลายเป็นสายสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค เพ่ือที่จะส่ง

มอบความรักและความรู้สึกท่ีดีให้แก่ผู้บริโภคผ่าน 

แบรนด์ที่มีคุณภาพต่อไปได้(ปิยะชาติ อิศรภักดี, 

2562) และหากยังคงรักษาคุณภาพในการส่งมอบ

สินค้าหรือบริการท่ีดีให้แก่ผู้บริโภคทั้งในปัจจุบัน

และอนาคตได้นั้น จะย่ิงท�าให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึง

ความแตกต่างของแบรนด์กับคู่แข่งได้ เพราะส่ือ

สังคมเป็นช่องทางการส่ือสารแบรนด์ที่ท�าให้เกิด

การรบัรูใ้นวงกว้างได้อย่างรวดเรว็ (ณัฏฐ์ชดุา วจิติร

จามรี, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค

ยุคดิจิทัลที่มีบทบาทส�าคัญต่อการสร้างความ

สัมพันธ์และความทรงจ�าท่ีประทับใจให้เกิดขึ้น 

ได้ต่อไป (ชูชัย สมิทธิไกร, 2561; ณัฏฐ์ชุดา  

วิจิตรจามรี, 2559) 
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 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า คณุภาพ

ของสายสมัพันธ์ท่ีดรีะหว่างแบรนด์กบัผูบ้รโิภคเกิด

ขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้บริโภคมีต่อ แบรนด์ โดยผู้

บริโภคสามารถรบัรูไ้ด้ถึงตวัตน และซมึซบัจากการ

เป็น แบรนด์ที่แท้จริง ต่อจากนั้นผู้บริโภคจะสั่งสม

ประสบการณ์จนเกิดความสัมพันธ์ที่ดี ท้ังในระยะ

สัน้และระยะยาว ดงันัน้ แบรนด์จงึจ�าเป็นต้องดแูล

รกัษาสายสมัพันธ์ทีดี่ดังเช่นความรกัทีผู่บ้รโิภคมใีห้ 

แบรนด์อย่างต่อเน่ืองต่อไปได้ (Mathiou, et.

al.,2018; Imbriale, 2018; ปิยะชาติ อิศรภักดี,

2562; ชชูยั สมทิธิไกร, 2561; ณัฏฐ์ชดุา วจิติรจามร,ี 

2559; วทิยา จารพุงศ์โสภณ, 2557) โดยผูป้ระกอบ

การธุรกิจผ่านสื่อสังคม จะต้องมีเครื่องมือส�าหรับ

วัดความรักในแบรนด์ของผู้บริโภค เพ่ือการรักษา

สายสมัพันธ์ ทีด่ไีว้ให้ได้

 ผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาการวัดองค์

ประกอบและตัวบ่งชี้ของความรักในแบรนด์เพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการวัดผล และเพ่ือท�าให้ทราบถึง

ปัจจัยท่ีจะช่วยเสริมสร้างสายสัมพันธ์กับผู้บริโภค

ได้ โดยใช้องค์ประกอบของแนวคิดความรักใน

แบรนด์ของ Mathiou, et.al. (2018) และได้ท�าการ

ศึกษาเพ่ิมเตมิจากแนวคดิทฤษฎี และงานวิจยัของ

นักวิชาการต่างๆที่เก่ียวข้องมาใช้ในการศึกษาการ

วัดความรักในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ ซึ่งข้อค้นพบ

ท่ีได้จากการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ขับเคลื่อน แบรนด์ในเชิงความได้เปรียบในการ

แข่งขันที่ช่วยท�าให้ผู ้ประกอบการธุรกิจผ่านสื่อ

สังคมได้เรียนรู้และเข้าใจ มองเห็นโอกาสที่จะน�า

ความรักใน แบรนด์ผ่านสื่อสังคมมาใช้ในการวัด

คุณภาพของสายสัมพันธ์ระหว่าง แบรนด์กับผู ้

บริโภค เพ่ือพัฒนาแนวทางการสร้างสายสัมพันธ์

กับผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือวิเคราะห์โมเดลการวัดความรัก 

ในแบรนด์ผ่านส่ือสงัคมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล

 2. เพ่ือตรวจสอบโมเดลการวัดความรัก 

ในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ กับข้อมูลเชิงประจักษ์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ที่มา: พัฒนาจากแนวคิดของ

Mathiou, et.al. (2018)

การด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative Research) เป็นแบบแผนการวิจัย

เชิงส�ารวจ ซึ่งใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยันอันดับท่ีสอง (The second order 

confirmatory factor analysis) มกีารด�าเนนิการวจิยั

ดังนี้

 ประชากร คอื ผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑลท่ีรักในแบรนด ์และซื้อ สินค ้า 

หรือบริการของแบรนด์ผ่านส่ือสังคม ซึ่งไม่ทราบ

จ�านวนประชากร(infinite population) 

 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
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ของสายสมัพันธ์ระหว่าง แบรนด์กับผู้บริโภค 

เพ่ือพฒันาแนวทางการสร้างสายสมัพันธ์กับ

ผู้บริโภคให้ดียิ่งขึน้ตอ่ไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์โมเดลการวัดความ

รักในแบรนด์ผ่านส่ือสังคมของผู้ บริโภคใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพ่ือตรวจสอบโมเดลการวดัความ

รักในแบรนด์ผ่านส่ือสังคมฯ กับข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ 

 
การเป็นแบรนด์ที่แท้จริง 

(BA) 
  

  

โมเดลการวัด

องค์ประกอบ

ความรักใน 

แบรนด์ 

ผ่านส่ือสังคมฯ 

ประสบการณ์และความ

ทรงจาํที่ประทบั (IM) 
 

  

ก ารเป็ น ส่ วน ห น่ึ งใน

รูปแบบการใช้ชีวติ (LC) 
 

  

ความรัก 

ในแบรนด์ (BL) 
  

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

ท่ีมา: พฒันาจากแนวคดิของ 

Mathiou, et.al. (2018) 

 

การดาํเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ

(Quantitative Research) เป็นแบบแผนการ

วิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งใช้เทคนิคการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง (The 

second order confirmatory factor analysis) 

มีการดําเนินการวจิยัดงันี ้

 ป ร ะ ช า ก ร  คื อ  ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีรักในแบรนด์

และซือ้สินค้าหรือบริการของแบรนด์ผ่านส่ือ

สังคม ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากร(infinite 

population)  

ตั ว อ ย่ า ง ท่ี ใ ช้ ใน ก า รศึ ก ษ า  คื อ 

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี

รักในแบรนด์และซือ้สินค้าหรือบริการของแบ

รน ด์ ผ่ า น ส่ื อ สั งค ม  ซึ่ งตั วอ ย่ า งขั น้ ต่ํ า ท่ี

เหมาะสมกับการวิจัยนีเ้ท่ากับ 240 ตวัอย่าง 

หรือคิดเป็น 15 เท่าของจํานวนพารามิเตอร์ 

(ชัยวิ ชิต เชียรชนะ , 2558) ซึ่งใช้การเลือก

ตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น 

(non-probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่ม

ตัวอ ย่ างแบ บ โค วต า  ท่ี เป็ น ผู้ บ ริ โภ ค ใน

ก รุงเท พ ม ห าน ค ร 50% และผู้ บ ริ โภ ค ใน

ปริมณฑล 50% ผู้ วิจัยจึงได้ดําเนินการคัด

กรองข้อมูล เพ่ือให้ได้ตามจํานวนโควตา ท่ี

กําหนด และเพ่ือให้มีจํานวนท่ีมากพอและเป็น

ตัวแท น ท่ี ดี  จึ ง ได้ เพิ่ ม ตัวอย่ างเป็ น  350 

ตวัอยา่ง เป็นผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 175 

ตัวอย่าง และผู้ บ ริโภคในปริมณ ฑ ล 175 

ตัวอย่าง ตัวอย่างในการวิจัยค รัง้นี  ้จึ งมี

จํานวนทั ง้สิ น้  350 ตัวอย่าง ห รือคิด เป็น 
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 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีร่กัในแบรนด์และ

ซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์ผ่านสื่อสังคม  

ซึ่งตัวอย่างขั้นต�่าที่เหมาะสมกับการวิจัยนี้เท่ากับ 

240 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 15 เท่าของจ�านวน

พารามิเตอร์ (ชัยวิชิต เชียรชนะ, 2558) ซึ่งใช้การ

เลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น 

(non-probabi l i ty sampling) ด ้วยวิธีการ 

สุ ่ม ตัวอย ่างแบบโควตา ท่ี เป ็นผู ้บริ โภคใน

กรุงเทพมหานคร 50% และผู้บริโภคในปริมณฑล 

50% ผู้วิจัยจึงได้ด�าเนินการคัดกรองข้อมูล เพื่อให้

ได้ตามจ�านวนโควตา ที่ก�าหนด และเพื่อให้มี

จ�านวนที่มากพอและเป็นตัวแทนท่ีดี จึงได้เพ่ิม

ตัวอย่างเป็น 350 ตัวอย่าง เป็นผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 175 ตัวอย่าง และผู้บริโภคใน

ปริมณฑล 175 ตัวอย่าง ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 

จึงมีจ�านวนทั้งสิ้น 350 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น  

21.88 เท่าของ 16 พารามิเตอร์ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานท่ีอยู่ระหว่าง 10-20 เท่าของจ�านวน

