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นโยบายการจัดพิมพ์

 วำรสำร EAU Heritage เป็นวำรสำรรำย 4 เดอืน มหำวทิยำลยั 

อี ส เทิ ร ์ น เอ เชี ยจั ดพิ มพ ์ ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร ่ ควำมรู ้ ใ นสำขำ วิชำ  

ด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำ

ค้นคว้ำและเปิดโอกำสให้นักศึกษำ นักวิจัย คณำจำรย์ ตลอดจน 

นักวิชำกำรทั่วไป ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยได้มีโอกำส 

เผยแพร่ผลงำนให้เป็นท่ีรู้จักต่อสำธำรณชน และได้แลกเปลี่ยนควำมรู ้

ในวิทยำกำรด้ำนต่ำงๆ

บทความท่ีเสนอเพื่อตีพิมพ์

 บทควำมที่เสนอเพ่ือพิจำรณำต้องเป็นบทควำมวิชำกำรหรือ

บทควำมวิจัยทั้งภำษำไทย ภำษำอังกฤษ หรือภำษำต่ำงประเทศอ่ืน 

เรื่องที่จะได้รับกำรตีพิมพ์ต้องผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำกล่ันกรองโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำน และเป็นกำรพิจำรณำแบบ Double-blind peer 

review ในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องก่อนลงตีพิมพ์ และต้องเป็นบทควำมที่

ยังไม่เคยได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำในวำร

สำรอื่นๆ (กำรละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้ส่งบทควำม

โดยตรง) บทควำมที่ได้รับกำรกลั่นกรองจำกผู้ทรงคุณวุฒิและท�ำกำร

ปรับแก้ให้ถูกต้องแล้ว จึงจะได้รับกำรตีพิมพ์ลงในวำรสำรฯ

การเตรียมต้นฉบับ

 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพือ่พจิำรณำลงตีพมิพ์ ต้องมรีปูแบบดงัต่อไปนี้ 

1. พิมพ์ด้วยกระดำษ A4 ควำมยำวไม่เกิน 15 หน้ำ

2. รูปแบบตวัอกัษรให้ใช้  TH Sarabun New  ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  

  และขนำดของตัวอักษร หำกเป็นช่ือเร่ีองใช้ตัวอักษรขนำด 20 หัวข้อ 

  ต่ำงๆ ใช้ตัวอักษรขนำด 16 และส่วนเนื้อหำทั่วไปใช้ตัวอักษรขนำด 15 

3. รูปแบบกำรจัดหน้ำ และจัดแนวข้อควำมชิดซ้ำย (ไม่ต้องปรับขวำ) 

4. เขียนชื่อ ต�ำแหน่ง สถำนที่ท�ำงำนและที่อยู่ของผู้เขียนอย่ำงชัดเจน  

  โดยแยกออกจำกส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5. แนบบทคัดย่อท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษมำพร้อมกับบทควำม  

  โดยก�ำหนดควำมยำวของบทคัดย่อไม่เกิน 15 บรรทัด พร้อมท้ัง 

  ก�ำหนดค�ำส�ำคัญ (key words) ไม่เกิน 6 ค�ำ

6. แยกไฟล์ตำรำง รูปภำพ ที่ประกอบในเนื้อหำบทควำม และส่งมำ 

  พร้อมกับไฟล์บทควำม

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

 ในกรณีที่ผู้เขียนต้องกำรระบุแหล่งที่มำของข้อมูลในเนื้อเรื่อง  

ให้ใช้วิธีกำรอ้ำงอิงแบบนำมปี (APA) โดยระบุช่ือผู้แต่ง ปีพิมพ์ และ 

เลขหน้ำที่ข้อมูลปรำกฎอยู่ (ช่ือ นำมสกุล, ปีพิมพ์, เลขหน้ำ) ตัวอย่ำงเช่น 

 (ธวัชชัย สันติวงษ์, 2540, น. 142)

 (Fuchs, 2004, p. 21)

 ส่วนกำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิงท้ำยเล่ม ให้ใช้ระบบกำรอ้ำงอิง 

แบบ APA ตัวอย่ำงกำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิง มีดังน้ี

1. หนังสือ

  ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ ์

 หรือหน่วยงำนที่พิมพ์.

  ประคอง กรรณสูต. (2541). สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรม					

					 ศาสตร์. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 

  Sharp, W. F. (1985). Investment (3rd ed.). New Jersey:  

 Prentice-Hall.

2. ชื่อบทความในหนังสือรายงานการประชุม

  Hay, S. P. (1975). Political parties and the community-society  

 continuum. In W. N. Chambers & W. D. Burnham  

 (Eds.)., The	 American	 party	 systems	 Stage	 of		

	 polit ical	 development (2nd ed.) . New York:  

 Oxford University Press.

  สุไร พงษ์ทองเจริญ. (2539). สำระส�ำคัญเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน 

 ภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ. ในเอกสารการสอนชุดวิชา	

	 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (พิมพ์ครั้งท่ี 2,  

 หน่วยที่ 9). นนทบุรี: มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.

3. วารสาร

  ชื่อผู ้แต ่ง. (ป ีพิมพ์) . ชื่อบทควำม. ชื่อวารสาร , ป ีที่ (ฉบับท่ี),  

 เลขหน้ำ.

  สุจินต์ สิมำรักษ์. (2550) หลำกหลำยปัญหำกำรเล้ียงโคนมใน 

 ประเทศไทย. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร,	27(2), 53-57. 

4. หนังสือพิมพ์

  ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน วันที่). ชื่อบทควำม. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้ำ. 

  ศรีสกุล ลีวำพีระพันธ์. (2545, กรกฎำคม 11). จับทีวีใส่กระเป๋ำ 

 เขำท�ำกันอย่ำงไร?. มติชน, หน้ำ 19.

5. วิทยานิพนธ์

  กอบกุล สรรพกิจจ�ำนง. (2541). การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนา	

	 นโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย.  

 ดุษฎีนิพนธ์ครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

6. สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

  ช่ือผู้เขียน. (ปีที่เผยแพร่เอกสำร). ช่ือเร่ือง. ค้นจำก (ระบุ URL  

 ที่สืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).

  มำนพ แก้วผกำ. (2549). เศรษฐกิจพอเพียง	กับการค้าเสรีไปด้วยกัน	

	 ได้จริงหรือ. ค้นจำก http://www.ftawatch.org

  Prizker,T. J. (1989). An	early	fragment	from	central	Nepal.  

 Retrieved from http://www.ingress.com/-astranart/ 

 pritzker.html
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ความเป็นมา 	 วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี	(EAU	Heritage)	ฉบบัสงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์	 เดิมมีก�าเนิดพร้อมฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	

2550	 ด้วยความหลากหลายของบทความและต้องการให้มีความชัดเจนของการเป็น

แหล่งข้อมูล	 จึงได้มีการบริหารจัดการแยกออกจากฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

เป็นฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 ในปี	พ.ศ.	2554	โดยใช้การนับเวลาการเผย

แพร่ต่อเนื่องเป็นปีท่ี	5	ฉบับท่ี	1	เผยแพร่ปีละ	2	ฉบับ		ในปี	พ.ศ.	2557	ได้เริ่มเผยแพร่

วารสารเป็นฉบับออนไลน์จนถึงปัจจุบัน	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2559	ได้มีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มการออกเผยแพร่วารสารเป็นปีละ	3	ฉบับ	(ราย	4	เดือน)	และในปีท่ี	7	ฉบับที่	3	

(กันยายน	–	ธันวาคม	2560)	ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตวารสารจากตัวเล่ม

หนังสือเป็นการผลิตแบบ	CD	ในปีท่ี	8	ฉบับท่ี	1	(มกราคม	–	เมษายน	2561)	ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตอีกครั้ง	โดยการผลิตเป็น	Flash	Drive	ส่งมอบให้สมาชิก	

ในปี	 2565	 ได้ยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิก	 แต่ยังสามารถสืบค้นเพื่ออ้างอิงหรืออ่าน

บทความได้ที่	https://eauheritage.eau.ac.th/	หรือสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของศูนย์

ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	(Thai	Journal	Citation	Index	Center:	TCI)

	 ปัจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	 ฉบับสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	(TCI)	โดย

ได้รับการรับรองคุณภาพจัดให้เป็นวารสารกลุ่มท่ี	2	จนถึงวันท่ี	31	ธันวาคม	2567	

	 1.	 เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย	 (Research	 Paper)	 บทความวิชาการ	 

(Academic	 Paper)	 ที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจ�า	 บุคคลภายนอก	 ตลอดจน

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 ได้แก่	 สาขาบริหารธุรกิจ	บัญช	ี

เศรษฐศาสตร์	นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	วิทยาการจัดการ	ภาษาศาสตร์	ศึกษา

ศาสตร์	ปรัชญา	ศาสนา	และสาขาท่ีเก่ียวข้อง

	 2.	เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่สังคม	โดย

สนับสนุนให้อาจารย์ประจ�า	 และบุคคลภายนอกน�าเสนอผลงานวิชการในสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ	บัญชี	เศรษฐศาสตร์	นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	วิทยาการจัดการ	

ภาษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	ปรัชญา	ศาสนา	และสาขาท่ีเก่ียวข้อง
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วัตถุประสงค์



 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์	มีความยินดีรับตีพิมพ์บทความสาขาบริหารธุรกิจ	บัญชี	เศรษฐศาสตร์	
นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	วิทยาการจัดการ	ภาษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	ปรัชญา	
ศาสนา	และสาขาที่เกี่ยวข้อง	เป็นภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ดังนี้
	 1.	ผลงานวิชาการที่ส่งมาขอตีพิมพ์	ต้องไม่เคยเผยแพร่่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน	
และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
	 2.	การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง	กอง
บรรณาธิการฯ	ขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธบทความเข้าสู่กระบวนการประเมิน
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ	(Double	Blind	Review)	จ�านวน	3	ท่าน	โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องมีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ	และได้รับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการ
	 3.	ข้อความที่ปรากฏภายในบทความแต่ละเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้	
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านไม่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการและ
คณาจารย์ท่านอื่น	ๆ	ในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด	ความรับผิดชอบด้านเนื้อหา	และการ
ตรวจร่างบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน	หากมีความผิดพลาดใดๆ	ผู้เขียน
จะต้องรับผิดชอบบทความของตนเอง
	 4.	ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร
	 5.	ผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ	สามารถส่งบทความ	 
ออนไลน์ได้ที่	eauheritage_social@eau.ac.th	หรือ	https://www.tci-thaijo.org/	
	 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	สามารถติดต่อกองบรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	อาคาร	ชวน	ชวนิชย์	ชั้น	4	ห้อง	C423	 
เลขที่	200	หมู่	1	ถ.รังสิต-นครนายก	ต.รังสิต	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	12110	 
โทรศัพท์	0-2577-1028	ต่อ	377,	378		อีเมล์	eauheritage_social@eau.ac.th	
	 ผู้สนใจส่งบทความกรุณาอ่านรายละเอียดการส่งบทความ	ซึ่งระบุไว้ใน	 
website	https://eauheritage.eau.ac.th/	และ	https://www.tci-thaijo.org/

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร	์ 
ก�าหนดออกเผยแพร่ราย	4	เดือน	ปีละ	3	ฉบับ	ดังนี้

	 ฉบับที่	1:	มกราคม-เมษายน	(ก�าหนดออก	เมษายน)

	 ฉบับที่	2:	พฤษภาคม-สิงหาคม	(ก�าหนดออก	สิงหาคม)

	 ฉบับที่	3:	กันยายน-ธันวาคม	(ก�าหนดออก	ธันวาคม)

เผยแพร่ฉบับ	Online	ท่ี	website	https://eauheritage.eau.ac.th/	และ	 
https://www.tci-thaijo.org/	

กองบรรณาธิการวารสารฯ

นโยบายการรับบทความ

ก�าหนดการเผยแพร่

การจัดพิมพ์

แหล่งผลิต



ที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 

(Editorial Advisory Board)

  
 

บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ

  

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม

อาจารย์โชติรัส	ชวนิชย์	 	 	 อธิการบดี

อาจารย์สุภกัญญา	ชวนิชย์		 	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์บัณฑิต	รัตนไตร	 																					รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์	ครรชิต	มาลัยวงศ์		 ราชบัณฑิต

รองศาสตราจารย์	บุญมี	เณรยอด	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

อาจารย์นันทิยา	จรูญแสง	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	สุเทพ	เชาวลิต	 เลขท่ี	3	ซ.จินตะเวช	ถ.สุทธิสารวินิจฉัย

		 	 	 	 	 ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์	เชาว์	โรจนแสง	 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์	โคริน	เฟื่องเกษม		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์	กิติมา	อินทรัมพรรย์								มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์	นภาลัย	สุวรรณธาดา	 เลขท่ี	50/335	ถ.แจ้งวัฒนะ	ต.บางพูด		

	 	 	 	 	 อ.	ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประภาส	ภาวินันทน์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ชญาพิมพ์	อุสาโห	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ศิริวิจิตร	รวมศิลป์	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อาจารย์อุบลรัตน์	ชนะโรค		 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

นางสาวสุจิตรา	สัตบุศย์																									 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

นางสาวสุจิตรา	สัตบุศย์											 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

 

นางสาวสุจิตรา	สัตบุศย์							 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวเสาวลักษณ์	ชัยสิทธิ์	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

พิสูจน์อักษรประจ�าฉบับ



จรรยาบรรณการตีพิมพ์ บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์
	 1.	ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่	และไม่เคยตีพิมพ์ที่
ใดมาก่อน
	 2.	ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการท�าวิจัย	ไม่บิดเบือนข้อมูล	
หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
	 3.	ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น	หากมีการน�าผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผล
งานตัวเอง	รวมทั้งจัดท�ารายการอ้างอิงท้ายบทความให้ครบถ้วน
	 4.	ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก�าหนดไว้ใน	
Template	ของวารสาร
	 5.	ผู้นิพนธ์ที่มีรายชื่อปรากฏในบทความทุกคน	ต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
ด�าเนินการวิจัยจริง

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร
 1.	บรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ	เพื่อตีพิมพ์เผย
แพร่ในวารสารที่ตนรับผิดชอบ
	 2.	บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์	และ	ผู้ประเมินบทความ	แก่
บุคคลใดๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
	 3.	บรรณาธิการต้องตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่าน
กระบวนการประเมินบทความแล้ว	โดยพิจารณาจากความส�าคัญ	ความใหม่	ความ
ชัดเจน	และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นส�าคัญ
	 4.	บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
	 5.	บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ	เพราะความสงสัยหรือไม่
แน่ใจ	โดยต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อสงสัยนั้นๆ	ก่อน
	 6.	บรรณาธิการต้องไม่มีประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์	ผู้ประเมิน	และทีม
บริหาร
	 7.	บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น	
(Plagiarism)	อย่างจริงจัง	โดยใช้โปรแกรมที่เชื่อถือได้	เพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่ลงตี
พิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
	 8.	หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ	
บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน	และติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันทีเพื่อขอค�าชี้แจง	
ประกอบการ	“ตอบรับ”	หรือ	“ปฏิเสธ”	การตีพิมพ์บทความนั้นๆ	



จรรยาบรรณการตีพิมพ์ 

(Publication Ethics)

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ
	 1.	ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุก
ส่วนของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่บุคคลอื่นๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้อง	ในช่วงระยะเวลา
ของการประเมินบทความ
	 2.	หลังจากได้รับบทความจากกองบรรณาธิการวารสารฯ	ผู้ประเมินบทความ
ตระหนักว่าตัวเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์	เช่น	เป็นผู้ร่วมโครงการ	หรือ
รู้จักผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัว	หรือเหตุผลอื่นๆ	ที่ท�าให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะอย่างอิสระได้	ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบ	และ
ปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ	
	 3.	ผู้ประเมินบทความ	ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ	
โดยพิจารณาความส�าคัญของเนื้อหาในบทความที่จะมีต่อสาขาวิชานั้น	ๆ	คุณภาพของ
การวิเคราะห์และความเข้มข้นของผลงาน	ไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูล
รองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความวิจัย
	 4.	ผู้ประเมินต้องระบุผลงานวิจัยที่ส�าคัญๆ	และสอดคล้องกับบทความที่ก�าลัง
ประเมิน	แต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึง	เข้าไปในการประเมินบทความด้วย	นอกจากนี้	หากมี
ส่วนใดของบทความที่มีความเหมือน	หรือซ�้าซ้อนกับผลงานชิ้นอื่นๆ	ผู้ประเมินต้องชี้แจง
ให้บรรณาธิการทราบด้วย



รองศาสตราจารย์ เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์ บุญปู่    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ พันต�ารวจโท ศิริพงษ์ เศาภายน  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
รองศาสตราจารย์ พัทรียา หลักเพ็ชร   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นิยม วงศ์พงษ์ค�า   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ มณีรัตน์ ภาคธูป    มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษา วงศ์สอนธรรม   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตอุษา ขันทอง   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อินทกะ พิริยะกุล   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพล แก่งจ�าปา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพาณี วรรณาการ   มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต   มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนกฤต สังข์เฉย   มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวรรณ แสงสุวรรณ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย ช่างเกวียน   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
อาจารย์ ปวริส มินา     มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ สทาศัย พงศ์หิรัญ    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ



สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งเป็นเล่มท่ี	 3	 (ก.ย.-ธ.ค.)	 เล่มสุดท้ายของปี	 2565	 ตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปี	 มีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 สถานการณ์ต่างๆได้มีการติดตาม	 กลั่นกรองน�า

เสนอออกมาเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบเนื้อหาบทความท่ีดีมีประโยชน์ท้ังบทความทางวิชาการ	จ�านวน	 3	 บทความ	 และ

บทความวิจัย	จ�านวน	5	บทความ	ทุกบทความที่น�าเสนอครอบคลุมศาสตร์	ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และที่ส�าคัญ

ทุกบทความยังคงผ่านการกลั่นกรองอย่างเข้มข้นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงสาขาสอดคล้องกับเนื้อบทความ	

ซึ่งพิจารณากล่ันกรอง	3	ท่าน	/	1	บทความ	ทั้งนี้เพ่ือให้บทความท่ีน�าเสนอสามารถน�าไปต่อยอดองค์ความรู้ให้กับผู้อ่าน

หรือผู้สนใจได้	นอกจากนี้ยังมีหนังสือดีน�าเสนอทุกครั้งอีก	1	เร่ืองคือ	“เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์”	จุด

เด่นของหนังสือเล่มนี้คือการน�าเสนอเนื้อหาที่มีตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจนทุกบท	คุณภาพของหนังสือเห็นได้จากจ�านวน

ครั้งท่ีตีพิมพ์	พิมพ์คร้ังที่	6	หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจต่อไป
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Abstract

 After the pandemic of Coronavirus 2019 or COVID-19, there have been harmful effects on 

several dimensions e.g., society, economic, education, etc. there has been the policy of closing  

educational institution in order to reduce the opportunities to spread out the contract the pathogenic 

viruses. however, everything, including education, needs to move on. there fore, the methodology to 

deal with this situation is to learn online. Notwithstanding, online learning has both pros and cons; for 

example, learners can apply technology to studying and researching more effectively by themselves, 

while they can perhaps be distracted by outside stimulations. as a result, one of the appropriate 

solutions is problem-based learning (PBL) that the learners have a major role to understand and, 

focus on the lesson and create a new set of knowledge by themselves. this article presents different 

perspectives of literature review related to problem-based learning (PBL) online. several resources 

and information are collected, analyzed, and synthesized to achieve the goal of this work that is to 

demonstrate the pros and cons of online problem-based learning (PBL).

Keywords: Problem-based learning, online learning, coronavirus 2019, Impact of COVID-19

บทคัดย่อ

	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด19)	ได้ส่งผลกระทบอย่างเห็นได้

ชัดในหลายมิติ	ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม	เศรษฐกิจ	หรือแม้แต่การศึกษา	โดยมีค�าสั่งปิดสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังการแพร่

ระบาดของโรคดังกล่าว	แต่การศึกษายังคงต้องด�าเนินต่อไป	ดังนั้น	วิธีการจัดการกับการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์

เช่นน้ี	 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์จึงเป็นค�าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด	กระน้ันก็ตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

มีท้ังข้อดีและข้อเสีย	 เช่น	 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง	 และยังฝึกทักษะการ

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้เรียนอาจจะถูกสิ่งเร้าจากภายนอกท�าให้ไม่มีสมาธิกับการเรียนการสอน
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เหมือนการเรียนในช้ันเรียนได้	 ดังนั้น	 หนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมนี้คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	

เพื่อให้ผู้เรียนได้มีบทบาทและโอกาสในการท�าความเข้าใจและเพ่งความสนใจไปยังบทเรียน	 เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่

ตนสืบค้นขึ้นมาเอง	บทความนี้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์	จากแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ต่างๆ	อาทิ	บทความวิจัย	บทความวิชาการ	หนังสือและต�ารา	โดยทบทวน	

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการศึกษา	บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงข้อดีและอุปสรรคของ

เรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ค�าส�าคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน,	 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์,	 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019,	 

														ผลกระทบของ	โควิด19

Introduction
 Coronavirus 2019 (COVID-19) began to 

raise	from	December	2019,	first	found	in	China.	

This	pandemic	hindered	all	fields	of	business	and	

education,	 as	business	offices	and	educational	

institutes were closed. As a result, online teac 

hing provided an alternative teaching tool for edu 

cation.	 However,	 the	 efficiency	 of	 online	 teac 

hing and student preferences for online  

teaching is still in need of development. It is 

due to the fact that less interactive study could 

lead to less understanding of the lessons. Since 

the COVID-19 began to spread out all around 

the world recently and seemed to continue its 

infection	endlessly,	there	have	been	significant	

changes of every life. The pandemic causes 

world-wide problems leading to multi-dimesional  

socio-economic problems which are to be solved by a  

generation, instead of experts or specialists of 

problem solving (Buheji, M., & Buheji, A., 2020). It 

also affects world-wide supply chain, import-export 

goods, travelling, holidays, or even entertainment 

activities. In addition, education is also affected 

by this pandemic due to the fact that students 

are currently supposed to study online instead 

of onsite in a classroom classroom in order to 

reduce the risk of the pandemic contraction from 

touching and using the same utilities. They are 

required to study online. Therefore, they tend 

to have less classroom interaction, especially  

in-person interaction with classmates and teachers. 

Because of this limitation, education is in need 

of earning strategies to cope with the problem 

and	 to	 fill	 the	 gap	 of	 online	 education.	 This	 

article presents problem-based learning for online  

learning during the pandemic of COVID-19.

 Compared with the other two major  

pandemics of the 21st century, Severe Acute Respir 

atory syndrome (SARS) and Middle East Respir 

atory Syndrome (MERS), Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) seems to possess a much higher 

speed of transmission. It has resulted in a global  

pandemic reaching over 100 countries and  

locations in such a short time. In addition, the 

frequency of infection is diverse in each country  

because of socioeconomic and meteorological  

factors (Jiang, et al., 2021). International travel surely 

contributed to the outbreak to some extent. Kaohsiung  

Medical University in 2007 has employed PBL in the 

International PBL Workshop in July 2007, revealed 

that one of the cases portrayed a hypothetical 

outbreak	 of	 pandemic	 influenza,	 in	which	 is	 a	

case in the curriculum of the University of Hawaii, 
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John A. Burns School of Medicine. This activity 

created much discussion as well as formal lear 

ning issues through the development as one of a 

set of PBL cases on preparedness. Students and 

faculty from Taiwan, Hong Kong and Singapore 

also	reflected	on	their	experiences	of	the	severe	

Acuteb Respiratory Syndrome (SARS) which had 

an outbreak in 2003 (Marshall, et al., 2008). The 

participants’ response to the pandemic was a  

local phenomenon that could bring about a huge 

impact on the entire sectors of society besides 

the health care system, as the study found 

with SARS epidemic. However, Moreover, there 

have been few studies concerning training for a  

coordinated and culturally appropriate response 

to public health emergencies.

 The objective of this art icle is to  

demonstrate the pros and cons of online  

problem-based learning (PBL). The article  

gathers a number of previous studies until the 

most recent study on the day of writing this article. 

This is to discover the change and development of  

problem-based learning application, both online and 

offline.	In	this	article,	the	author	will	investigate	the	 

advantages and disadvantages of online learning 

through problem-based learning.

Literature Review
 According to John R. Savery (year: page), 

Problem-based learning (PBL), a strategy to  

transfer solutions through the process of research 

and project. It is the combination of theory and 

practice, as well as the application of knowledge 

and skills (Savery 2006). He also claims that 

that PBL is “an instructional approach that has 

been used successfully for over 30 years and  

continues to gain acceptance in multiple  

disciplines.”	Problem-based	learning	was	firstly	 

developed in 1969 by Faculty of Health Science,  

McMaster University, Canada. It was employed with  

training medical students to analyze treatments 

of	 any	 symptoms.	 After	 that,	 other	 fields	 of	

study and other institutions also adapted this 

learning method for their teaching and learning  

(Norraratch, 2019). PBL, in other words, is the 

ability to conduct ‘root cause analysis’ that can 

bring and effective solution. Its structural learning 

is learner-center approach. Moreover, PBL needs an 

attitude of “inquiry-based learning (IBL)”, in which  

encourages critical thinking (George, 2011).  

However, the study by Sansin-Fisher and Lynagh 

(2005) suggests that although the available  

evidence	 is	 methodologically	 flawed,	 the	 

support	for	the	different	findings	from	this	study	

together with a little range of learner population  

indicate a need for further study. Norraratch (2019) 

concludes	that	the	significant	characteristics	of	 

problem-based learning consist of the following 

aspects.

 1. There must be problematic situations in 

which problem-based learning would be applied 

to stimulate learning process.

 2. The problems to be learned should be 

those can be occurred in daily lives.

 3. Learners gain knowledge through 

self-directed learning by searching for answers, 

managing time, selecting learning methods, and 

evaluating learning income by themselves.

 4. The smaller groups, the better learning 

achievements. Learners also learn to work as a 

team. They can share and learn within the group.

 5 .  The  methodology  shou ld  be  

integration between knowledge and skills so that 

the learners would have clearer answers.

 6 .  Knowledge  ga i ned  a f t e r  the  

problem-based learning process.

 7. Learning evaluation is according to 

the real situation, which considers the learners’ 

learning progress.
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 The  cha r ac te r i s t i c s  o f  p rob lem 

-based learning include real-life experiences,  

o f t e n - o c c u r r e d  p r o b l e m s ,  a d e q u a t e  

information for research, ambiguous or complex  

problems, controversial issues, no exact  

answers, trendy and unknown-solution problems, 

problematic situations, true statements but  

being wondered by learner, problems that  

cannot be solved right away, problems that improve  

knowledge and skills based on curriculum.  

Albanese and Mitchell (1993), and Vernon and Blake 

(1993) who employ problem-based approach to  

instruction which is similar to traditional  

approaches in terms of conventional tests of  

k now ledge ,  s u ch  a s  s co r e  f r om  the  

examination	 find	 out	 that	 students	 who	 

involve in PBL mani fest better cl in ical  

problem-solving skills.

 Barrows (n.d., as cited in Savery, 2006) 

has described the initiation of problem-based  

learning in detail as a set of Generic PBL Essential 

as follows:

A Set of Generic Problem-based Learning  

Essential

 1. Students must have responsibility 

for their own learning. Because problem-based 

learning is the learner-centered approach, the 

students should engage the problem with their 

existing experiences/knowledge affords.

 2. The problem simulation used in  

problem-based learning must be ill-structured and 

allow for free inquiry. The real-world problems 

are that they would not be problems, on the 

other hand, they are ill-structured. PBL enhances 

critical thinking in order to identify the problem 

and indicate the factors to develop the solution.

 3. Learning should be integrated from a 

wide range of disciplines or subject. The more 

people in real world need to recall and apply 

information integrated from diverse resources in 

their work, the more the students need to access, 

the more study and integrate information from 

all the disciplines that perhaps are related to 

understanding and resolving a particular problem 

are necessary.