พารามเิตอร์ ตามแนวคิดของ Hair และคณะ, 2010 

(ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557) ทั้งนี้  กลุ ่มตัวอย่าง 

ดังกล่าวนี้มาจากแบรนด์ 3 กลุ ่มสินค้า ได้แก่  

เสื้อผ้าและเสื้อยืด 168 ตัวอย่าง, อาหารเสริมและ

อื่นๆ 103 ตัวอย่าง, ลิปสติก ท้ิน และสบู่ออร่า  

79 ตัวอย่าง   

 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็น

แบบสอบถามออนไลน์ ซึง่เป็นค�าถามปลายปิด เป็น

มาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดบั ตามแนวคดิของ  

ชศูร ีวงศ์รตันะ (2561) โดยเป็นค�าถามเก่ียวกับการ

วัดองค์ประกอบของความรักใน แบรนด์ผ่านสื่อ

สังคมฯ ซึ่งผู ้วิจัยพัฒนาข้อค�าถามจากแนวคิด  

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สามารถน�ามา

สังเคราะห์ได้ 4 องค์ประกอบ รวม 16 ตัวบ่งช้ี ดงัน้ี

 องค์ประกอบที่ 1 การเป็นแบรนด์ที่แท้จรงิ

(Brand Authenticity: BA) ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี ้

ได้แก่ 1) จุดยืนและตัวตนของแบรนด์ (ba11)2)

สาระส�าคัญของแบรนด์ (ba12) 3) การยึดมั่น

ปฏิบัติตามค�ามั่นสัญญา (ba13) 4) การมีสัจจะ

รกัษาค�ามัน่สญัญา (ba14) และ 5) แนวทางในการ

รกัษาคณุภาพและมาตรฐานการให้บรกิาร (ba15)

 องค์ประกอบที่ 2 ประสบการณ์และความ

ทรงจ�าที่ประทับใจ (Impression in Memory: IM) 

ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ข้อมูลของสินค้า

และบริการที่เป็นประโยชน์(im11) 2) ความทรงจ�า

ที่ดีและเป็นไปใน ทิศทางบวก (im12) และ 3) การ

ระลึกได้ถึงประสบการณ์และความทรงจ�าที่ดีต่อ

แบรนด์ (im13) 

 องค์ประกอบที่ 3 การเป็นส่วนหนึ่งใน 

รูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle Congruence: LC)

ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ความสามารถใน

การสะท้อนภาพและสมัผสัได้ถึงตวัตนของผูบ้รโิภค 

(lc11) 2) ความสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของ 

ผู้บริโภค (lc12) และ 3) การเข้ากันได้เป็นอย่างดี

กับการใช้ชีวิตของผู้บริโภค (lc13) 

 และองค์ประกอบที ่4 คือ ความรักในแบรนด์ 

(Brand Love: BL) ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้  

ได้แก่ 1) ความประทับใจที่มีอย่างต่อเนื่อง (bl11) 

2) ความพึงพอใจในการช่วยเหลือและแก้ปัญหา

ต่างๆ (bl12) 3) ความภาคภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าหรือ

บริการของแบรนด์ (bl13) 4) ความสุขที่ได้รับจาก

แบรนด์ (bl14) และ 5) ความรกัทีไ่ด้รบัจากแบรนด์

เป็นความรู้สึกดีอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน (bl15) 
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  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ 

5 ท่าน ซึ่งข้อค�าถาม 15 ข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 

0.6-1.00 ซึ่งไม่น้อยกว่า 0.50 ถือว่าเป็นค่าความ

เที่ยงตรงที่เหมาะสม สามารถน�ามาใช้ได้ (ชูศรี  

วงศ์รัตนะ, 2561) และมีเพียง 1 ข้อค�าถามที่มีค่า 

IOC เท่ากับ 0.4 ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการปรับปรุงและ 

น�าไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 

30 คน แล้วจึงน�าไปทดสอบในขั้นตอนถัดไป  

(2) วิเคราะห์เพ่ือหาค่าอ�านาจจ�าแนกทั้งหมดของ

ข้อค�าถาม โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.617-0.835  

ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปท่ีระดับนัยส�าคัญ 0.05 

แสดงว่าข้อค�าถามมอี�านาจจ�าแนกและคณุภาพสงู 

(ชูศร ีวงศ์รตันะ, 2561) (3) วิเคราะห์หาค่าความเชือ่

มั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha 

ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เท่ากับ 0.946 และในส่วนรายข้อค�าถามอยู่ระหว่าง 

0.941-0.946 ซึง่ถือว่ามคีวามน่าเชือ่ถือ เพราะมค่ีา

ไม่ต�่ากว่า 0.70 (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2561) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ (1) ผู ้วิจัย

เตรยีมแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google Form 

Application (วุฒิ สุขเจริญ, 2561) โดยใช้ค�าถาม

คัดกรองผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ (ไพโรจน์ 

บุตรชีวัน และสมชาย เล็กเจริญ, 2562) หากเลือก

ตอบข้ออืน่ทีไ่ม่ตรงกับทีไ่ด้ก�าหนดเงือ่นไขไว้ ระบบ

จะท�าการคัดกรองและจบการตอบแบบสอบถาม

ทันที (2) ผลการตอบกลับคืน ได้ทั้งสิ้น 677 คน  

ซึง่เป็นตวัอย่าง 415 คน (ตอบใช่) หรอืคดิเป็น 61.2 

% ของผลการตอบกลบัคืน และผูวิ้จยัได้ด�าเนินการ

คัดกรองข้อมูลเพ่ือให้ได้ตามจ�านวนโควต้าท่ี

ก�าหนด และเพ่ือให้มีจ�านวนที่มากพอสามารถ 

น�ามาใช้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร จึงได้เพ่ิม

ตัวอย่างเป็น 350 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 21.88 เท่า

ของ 16 พารามิเตอร์ 

 การวเิคราะห์และตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้น

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จ�านวน 350 ตัวอย่าง 

โดยด�าเนินการดังนี้ (1) วิเคราะห์ค่าความเบ้และ

ความโด่งของทั้ง 16 ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ 

พบว่า มีค่าความเบ้ อยู่ระหว่าง -0.29 ถึง -0.64  

และค่าความโด่ง อยู่ระหว่าง -0.71 ถึง 0.60 จึงมี

ลกัษณะของการแจกแจงข้อมลูทีเ่ป็นปกติ เนือ่งจาก

อยู่ระหว่าง ± 1.96 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ  

0.05 (วุฒิ สุขเจริญ,2561) (4) วิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลการวัด ของทั้ง  

4 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรท้ังหมด 120 คู ่ทุกคูม่ค่ีา

เป็นบวกท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความ

แตกต่างจากศูนย์อย่างนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีขนาดของความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง

ถึงสูงมาก โดยอยู่ระหว่าง 0.547-0.811 ซึ่งทุกคู่มี

ค่าไม่เกิน ±0.9 ข้ึนไป (ชัยวิชิต เชียรชนะ, 2558; 

สุวิมล ติรกานันท์, 2553) โมเดลน้ีจึงไม่มีปัญหา

ตัวแปรสาเหตุในสมการโครงสร้างมีความสัมพันธ์

ซึ่งกันและกันสูง (Multicollinearity) จึงสามารถ 

น�าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ และ (5)  

ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีสถิต ิ

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง 

เพ่ือวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างพ้ืนฐาน (ยุทธ  

ไกยวรรณ์, 2557) พบว่าทุกค่าดัชนีผ่านเกณฑ ์

การพิจารณา แสดงว่าโครงสร้างมีความสอดคล้อง

และกลมกลืนดี ดังนั้น โมเดลการวัดองค์ประกอบ

ความรกัในแบรนด์ผ่านสือ่สงัคมฯ จงึมคีวามเทีย่งตรง

เชิงโครงสร้าง (Construct Validity) (สุวิมล  

ติรกานันท์, 2553) 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตใิช้การวิเคราะห์

องค์ประกอบอันดับที่สอง เพื่อวิเคราะห์ลงลึกไปว่า

องค์ประกอบใดของโมเดลการวัดความรักใน 

แบรนด์ผ่านสื่อสังคมที่พัฒนาข้ึน ด้วยวิธีการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองนี้  

มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ใดมีความส�าคัญมาก

หรือน้อยกว่ากัน (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557) โดยใช้

โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสงัคมศาสตร์ในการวิเคราะห์

ข้อมลู

ผลการวิจัย

 การวเิคราะห์โมเดลการวัดความรกัในแบรนด์

ผ่านสือ่สงัคมของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันอัน ดับที่ สอง  (The second order 

confirmatory factor analysis)

 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ของโมเดลการวดัความรกัในแบรนด์ผ่านสือ่สงัคมฯ 

(ตารางที่ 1)

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันอนัดบัท่ีสอง ของโมเดลการวัดความรกัในแบรนด์ฯ หลงัปรบั

โมเดล (n = 350)