 4. Collaboration is essential. After grad 

uation, the students will join the world of working 

where they need to share and work productively 

with others. Therefore, the PBL helps them about 

the development of the mentioned skills.

 5. What students learn during their  

self-directed learning must be applied back to 

the problem with reanalysis and resolution. When 

students have a chance to use their existing 

knowledge and skills to share with the group, 

the problem will possibly be solved.

 6. A closing analysis of what has been 

learned from work with the problems and  

discussion of what concepts and principles have 

been learned nature is essential. As for experiential  

learning, learners are often very close to the instant 

information of the problem and solution. Learners 

examine how all aspects of the PBL process to 

better understand what they have experienced.

 7. Self and peer assessment should be 

carried out at the completion of each problem 

and at the end of every curricular unit. Teac 

hers	 should	 reinforce	 the	 self-reflexive	 the	 

self-reflective	nature	of	learning	and	improve	the	

processing skills.

 8 .  The ac t i v i t i e s  ca r r i ed  out  in  

problem-based learning must be those valued 

in the real world. A rationale and guidelines in  

choosing PBL activities are discussed in several 

articles (Severy & Duffy (1995), Stinson and Miller 

(1996), Wilkerson and Gijselaers (1996, as cited in 

Severy, 2006), and Macdonale (1997).
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 9 .  S t uden t  e x am in a t i on s  mus t  

measure student progress toward the goal of  

problem-based learning. Knowledge-based and  

process-based learning are the goals of  

problem-based learning. Students are required to 

engage with problem, recognize, and articulate 

what they know and how they have learned.

 10.  Problem-based learning must 

he pedagogical base in the curriculum and 

not part of a didactic curriculum. This is the  

important aspect due to the fact that tutors should 

be just the facilitator of learning while learners 

should be self-directed and self-regulated in their 

learning, also, PBL is clearly described as “the 

essential element in the design of ill-structured 

instructional problems as the driving force for 

inquiry” (Savery, 2015, p. 9).

 These aforementioned elements shed 

light on the instructor’s role, in which would 

change to be a facilitator of learning so that the  

learners’ responsib i l i ty would be more  

self-directed and self-regulated in their learning. 

Furthermore, this is the challenge for instructors in 

adopting a PBL transform themselves as knowledge 

providers to tutors or as managers to facilitators 

of	learning.	Severy	(2015:	1)	also	clarifies	PBL	in	

the book tilted The Tutorial Process by Barrows 

(1988), that “some of the information needed to  

understand the problem or situation has to 

come from knowledge in the memory of the  

problem solver; recalled facts, concepts, and prior  

experiences relevant to the problem” (p. 1)

 Marshall  et al .  (2008) cla im that 

PBL	 is	 the	 efficient	 methodology	 to	 prepare	 

multidisciplinary learner groups by giving examples 

during problem-solving of community health  

centers outbreak of SARS pandemic in Hawaii. PBL  

experiences enhance knowledge of bio event  

preparat ion and increase the value of  

multidisciplinary group process. The PBL  

exper ience revealed that i t  helped the 

overall increase in knowledge of bio event 

preparation. This could be concluded that 

exper ience increased the value of  the  

multidisciplinary group process.

	 Jiang	 et	 al.	 (2021)	 further	 justifies	 that	

the	dental	 students	are	very	satisfied	with	 the	

PBL courses. However, some students give  

an opinion that the courses are general and 

are	 not	 satisfied.	 The	 participants	 prefer	 

Lecture-based learning (LBL), case-based learning 

(CBL) to PBL for online classes. The study revealed 

that the dental students accepted online learning  

during COVID-19 pandemic, therefore, the courses 

on COVID-19 helped them understand how to  

prevent COVID-19 transmission in the dental 

clinic better.

Condition of Problem Solving after COVID-19 

and the New Normal Era

 Society demands new set of knowledge 

and skills in this the 21st century, which are known 

as 21st-century competencies or abilities (Yurniwati 

& Utomo, 2020). Several studies investigate the 

requirement of problem solving in post-covid-19 

and the new era. For example, Nurtanto et al. 

(2020: 34) study with a question that the learner 

in the new normal is expected to resolve, collate 

and understand existing information to build a 

new form of knowledge, discuss the results and 

experiences	 and	 reflect	 on	 establishing	 “new	 

profound knowledge”. It would be assumed that 

the numerous PBL attitudes development come 

from instructors that use IBL or inquiry-based 

learning or learning by exploring. The technique 

to ask types of questions which are selected 

carefully to deliver the desired effects.

 Problem-based learning and inquiry-based 

learning are very similar to each other. The study 

by Walker et al. (2015: 11) and the characteristics 
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of each kind of leaning will be summarized as 

shown in Table 1. The Italic sentences are those 

definitions	that	are	similar	to	each	other.

Table 1

Comparison between problem-based learning and inquiry-based learning

Problem-based learning Inquiry-based learning

•	An instructor supports the process and expects lear 
ners to make their thinking clear, but the tutor does 
not provide information related to the problem—that 
is the responsibility of the learners.
•	It	is	a	strategy	to	transfer	solutions	through	the	pr 
ocess of research and project. It is the combination 
between theory and practice, as well as the applic 
ation of knowledge and skills.
•	Its	structural	learning	is	learner-centered	approach
•	Its	activities	begin	with	a	question	followed	by	
investigating solutions, creating new knowledge as 
information is gathered and understood, discussing 
discoveries	and	experiences,	and	reflecting	on	 
new - found knowledge.

•	An instructor is both a facilitator of learning (encou 
raging/expecting higher-order thinking) and a provider 
of information.
•	It	starts	with	the	learner’s	curiosity.
•	It	is	a	student-centered,	active	learning	approach	
focused on questioning, critical thinking, and pro 
blem solving.
•	Its	activities	begin	with	a	question	followed	by	
investigating solutions, creating new knowledge as 
information is gathered and understood, discussing 
discoveries	and	experiences,	and	reflecting	on	 
new - found knowledge.
•	It	is	frequently	used	in	science	education	and	
encourages a hands-on approach where students 
practice	the	scientific	method	on	authentic	pro 
blems (questions).

 Problem-based learning creates more 

critical thinking, problem solving, self-managed 

problem-solving, self-managed learning, adap 

tability, communication, interpersonal skills, 

and teamwork. This capacity is considered an 

advantage of PBL. The unexpected COVID-19 

pandemic results in a sudden consequence of 

broader changes in the modern world. Notwit 

hstanding, we are in need of new attitudes and 

behaviors which could shape our life; amongst 

the top ones are the capacity to learn through 

problem-solving (Bird, 2020).

 This rapid change causes the new  

possibilities for the new type of problems 

to be solved. Some meaningful types of  

questions should include more higher-order and  

thought-provoking questions, rather than only a 

number of questions (George, 2011). Carder et al. 

(2001, as cited in Buheji, M. & Buheji, A., 2020) 

believed that

 “the case-base, problem-based, learning 

(CBPBL) is what could change and demonstrate 

and identify any information needs. There is a 

specific	type	of	problems	and	thinking	that	would	

address new normal requirement and improve 

what enhance the learning capacity that could 

come from collaboration, creative problem-solving 

and openness to new ideas”

 Carder et al. (2001 as cited in Buheji, 

M. & Buheji, A., 2020) also suggest that the  

following key information in the questions 

such as “What is happening?”, “Who is being  

affected?”, “Where is it occurring?” “When and how  

frequently is it happening?”, “How does the  

problem take?”, “How to quantify of the impact of the  

problem?” is the most suitable problem to work 
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during the new normal. Coiado, O. C., Yodh, J., 

Galvez, R., & Ahmad, K. (2020) conclude how the 

COVID-19 transform problem-based learning at  

Carele Illinois College of Medicine in which 

students are subject to terminate in-person 

instructions. The study showed that the online 

environment tends to run slower since it is  

needed to pause to allow time for people to speak 

and others to understand as well as there is an  

opportunity that the students can be distracted from  

surroundings. Therefore, the instructors are  

supposed to perform a greater role to keep 

students focused and engaged during the 

class. However, when studying online, students 

find	 some	 creative	 ways	 to	 participate	 the	

class such as pressing “reactions” or “emoji”  

button and online chat. Not only students react  

creatively, but instructors could also, but  

instructors could also comment to a certain student  

privately during the class. In sum, online  

learning can manifest immediate reactions and  

comments or feedbacks while in the class. The 

study also revealed that not only does online  

problem-based learning prove to be an  

efficient	model	of	learning,	but	it	also	presents	 

opportunities to enhance medical education in 

the future.

 Marshall et al. (2008: S40) argue that 

even though the problem-based learning (PBL) 

has been recognized by the World Health  

Organization (WHO) as the most appropriate pathway 

for teaching multidisciplinary teamwork, a report 

published by an expert panel of the Association of  

American Medical Colleges on the “broad spectrum 

of teaching strategies” for training future clinicians 

to respond to large-scale health emergencies 

makes no mention of a PBL-based approach to 

learning about and training for preparedness. 

It is unfortunate, because PBL as a process in 

which participants learn through scenarios to  

determine what information they need to  

understand and address the problems presented. 

However, the result of their study manifested that the  

evaluation of the PBL program usage to show the issues  

sur rounding a  pandemic response and  

p r e p a r e d n e s s  i n  m u l t i d i s c i p l i n a r y ,  

community-based	 settings	 was	 the	 first	 of	 its	

kind. It also revealed that PBL approach is  

useful in educating community-based health 

professionals from different trainings about  

issues related to pandemic preparedness. Conduc 

ting PBL with divergent students brought issues of 

multidisciplinary communication and collaboration 

to the front. The study suggested that PBL ought 

to be further utilized in such training. By studying 

several studies about problem-based learning and 

online learning during the COVID-10 pandemic, 

it could be concluded that the problem-based 

learning has a major role to encourage learner’s 

creativity and inquiry-based learning in order to 

show	 their	 findings	 and	new	 set	of	 knowledge	

based	on	their	finding.

 The results of the study by Marshall et al. 

(2008:	S40)	have	been	divided	into	five	categories:	

 (1) effect of the module on knowledge 

of bioevent preparedness.

 Comparing the pre- and posttest scores, 

there was an overall increase in all testing  

components.

 (2) PBL case content and process.

 Participants were asked to rate the PBL 

case content and process. Participants indicated 

that the case used a practical scenario and 

was written in a way that provided for group  

discussion. They also added that all health  

perspectives	were	sufficiently	addressed	 in	the	

case. They explained that they could investigate 

the learning issues on their own access a variety 



8 Vol. 12 No. 3 September-December 2022EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

of resources to discover their works.

 (3) multidisciplinary group process.

 Participants felt that they had actively 

participated because they had provided ideas to 

the success of the issue and show their thoughts 

without judgment. They also accepted that the 

group had worked cooperatively rather than 

competitively.

 (4) overall review of the PBL case.

 The overal l  results  showed that  

participants strongly agreed with the PBL process 

as the traditional lecture format for learning about 

bioevent preparedness. They also felt better 

when prepared to cope with a similar event and 

agreed	that	the	PBL	process	benefited	from	the	

multidisciplinary environment.

 (5) qualitative data.

 The participants from all disciplines 

rated high score to the PBL approach, in which  

indicated that they preferred the PBL process to the  

traditional lecture format for learning about  

bioevent preparedness. It also proved to be of  

educational	benefit,	with	pre-	and	posttest	scores	

showing that self-reported knowledge increases 

in several classes. They also agreed that the PBL  

p r o c e s s 	 w a s 	 b e n e fi t e d 	 f r o m 	 t h e	 

multidisciplinary environment. Therefore,  

multidisciplinary education was called as the 

best tool to prepare professionals to improve 

collaboration.

Roles of the instructors

Cross out this part since it is irrelevant to the 

topic and the results from Jiang et al. study 

did not support PBL.

 The roles of instructors are vital in 

PBL. As mentioned earlier, the instructors  

support the process and expect learners to make 

their thinking clear, but when the instructors 

play the roles as tutors, they do not provide  

information related to the problem; it turns to be the  

responsibility of the learners. However, they should  

differentiate the needs and interests of their  

students and try to make their questions based on 

the interests and needs. Therefore, the instructors 

are supposed to put the questions into contexts. 

In order to build in-depth questions, it is needed 

to design an understanding criterion to create a 

width of ideas by asking divergent questions that 

the answers vary. This opens the horizon to think, 

reflect	and	be	creative.

Problem-based Learning Online During the  

Pandemic: Online Learning the New Normal

 The 21st-century skills can be categorized 

into two main types: ICT competencies and  

high-level skills. ICT competence or digital  

competence i s  cons idered as a set  of  

knowledge and skills. to master several technological  

resources for  use in var ious academic  

assignments and training activities (Yurniwati &  

Utomo, 2020). High-level skills include cognitive 

skills: critical thinking, creative thinking, self-managed  

learning, problem-solving, and communication 

skills. 

 To prevent the outbreak of such  

pandemic among students, an online class seems 

to be a reasonable alternative. technology and 

smart gadgets such as the Internet, smart phones, 

tablets, and laptops which make it easier to 

listen to classes and contact with teachers. For 

the web-based virtual environment, learners can 

continue to engage with live academic lectures 

and even save and review them later whenever 

and wherever they choose.

 Online learning is opposite to face-to-face 

learning platform in class. Students learn outside 

the classroom through lecture materials such as 
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videos, e-books, e-notes PPT etc. using different 

online platforms.

 COVID-19 has disrupted all activities of 

life and livelihood in learning. As a result, in 

order to prepare and prevent against the worst, 

the mindset in new normal is needed, as well 

as capacity to do business and deliver service in 

the future. General perception of the need of this 

new era and rising demands of the community 

or organization condition need to be tested and 

stimulated in order to measure the necessary of 

problem-based learning in the new normal era.

 O’Brien et al. (2019) suggests a balance 

between problem-based learning and current 

crisis trends, technological updates, imple 

mentation strategies, and research methodologies, 

which	emphasize	the	significance	of	workplace	 

learning that are different in each organization and  

depending on the type and technology used. The 

design and implantation of PBL program would 

be	influential	factors	to	promote	PBL	for	learning	

opportunities, regardless of the sector and industry 

type. This program is related to the emerging of 

technological platforms and applications we are 

using,	 significant	 improvement	 in	 ‘experiential	

learning’ that supports the workplace learning. 