โมเดลการวัดความรัก

ในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ

ค่า

FactorLoading

ค่า	

SE

ค่า	

Z-Value

ค่า	

R2

องค์ประกอบฯ	

BA 0.92*** <---> <---> 0.88

IM 0.97*** 0.06 17.29 0.95

LC 0.92*** 0.06 15.57 0.84

BL 0.94*** 0.05 17.42 0.85

ตวับ่งชีฯ้

1) ba11

2) ba12 

3) ba13

4) ba14

5) ba15

0.85***

0.84***

0.85***

0.89***

0.83***

<--->

0.04

0.05

0.05

0.05

<--->

19.99

20.44

19.43

19.50

0.72

0.71

0.73

0.79

0.69

6) im11

7) im12

8) im13

0.84***

0.88***

0.85***

<--->

0.04

0.05

<--->

21.24

20.14

0.71

0.77

0.72



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
203

โมเดลการวัดความรัก

ในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ

ค่า

FactorLoading

ค่า	

SE

ค่า	

Z-Value

ค่า	

R2

9) lc11

10) lc12

11) lc13

0.82***

0.87***

0.90***

<--->

0.05

0.06

<--->

18.69

17.46

0.68

0.75

0.81

12) bl11

13) bl12 

14) bl13

15) bl14

16) bl15

0.88***

0.87***

0.89***

0.91***

0.83***

<--->

0.05

0.04

0.04

0.04

<--->

19.39

23.16

22.47

20.59

0.77

0.76

0.78

0.83

0.69

*** p < .001 (Z-value > 3.29), <---> = พารามิเตอร์บังคับ

 จากตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชงิยืนยันอนัดบัทีส่อง ของโมเดลการวัดความรกัใน

แบรนด์ผ่านสือ่สงัคมฯ พบว่า แต่ละองค์ประกอบมี

ค่าน�้าหนัก (Standardize Factor Loading) ดังนี้ 

1) การเป็นแบรนด์ท่ีแท้จริง (BA) มีค่าน�้าหนัก 

เท่ากับ 0.92 2) ประสบการณ์และความทรงจ�า 

ที่ประทับใจ (IM) มีค่าน�้าหนัก เท่ากับ 0.97 3) การ

เป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบการใช้ชีวิต (LC) มีค่าน�้า

หนัก เท่ากับ 0.92 และ 4) ความรักในแบรนด์ (BL) 

มีค่าน�้าหนัก เท่ากับ 0.94 ท้ังนี้ค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ที่พิจารณาจากค่า R2 อยู่ระหว่าง  

0.84-0.95 (84-95%) และทุกองค์ประกอบมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ (ค่า Z–value>3.29) ท่ีระดับ 

นยัส�าคัญทางสถิติ 0.001 แสดงว่าท้ัง 4 องค์ประกอบ

สามารถวัดหรือบ่งบอกได้ถึงความรักในแบรนด์

ผ่านสื่อสังคมฯ ได้ 

 เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ พบว่า มีค่าน�้าหนัก 

อยู่ระหว่าง 0.82-0.91 ตามล�าดบั ท้ังนีค่้าความเชือ่

มั่น(Reliability) ที่พิจารณาจากค่า R2 อยู่ระหว่าง  

0.68-0.83 (68-83%) และทุกตัวบ่งชี้มีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (ค่า Z –value > 3.29) ที่ระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติ 0.001 

 2. ผลตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน

อันดับที่สอง ของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์

ผ่านสื่อสังคมฯ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า  

ว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง ของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์ฯ  

หลังปรับโมเดล (n = 350)
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ภาพที่ 2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองความรักในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ 

หลังปรับโมเดลที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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รักในแบรนด์ (BL) มีค่านํา้หนัก เท่ากับ 0.94 

ทัง้นีค้่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ท่ีพิจารณา

จากค่า R2 อยู่ระหว่าง 0.84-0.95 (84-95%) 

และทกุองค์ประกอบมีนยัสําคญัทางสถิติ (ค่า 

Z–value>3.29) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ

0.001 แสดงว่าทัง้ 4 องค์ประกอบสามารถวดั

หรือบ่งบอกได้ถึงความรักในแบรนด์ผ่านส่ือ

สงัคมฯ ได้  

เม่ือพิจารณาตัวบ่งชี ้พบว่า มีค่า

นํ า้หนัก อยู่ระหว่าง 0.82-0.91 ตามลําดับ 

ทัง้นีค้่าความเช่ือมั่น(Reliability) ท่ีพิจารณา

จากค่า R2 อยู่ระหว่าง 0.68-0.83 (68-83%) 

และทุกตัวบ่งชีมี้นัยสําคัญทางสถิติ (ค่า Z –

value > 3.29) ท่ี ระดับนัยสําคัญ ทางสถิต ิ

0.001  

2. ผลตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยนั

อนัดบัท่ีสอง ของโมเดลการวดัความรักในแบ

รนด์ผ่านส่ือสังคมฯ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

พบวา่ วา่ โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยนัอนัดบัท่ีสองของโมเดลการวดัความรัก

ในแบรนด์ผ่านสื่ อสังคม  สอดคล้องและ

กลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยมีคา่ Chi-

square (χ2) = 102.91, df = 85, p= 0.090, 

CMIN/df=1.211, GFI=0.97, AGFI =0.94, 

CFI=0.99, Hoelter= 365, SRMR = 0.01, 

RMSEA = 0.02  ดงัตารางท่ี 2 และ ภาพท่ี 2 

 

 
Chi-square (χ2) = 102.91, df = 85, p= 0.090, CMIN/df=1.211, GFI=0.97,  

AGFI =0.94, CFI=0.99, Hoelter= 365, SRMR = 0.01, RMSEA = 0.02 

 

ภาพที่ 2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองความรักในแบรนด์ผา่นส่ือสงัคมฯ 

หลงัปรับโมเดลท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

อันดับที่สองของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์

ผ่านสื่อสังคม สอดคล้องและกลมกลืนกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square (χ2) = 102.91, 

df = 85, p= 0.090, CMIN/df=1.211, GFI=0.97, 

AGFI =0.94, CFI=0.99, Hoelter= 365, SRMR  

= 0.01, RMSEA = 0.02 ดังตารางที ่2 และ ภาพท่ี 2

Chi-square (χ2) = 102.91, df = 85, p= 0.090, 

CMIN/df=1.211, GFI=0.97, 

AGFI =0.94, CFI=0.99, Hoelter= 365, SRMR 

= 0.01, RMSEA = 0.02
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ตารางที่ 2 ค่าดัชนีของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ (n = 350)

ดัชนีบ่งชี้ความเหมาะสมพอดี เกณฑ์ ก่อนปรับ หลังปรับ

ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square : χ2), 

ค่า dfและค่า P-Value 

ไม่มีนัยส�าคัญฯ

 (p>0.05)

239.09, 100

(p=0.00)

 102.91, 85

(p=0.09)

3

ค่า CMIN/df < 2.00 2.39  1.21 3

ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดี (GFI) > .90 0.92 3 0.97 3

ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีท่ีปรับ

แก้ไขแล้ว (AGFI)

> .90 0.89  0.94 3

ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีเชิง

เปรียบเทียบ (CFI)

> .90 0.97 3 0.99 3

ดัชนีความเหมาะสมของขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง (Hoelter) ท่ีระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติ 0.05

≥ 200 182  365 3

ดัชนีรากของก�าลังสองเฉลี่ยของเศษในรูป

คะแนนมาตรฐาน (SRMR)

< .05 0.02 3 0.01 3

ดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนใน

การประมาณ (RMSEA)

< .05 0.06  0.02 3

= ไม่ผ่านเกณฑ์, 3= ผ่านเกณฑ์

 จึงสามารถสรุปได้ว่า โมเดลการวัดความ

รักในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ ประกอบด้วย 4 องค์

ประกอบ คอื การเป็นแบรนด์ทีแ่ท้จรงิ, ประสบการณ์

และความทรงจ�าที่ประทับใจ, การเป็นส่วนหนึ่งใน

รูปแบบการใช้ชีวิต และความรักในแบรนด์ ซึ่งมีตัว

บ่งชี้รวม 16 ตัวบ่งชี้ มีค่าน�้าหนักอยู่เกณฑ์สูงอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ทุกค่า และ

สามารถน�าไปใช้ในการวัดความรักในแบรนด์ผ่าน

สื่อสังคมฯ ได้

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน

อันดับที่สอง ของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์

ผ่านสื่อสังคมฯ สามารถน�ามาอภิปรายได้ตาม

ล�าดับ ดังนี้

  1.1 องค์ประกอบที่มีความส�าคัญเป็น

อันดับท่ี 1 คือ ประสบการณ์และความทรงจ�าท่ี

ประทับใจ ท้ังนี้เป็นผลมาจากการท่ีมีค่าน�้าหนัก

มากทีส่ดุ ซึง่เท่ากับ 0.97 และตวับ่งชีท้ีม่ค่ีาน�า้หนัก
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อยู ่ในระดับสูงทุกค ่าอยู ่ระหว ่าง 0.84-0.88  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรุตม์ กุลประสูตร 

(2560) ท่ีพบว่า การมปีระสบการณ์เชงิบวกในด้าน

การบรกิารหลงัการขาย เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวัด

ระดับของประสบการณ์ของลูกค้า รองลงมาคือ 

ด ้านชื่อเสียง และด้านภาพลักษณ์ แบรนด์ 

แห ่งความสุข ตามล�าดับ และนอกจากน้ียัง

สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี 

(2559) ท่ีกล่าวว่า องค์ประกอบท่ีส�าคัญของ

ประสบการณ์ลูกค ้ามีอยู ่  2 ประการ คือ 1)  

องค์ประกอบด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเป็น 

สิ่งที่ลูกค้ามองเห็น และ 2) องค์ประกอบจากความ

รูส้กึของลกูค้า โดยลกูค้าจะประเมนิและวัดผลจาก

ประสบการณ์ของตนเองว่าเป็นประสบการณ์ทาง

บวกหรือประสบการณ์ทางลบ โดยเปรียบเทียบ 

กับความคาดหวังของตนเองที่มีต่อ แบรนด์หรือ

องค์การ ประสบการณ์ท่ีเหนือกว่าความคาดหวัง

ของลูกค้าจะกลายเป็นประสบการณ์ทางบวก  

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความคาดหวังจากลักษณะ

ทางกายภาพ เช่น ประสบการณ์ในอดีตของลูกค้า 

ภาพลักษณ์ของสินค้า สินค้า ราคา เป็นต้น

  1.2  องค์ประกอบทีม่คีวามส�าคญัเป็น

อันดับท่ี 2 คือ ความรักในแบรนด์ ทั้งน้ีเป็นผลมา

จากท่ีมีค่าน�้าหนักเท่ากับ 0.94 และตัวบ่งชี้มีค่า 

น�้าหนักอยู่ในระดับสูงทุกค่า ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.88-

0.91 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mathiou, et.al. 

(2018) ท่ีพบว่า โมเดลการวดัปัจจยัความรกัทีล่กูค้า

มต่ีอแบรนด์ธุรกิจโรงแรมหร ูมคีวามสอดคล้องและ

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และยังสอดคล้อง

กับแนวคิดของ Imbriale (2018) ท่ีกล่าวว่า  

เมือ่กระบวนการของการสร้างแบรนด์และการตลาด

ดิจิทัลที่เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ และยกระดับ 

ขึ้นไปสู่ความรัก ซึ่งหลังจากนั้นก็จะก้าวขึ้นไปสู่

ระดับของเซ็กซ ์  (ในมุมมองของแบรนด์และ 

การตลาดดิจิทัล ในท่ีนี้หมายถึง สิ่งที่จะขายได ้

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ) ดังน้ัน นักสร้าง 

แบรนด์และนักการตลาดดิจิทัลจึงต้องใช้ความ

สัมพันธ์ ความรัก เป็นองค์ประกอบของความ 

เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับความรัก

กับสินค้าหรือบริการกับอารมณ์ที่ เกิดขึ้นจาก 

ความคิดเก่ียวกับความต้องการและแรงปรารถนา

ในสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคให้เกิดขึ้นได้ 

  1.3  องค์ประกอบทีม่คีวามส�าคญัเป็น

อนัดับท่ี 3 ซึง่ม ี2 องค์ประกอบทีม่ค่ีาน�า้หนกัเท่ากัน 

ได้แก่ การเป็นแบรนด์ท่ีแท้จริง และการเป็นส่วน

หนึ่งในรูปแบบการใช้ชีวิต 

   โดยการเป ็นแบรนด์ ท่ีแท ้จริง  

นั้นอาจเป็นผลมาจากที่มีค่าน�้าหนักเท่ากับ 0.92 

และตัวบ่งชี้ที่มีค่าน�้าหนักอยู่ในระดับสูงทุกค่า  

ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.83-0.89 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ และนภวรรณ  

ตันติเวชกุล (2557) ที่พบว่า การก�าหนดตัวตน 

ของแบรนด์หรือแก่นแท้ของแบรนด์นั้น เป็นองค์

ประกอบเบื้องหลังท่ีส�าคัญของแบรนด์ ท่ีเกิดข้ึน

จากแก่นแท้ของแบรนด์และเร่ืองราวของ แบรนด์

ประกอบกัน ก็จะท�าให้การสื่อสารและการสร้าง

สัมพันธ ์ของแบรนด ์ กับผู ้บริ โภคได ้  และยัง

สอดคล้องกับแนวคิดของวิทยา จารุพงศ์โสภณ 

(2557) ที่กล่าวว่า แบรนด์ที่แข็งแกร่ง ไม่ได้เป็น

เพียงแค่การต้ังชื่อเท่าน้ัน แต่ควรต้องใส่ใจในองค์

ประกอบในทุก ๆ ด้านของแบรนด์ และต้องสร้าง

ความโดดเด่นให้แบรนด์อยู ่เสมอ จึงจะท�าให้

แบรนด์นั้นแข็งแกร่งและสร้างให้แบรนด์ช่วยสร้าง

การเติบโตให้กับธุรกิจและองค์กรได้
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   ส่วนการเป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบ

การใช้ชีวิตนั้น อาจเป็นผลมาจากท่ีมีค่าน�้าหนัก

เท่ากับ 0.92 และตัวบ่งชี้ที่มีค่าน�้าหนักอยู่ในระดับ

สูงทกุค่า ซึง่อยูร่ะหว่าง 0.82-0.90 ซึง่สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ และ 

นภวรรณ ตนัตเิวชกุล (2557) ทีพ่บว่า องค์ประกอบ

เพ่ิมเติมที่ส�าคัญของแบรนด์รูปแบบด�าเนินชีวิต 

ได้แก่ แนวทางในการน�าเสนอแบรนด์ที่วางกรอบ

การน�าเสนอที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการน�าเสนอ 

แบรนด์ผ ่านการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือแบบ

บูรณาการ การมีปฏิสัมพันธ์ผ่านพนักงาน และ 

ผ่านผลิตภัณฑ์ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 

ชูชัย สมิทธิไกร (2561) ที่กล่าวว่า ค่านิยมและ 

วิถีชวิีตเป็นสิง่ท่ีมีอทิธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้รโิภค 

องค์การธุรกิจจึงต้องศึกษารายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง

กับค่านิยมและวิถีชีวิตเพ่ือน�าไปใช้ในการสร้าง

แบรนด์และท�าการตลาดดิจิทัล โดยท�าให้ผู้บริโภค

รับรู ้ว ่าเป็นแบรนด์ส�าหรับวิถีชีวิตของผู ้บริโภค 

ท่ีแต่ละคนต่างมีวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของตน  

ซึ่งท�าให้ผู้บริโภคได้สามารถแสดงเอกลักษณ์ของ

ตนออกมาโดยผ่านแบรนด์นั้นนั่นเอง

 2.  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของ

โมเดลการวัดความรักในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ  

ที่บ่งชีให้เห็นว่า โมเดลการวัดความรักใน แบรนด์ฯ 

มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมพอดีกับ

ข้อมลูเชงิประจกัษ์ ผลการวิเคราะห์นีส้อดคล้องกับ

แนวคิดของปิยะชาติ อิศรภักดี (2562) ท่ีกล่าวว่า 

ในยุคดิจิทัลนี้ การตรวจวัดสมรรถนะในการด�าเนิน

ธุรกิจกับสมรรถนะของแบรนด์ในการสร้างการมี

ส่วนร่วมนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนมาก 

ย่ิงข้ึน เพราะศักยภาพทางธุรกิจและศักยภาพของ

แบรนดเ์กีย่วข้องกับความสามารถในการสรา้งการ

มีส่วนร่วมของผู้บริโภค ซึ่งน�าไปสู่คุณค่าเฉพาะ 

ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ เมื่อสามารถวัดและประเมิน

ศกัยภาพ รวมถึงสมรรถนะของแบรนด์ได้ดมีากเท่า

ไหร่ก็ย่ิงสะท้อนให้เห็นศักยภาพและโอกาสเติบโต

ในการด�าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ได้มากขึ้นเท่านั้น

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 จากผลการวิจัย องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ของโมเดลการวัดความรกัในแบรนด์ผ่านสือ่สงัคมฯ 

ท่ีพัฒนาข้ึนน้ี มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รองรับ และมีความสอดคล้องและกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี โดยมีน�้าหนัก 

องค์ประกอบมาตรฐานขององค์ประกอบ และตัวบ่งชี้

ที่อยู่ในเกณฑ์สูงทุกค่า ผู้ประกอบการธุรกิจผ่าน 

สื่อสังคมจึงสามารถน�าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

จากการศกึษาในครัง้นี ้ไปใช้เป็นเครือ่งมอืวัดความ

รักในแบรนด์ผ่านส่ือสงัคมของผู้บรโิภคได้
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณาด้านการลงทุน 

ภาคเอกชน วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพ่ือศึกษาการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณา

ด้านการลงทุนภาคเอกชน โดยตัวแปรอิสระ เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ มูลค่าการส่งออก (EX)  

มูลค่าการน�าเข้า (IM) เงินลงทุนโดยน�าเข้าสุทธิจากต่างประเทศ (FI) อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ (บาท:ดอลลาร์สหรัฐ) (FX) ดัชนีความเชื่อมั่นด้านผู้ประกอบการ (BCI) ดัชนีความเชื่อมั่น

ด้านการส่งออก (ExCI) ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) และอัตราดอกเบี้ย (MRR) ส่วนตัวแปรตาม คือ ดัชนีการ

ลงทุนภาคเอกชน (PI) การวิเคราะห์ค่าตัวแปรทางสถิติต่างๆ โดยใช้แบบจ�าลองสมการถดถอยพหุคูณ  