Regarding	 to	 the	 aforementioned	 benefits	 of	

the	PBL,	‘innovative	thinking’	is	beneficial	in	the	

development of the the new normal workplac 

e-related professional competence (Buheji and 

Buheji, 2020).

Online Problem-based Learning

 At present, there are several meeting  

applications mainly used in different teaching 

groups such as Zoom Meeting, Google Meet,  

Microsoft Teams, etc. On the contrary, Jiang et al. 

(2021) investigate the employment of PBL online 

at Zhejiang University School of Stomatology 

(ZUSS) which use DingTalk (Alibaba, Hangzhou, 

China) and Voov Meeting (Tencent, Shenzhen, 

China). These applications provide free HD online 

meeting,	texting,	and	file-sharing	systems.	They	

allow most of the teaching activity to be carried 

out	online.	ZUSS	was	long-established	and	refined	

databases for PBL which has been in use for  

offline	teaching	for	a	long	time.	In	the	lecture,	the	

groups would be given an online presentation to 

manifest their understanding of the problem or 

their diagnosis and treatment plan for the case. 

In the meanwhile, students in other groups, facilit 

ators and teachers could give some opinions and 

questions right after the presentation by posting 

comments on the chat box or speaking online.

 After the study, Jiang et al. (2021)  

concluded the results of the questionnaire on 

opinions of PBL online classes. The excerpt of 

the results is as shown in Figure 1 (p. 5).

Figure 1 The results of the questionnaire on problem-based learning of dental students from the  

             faculty of ZUSS Resource: Jiang, et al. (2021)
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 Figure 1 presents the results of the  

questionnaire on problem-based learning of dental 

students from the faculty of ZUSS, which reveal 

that “Dental students accepted online dental 

learning during the COVID-19 pandemic”.

 González-Gómez (2019) conducted a 

study	of	the	effect	of	flipped	classroom	(a	type	

of blended learning in which the traditional 

class	 setting	 is	 inverted)	 on	 self-efficacy	 and	

scientific	attitudes	towards	pre-service	teachers	

in Spain. Experiments were held online with a 

website platform containing videos and questions.  

Students discussed complex problems using rules 

and case-based reasoning during the class. The 

result of the study revealed that it can improve 

self-efficacy	and	create	positive	attitudes.

 John (2020) recommends seven key 

ideas for making PBL learning a reality in distance  

learning as follows:

 1. Make it optional: sometimes learners 

struggle with PBL, so there should be integration 

of both traditional way such as worksheet, and 

development of critical soft skills.

 2. Take it away from the screen: because 

distance learning does not mean to spend hours 

only in front of a screen, learners can engage in 

movement as they work on projects at home.

 3. With true collaboration, group member 

does not feel like work: working with teammates 

possibly creates something extraordinary that 

one could have never done alone. Teamwork 

supports interdependence in which is in between 

being independent and dependent, as shown in 

Figure 2.

Figure 2 The overlap of being independent and dependent: interdependence Source: (Spencer, 2021)

 4. Boosting creativities with structures: 

Projects seem to break apart when they are 

unstructured.	 The	 first	 type	 of	 structure	 is	 at	

the larger macro level which includes phases 

in a project. There could be an inquiry phase, 

a research phase, a planning phase, and a crea 

ting phase. They might also follow the publishing 

process,	 the	scientific	method,	the	engineering	

process, or the design thinking process. However, 

the idea is to break it into phases.

Conclusion and Suggestion
 The pandemic brought challenges and 

chances which overwhelmed with many untapped 

problems that still need to be dealt with. Due 

to the fact that the pandemic of COVID-19 is  

currently changing the world norm, many sectors 

are severely affected, including the education 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 11

sector. The implementation of education is no 

longer done face-to-face in the classroom, but 

education will be carried out remotely. The  

distance education would be carried out by using 

the technology. Therefore, the ability of teachers 

and students using information technology to 

manage	classes	truly	 influences	the	process	of	

distance learning. This could be the new needs 

of humanity due to the pandemic. The solutions 

formed a central part of the early responses 

to the pandemic, and the new environmental  

management is created (Marshall et al., 2008).

 PBL takes out the curiosity spirit which 

could be called the root cause. It ensures that 

the problems would not only be addressed by 

the symptoms, but also by the causes of those 

problems. It addresses what is needed to learn 

to	find	the	root	cause	through	experimentation	

or research. In addition, problem-based learning 

could solve the problem of limited resources 

such as cost and expense in education. In  

order	 to	 solve	 this	 problem,	 it	 is	 significant	 to	 

prevent not to make the problem worse before  

improving the problem. Problem-based learning 

could help reduce the limitation of the cost in 

which is the most needed in the era of social  

distancing and lockdown era. For instance,  

Laxton et al. (2020) revealed that COVID-19  

pandemic brought many limitations, such as  

pol icy ,  col laborat ion,  ind iv idual izat ion,  

leadership, reorganization, and education of 

post-acute and long-tern care. Since the new 

normal of education is full of uncertainty 

and complexity, tailored plot and structured  

learning programs in the workplace will not become 

disruptive conditions in different communities. As 

a result, problem-based learning (PBL) program 

could be considered the most suitable altern 

ative way of learning. It also helps the workplace 

to apply ‘learner centered approach’ faster  

without undermining the educational and  

training requirements. In addition, learners are free 

to	research	and	find	the	answers	of	the	problems	

by themselves. By doing this, they will be more 

confident	with	what	they	have	found	and	be	able	

to present to the class.

 Learner-centered and problem-based 

learning approach have proved to be effective 

in interdisciplinary education. As a matter of fact, 

there have been several successful evidence in 

medical	 science	 and	 engineering	 filed.	 These	

experiences need to be transformed into other 

disciplines in the new normal to enhance the 

capacity and viability towards newly realized 

life and livelihood challenges. Problem-based  

learning online can be well achieved if the  

instructors manage their teaching well; for  

example, using effective teaching materials, obtaining  

teaching tips and extra information to guide the  

students to think further. In addition, students  

engaging in using problem-based learning are  

recommended to pursue their knowledge according 

to	their	proficiency.	Problem-based	learning	online	

is a teaching model which can be applied in the  

teaching of different disciplines which are conten 

t-based. However, its limitation should be  

considered. For example, there should be  

adequate space for learners to learn in groups,  

appropriate and easily accessible resources, 

and most importantly, good attitude to PBL. In  

conclusion, the aforementioned management is 

the key to success of employing problem-based 

learning	in	different	fields	of	study.	As	a	matter	

of fact, PBL should be further employed across  

disciplines such as humanities and business  

administration as well. In the future, there is supposed 

to be an adaptation of PBL in the context of Thai  

educational management,
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บทคัดย่อ

	 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์	(1)	เพื่อศึกษาการท่องเท่ียวสีเขียวในประเทศไทยและ	(2)	เพื่อศึกษาเปรียบ

เทียบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวในประเทศไทยและกรณีศึกษาต่างประเทศ	 การท่องเท่ียวสีเขียวเป็นการ

ท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและครอบคลุมไปถึงกิจกรรมการท่องเท่ียวทุกประเภทและทุกองค์ประกอบ

ในภาคการท่องเที่ยว	สู่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ในการที่ประเทศไทยจะ

เป็นผู้น�าด้านการท่องเท่ียวสีเขียวเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและเป็นท่ียอมรับของนักท่องเท่ียวท่ัวโลกนั้น	ต้องมีการวาง

รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวอย่างชัดเจน	ด้วยการก�าหนดและจัดท�ายุทธศาสตร์การท่องเท่ียวสีเขียว	ก�าหนด

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่คุ้มครอง	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และพัฒนา	รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมาย	กฎระเบียบข้อบังคับในการ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	มีการส่งเสริมการตลาดในการประชาสัมพันธ์	การจัดกิจกรรม

การท่องเที่ยวในด้านสิ่งแวดล้อมและตระหนักต่อผลกระทบและส่งเสริมให้คนในประเทศมีจิตส�านึกเห็นคุณค่าในการ

อนุรักษ์เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ

ค�าส�าคัญ: แนวทางการพัฒนา,	การท่องเที่ยวสีเขียว,	การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน

Abstract

 The paper this article was to study green tourism in Thailand and was to study guidelines 

for developing green tourism in Thailand. Green tourism is tourism that strives to protect the enviro 

nment and all sorts of tourist activities and all tourism elements toward eco-friendly and maintainable  

tourism. To be a leader in green tourism as a quality tourist destination and to be accepted by tourists 

from	all	over	the	World,	Thailand	must	clearly	define	a	green	tourism	development	model	and	build	

a green tourism strategy. With environmental policies that preserve, conserve, restore, and develop, 

as	well	as	improve	laws,	rules,	and	regulations	in	the	efficient	and	fair	use	of	natural	resources,	public	

relations marketing is encouraged. Organizing environmental tourism activities and raising awareness 

of the effects, as well as encouraging people in the nation to recognize the need for conservation 

for effective green tourism.
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บทน�า
	 ในปัจจุบันการท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบ	 แต่การ

ท่องเที่ยวที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการฟื้นฟูและ

การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวรวมถึง

ทรัพยากรทางการท่องเทีย่วคอืการท่องเทีย่วสเีขยีว	(Green	

tourism)	เป็นการท่องเทีย่วประเภทหนึง่ของการท่องเทีย่ว

อย่างยั่งยืน	ที่เน้นสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเป็นหลัก	เช่น

เดียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 (Eco-tourism)	การท่อง

เที่ยวเชิงอนุรักษ์	(Conservation	Tourism)	ดังนั้น	ความ

หมายของการท่องเทีย่วสเีขียว	จึงสามารถใช้ความหมายของ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาอธิบายได้เช่นกัน	โดยสมาคมการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศนานาชาติ	ได้น�าเสนอความหมายของค�า

ว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 ว่าเป็นการเดินทางที่มีความรับ

ผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อชุมชน

ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน	 ซึ่งในต่างประเทศให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนาเมืองสีเขียวเป็นอย่างมาก	 โดยผู้น�าด้านเมืองสี

เขียวอันดับหนึ่งในเอเชีย	 คือ	 ประเทศสิงคโปร์	 (การท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทย	(ททท.),	2561)	โดยแผนการสร้าง

เมืองสีเขียวของสิงคโปร์นั้น	คือ	เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมท่ี

สะอาด	 ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 และเพื่อดึงดูดนัก

ท่องเท่ียวต่างชาติ	ประเทศบราซิล	เมืองกูรีตีบา	ซ่ึงอยู่ใน

ทวีปอเมริกาใต้	 ในปี	พ.ศ.	2563	ได้กลายเป็นแบบอย่าง

ของความยั่งยืนในการวางผังเมือง	ซึ่งประกอบด้วยพื้นท่ีสี

เขียว	12	เอเคอร์ส�าหรับทุกๆหน่ึงพันคน	เมืองนี้ยังมีระบบ

การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ	มีเส้นทางการขี่จักรยานท่ีเด่น

ชัด	 และข้อจ�ากัดในการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	 จะเห็นได้

ว่าการท่องเทีย่วสเีขยีวทัว่โลกนัน้ได้มีการพัฒนาไปในทางที่

ดีและเห็นผลชัดเจน	นอกจากนี้ประเทศไทยก็ได้มีการปรับ

ตัวสู่การท่องเที่ยวสีเขียว	โดยเริ่มจากการท่องเที่ยวสีเขียวท่ี

มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง	ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนไป

สู่แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว	โดยการใช้แนวคิดสีเขียวมาพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวโดยให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด�าเนินงานและจัดท�ากิจกรรมให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวได้

มีส่วนร่วม	มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณ

และการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว	

ที่ส�าคัญผู้ประกอบการภาคเอกชนควรให้การส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวสีเขียวแบบมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิง

แวดล้อม	 อย่างเช่นชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์	 จังหวัด

สมุทรสาคร	 เป็นชุมชนขนาดเล็กที่รวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์

วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนริมคลอง	โดยมีการสร้างจุดขายใน

ด้านสิ่งแวดล้อมและมีการลดการใช้ขยะและพลาสติก	จน

ท�าให้ชุมชนนี้ยังคงมีวิถีชีวิตอันดั้งเดิมของชุมชนริมคลอง

อยู่เรื่อยมา

	 จากการศึกษาการท่องเที่ยวสีเขียยวในปัจจุบัน	

พบว่า	 การท่องเที่ยวสีเขียวมีความส�าคัญหลายประการ	

ดังนี้ช่วยสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมความเป็นอยู่

ท่ีดีของคนในชุมชน	 สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ

ช่วยให้ชุมชนมีการเข้าถึงอุตสาหกรรมท่องเท่ียว	 ช่วยยก

ระดับการท่องเท่ียวในประเทศให้เป็นมาตรฐานสากลใน

ระดับโลก	 นั่นคือความมีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามท่ียังคง

รักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดั้งเดิมไว้	 มีสิ่งแวดล้อม

และอากาศท่ีปลอดมลพิษ	มีความพร้อมในการให้บริการที่

มีคุณภาพและสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวเข้าสู่ประเทศ	

จากความส�าคัญดังกล่าวผู ้ศึกษาจึงสนใจศึกษาโดยมี

วัตถุประสงค์	 ดังนี้	 (1)	 เพื่อศึกษาการท่องเท่ียวสีเขียวใน

ประเทศไทยและ	(2)	เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการ

พัฒนาการท่องเท่ียวสีเขียวในประเทศไทยและกรณีศึกษา

ต่างประเทศ	ซึ่งหลังการศึกษาท�าให้ได้แนวทางเพื่อน�ามาบ

ริหารจัดการและท�าให้ได้รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว

สีเขียวเพื่อน�ามาปรับใช้กับประเทศไทย

ความหมายของการท่องเท่ียวสีเขียว

	 การท่องเที่ยวสีเขียว	(Green	tourism)	การท่อง

เที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	รักษาและสร้างความยั่งยืน

ให้กับสิ่งแวดล้อม	 และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 เน้น

สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเป็นหลัก	 เช่นเดียวกับการท่อง

เที่ยวเชิงนิเวศ	 (Eco-tourism)	 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ	์

(Conservation	 Tourism)	 ดังนั้น	 ความหมายของการ

ท่องเที่ยวสีเขียว	 จึงสามารถใช้ความหมายของการท่อง

Keywords: Guidelines for developing, Green tourism, Sustainable tourism growth
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เทีย่วเชงินิเวศมาอธบิายได้เช่นกนั	โดยสมาคมการท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศนานาชาติ	 ได้น�าเสนอความหมายของค�าว่าการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ว่าเป็นการเดินทางที่มีความรับผิดชอบ

ต่อส่ิงแวดล้อมและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน	นอกจากนี้	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้

ค�านิยาม	การท่องเที่ยวสีเขียว	หรือ	Green	Tourism	ว่า

เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

ถิ่นและแหล่งวัฒนธรรม	มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้

ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	

ชุมชนท้องถ่ินเองก็มีส่วนร่วมเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส�านึก

ต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืนเช่นกัน	อย่างไรก็ตาม	

หลายภาคส่วนในสังคมยังมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนต่อ

แนวคิดการท่องเท่ียวสีเขียว	 โดยเข้าใจว่าการท่องเท่ียวสี

เขียวครอบคลุมเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	หรือการท่อง

เท่ียวธรรมชาติ	 หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	 แต่แท้จริง

แล้ว	การท่องเที่ยวสีเขียวมีขอบเขตครอบคลุมถึงการท่อง

เที่ยวทุกประเภทกิจกรรม	 และองค์ประกอบในภาคการ

ท่องเที่ยวทั้งในระดับจุดท่องเที่ยวและพื้นที่ท่องเที่ยว	โดย

การท่องเที่ยวจะให้ความส�าคัญกับมิติด้านสิ่งแวดล้อมและ

เศรษฐกิจเป็นหลัก	 (เนื่องจากประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมใน

บางพ้ืนท่ีท่องเที่ยวหรือบางประเด็นสิ่งแวดล้อมของโลก

มีความเปราะบางสูง)	 ในขณะที่การท่องเที่ยวท่ียั่งยืนเป็น

แนวคิดที่ให้ความส�าคัญกับมิติด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและ

สิ่งแวดล้อม	 อาจกล่าวได้ว่า	 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวสี

เขียวและการท่องเที่ยวสีเขียวก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง

ที่ช่วยขับเคลื่อนภาคการท่องเท่ียวสู่การท่องเที่ยวท่ียั่งยืน	

(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,	2560)

ความส�าคัญของการท่องเที่ยวสีเขียว

	 การท่องเที่ยวสีเขียวน้ันมีความส�าคัญต่อการ

พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

ขับเคล่ือนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อม

กบัการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื	นอกจากนี	้การท่อง

เที่ยวสีเขียวน้ียังก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	

และสังคม	 โดยก่อให้เกิดการจ้างงานและการหมุนเวียน

เศรษฐกิจเข้าสูท้่องถ่ิน	ช่วยสนบัสนนุการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

ให้แก่ชุมชน	สนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น	พร้อมทั้งเผยแพร่

ความเป็นท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักหลายประเทศ	และทั้งนี้ช่วย

สนับสนุนชุมชนท้องถ่ินและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของ

คนในชุมชน	 สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและช่วยให้

ชุมชนมีการเข้าถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	อย่างเช่น	ชุมชน

สีเขียว	(Green	Community)	เป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน

ทั้งในเมืองและชนบท	ที่มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

ในทิศทางท่ียั่งยืน	พร้อมมีการด�าเนินงานที่เน้นการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	อาทิ	ชุมชนบ้านสนวนนอก	

จังหวัดบุรีรัมย์	เป็นชุมชนโบราณที่ยังคงด�ารงวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย	 ใช้ภาษาพื้นถ่ินเขมร	 และสืบสาน

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	พัฒนา

ต่อยอดวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว

คุณภาพจนได้รับคัดเลือกให้เป็น	 ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว	

โดยชุมชนจากกระทรวงมหาดไทย	พ.ศ.	2560	 (การท่อง

เท่ียวแห่งประเทศไทย,	2561)

	 ประการที่สอง	 ช่วยยกระดับการท่องเที่ยวใน

ประเทศให้เป็นมาตรฐานสากลในระดับโลก	 นั่นคือความ

มีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามที่ยังคงรักษาประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดั้งเดิมไว้	 มีสิ่งแวดล้อมและอากาศที่ปลอด

มลพิษ	มีความพร้อมในการให้บริการท่ีมีคุณภาพและสร้าง

รายได้จากการท่องเท่ียวเข้าสู่ประเทศ	ยกตัวอย่าง	ประเทศ

สิงคโปร์ท่ีมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	 เป็นต้นแบบเมืองสี

เขียว	ที่สามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคนในประเทศ	ซึ่ง

นอกจากนี้แล้ว	การเป็นเมืองสีเขียวยังส่งผลต่อภาพลักษณ์

ของสิงคโปร์	ให้กลายเป็นเมืองจุดหมายปลายทางส�าหรับ

นกัท่องเทีย่วและนักลงทนุจากทัว่โลกด้วย	ด้านประเทศไทย

นัน้มกีารส�ารวจพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วในหลายประเทศพบ

ว่า	คุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวรวมถึงความสะดวกสบาย

และความน่าดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวยังคงเป็นปัจจัยที่

ส�าคัญในการตัดสินใจเลือกของนักท่องเท่ียว	แต่ในด้านส่ิง

แวดล้อมยังเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญเช่นกัน	จากการแข่งขันด้าน

ขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยที่จัดท�าโดย	World	

Economic	Forum	พบว่าในปี	พ.ศ.	2560	ประเทศไทยมี

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวสูงในด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยอยู่สูงถึงอันดับ	7	ของโลก	และ

มีอันดับต�่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อม	ซ่ึงอยู่อันดับ	122	ของ

โลก	ซึ่งแสดงว่าจุดเด่นของการท่องเที่ยวในตลาดท่องเที่ยว

โลกยังคงอยู่ที่ความดึงดูดจากการมีทรัพยากรธรรมชาติที่

สมบูรณ์และหลากหลาย	 แต่จุดอ่อนของประเทศไทยยัง

คงอยู่ท่ีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีการ
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ท่องเที่ยวในรูปแบบสีเขียวนั้นจะต้องมีการพัฒนาในการ

ท่องเท่ียวของไทย	 เพื่อให้สามารถยกระดับด้านการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกับการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีความ

สมดุลและยั่งยืน	(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,	2560)

	 ประการที่สาม	 ให้ประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่อง

เที่ยวผ่านการเรียนรู้และท�ากิจกรรมร่วมกับคนในท้องถิ่น

ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 ด้านความเข้าใจในประเด็น

ทางวัฒนธรรม	สังคม	และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	ซึ่งเริ่มด้วย

การสร้างค่านิยมและจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์	สิ่งแวดล้อม	

ด้วยการประกาศนโยบายที่ชัดเจนและต้องท�าให้ทุกคน

ปฏิบัติตาม	มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการ

แสดงออกด้านการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	เช่น	การเลอืกทิง้ขยะ

ลงถังที่คัดแยกไว้	การปลูกต้นไม้	เป็นต้น	อย่างเช่นโครงการ

ที่จัดท�าโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 ที่ต้องการส่ง

เสริมการท่องเที่ยวของประเทศและเพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้ง

ผู้ประกอบการ	 นักท่องเที่ยว	 รวมถึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามา

ร่วมกันส่งเสริมสร้างจิตส�านึก	 รวมถึงการปฏิบัติ	 เพื่อลด

ปัญหาต่อส่ิงแวดล้อมและให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	กับ

โครงการที่เรียกว่า	แนวคิด	7	Greens	เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	

พ.ศ.	2552	ซึ่งประกอบไปด้วย	Green	Heart	(เที่ยวด้วยใจ

คิด	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)	Green	Logistics	(เท่ียวใกล้

หรือไกล	เลือกใช้พลังงานสะอาด	ผ่านรูปแบบการเดินทาง

สีเขียว)	Green	Attraction	(บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	

โดยค�านึงถึงความยั่งยืน)	Green	Activity	(เลือกกิจกรรม

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)	Green	Community	

(เที่ยวอย่างรู้ค่า	รักษาเอกลักษณ์ชุมชน)	Green	Service	

(จัดการธุรกิจ	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)	Green	Plus	(จิต

อาสา	ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม)	นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างกรณี

ศึกษาของต่างประเทศที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับการดูแล

ธรรมชาติ	เช่น	โครงการ	The	Coral	Lines	Project	ประ

เทศมัลดีฟส์	โดยเป็นโครงการศึกษาวิจัยการฟื้นฟูปะการัง	

ของหมู่เกาะมัลดีฟส์	 ที่ได้รับการผลักดันโดยนักชีววิทยา

ทางทะเล	Vaidatos	Kirsys	บริเวณแนววงแหวนปะการัง

ทางเหนือของเกาะมาเล่	 (Male)	 ที่เปิดโอกาสให้นักท่อง

เที่ยวได้เข้ามาเรียนรู ้และสัมผัสกับประสบการณ์ในการ

ฟื้นฟูปะการัง	 ควบคู่ไปกับการพักผ่อนและเพลิดเพลินไป

กับบรรยากาศของเกาะ	 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	

2564)

	 นอกจากโครงการที่กล่าวมาดังกล่าวแล้ว	 ใน

ปัจจุบัน	 รัฐบาลได้ท�าการผลักดันโครงการนี้ซ่ึง	 นายก

รัฐมนตรีได้ประกาศเดินหน้าแผนปฏิบัติการด้านการขับ

เคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย	ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ	BCG	

ภายใน	7	ปี	(พ.ศ.	2564-2570)	โดยโมเดลเศรษฐกิจ	BCG	

เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีต่อยอดจากจุดแข็งของ

ประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลาก

หลายทางวัฒนธรรม	 โมเดลเศรษฐกิจ	 หรือ	 BCG	 โมเดล	

เป็นการพฒันาเศรษฐกจิแบบองค์รวม	ทีจ่ะพฒันาเศรษฐกจิ	

3	มิติไปพร้อมกัน	ประกอบด้วย	3	เศรษฐกิจหลัก	ได้แก่	B	

ย่อมาจาก	Bio	Economy	คือ	ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ	ซึ่ง

มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า	 C	 ย่อมาจาก	

Circular	 Economy	 คือ	 ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน	 ที่

ค�านึงถึงการน�าวัสดุต่างๆ	กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด	

และ	G	ย่อมาจาก	Green	Economy	คือ	ระบบเศรษฐกิจ

สีเขียว	ซ่ึงมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ	เพื่อลดผลกระทบต่อโลก

อย่างยั่งยืน	เป็นแนวคิดของการน�าวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี

และนวตักรรมไปยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัอย่าง

ยั่งยืนให้กับ	4	อุตสาหกรรมเป้าหมาย	(S-curves)	ได้แก	่

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร	อุตสาหกรรมพลังงานและ

วัสดุ	อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์	และอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวและบริการ	โดยวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมจะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตที่

เป็นฐานการผลิตเดิม	เช่น	เกษตรกรและชุมชน	ตลอดจน

สนับสนุนให้เกิดผู ้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการ

ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงหรือนวัตกรรม	 นอกจากนี้	 ยังสนับสนุน

การพัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน	

คือ	สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อ

ให้เกิดของเสียน้อยท่ีสุด	 (Eco-design	 &	 Zero-Waste)		

ส่งเสริมการใช้ซ�้า	 (Reuse,	 Refurbish,	 Sharing)	 และ

ให้ความส�าคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและ

บริโภค	ด้วยการน�าวัตถุดิบท่ีผ่านการผลิตและบริโภคแล้ว

เข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเพ่ือกลับมาใช้ใหม่	(Recycle,	

Upcycle)	 ซ่ึงต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม	 ที่เน้น

การใช้ทรัพยากร	การผลิต	และการสร้างของเสีย	(Linear	

Economy)	 ท้ังนี้	 BCG	 เป็นแนวทางการพัฒนาท่ีสอดรับ

กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)	ของสหประชาชาติ

อย่างน้อย	5	เป้าหมาย	ได้แก่	การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน	

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 การอนุรักษ์
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ความหลากหลาย	ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	การ

ลดความเหลือ่มล�า้	อกีทัง้ยงัสอดรบักบัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงซ่ึงเป็นหลกัส�าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

ของประเทศไทย	 (ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	(สอวช.),	2564)	

องค์ประกอบและปัจจัยที่ท�าให้เกิดการท่องเที่ยวสีเขียว

	 สถานการณ์ในปัจจุบนัมปัีจจัยส�าคัญหลายประการ

ที่เป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยต้องให้ความส�าคัญกับการ

ท่องเท่ียวสีเขียว	ในส่วนของปัจจัยผลักดันให้เกิดการท่อง

เที่ยวสีเขียว	คือ

	 1.	การเติบโตอย่างรวดเร็วของนักท่องเที่ยว	ท�าให้

มีการกระจายของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนั้นไปสู่พื้นที่

ท่องเที่ยวใหม่และแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่สามารถรองรับนัก

ท่องเที่ยวจ�านวนมากได้	 ส่งผลให้เกิดความแออัดรวมถึง

ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและทรัพยากรท่องเที่ยว

ในพื้นที่น้ัน	นอกจากนี้มีการเปล่ียนผ่านโครงสร้างของนัก

ท่องเที่ยวไปสู่นักท่องเที่ยวจากประเทศเศรษฐกิจใหม่	เช่น	

จีน	 อินเดีย	 และรัสเซีย	 เป็นต้น	 เนื่องจากนักท่องเที่ยว

จากประเทศเหล่านี้มีอัตราการเติบโตสูงกว่านักท่องเที่ยว

กลุ่มอื่นๆ	นับเป็นความท้าทายอีกประการต่อการรักษาสิ่ง

แวดล้อม	ทั้งนี้	 เนื่องจากประชากรของประเทศเศรษฐกิจ

ใหม่มักมีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า

ประชากรของประเทศที่พัฒนาแล้ว	 (กระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬา,	2560)