ข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้าเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ใช้ข้อมูลต้ังแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธันวาคม  

พ.ศ. 2557 จากการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ มูลค่าการน�าเข้า เงินลงทุนโดยน�าเข้าสุทธิ 

จากต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (บาท:ดอลลาร์สหรัฐ) ดัชนีความเชื่อมั่น

ด้านการส่งออก ดชันีราคาผูบ้รโิภค ได้รบัการคดัเลอืกเป็นตวัแปรพยากรณ์เข้าสมการ เพ่ือพยากรณ์ตวัแปร

ตาม กล่าวคือตัวแปรอิสระ consumer price index (CPI) (β7 =0.472) มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากกว่า

ตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ ล�าดับรองลงมา 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�าดับ 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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ตัวแปรอิสระท่ีได้รับการคัดเลือกท้ัง 5 ตัวแปร เข้าสมการ เพ่ือพยากรณ์ตัวแปรตามสามารถอธิบาย 

การเคลื่อนไหวของตัวแปรตามได้ร้อยละ 91.8

ค�าส�าคัญ : 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�า 

  การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม หรือ

ว่าบริษัทต่างๆท่ีดึงดูดให้นักลงทุนมาร่วมลงทุน  

ถือเป็นสิ่งส�าคัญของระบบเศรษฐกิจของ แต่ละ

ประเทศ โดยเหตจูุงใจแก่นักลงทนุต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงกลุม่นกัลงทนุต่างประเทศ คือ การทีผู่ล้งทนุ

เห็นความเจริญเติบโต และความก้าวหน้าทาง

เศรษฐกิจ ย่ิงมีมากก็จะย่ิงเข้ามาลงทุนกันมากขึ้น 

การลงทุน จึงมีความส�าคัญกับระบบเศรษฐกิจ 

อย่างมาก ซึง่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าต่อประเทศ 

โดยเฉพาะท�าให้เศรษฐกิจไม่ฝืดเคือง หรือมีความ

คล่องตัว จะเห็นได้ว่า  บทบาทการลงทุน มีความ

ส�าคญัต่อการพัฒนาประเทศอย่างแน่นอน ประเทศ

ใดมีการลงทุนไม่ว่าจะมาจากในประเทศ หรือ 

มาจากต่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจก็จะค่อยๆ 

เจริญเติบโตและมีการขยายตัวมากขึ้น กล่าวคือ 

ประเทศจะพัฒนาได้น้ัน ไม่ใช่เพียงแต่คนใน

ประเทศลงทนุกันเอง เท่านัน้ แต่จะต้องประกอบไป

ด้วยการเปิดรับชาวต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนใน

ประเทศของตนด้วย เพ่ือให้เกิดการลงทุนที่กว้าง

ขวางมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในประเทศ หรือ 

ที่ความร่วมมือกันกับต่างประเทศก็ย่อมมีความ

ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศด้วยกันท้ังนั้น อีกท้ัง 

ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกในปัจจุบัน

ธุรกิจ ควรเพิ่มบทบาทเชิงรุกสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

ร ่วมกันลงทุน ส่งเสริมการน�าเข้าและส่งออก 

โครงการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศ  

ซึ่งจะสามารถกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจได้อีก 

ทางหนึ่ง 

  นอกจากนี้ ตามหลักทฤษฎีการพัฒนา

เศรษฐกิจของมาร์กซ์ (Marx Theory) (Anucha, 

2010) กล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจว่าเป็นส่วนหนึง่

ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม คือ  

การลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากภาครัฐบาล

หรือภาคเอกชน มีความส�าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศ เพราะ หากมกีารลงทนุภายในประเทศแล้ว 

ไม่ว่าเจ้าของกิจการจะเป็นคนไทยหรอืชาวต่างชาติ 

ท�าให้ประเทศมีการจ้างงานเพ่ิมมากข้ึน ท�าให้

ประชาชนมีงานท�า มีรายได้และมีเงินมาใช้จ่าย

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ท�าให้เศรษฐกิจมี

ความเจริญเติบโต และรัฐบาลยังได้รับเงินภาษีได้

ในรูปแบบต่างๆ ท�าให้รัฐบาลมีเงินมาใช้ในการ

พัฒนาประเทศ จะท�าให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนใน

ระบบเศรษฐกิจ ทั้งน้ีเพราะ การลงทุนของภาค

รัฐบาล หรือภาคเอกชนส่วนใหญ่เป็นการ ลงทุนที่

มีมูลค่า ในการลงทุนสูง เพ่ือหวังผลก�าไรในระยะ

ยาว ในภาพรวมแล้ว จะท�าให้เศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศดข้ึีน จะส่งผลต่อรายได้ประชาชาตท่ีิแท้จริง

ของประเทศเพ่ิมขึ้นในระยะยาว รายได้ต่อบุคคล 

สูงข้ึน คุณภาพชีวิตจะดีข้ึน ความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในประเทศน้ันดีข้ึน โดยดูได้จากการ 

จับจ่ายใช้สอยของประชาชน ดังนั้น การลงทุน  

จึงส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาหลายๆ ด้าน เช่น 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความเป็นอยู่ หรือ

ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น ซึ่งก็จะเป็นวัฎจักร 

อาจเป็นการดึงดูดความน่าสนใจในการลงทุนของ

ชาวต่างชาติ จึงท�าให้มีการเคล่ือนย้ายตัวเงินของ

ชาวต่างชาติ เพ่ือท่ีจะมาลงทุนเพ่ิมเติมในประเทศ

นั้นมีมากข้ึนตามไปด้วยจึงท�าให้ระบบเศรษฐกิจ 

มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกท้ัง  

จากทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของส�านักคลาสสิค 

(Plernpis,2011:p136-137)กล่าวถึง อตัราดอกเบีย้

มีบทบาทส�าคัญในการตัดสินใจของการลงทุน  

ดังน้ัน การพัฒนาประเทศจึงประกอบด้วยปัจจัย
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หลายๆอย่าง ส�าหรับการลงทุนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย

ท่ีจะสามารถท�าให้ประเทศพัฒนาไปได้ ซึ่งหาก 

การที่รัฐบาลไม่สามารถมีป ัจจัย หรือเงินทุน 

มากพอท่ีจะสามารถพัฒนาประเทศได้ ท�าให้

รัฐบาลต้องพ่ึงพาการลงทุนของทางภาคเอกชน 

เป็นตวัช่วยอกีทาง ทีจ่ะสามารถท�าให้ประเทศมกีาร

พัฒนาอย่างรวดเรว็มากย่ิงข้ึน นอกจากนี ้ตามหลกั

ทฤษฎีของ มิลตัน ฟรีดแมน (Milton Friedman)  

ที่สรุปว่า ปริมาณ เงินมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจ

มากกว่านโยบายการคลงั กล่าวคือ นโยบายการเงนิ

ของภาครัฐควรสนองตอบต่อปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจอย่างเหมาะสม จะส่งผลให้เศรษฐกิจ 

มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ (Nunlinee,2015)

 ผู ้ วิจัย จึงสนใจวิจัย เรื่องศึกษาการ 

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย

พิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชน เพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจ สามารถทราบ

ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชน 

อีกทั้ง หน่วยงานหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนจะ

ได้ด�าเนินการลงทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งหากในประเทศมีการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

จะท�าให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 

วัตถุประสงค์การวิจัย

  วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย

พิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชน

กรอบแนวคิดการวิจัย

 ตวัแปรอิสระ เป็นปัจจยัทางเศรษฐกจิ โดย

มีเหตุผลในการเลือกตัวแปรดังกล่าว ดังนี้ 

 มูลค่าการส่งออก เป็นกลไกส�าคัญหนึ่ง 

ที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการ 

ขยายตัวอยู ่ในระดับสูง ผลักดันในด ้านการ 

ขยายการลงทุนและสร้างความต้องการแรงงาน

  มลูค่าการน�าเข้า มผีลกระทบระดบัมหภาค 

โดยผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เช่น กระทบต่อ 

การขยายตัวของภาคการผลิตและภาคแรงงาน

ภายในประเทศ

 เงินลงทุนโดยน�าเข้าสุทธิจากต่างประเทศ 

เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุน 

การจ้างงาน 

  อตัราแลกเปลีย่นเงนิสกุลบาทต่อดอลลาร์

สหรฐัฯ (บาท : ดอลลาร์สหรฐั) ค่าเงนิบาทอ่อน และ

ค่าเงนิบาทแขง็ ส่งผลต่อดลุการค้าและดุลกาช�าระ

เงินภายในประเทศ 

  ดัชนีความเชื่อมั่นด ้านผู ้ประกอบการ 

สะท้อนถึงมุมมองของผู้ประกอบการท่ีมีต่อผลการ

ลงทุน ผลตอบแทน และการต่อเนื่องของธุรกิจ 

  ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการส่งออก สะท้อน

ถึงมมุมองของผู้ประกอบการทีม่ต่ีอผลการจ�าหน่าย 

สินค้า ค�าส่ังซือ้ของประเทศคูค้่า ซึง่น่ันหมายถึงการ

มีเงินไหลเข้าประเทศ จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ 

  ดชันรีาคาผูบ้รโิภค จะวัดค่าการเปลีย่นแปลง

ในราคาสินค้าและบริการต่างๆ จากมุมมองของ 

ผู้บริโภคดัชนีน้ีเป็นวิถีทางท่ีส�าคัญท่ี มีผลกระทบ 

ที่มีต่อปริมาณเงินและการลงทุน 

 อัตราดอกเบี้ย ตามหลักทฤษฎีของเคนส์ 

(Varade,2001)กล่าวถึง ระดับการลงทุนแปรผัน 

ในทางตรงกันข้ามกับระดับอัตราดอกเบี้ย
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 ตัวแปรตาม คือ ดัชนีการลงทุนภาค