	 2.	การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติจากสภาวะโลก

ร้อนทีร่นุแรงเพิม่ขึน้จากมลพษิและความผนัผวนของสภาพ

ภูมิอากาศส่งผลให้ประเทศต่างๆ	ให้ความส�าคัญต่อการลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เช่น	ภาวะโลกร้อน	อุทกภัย	ฝุ่น	PM	

2.5	โรคระบาด	และ	ในปีที่ผ่านมา	ประชากรมีความแออัด	

ความเสื่อมโทรมของส่ิงแวดล้อมและมลพิษ	CO2	สูง	จึงมี

การเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	อย่างไรก็ตามปัญหาส่ิง

แวดล้อมก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัด	ซึ่งทุกวันนี้ยังคงมีเรื่องธารน�้าแข็งข้ัวโลกละลาย	

เกิดไฟไหม้ป่าขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก	สภาวะอากาศท่ี

แปรปรวน	ซึ่ง	 ดร.รวีวรรณ	ภูริเดช	 เลขาธิการส�านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

(สผ.)	 ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 เป็น

เรื่องที่มีความส�าคัญเป็นอันดับต้นๆ	 ในประชาคมโลกที่

นานาประเทศต่างผนึกก�าลังร่วมกันแก้ปัญหานี้	 (EGET	

Today,	2564)	จากปัจจัยข้างต้น	ส่งผลให้ประเทศไทยมี

ความจ�าเป็นในการยกระดับความใส่ใจและเป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อมในภาคการท่องเท่ียวมากข้ึน

กลุ่มนักท่องเท่ียวสีเขียว

	 กลุ่มนักท่องเที่ยวสีเขียวนั้น	(Weaver,	2005)	ได้

แบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวตามลักษณะของพฤติกรรมออกเป็น

สองระดับ	 ได้แก่	 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีพฤติกรรมสีเขียว

เข้ม	 กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมสีเขียวอ่อน	 โดย

ระดับความเข้มข้นของสีเขียวนั้น	 เป็นการอธิบายกลุ่มนัก

ท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมให้ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมที่แตก

ต่างกัน	 กล่าวคือ	 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีพฤติกรรมสีเขียว

เข้มสูงน้ัน	 จะมีความจริงจังกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	

จะมีเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงเมื่อจะเดินทางท่องเที่ยว	 ใช้

เวลาการเดินทางท่องเที่ยวนานเพื่อซึมซับบรรยากาศของ

สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้น	 จะเดินทางเป็นกลุ่มเล็กเน้น

ความท้าทายในการเดินทาง	 เช่น	ปั่นจักรยานข้ึนเขา	ปีน

เขา	 เดินป่า	 เป็นต้น	 มีความคาดหวังต่อผู้ให้บริการน้อย

มากและชอบจัดการการเดินทางด้วยตนเอง	ส่วนกลุ่มนัก

ท่องเท่ียวท่ีมีพฤติกรรมสีเขียวอ่อนนั้น	 จะไม่ได้จริงจังกับ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 ไม่มีเหตุผลเฉพาะเม่ือเดินทาง

ท่องเที่ยว	 ใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวช่วงระยะเวลาสั้นๆ	

ชอบเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่เน้นความสะดวกสบาย	มีความ

คาดหวังต่อผู้ให้บริการมาก	 และชอบใช้บริการกับบริษัท

น�าเท่ียวเป็นหลัก	นอกจากนี้	กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีสีเขียว

เข้ม	 มักมีพฤติกรรมท่องเที่ยวในสถานที่ใกล้เคียงกับบ้าน

เนื่องจากไม่ต้องการก่อมลพิษ	 ในขณะท่ีกลุ่มท่ีเขียวอ่อน	

มักมีพฤติกรรมท่ีเพียงรับรู้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ได้

น�าสิ่งท่ีรับรู้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม	และเมื่อไม่นานมา

นี้	Europe	Assistance	เผยผลส�ารวจ	Barometer	ประจ�า

ปีครั้งที่	20	จัดท�าโดย	IPSOS	เพื่อส�ารวจความคิดเห็นของ

นักท่องเท่ียวเก่ียวกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเปล่ียน

ไปจากการได้รับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการระบาดของโค

วิด-19	พบว่ามีแนวโน้มใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากข้ึน	74%	หัน

มาใช้ขวดน�้าพกพาแทนขวดน�้าพลาสติกใช้แล้วท้ิง	 97%	

ตัง้ใจอนรุกัษ์ทรพัยากรท้องถ่ินและช่วยเหลอืเศรษฐกจิคนใน

พื้นท่ี	เน้นท่ีพักของคนในพื้นท่ีและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้อง
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ถิ่น	 วางแผนท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

และห่างไกลผู้คน	เที่ยวทะเล	57%	เที่ยวภูเขา	40%	และ	

34%	 วางแผนเดินทางไปต่างจังหวัดมากกว่าสถานท่ีท่อง

เที่ยวท่ีคนแออัดอย่างในตัวเมือง

การท่องเท่ียวสีเขียวกับแนวปฏิบัติของธุรกิจท่องเที่ยว

และบริการในปัจจุบัน

	 ด้านธุรกิจบริการ	(โรงแรมสีเขียว	การขนส่งสีเขียว	

ร้านอาหารสีเขียว	การจัดประชุมสีเขียว)

	 ด้านธุรกิจประเภทที่พัก	อย่างโรงแรมสีเขียว	คือ

โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	โดยกรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ได้ริเริ่มโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	(Green	

Hotel)	 ตั้งแต่ปี	 2556	 เพ่ือส่งเสริมให้โรงแรมปรับการ

บริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม	ในส่วนโรงแรมสีเขียวนั้นจะต้องมีการ

ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ	

มีการจัดการส่ิงแวดล้อมที่ดี	 และมีการรณรงค์ให้นักท่อง

เที่ยวมีส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ซึ่งประโยชน์

ที่โรงแรมน้ันได้จากการเป็น	Green	hotel	คือ	(1)	ได้โล่

แสดงระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

(ตราสัญลักษณ์	 G)	 และประกาศนียบัตรอายุการรับรอง	

2	ปี	 (2)	ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการ	

รวมถึงกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 โดยจัดท�าฐาน

ข้อมูลการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นข้อมูล

ทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน	 ได้เข้าถึง

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	(3)	ลด

ต้นทุนการใช้ทรัพยากรและพลังงาน	 เป็นต้น	 (กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	2562)

	 ด้านธุรกิจการขนส่งสีเขียว	(Green	Logistics)

	 คือ	 การบริหารจัดการเลือกใช้เทคโนโลยีขนส่ง

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 อาทิ	 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ

ประหยดัพลงังาน	ลดการใช้พลงังาน	ลดการปลดปล่อยความ

ร้อนและก๊าซเรอืนกระจก	ซึง่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน	

ดงัน้ัน	การขนส่งสเีขียวก่อให้มคีวามเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี

การขนส่งรูปแบบต่างๆ	โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และพลังงานสะอาดเพื่อพัฒนาการ

บริหารจัดการพาหนะ	รูปแบบการเดินทางหรือขนส่งสินค้า

ทั้งทางบก	ทางน�้าและทางอากาศ	นอกจากนี้ยังเก่ียวเนื่อง

ไปถึงการสร้างจิตส�านึกในการขับขี่ของพนักงานขับรถ

บรรทุก	 การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับการล�าเลียงสินค้าท่ีน�ากลับมาใช้ใหม่ได้	และมีการปรับ

เปลี่ยนระบบการขนส่งไปสู่โหมดประหยัดพลังงาน	เป็นต้น	

(โกศล	ดีศีลธรรม,	2559)

	 ด้านธุรกิจร้านอาหารสีเขียว

	 ส�าหรับธุรกิจร้านอาหารนั้น	 ก่อนหน้านี้มีนโย

บายเลิกใช้โฟมส�าหรับบรรจุอาหาร	 โดยร้านอาหารหลาย

แห่งได้ปรับมาใช้วัสดุทดแทน	 เช่น	 บรรจุภัณฑ์ที่สามารถ

รีไซเคิล	 รวมถึงการใช้วัสดุท่ีย่อยสลายได้ง่ายและเพ่ือให้

สอดคล้องกับแนวคิดสีเขียว	 โดยวิธีที่ช่วยให้ร้านอาหาร

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 คือ	 วางแผนการรีไซเคิล	

เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์	ใช้สินค้าปลอดสารพิษ	เลิกใช้กระดาษ

หรือลดการใช้กระดาษจากการพิมพ์	ด้วยการเปลี่ยนมาใช้

ระบบออนไลน์แทน	ประหยัดน�้าประหยัดไฟ	และเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดจากธรรมชาติ	(Jennifer	Chait,	

2562)

	 ด้านการจัดประชุมสีเขียว	 (Green	Meetings)	 

	 เป็นรูปแบบของการจัดประชุม	สัมมนา	ฝึกอบรม	

โดยค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยให้ความส�าคัญในขั้นตอน

ต่างๆของการจัดประชุม	 คือ	 (1)	 การเรียนเชิญและการ

ประชาสัมพันธ์การประชุม	เช่น	โดยการเรียนเชิญและการ

ประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านทางเว็บไซต์และอีเมล	เพื่อ

ลดการใช้กระดาษและการขนส่งไปรษณีย์	 และส่งแบบ

ตอบรับทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์	 จากนั้นให้ส่งเอกสาร

ประกอบการประชุมทางอีเมล	 เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลดได้ตามต้องการ	หากจ�าเป็นต้องจัดพิมพ์เอกสาร	

ควรสรปุข้อมลูให้สัน้	กระชบัและได้ใจความ	โดยใช้กระดาษ

ท้ัง	2	หน้า	และไม่พิมพ์สไลด์	Power	Point	ควรรวบรวม

ไฟล์	 และท�า	 QR	 code	 ให้ผู้เข้าร่วมดาวน์โหลดเอกสาร	

(2)	การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม	เช่น	พิมพ์

เอกสารเท่าท่ีจ�าเป็น	โดยส่งเอกสารอื่นทางอีเมล์ล่วงหน้า	

และเตรียมส�าเนาเอกสารจ�านวนไม่มากส�ารองไว้ที่โต๊ะลง

ทะเบียน	หรือเตรียมเครื่องพิมพ์	ส�าเนาเอกสารไว้ที่บริเวณ

จัดงาน	เพื่อสั่งพิมพ์เท่าท่ีผู้ร่วมงานมาขอ	กระดาษที่ใช้ใน

งานควรเป็นแบบรีไซเคิล	100%	(ถ้าไม่มีกระดาษรีไซเคิล	

100%	 ให้พยายามใช้กระดาษที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบ

รีไซเคิลในสัดส่วนสูงท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้	 หรือใช้กระดาษ
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จากแหล่งผลิตที่ถูกกฎหมาย)	จัดหาแผ่นซีดี	หรืออุปกรณ	์

USB	stick	บันทึกข้อมูลในงานประชุม	เพื่อหลีกเลี่ยงการ

พิมพ์เอกสาร	ใช้ถุงผ้าดิบใส่เอกสารให้ผู้เข้าร่วมประชุมแทน

การใช้กระเป๋าหรือซองพลาสติก	เป็นต้น	(3)	การจัดเตรียม

สถานที่และอุปกรณ์	 เช่น	 เลือกห้องประชุมให้เหมาะสม

กับจ�านวนผู้เข้าร่วมการประชุม	ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัด

พลังงานและมีประสิทธิภาพสูง	 เช่น	 หลอดประหยัดไฟ	

เครื่องปรับอากาศเบอร์	 5	 ฯลฯ	 การตกแต่งสถานที่โดย

ใช้ไม้ประดับที่ปลูกในกระถาง	 หรือถุงเพาะช�าแทนการ

ใช้ดอกไม้เพื่อลดปริมาณขยะ	 รวมถึงสามารถหมุนเวียน

กลับมาใช้ได้ใหม่	 และเตรียมถังขยะแยกประเภทส�าหรับ

ขยะรีไซเคิล	(Recyclable	Waste)	ได้แก่	กระดาษ	ขวด

พลาสติก	 เศษแก้ว	 กระป๋อง	 และขยะมูลฝอยทั่วไปอย่าง

เพียงพอและชัดเจน	 เพ่ือให้สามารถคัดแยกประเภทขยะ

ต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (4)	 การจัดเตรียมอาหาร

และเคร่ืองดื่ม	 เช่น	 ใช้ภาชนะคงทนถาวรที่น�ามาใช้ใหม่

ได้ในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม	 ลดการใช้ภาชนะ

ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งที่ท�าจากโฟม	 พลาสติก	 กระดาษ	

หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรุงบรรจุซอง	 และส่งเสริมการใช้

ภาชนะบรรจุเคร่ืองปรุงส�าหรับใช้ร่วมกัน	 เช่น	 ขวดหรือ

กระปุก	 เพ่ือลดการเกิดของเสียและขยะบรรจุภัณฑ์หาก

จ�าเป็นต้องใช้ภาชนะที่ใช้แล้วทิ้ง	 ให้เลือกใช้ประเภทท่ีท�า

จากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้	เช่น	ใบตอง	หรือท�าจาก

พืช	หรือใช้กระดาษแทนโฟมและพลาสติก	เลือกใช้วัตถุดิบ

เพื่อเตรียมอาหารที่ผลิตหรือปลูกได้ในท้องถิ่น	เช่น	พืชผัก

อินทรีย์	เพื่อส่งเสริมการลดการใช้สารเคมี	และเพ่ือความ

ปลอดภัยของผู้บริโภค	เป็นต้น	(5)	การจัดเตรียมด้านอื่นๆ	

เพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดปริมาณขยะและ

ผลที่ได้รับจากการจัดประชุมสีเขียวต่อองค์กร	คือ	ลดค่าใช้

จ่ายขององค์กรจากการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน	

สร้างชื่อเสียงและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	

ให้สังคมรับทราบถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของพนักงานในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	และ

ที่ได้รับจากการจัดประชุมสีเขียวต่อพนักงานในองค์กรและ

ผู้เข้าร่วมประชุม	คือ	สร้างจิตส�านึกและพฤติกรรมที่ดีด้าน

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและสร้างความภาค

ภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ส่งเสริมให้เกิดการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน	 นอกจากนี้หลายๆธุรกิจก็ได้มีการน�า

เทคโนโลยีที่ผลิตพลังงานสะอาดมาใช้ทดแทน	เช่น	แผงโซ

ล่าเซลล์	มาใช้เพื่อลดการท�างานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่

จ�าเป็น	มีการปรับเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน	 (องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน,	ม.ป.ป.)