เอกชน 

  การวิเคราะห์ค่าตัวแปรทางสถิตต่ิางๆ โดย

ใช้แบบจ�าลองสมการถดถอยพหุคูณ

 ข้อมลูทีใ่ช้ในการค้นคว้าเป็นข้อมลูทติุยภูม ิ

ใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง  

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 

การด�าเนินการวิจัย

  ศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศไทยโดยพิจารณาด้านการลงทุนภาค

เ อ ก ช น  เป ็นการ วิจัย เ พ่ือหาความสัมพันธ  ์

ของตวัแปรต่าง ข้อมลูทีใ่ช้ในการค้นคว้าเป็นข้อมลู

ทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้ข ้อมูลต้ังแต ่

เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2557 โดยเก็บรวบรวมมาจากรายงานการซื้อขาย

หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รายงานเศรษฐกิจรายเดือนของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย และข้อมูลจากส�านักดัชนีเศรษฐกิจ

การค้าจ�านวน 84 เดือน 

 ประกอบด้วยตวัแปรอสิระ (Independent 

Variable) คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อัตรา

ดอกเบี้ย (MRR), เงินลงทุนโดยน�าเข้าสุทธิจาก 

ต่างประเทศ (FI), มูลค่าการส่งออก (EX), มูลค่า

การน�าเข้า (IM), ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), ดัชนี

ความเชื่อมั่น (BCI และ ExCI), อัตราแลกเปลี่ยน

เงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (FX) และตัวแปร

ตาม ได้แก่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยโดยพิจารณาด้านการลงทุนภาค

เอกชน (PI) แบบจ�าลองในการศึกษาครั้งน้ี ด้วย

การวิเคราะห์ค่าตัวแปรทางสถิติต่าง ๆ  โดยใช้แบบ

จ�าลองสมการถดถอยพหคุณู (Multiple Regression 

Analysis) ซึ่งมีแบบจ�าลอง ดังนี้

โดยที่ 

 β0 หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ของค่าคงที่ 

 β1, β2,...,β7 หมายถึง ค่าสมัประสทิธ์ิถดถอย

ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว 

 PI  หมายถึง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 

(Private Investment)

 EX  หมายถึง มูลค่าการส่งออก

 IM  หมายถึง มูลค่าการน�าเข้า

 FI  หมายถึง เงนิลงทุนโดยน�าเข้าสุทธิจาก

ต่างประเทศ 

 FX  หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุล

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (บาท:ดอลลาร์สหรัฐ)

 BCI (The confidence index) หมายถงึ  

ดัชนีความเชื่อมั่นด้านผู้ประกอบการ 

 ExCI (The confidence index) หมายถึง 

ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการส่งออก

 CPI หมายถึง ดัชนีราคาผู้บริโภค

 MRR หมายถึง อัตราดอกเบี้ย

ผลการวิจัย

  ผลการวิจัย เร่ือง ศึกษาการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย พิจารณา 

ด้านการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งตัวแปรอิสระส่วน

มากเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คือ EX, IM, FI, FX, 

BCI, ExCI, CPI และ MRR โดยปัจจัยหรือตัวแปร 

ดังกล่าว มีความเหมาะสมในการน�ามาสร้างแบบ

จ�าลอง ซึ่งการสร้างแบบจ�าลองเป็นกระบวนการ

0 1 2 3 4 5 6 7 8PI EX IM FI FX BCI ExCI CPI MRRβ β β β β β β β β= + + + + + + + +



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.1 January-June 2019
214

หาความสัมพันธ์ของตัวแปร ท่ีแสดงออกมาใน 

รูปของสมการถดถอย  โดยการใช้แบบจ�าลอง

สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของ

ตัวแปรตาม (PI) กับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  

ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ ซึ่งการทดสอบสมมติฐานมี

ค่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 คู่ท่ีไม่เท่ากันหรือมี

ค่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 คู่ที่ไม่เท่ากับศูนย์  

ดังนี้ 

 

(มีค่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 คู่ ที่ไม่เท่ากับศูนย์)

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8: 0H β β β β β β β β β= = = = = = = = =

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8: 0H β β β β β β β β β≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠

ตารางที่ 1 แสดงการสรุปรูปแบบ

Model R R Square
Adjust

R Square

Std.Error of the 

Estimate
Durbin-Watson

1 .958 .918 .909 8.85023 .000

a Predictors : ค่าคงที่ มูลค่าการน�าเข้า (IM) เงินลงทุน โดยน�าเข้าสุทธิจากต่างประเทศ (FI) 

    อัตราแลกเปลี่ยน (FX) ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการส่งออก (ExCI) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) 

b Dependent Variable : การลงทุนภาคเอกชน

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูล (เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวน: ANOVA)

Model
Sum of 

Squares
df Mean Square F Sig

ระหว่างกลุ่ม 65866.027 8 8233.253 105.115 .000

ภายในกลุ่ม 5874.489 75 78.327

ทั้งหมด 71740.515 83

a Predictors :  ค่าคงที่ มูลค่าการน�าเข้า (IM) เงินลงทุน โดยน�าเข้าสุทธิจากต่างประเทศ (FI) 

    อัตราแลกเปลี่ยน (FX) ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการส่งออก (ExCI) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) 

b Dependent Variable : การลงทุนภาคเอกชน
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 จากตาราง ANOVA เป็นการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระ กับ

ตวัแปรตาม จะเห็นได้ว่าค่า Sig มค่ีาน้อยกว่าระดับ

นยัส�าคญั 0.05 โดยค่า F test เท่ากบั 105.115 แปล

ว่า ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กัน

เป็นเส้นตรงสามารถใช้ตัวแปรอิสระที่คัดเลือกเข้า

สมการนีม้าพยากรณ์ตวัแปรตามได้ค่า βi แสดงค่า

สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระแต่ละตัว

พร้อมทั้งค่าคงที่ตาม Model จะได้ค่าสัมประสิทธ์ิ

การถดถอย (βi ) ของตัวแปรอิสระเพื่อน�ามาใช้ใน

การสร้างสมการพยากรณ์ ดังนี้ 

		 PI	=	 (9.70E-005)	 IM	+	 (	0.003	 )	FI	+	

(-4.228	)	FX	+	(-0.995)	ExCI	+	(2.636)	CPI

ตารางที่ 3 แสดงความมีนัยส�าคัญของค่าคงที่และสัมประสิทธิ์แต่ละตัว

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients
T Sig

Beta
Std. 

Error
Beta

คา่คงท่ี 5.654 54.676 .103 .918

มูลค่าการส่งออก 2.51E-005 .000 .063 .858 .394

มูลค่าการน�าเข้า 9.70E-005 .000 .340 3.844 .000

เงินลงทนุจากตา่งประเทศ .003 .001 .091 2.587 .012

อตัราแลกเปลี่ยน -4.228 1.018 -.226 -4.155 .000

ดชันีความเช่ือมัน่ด้านผู้ประกอบการ .847 .677 .111 1.252 .215

ดชันีความเช่ือมัน่ด้านสง่ออก -.995 .323 -.227 -3.083 .003

ดัชนีราคาผู้บริโภค 2.636 .479 .472 5.505 .000

อตัราดอกเบีย้ 1.652 4.283 .036 .386 .701

  จากตาราง แสดงความมีนัยส�าคัญของ 

ค่าคงที่และสัมประสิทธ์ิแต่ละตัว พบว่า  ตัวแปร

อิสระ ได้แก่ IM, FI, FX, ExCI และ CPI  ได้รับ 

การคัดเลือกเป็นตัวแปรพยากรณ์เข้าสมการเพ่ือ

พยากรณ์ตัวแปรตาม (Y) (เนื่องจากค่า Sig. มีค่า

น้อยกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05)  

จงึยอมรบัสมมตฐิาน H
1
 (ตวัแปรอสิระมผีลกระทบ

ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

โดยพิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชนการลงทุน

ลงทุนภาคเอกชนและปฏิเสธสมมติฐาน H
0
) 



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.1 January-June 2019
216

  ส่วนตัวแปรอิสระ EX, BCI, MRR  และ 

ค่าคงที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแปรพยากรณ์

เข้าสมการเพ่ือพยากรณ์ตวัแปรตาม (Y) (เน่ืองจาก 

ค่า Sig. มีค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั 0.05) จึงยอมรบัสมมตฐิาน H
0
 (ตวัแปรอสิระ

ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยโดยพิจารณาด้านการลงทุนภาค

เอกชน) และปฏิเสธสมมติฐาน H
1

  Beta  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 

ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวในรูปคะแนนมาตรฐาน 

ส�าหรบัการสร้างสมการพยากรณ์ในรปูของคะแนน

มาตรฐานค่า Beta สามารถบอกได้ว่าตวัแปรอสิระ

ตัวใดมอีทิธิพลต่อตวัแปรตามมากหรอืน้อยกว่ากัน 

ถ้า Beta ของตัวแปรอิสระใดมีค่ามากกว่า (โดย 

ไม่คิดเครื่องหมาย) แสดงว่าตัวแปรอิสระตัวนั้นมี

อิทธิพลต่อตัวแปรตามมาก กล่าวคือ ตัวแปรอิสระ 

CPI (β
7
= 0.472) มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม (Y) 

มากกว่าตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจ

เนื่องมาจาก หากนักลงทุนต้องการวัดระดับอัตรา

เงนิเฟ้อ ดชันตีวัหน่ึงทีส่ามารถบอกได้คือ ดัชนรีาคา

ผู้บริโภค ตัวแปรอิสระล�าดับรองลงมาที่มีอิทธิพล

ต่อตัวแปรตาม คือ IM ( 2β = 0.340) และ ExCI  

( 6β = -0.227) และ FX ( 4β = -0.226) และ FI  

( 3β = 0.091) ตามล�าดับ โดยตัวแปรทุกตัวร่วมกัน

พยากรณ์การเคลื่อนไหวของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย

พิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชน (Y) ได้อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในรูปคะแนน

มาตรฐานได้ ซึ่งจาก Model จะได้ค่าสัมประสิทธ์ิ

การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปร

อิสระสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี้ 

  Zr = (0.472)CPI	+ (0.340)	IM	+ (-0.227) 

  ExCI	+ (-0.226 )	FX	+ ( 0.091	)	FI 

  ผลการวิจัย พบว่า การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณาด้านการ

ลงทุนภาคเอกชนโดยพิจารณาจากเครื่องหมาย

สัมประสิทธ์ิหน้าตัวแปรอิสระท่ีมีเคร่ืองหมายเป็น

บวก แสดงว่าปัจจัยอิสระที่มีผลในทิศทางเดียวกัน

กับดัชนีราคาหลักทรัพย์  ได้แก่  IM, FI และ CPI 

ส่วนปัจจยัท่ีมผีลในทิศทางตรงกันข้ามกับการเจรญิ

เตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณา

ด้านการลงทุนภาคเอกชน พบว่า โดยพิจารณา

จากเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิหน้าตัวแปรอิสระมี

เครื่องหมายเป็นลบได้แก ่FX และ ExCI 

 การทดสอบโดยประมาณด้วยค่าสถิตินั้น 

จะเห็นว่า R = 0.958 (R-Squares= 0.918 และ 

Adjusted R Squares  = 0.909) แสดงให้เห็นว่า 

ตวัแปรอสิระท้ังหมดในแบบจ�าลองสามารถอธิบาย

การเคลือ่นไหวของตวัแปรตาม คอื พบว่าการเจริญ

เตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณา

ด้านการลงทุนภาคเอกชน  ได้ร้อยละ 95.8 และ

ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจที่ ถูกปรับค่าแล้ว 

(Adjust R-Squared) มีค่าเท่ากับร้อยละ 90.9 

หมายถึง ตัวแปรอิสระทั้งหมดในแบบจ�าลอง

สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของตัวแปรตามคือ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

โดยพิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชนได้ร้อยละ 

90.9 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 9.10 เกิดจากสาเหตุ

อื่นๆ

อภิปรายผล

  จากการวิจยั พบว่า ตวัแปรอสิระ ได้แก่ IM 

FI FX ExCI และ CPI มีผลกระทบต่อการเจริญ
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เตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณา

ด้านการลงทุนภาคเอกชน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มี

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการลงทุน

ภาคเอกชนในทุกสาขาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคในไตรมาส ก่อนหน้าน้ัน 

จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการลงทุน 

ภาคเอกชน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

  นอกจากน้ี ตัวแปรอิสระท้ังหมดในแบบ

จ�าลองสามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของตัวแปร

ตามคือ  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยโดยพิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชน

ได้ร้อยละ 95.8 และค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ

ที่ถูกปรับค่าแล้ว (Adjust R-Squared) มค่ีาเท่ากับ 

ร้อยละ 90.9 ซ่ึงโดยตวัแปรอสิระ CPI ( =0.472) 

มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม (Y) มากกว่าตัวแปรอิสระ

ตวัอ่ืนๆ กล่าวคอืส่วนหนึง่ อาจจะเน่ืองมาจาก ดชันี

ราคาผู้บริโภคสามารถเป็นตัวแปรหน่ึงที่สามารถ

สะท้อนระดับของอัตราเงินเฟ้อซึ่งมีผลต่อปริมาณ

เงินท่ีแท้จริง ตัวแปรอิสระ ล�าดับรองลงมาท่ีมี

อิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ import ( 2β = 0.340) 

และ ExCI ( 6β = -0.227) และ Exchange rate  

( 4β = -0.226)และ Funds ( 3β = 0.091) ตาม

ล�าดับ โดยตัวแปรทุกตัวร่วมกันพยากรณ์การ

เคลื่อนไหวของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณาด้าน

การลงทุนภาคเอกชน (Y) ได้อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  สอดคล้องกับ Chanthani 

Aroonsuwan (2007). ได้ท�าการวิเคราะห์ปัจจัย 

ท่ี มีผลกระทบต ่อการลงทุนภาคเอกชนของ

ประเทศไทย พบว่าแบบจ�าลองที่มีการก�าหนดขึ้น

เพ่ือใช้อธิบายถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุน

ภาคเอกชนของประเทศไทย ตัวแปรอิสระในแบบ

จ�าลองอธิบายการลงทุนภาคเอกชนได้ร ้อยละ 

97.01 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีบทบาทต่อ

การลงทุนภาคเอกชนมากที่สุด มีนัยส�าคัญในการ

อธิบายการลงทนุภาคเอกชนได้ด้วยระดบัความเชือ่

มั่นที่ร้อยละ 90 ส่วน อัตราดอกเบี้ยเมื่อพิจารณา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับการลงทุน

ภาคเอกชน พบว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

มีความสัมพันธ์กับการลงทุนภาคเอกชนในทิศทาง

เดียวกัน

 ตัวแปรอิสระท่ีไม ่มีผลกระทบต่อการ 

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย

พิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชน พบว่าตัวแปร

อิสระ ExCI, BCI, MRR  และ ค่าคงที่ไม่ได้รับ 

การคัดเลือกเป็นตัวแปรพยากรณ์เข้าสมการเพ่ือ

พยากรณ์ตัวแปรตาม โดยค่า Sig. มีค่ามากกว่า

ระดบันยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้อง

กับ  Pongrat raksaseen (2008). ได้การศึกษา

ปัจจยัท่ีมผีลกระทบต่อการลงทนุของภาคเอกชนใน

ประเทศไทย พบว่า ในขณะที่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ของธนาคารพาณิชย์ (INTt) ไม่มีผลกระทบต่อการ

ลงทุนของภาคเอกชน

  จากการพิจารณาค่า Beta แสดงค่า

สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระแต่ละตัว 

พบว ่า  การเจ ริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยโดยพิจารณาด้านการลงทุนภาค

เอกชนโดยพิจารณาจากเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิ

หน้าตัวแปรอิสระมีเคร่ืองหมายเป็นบวกแสดงว่า

ปัจจัยอิสระที่มีผลในทิศทางเดียวกันกับดัชนี 

การลงทนุภาคเอกชน ได้แก่ import, Fund และ CPI 

ส่วนปัจจัยท่ีมีผลในทิศทางตรงกันข้ามกับการ 

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย

พิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชน พบว่า โดย
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พิจารณาจากเครื่องหมายสัมประสิทธ์ิหน้าตัวแปร

อิสระมีเครื่องหมายเป็นลบ ได้แก่ Exchange rate 

และ ExCI สอดคล้องกับ Lesotlho (2006) ได้ศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชน พบ

ว่าปริมาณสินเชื่อภาคเอกชนอัตราดอกเบี้ยและ

อตัราเงนิเฟ้อจะส่งผลกระทบในทิศทางเดยีวกันกับ

การลงทุนภาคเอกชนส่วนการลงทุนภาครัฐบาล

และอตัราแลกเปลีย่นจะส่งผลกระทบในทิศทางตรง

กันข้ามกับการลงทุนภาคเอกชน

ข้อเสนอแนะ

  ข้อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย

 จากการป ัจจัยท่ีส ่งผลกระทบต่อการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย

พิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชนมีข้อเสนอ

แนะสรุป ได้ดังนี้

  ผลท่ีได้จากการวิจยัครัง้น้ี กล่าวคือ ตัวแปร 

มูลค่าการน�าเข้า เงินลงทุนจากต่างประเทศ อัตรา

แลกเปลี่ยน ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการส่งออก  

และดัชนีราคาผู้บริโภค มีผลต่อการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกจิของประเทศไทย ซึ่งสามารถน�าไปใช้

ประกอบในการตัดสินใจพิจารณาด้านการลงทุน

ภาคเอกชนได้ แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยบาง

กรณีไม่เป็นไปตามสมมติฐานเนื่องจากมีข้อจ�ากัด

บางประการ เช่น ปัจจัยภายนอก ปัจจัยทางการ

เมือง สภาพอุตสาหกรรมท่ีจะต้องใช้ร่วมพิจารณา

ในการลงทุนด้วย 

 นอกจากนี้ หากพิจารณาในส่วนของการ 

น�าไปใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เช่น ในส่วนของภาค

รัฐ หากพิจารณา ตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง  

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ถูกก�าหนดโดยอุปสงค์และ

อปุทานของเงนิในตลาด จะส่งผลต่อดลุการค้าและ

การช�าระเงนิ ภาครฐัสามารถใช้ข้อมลูด้านงานวิจยั

เพื่อในการก�าหนดนโยบายทางการเงิน 

 หากพิจารณาปัจจัยด้านเงินลงจากต่าง

ประเทศ จากงานวิจัยพบว่า เป็นไปในทิศทางเดียว

กับการลงทุน กล่าวคือ การลงทุนจากต่างประเทศ

โดยตรงสามารถช่วยกระตุ ้นการลงทุนภายใน

ประเทศได้ ส่วนหนึ่งเป็นการช่วยเพ่ิมโอกาสให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และรวมไปถึงภาคการผลิต

ของบริษัทจากต่างประเทศ แต่ภาครัฐ หรือหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้อง ควรพิจารณาและให้ความส�าคญัว่า 

การลงทุนจากต่างประเทศดังกล่าวน�าไปลงทุนใน

ด้านใด ประเภทใด เพ่ือให้เกิดประโยชน์ หรือเกิด

การพัฒนาประเทศท่ีได้จากการลงทุนน้ัน หรือ 

ภาครัฐจะใช้ข้อมูลจากงานวิจัยเพ่ือการก�าหนด

นโยบายให้เกิดประโยชน์จากเงินลงทุนจากต่าง

ประเทศ

 ข้อเสนอแนะส�าหรบัการวจัิยครัง้ต่อไป 

 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

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานโยบายและเสนอแนวทางในการพัฒนาในอนาคตส�าหรับ 

นโยบาย “One table per child” ซึง่เป็นนโยบายรฐับาลของไทยทีก่�าหนดในปี 2555 โดยนางสาวย่ิงลกัษณ์ ชนิวัตร 

นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยในเวลาน้ันได้เป็นผู ้ก�าหนดนโยบายท่ีเรียกว่า “One table per child”  

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุการเคลื่อนไหวของประชานิยมโดยก�าจัดความไม่เท่าเทียม และปรับปรุงมาตรฐานการ

ศกึษาของไทย บรรลเุป้าหมายนโยบายประชานิยมผ่านการก�าจดัความไม่เท่าเทยีมกัน ปรับปรุงมาตรฐานการศกึษา

ไทย นโยบายน้ียังมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมไทยด้วยการลงทุนทางด้านการศึกษา 

ในงบประมาณสูง บทความวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยโดยใช้การรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่ เ ก่ียวข้องและ 

กรณีศึกษาที่เกิดข้ึนในต่างประเทศมาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนานโยบายแท็บเล็ตส่วนตัวเพ่ือ 

การศึกษาของประเทศไทย ยังมีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์และผลกระทบของนโยบาย “One Tablet  

Per Child” ต่อสังคมรวมถึงกลุ ่มผู ้ท่ีได้รับประโยชน์จากนโยบายด้วย ปัญหาน้ีได้น�าการวิพากษ์วิจารณ์ 

หลายอย่างเก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้งานแทบ็เลต็อย่างไร้ประสทิธิภาพ ประชาชนชัน้กลาง 

จ�านวนมากวิพากษ์วิจารณ์นโยบายน้ีว่าเป็นรูปแบบของการใช้กลยุทธ์ทางการเมืองโดยรัฐบาลเพ่ือให้ได้รับความ

นยิมในการเลอืกตัง้ในสมยัต่อไป ย่ิงไปกว่าน้ันยังมกีลุม่ต่อต้านด้านสิง่แวดล้อมหลายกลุม่ได้วิจารณ์นโยบายนีโ้ดย

ชีใ้ห้เหน็ว่านโยบายน้ีก่อให้เกิดผลเสยีต่อสขุภาพของเยาวชน และยังส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการใช้แทบ็เล็ต

ไฟฟ้าจ�านวนมาก แม้ว่านโยบายน้ีจะมีผลบังคับใช้แล้วน้ัน แต่ยังมีอีกหลายเสียงที่วิจารณ์ว่านโยบาย 

ดงักล่าวไมส่ามารถให้ผลลพัธ์ทีม่ปีระสทิธภิาพตามทีต่อ้งการ และยงัมบีางกลุม่ได้กดดนัรฐับาลให้จัดหาแทบ็เลต็

ให้กับนักเรียนเพื่อการศึกษาที่ดีขึ้น

ค�าส�าคัญ: 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 wil l  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. 

 (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, 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
225

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)

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.

Analysis and Discussion  

 1. Impact

  “The Ministry of education in Thailand 

is currently distributing tablets to all first year 

primary (Prathom 1) school children across the 

country as part of the government‘s “One Tablet 

Per Child” (OTPC) project to improve education. 

Early indication suggest that they are many 

unexplored issues in designing and implementing 

tablet activities for such a large and varies group 

of students and so far there is a lack of evaluation 

on the effectiveness of the tablet activities. In this 

article, it proposes four challenges for the 

improving Thailand’s OTPC project, consisting of 

developing contextualized content, ensuring 

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 

using educational software, spreadsheet, or 

browsing the internet for information about 

people, things, or ideas - 21, frequent usage only 

for entertainment purposes (as in playing games, 

or downloading games and music 10, and 

frequent usage for both the frequent usage for 

only education purposes and the frequent usage 

for only entertainment purposes above 34. Their 

control group comprises the remaining 35 

students who reported occasional or zero use for 

these purposes. (Lathapipat, 2011)
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Figure 1 The graph show what the students do when they have tablets 

Source: Potential Adverse Effects of the One Tablet per Child Policy 
 

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 
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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-billion-

baht 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 

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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 2.  Relationship with Pressure Group

  In the research, the people more than 

70 percent 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 but this policy was failed and 

only 20 percent of the student who get benefit 

from this policy. The pressure group want the 

government should take 3,000 billion baht for this 

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. 

  The data in the research indicate that 

the teacher cannot adjust the teaching from the 

tablet to the environment in each local and there 

has been concern that such device to encourage 

children to play more games. The result of 

research will demonstrate a failure caused by the 

unavailability of the content of the classes, and 

teachers. But the government uses the budget to 

distribute the tablet to the student in Grade 1 and 

also the budget process continued further.
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Figure 2 Disadvantage of 'One Tablet per Child' when  

the government distribute the tablet to the students 

Source: English Communication II 
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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)

 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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แนวทางการเตรียมต้นฉบับ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประเภทของบทความ 

  1. บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึง 

ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ไขปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัย 

จากแหล่งข้อมลู เช่น หนังสอื วารสารวิชาการ อินเทอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์ เสนอแนวทางแก้ไข 

 2. บทความวิจัย หมายถึง เป็นการนาเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและ

ความส�าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ การด�าเนินการวิจัย 

การเตรียมต้นฉบับ 

 1. พิมพ์ผลงานทางวิชาการเป็น 2 คอลัมน์ โดยต้ังค่าหน้ากระดาษ บน 2.7 ซม. ซ้าย 3.5 ซม.  

ล่าง 5.5 ซม. ขวา 2.5 ซม. ใช้อักษร Cordia New ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตัวหนา ขนาด 18 

ชื่อผู้นิพนธ์ ขนาด 14 รายละเอียดผู้นิพนธ์ ขนาด 12 เนื้อหาใช้ตัวปกติ ขนาด 16 ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ ทั้งนี้บทความ 1 เรื่องจะต้องมีจ�านวนหน้าไม่น้อยกว่า 13 หน้า แต่ไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4

 2. บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาองักฤษ ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ จะต้องมคี�าส�าคัญในบทคดัย่อ

ภาษาไทย และ Keyword ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จ�านวนไม่เกิน 5 ค�า (บทความภาษาไทย หรือภาษา

อังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษทุกบทความ) 

 3. ถ้ามีรูปภาพ / ตารางประกอบ ควรเป็นภาพที่ชัดเจน ถ้าเป็นรูปถ่ายควรมีภาพถ่ายจริงแนบด้วย 

 4. ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยที่ส่งมา ต้องไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่

ระหว่างการพิจารณา ของวารสารฉบบัอืน่ หากตรวจสอบพบว่ามกีารตพิีมพ์ซ�า้ซ้อน ถือเป็นความรับผดิชอบ

ของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

 5. การส่งต้นฉบับบทความ จะต้องส่งบทความ และแบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ 

ผ่านระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) เท่าน้ัน ตามที่อยู่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/

bkkthon ซึ่งบทความท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนจะได้รับการน�าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมินคุณภาพ

ความเหมาะสมของบทความก่อนการตีพิมพ์ ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ ต้องปรับปรุงแก้ไข ผู้เขียน 

จะต้องด�าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด นับจากวันที่ได้รับผลการประเมินบทความ 

รูปแบบการเขียนอ้างอิง 

  กรณีท่ีผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเน้ือเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง

แบบนาม-ปี (author-date in-text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือ 
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