	 ด้านบุคลากรในภาคการท่องเท่ียว

	 ในส่วนของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวซึ่ง

ครอบคลุมท้ังผู้ประกอบการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานภาคการ

ท่องเท่ียว	มัคคุเทศก์	ผู้ประกอบการบริษัทน�าเท่ียว	ตลอด

จนพนักงานในบริษัทและสมาชิกของกลุ่มชุมชน	บุคลากร

กลุ่มนี้สามารถพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวสีเขียว	ใน

การจดัการประชมุในบรษิทัหรอืหน่วยงานภาคการท่องเทีย่ว	

จดัท�าแผนการพฒันาการท่องเทีย่ว	สร้างความรู	้ความเข้าใจ

ในเรื่องการท่องเท่ียวสีเขียวและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่

ดีให้กับคนรุ่นใหม่ในการรักษาสิ่งแวดล้อม	 มีการรายงาน

ผลการด�าเนินการด้านการท่องเที่ยวสีเขียวของพื้นที่ท่อง

เที่ยวนั้นๆ	 นอกจากนี้ต้องให้บุคลากรด้านการท่องเท่ียว

กลุ่มนี้ได้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสีเขียว	

ยกตัวอย่างบุคลากรภายในชุมชน	 ควรประพฤติปฏิบัติไป

ในทิศทางของการท่องเท่ียวสีเขียวท่ีดี	อันจะสามารถช่วย

ลดการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและยัง

เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต่อไป

อย่างยั่งยืน	ด้านมัคคุเทศก์	อาจมีการจัดท�าโปรแกรมการ

เดินทางสีเขียว	 เส้นทางสีเขียว	 หรือกิจกรรมท่ีให้นักท่อง

เท่ียวมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

	 ด้านชุมชน

	 การท่องเที่ยวสีเขียวมีส่วนช่วยในการจัดให้ชุมชน

เป็น	ชุมชนสีเขียว	(Green	Community)	ชุมชนสีเขียวเป็น

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้งในเมืองและชนบท	ที่มีการบริหาร

จัดการการท่องเท่ียวในทิศทางท่ียั่งยืน	พร้อมมีการด�าเนิน

งานท่ีเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	มีการ

ด�ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน	ถ้าคนใน

ชมุชนขาดการวางแผน	บรหิารจดัการ	และขาดความรูค้วาม

เข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในท้องถ่ินนั้น	อาจ

ท�าให้สถานที่ธรรมชาติ	 และทรัพยากรทางธรรมชาติใน

ท้องถิ่นเสื่อมโทรมลง	เพราะการพัฒนาพื้นที่ที่ผิด	ใส่ความ

สะดวกสบายและการบริการโดยไม่ค�านึงถึงความดั้งเดิม	มี

การรองรับนักท่องเที่ยวเกินขีดความสามารถ	เป็นต้น	การ

ที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นการท่องเที่ยวสีเขียว	
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ท�าให้คนในชุมชนมีความรู ้	 ความเข้าใจในด้านการท่อง

เที่ยวสีเขียวมากขึ้น	 จากการเข้าร่วมโครงการการอบรม

ต่างๆ	ของชุมชน	และสามารถพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนสี

เขียว	ที่มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน	

พร้อมมีการด�าเนินงานที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ซึ่ง

ก่อให้เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	มีรายได้เข้า

ชุมชน	และด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

	 ด้านพื้นท่ีหรือแหล่งท่องเที่ยว

	 การท่องเทีย่วสีเขยีวจะช่วยให้พืน้ทีห่รอืแหล่งท่อง

เทีย่วน้ันจะเป็น	แหล่งท่องเทีย่วสเีขยีว	(Green	Attraction)	

เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มีการบริหาร

จัดการตามกรอบนโยบายและการด�าเนินงานในทิศทาง

ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้ความ

ระมัดระวังและมีปณิธานอย่างชัดเจนเรื่องสิ่งแวดล้อมใน

ฐานะของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว	 มีการน�าแนวคิดสีเขียว

ไปใช้ในการบริการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของตนเอง	ใส่ใจ

ในเรื่องของการบริการจัดการพื้นที่	 โดยจะน�าหลักการ

ต่างๆ	ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน	 การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีก่อ

ให้เกิดการเคารพธรรมชาติ	ฯลฯ	เข้ามาใช้ให้มากข้ึน	ช่วย

ในการพัฒนาพื้นที่หรือแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายเพ่ือเข้าสู่

มาตรฐานพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว	 ภายใต้ยุทธศาสตร์

การส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวในประเทศไทย	 ที่จะ

ท�าให้ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว	และแหล่งท่องเท่ียวเข้าสู่

มาตรฐานการท่องเทีย่วสเีขยีวทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล	

นอกจากน้ี	บุคลากรนั้นจ�าเป็นต้องเน้นการท�างานร่วมกับ

ภาคส่วนต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจบริการ	และ

กลุ่มบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว	รวมทั้งการพัฒนาหรือ

บริหารโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ

ลดผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อม	เช่น	ระบบ

ขนส่งสาธารณะส�าหรับนักท่องเที่ยว	 ระบบเมืองสีเขียว	

ระบบการบ�าบัดน�้าเสีย	 เป็นต้น	 นอกจากที่กล่าวมาแล้ว

ยังมีกิจกรรมทางการท่องเท่ียวที่สอดคล้องกับแหล่งท่อง

เที่ยวน้ันๆ	เช่น	ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม	ปลูกปะการัง	เพื่อสร้าง

จุดสนใจและดึงดูดจ�านวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวและการ

เพ่ิมการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น	(กระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา,	2560)

วิเคราะห์จุดเข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของการท่อง

เท่ียวสีเขียวในประเทศไทย

	 ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ไป

ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและมีขุมทรัพย์ด้านการท่องเที่ยว

จ�านวนมาก	 เนื่องจากแต่ละภูมิภาคของประเทศมีแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย	เมื่อเกิดสถานการณ์	 

เข้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (โควิด-19)	 ระบาดอย่างหนัก

ประเทศไทยจึงมีแนวคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้น	 ช่วงก่อนโควิดการท่องเท่ียวนั้น	 นัก

ท่องเท่ียวมีการกระจุกตัวอยู ่ในพื้นท่ีท่ีได้รับความนิยม	

โดยเฉพาะในประเทศที่มีจุดเด่นด้านท่องเที่ยวและใน

แต่ละแหล่งท่องเที่ยว	 เมื่อมีนักท่องเที่ยวจ�านวนมากเข้า

มาเที่ยวท�าให้การเติบโตของภาคการท่องเที่ยว	 ส่งผล

ดีในแง่ของการสร้างรายได้	 ขณะเดียวกันก็ส่งผลเสียได้

หากมีการจัดการที่ไม่ดีพอ	 เนื่องจากกิจกรรมท่องเที่ยว

เป็นการสร้างประสบการณ์ผ่านบริการจากภาคธุรกิจ	

อาทิ	ท่ีพักแรมและร้านอาหาร	ซ่ึงต้องใช้สาธารณูปโภคใน

พื้นที่ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว	 ดัง

นั้น	 การเพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวแบบกระจุกตัว	 อาจส่ง

ผลกระทบด้านลบไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องได้ในหลายแง่มุม	

สถานการณ์ดังกล่าวเรียกว่า	Over	tourism	ซ่ึงท�าให้เกิด

ผลกระทบหลายอย่าง	เช่น	รบกวนคนท้องถ่ิน	การจราจร

ติดขัด	สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเสื่อมโทรม	นักท่องเที่ยว

ที่เพิ่มข้ึนท�าให้การดูแลให้ทั่วถึงท�าได้ยากและเสี่ยงต่อการ

ถูกท�าลาย	 หลังจากสถานการณ์เขื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 

(โควดิ-19)	ดขีึน้	ทางสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย	

(TDRI)	มีการน�าแนวคิด	Green	Tourism	และ	Building	

Back	Better	มาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลัง

เหตุการณ์โควิด-19	 ซึ่งได้ออกรายงานเรื่องเปลี่ยนวิกฤต 

เขือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(โควดิ-19)	ให้เป็นโอกาสในการพลกิ

ฟื้นทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	

ทั้งนี้	 เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศมีความ

ยั่งยืนและมีภูมิคุ ้มกันในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจ

เป็นภัยกับธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต	ดังนั้นจึงได้มี

การวิเคราะห์จุดเด่นหรือจุดดึงดูด	จุดอ่อน	โอกาส	อุปสรรค	

ของการท่องเท่ียวสีเขียวในประเทศไทย	เพื่อหาแนวทางใน

การพัฒนาต่อไป	ดังนี้
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SWOT

ANALY

SIS

Strengths	จุดแข็ง Weaknesses	จุดอ่อน

1.	 ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและล้อมรอบ

ไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์	 มีขุมทรัพย์ด้านการท่องเที่ยว

จ�านวนมาก	 สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวต่างชาติได้	 มีแหล่งท่อง

เท่ียวท่ีประสบความส�าเร็จกระจายทุกภูมิภาค	ที่ได้รับความนิยม

ของนักท่องเที่ยวและได้รับการสนับสนุนจาก	 ททท.นอกจากนี้ก็

ยังได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว	(Green	

Tourism)	ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	กับโครงการท่ีเรียก

ว่า	แนวคิด	7	Greens	(marketeeronline,	2561)

1.	คนไทยส่วนใหญ่ยังขาดจิตส�านึก	ขาดความรู้ความเข้าใจถึง

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

2.	 การเพ่ิมของประชากร	 เช่น	 การเพ่ิมพ้ืนท่ีท�ากินทางการ

เกษตร	การบุกรุกท�าลายป่า	ชุมชนแออัด

3.	การขยายตัวของชุมชนเมือง	 เช่น	ปัญหาการใช้ทรัพยากร

ประจ�าท้องถิ่น	 ปัญหาการควบคุมดูแลทรัพยากรและปัญหา

การก�าจัดของเสีย

4.	การสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้น	เช่น	การสร้างถนน	อ่างเก็บน�้า

นับว่าเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติ	เช่น	ป่าไม	้

ดิน	และน�้าถูกใช้ไปและยังอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าในพื้นที่

นั้น	เนื่องจากการท�าลายถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าได้

5.	ความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์	อาจก่อให้เกิดผลกระทบใน

ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้	(Lux	Royal	

(Thailand), 2558)

6.	ปัญหาเรื่องของปริมาณขยะ	ซึ่งในประเทศไทยยังมีปริมาณ

ขยะเพ่ิมข้ึนจากการระบาด	เข้ือไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด-19)	

ในกรุงเทพมหานคร	ขยะพลาสติก	เพิ่มขึ้นกว่า	7.61%	ในช่วง

เดือนเมษายน	พ.ศ.	2564	ที่ผ่านมา	และปริมาณขยะมูลฝอยที่

เกิดขึ้นในประเทศไทย	ปี	2564	มีมากถึง	1	ล้านตัน	(กรุงเทพ

ธุรกิจ,	2564)

7.	 ขาดการก�ากับดูแล	 การติดตาม	 การประเมินผลและการ

รายงานเผยแพร่ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อม

8.	ขาดการปรับสภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวโดยเฉพาะในด้าน

กฎหมาย	กฎระเบยีบ	และการบงัคบัใช้กฎหมายและกฎระเบยีบ

Opportunities	โอกาส Threats	อุปสรรค



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 23

1.	ประเทศไทยหันมาสนใจการอนุรักษ์ธรรมชาติมากข้ึน	หลังจาก

สถานการณ์โรคระบาด	 ภัยพิบัติต่างๆ	 ท�าให้ใส่ใจและมีความรับ

ผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น	 จากการส�ารวจของ	 Europe	

Assistance	 ประจ�าปีครั้งท่ี	 20	 เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่อง

เท่ียวท่ีเปล่ียนไปจากการได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาด

ของโควิด-19	พบว่ามีแนวโน้มใส่ใจส่ิงแวดล้อมมากขึ้น	74%	หัน

มาใช้ขวดน�้าพกพาแทนขวดน�้าพลาสติกใช้แล้วทิ้ง	 97%	 ตั้งใจ

อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและช่วยเหลือเศรษฐกิจคนในพ้ืนท่ี	เน้น

ที่พักของคนในพื้นที่	 วางแผนท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวตาม

ธรรมชาติและห่างไกลผู้คน	 เที่ยวทะเล	 57%	 เที่ยวภูเขา	 40%	

และ	 34%	 วางแผนเดินทางไปต่างจังหวัดมากกว่าสถานที่ท่อง

เที่ยวที่คนพลุกพล่านอย่างในตัวเมือง	(พลอยจันทร์	สุขคง,	2564)

2.	รัฐบาลได้ท�าการผลักดันโครงการซึ่ง	นายกรัฐมนตรีได้ประกาศ

เดินหน้าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทย	

ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ	BCG	ภายใน	7	ปี	(พ.ศ.	2564-2570)	โดย

โมเดลเศรษฐกิจ	BCG	เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่อยอด

จากจดุแข็งของประเทศด้านความหลากหลายทางชวีภาพและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม	BCG	Economy	หรือ	เศรษฐกิจชีวภาพ	

เศรษฐกิจหมุนเวียน	และเศรษฐกิจสีเขียว	(Bio-Circular-Green	

Economy)	คือ	โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	เป็นแนวคิด

การน�าวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความ

สามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ	4	อุตสาหกรรมเป้าหมาย	

(S-curves)	ได้แก่	อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร	อุตสาหกรรม

พลังงานและวัสดุ	 อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์	 และ

อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิาร	โดยวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี

และนวัตกรรมจะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตที่เป็น

ฐานการผลิตเดิม	 เช่น	 เกษตรกรและชุมชน	 ตลอดจนสนับสนุน

ให้เกิดผู้ประกอบการท่ีผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือ

นวัตกรรม	 (ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	(สอวช.),	2564)

1.	ประเทศคู่แข่งทางการท่องเที่ยวหลายประเทศที่หันมาสนใจ

การท่องเที่ยวสีเขียวมากขึ้นได้แก่	ประเทศแคนาดา	สิงคโปร	์

นิวซีแลนด์	 นอร์เวย์	 ออสเตรเลียและประเทศคอสตาริกาซ่ึง

ถือว่าเป็นประเทศมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวสีเขียว

และแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวที่ดี
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	 จากการวิเคราะห์	จุดแข็ง	จุดอ่อน	 โอกาส	และ

อุปสรรคเพื่อใช้ในการจัดท�าการจับคู่กลยุทธ์ของ	 TOWS	

Matrix	ได้ดังน้ี

	 กลยุทธ์เชิงรุก	 (SO	 Strategy)	 จากจุดแข็งที่

ประเทศไทยมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย

ท�าให้ดงึกลุ่มนักท่องเทีย่วเข้ามามากมายในแต่ละปีประกอบ

กับโอกาสที่หน่วยงานภาครัฐเล็งเห็นถึงความส�าคัญของ

การอนุรักษ์ธรรมชาติและมีการน�าโมเดลเศรษฐกิจ	 BCG	

เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่อยอดจากจุดแข็งของ

ประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลาก

หลายทางวัฒนธรรม	BCG	Economy	มาขับเคลือ่นประเทศ

ท�าให้ประเทศไทยสามารถท�าการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ

และช่องทางที่หลากหลายเพื่อสร้างการรับรู้ให้กลุ่มนักท่อง

เที่ยวมากยิ่งขึ้น

	 กลยทุธ์เชงิรบั	(ST	Strategy)	จากจดุแขง็ประกอบ

กบัอปุสรรคทีป่ระเทศคูแ่ข่งทางการท่องเทีย่วหลายประเทศ

ท่ีหันมาสนใจการท่องเที่ยวสีเขียวมากขึ้นได้แก่	 ประเทศ

แคนาดา	 สิงคโปร์	 นิวซีแลนด์	 นอร์เวย์	 ออสเตรเลียและ

ประเทศคอสตาริกาซึ่งถือว่าเป็นประเทศมีการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวสีเขียวและแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวที่ด	ี

ดังนั้นประเทศไทยควรมีการศึกษารูปแบบวิธีการที่เป็นต้

วอย่างที่ดีในการบริหารจัดการเพื่อน�ามาประยุกต์ใช้

	 กลยุทธ์เชิงแก้ไข	(WO	Strategy)	จากจุดอ่อนท่ี

คนไทยยังไม่มีจิตส�านึกที่ดีในการรักษาธรรมชาติ	มีปัญหา

ด้านมลภาวะหลายด้านทั้งปริมาณขยะ	น�้าเสีย	การก่อสร้าง

ฯลฯ	 ประกอบกับโอกาสที่รัฐบาลก�าลังน�านโยบายในการ

อนุรักษ์	พลังงานสีเขียวมาใช้	 จึงเป็นการออกกฎระเบียบ

ที่ชัดเจนและเสริมสร้างจิตส�านึกให้คนในประเทศไทยมาก

ขึ้น

	 กลยุทธ์เชิงป้องกัน	(WT	Strategy)	จากจุดอ่อน

ประกอบกับอุปสรรคด้านคู่แข่งส่งผลให้ต้องมีการปรับรูป

แบบน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	 หรือนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้

มากข้ึน

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวในประเทศต่างๆ

และในประเทศไทย

	 การพฒันาการท่องเทีย่วสีเขยีว	กรณีศึกษาตัวอย่าง

ที่ดีในต่างประเทศพบว่า	 บางประเทศมีการจัดการท่อง

เที่ยวสีเขียวในความหมายกว้างที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาที่

ยั่งยืน	ได้แก่	ประเทศแคนาดาได้รับการยอมรับในด้านการ

จัดการเมืองสีเขียวและการใช้แผนท่ีสีเขียวเป็นเครื่องมือใน

การบริหารจัดการท่ีน่าสนใจ	บางประเทศมีการจัดการการ

ท่องเทีย่วสเีขยีวทีมุ่ง่เน้นในพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วส�าคญั	

ได้แก่	แหล่งท่องเท่ียวทะเลแดง	ในประเทศอียิปต์	แหล่ง

ท่องเท่ียวในเมืองไคคูร่า	 (Kaikoura)	 ประเทศนิวซีแลนด	์

เป็นต้น	 นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายประเทศท่ีมีแนวทางใน

การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เน้นสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่การ

ท่องเท่ียวสีเขียว

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว กรณีศึกษาของ

ประเทศนิวซีแลนด์

	 แผนสีเขียวของนิวซีแลนด์	 เป็นรากฐานท่ีส�าคัญ

ของความพยายามในการวางแผนให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	

โดยมีพระราชบัญญัติการจัดการทรัพยากร	(RMA)	ของป	ี

1991	 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ทางกายภาพของประเทศ	นิวซีแลนด์นั้นได้ปรับโครงสร้าง

สถาบันของรัฐบาลและปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างนโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อม	และบทบาทการจัดการท่ีชัดเจน	 ซ่ึงรวม

ถึงการมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ	กระบวนการตัดสิน

ใจ	 และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ประจ�าปีในทุกระดับของ	

นอกจากนี้	 กลยุทธ์ในการจัดการสีเขียวเริ่มจากการท่ี

อุตสาหกรรม	และรัฐบาลได้ท�างานร่วมกันเพื่อพัฒนาการ

ท่องเท่ียวให้เป็นสีเขียว	 ในปี	 พ.ศ.	 2545	 นิวซีแลนด์ได้

กลายเป็นประเทศแรกในโลกทีม่วีสิยัทศัน์เรือ่งขยะเป็นศนูย์	

หน่วยงานฝ่ายจัดการของเสียของนิวซีแลนด์ได้เรียกร้องให้

มีขยะเป็นศูนย์ภายในปี	2020	และได้บรรลุผลส�าเร็จกว่า	

70%	 ผ่านการรีไซเคิล	 และการน�ากลับมาใช้ใหม่	 มีการ

รายงานสภาวะแวดล้อมเสมอ	ซ่ึงกระทรวงสิ่งแวดล้อมเป็น

ทีป่รกึษาหลกัทีร่ายงานต่อรัฐบาลและชมุชนเกีย่วกบัปัญหา

สิ่งแวดล้อมและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	

นอกจากท่ีกล่าวมานิวซีแลนด์ยังมีศาลด้านสิ่งแวดล้อมท่ี

ก�าหนดบทบัญญัติสิ่งแวดล้อมภายในระบบยุติธรรม	 และ

พระราชบัญญัติยังก�าหนดบทลงโทษ	รวมถึงค่าปรับจ�านวน

มากส�าหรบัการละเมดิกฎหมาย	เพือ่ให้ประชาชนได้ท�าตาม

กฎระเบียบที่ก�าหนดไว้และช่วยกันท�าให้ประเทศเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวสีเขียวอย่างแท้จริง	 นอกจากนี้ยังมีการปลูกป่า

เพิ่มมากข้ึนด้วย	(Resource	Renewal	Institute,	2020)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 25

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว กรณีศึกษาของ

ประเทศสิงคโปร์

	 สิงคโปร์เริ่มจากการใช้ประโยชน์จากพื้นที่และ

ทรพัยากรทีม่อียูจ่�ากดัอย่างคุ้มค่า	เน่ืองจากปัจจัยการพฒันา

พื้นที่ประเทศนั้นน้อยกว่าประเทศอื่น	 ส่งผลให้การสร้าง

แบรนด์ของประเทศออกมาในแนวคิด	The	Garden	City	

ที่เชื่อมธรรมชาติ	กับธุรกิจเข้าด้วยกัน	สิงคโปร์ได้วางวิสัย

ทัศน์น�าประเทศไปสู่ความเป็นเมืองแห่งสวนที่เต็มไปด้วยสี

เขยีว	จงึได้วางยทุธศาสตร์ในการพฒันาไว้หลายประการ	เช่น	

การพฒันาและใช้ประโยชน์พืน้ทีว่่างเพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีส่เีขยีวและ

พื้นที่พักผ่อนให้กับเมือง	โดยสร้างเส้นทางเพื่อเชื่อมพื้นที่สี

เขียวเหล่าน้ันเข้าด้วยกัน	เรียกว่า	Park	Connectors	ทาง

เชื่อมนี้ใช้เป็นเส้นทางเดินและปั่นจักรยาน	เพื่อให้ผู้คนได้

สัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้

ระหว่างเส้นทางทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรมและ

ระบบนิเวศน์	โดยออกแบบเส้นทางให้สอดคล้องกบัลกัษณะ

เฉพาะของพ้ืนที่ที่เส้นทางพาดผ่านไป	เป็นทางเลือกให้คน

ได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายตามความสนใจ	พื้นท่ี

สีเขียวของสิงคโปร์	 ตัวอย่างเช่น	 Singapore	 Botanic	 

Gardens	สวนพฤกษศาสตร์ล�าดับที	่3	ของโลกและแห่งแรก

ในเอเชีย	มรดกโลกที่เพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมให้สิงคโปร	์

Gardens	 by	 the	 Bay	 มีชื่อเสียงอย่างมาก	 นอกจากนี้

ยังมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบเส้นทางธรรมชาติที่ช่วยเพิ่ม

ความหลากหลายทางชีวภาพ	หรือสวนบ�าบัดที่ตอบโจทย์

ด้านจิตใจของผู้คน	นอกจากนี้สิงคโปร์มี	National	Parks	

Board	หรือ	Nparks	คอยจดัการดูแลพืน้ทีส่เีขยีวให้งามและ

มีระบบนิเวศที่ดี	ให้ความรู้ประชาชน	และประสานงานกับ

หน่วยอื่นๆ	ที่ท�างานกับเมือง	เช่น	จะสร้างทางคมนาคมก็

ต้องพิจารณาเรื่องความเป็นอยู่ของต้นไม้ด้วย	และภายใน

ปี	2020	สิงคโปร์ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มระยะทาง	พื้นท่ีสีเขียว

ให้ยาว	360	กิโลเมตร	เพิ่มเติมแหล่งพักผ่อนให้ผู้คนมาก

ขึ้น	(นิรมล	เสรีสกุล,	2019)

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว กรณีศึกษาของ

ประเทศออสเตรเลีย

	 ออสเตรเลียมีการก�าหนดแนวทางเกี่ยวกับการ

จัดการด้านส่ิงแวดล้อม	 การพัฒนาเมืองสีเขียว	 โดยมี

กฎหมายระดับเครอืรฐัเป็นกฎหมายกลาง	ส�าหรบัแต่ละรฐัท่ี

จะน�าไปก�าหนดแนวทาง	และออกกฎหมายเพื่อการบริหาร

จัดการด้านสิ่งแวดล้อม	การจัดวางผังเมืองและการพัฒนา

เมือง	ในพื้นที่ของรัฐนั้นๆ	โดยกรณีการบริหารจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม	 แต่ละรัฐของออสเตรเลียมีกฎหมายเพื่อการ

บริหารจัดการในพื้นท่ีของตน	 โดยจะมีแนวนโยบายและ

กฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองสิง่แวดล้อม	การจดัการมลพษิ	

และการก�าจัดขยะเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทางด้าน

พื้นท่ีสีเขียวหรือสิ่งแวดล้อมภายในรัฐและมีการก�ากับดูแล	

การจดัการสิง่แวดล้อมของประเทศ	ซึง่เป็นภารกจิและความ

รับผิดชอบหลักของรัฐบาลทุกระดับรวมถึงเป็นความรับผิด

ชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน	 อาทิ	 การบริหารจัดการที่ดี

ของรัฐควีนส์แลนด์	โดยขับเคลื่อนการพัฒนา	และบริหาร

จัดการอย่างดีในระดับท้องถ่ิน	มีการวางแผนการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศในระดับรัฐ	(Queensland	Ecotourism	Plan)	

ทั้งนี้	 รัฐบาลกลางมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรากฎหมาย	

ก�าหนดยุทธศาสตร์	 การก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน

ของรัฐบาลทุกระดับในการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืนใน

ประเด็นสาขาต่างๆ	ได้แก่	การเกษตรกรรม	ทรัพยากรป่าไม้	

การประมง	การวางแผนการขนส่งและชุมชนเมือง	การท่อง

เท่ียว	เช่น	ในประเด็นสาขาเกษตรกรรม	รัฐบาลมีแนวทาง

ในการส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรน�า้และทีด่นิอย่างยัง่ยนื	โดย

ปรับปรุงระบบน�้าให้มีความสะอาด	ก�าหนดแนวทางในการ

ลดปัญหาความเสื่อมโทรมของท่ีดิน	โดยอาศัยความร่วมมือ

ในการด�าเนินการร่วมกันของรัฐบาลทุกภาคส่วน	นอกจาก

นี้ออสเตรเลียมีกฎหมายการคุ ้มครองสิ่งแวดล้อมต่างๆ	

เช่น	พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ	พ.ศ.2542	ซ่ึงเป็นกฎหมาย

กลางด้านสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลีย	 เพื่อก�าหนดกรอบ

ทางกฎหมายในการปกป้องและจัดการพืชพรรณสัตว์ป่า

ชุมชนนิเวศวิทยา	 และแหล่งมรดกที่ส�าคัญระดับประเทศ	

ซึ่งการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะต้องได้รับโทษทั้งทาง

อาญาและทางแพ่ง	รวมท้ังการเยียวยาแก้ไขความเสียหาย

ต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพตามค�าส่ัง

ของศาล	(ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,	2562)

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว คุ้งบางกะเจ้า 

อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

	 คุ ้งบางกะเจ้า	 หรือท่ีเรียกกันว่า	 กระเพาะหมู	

เป็นพื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญ่กว่า	12,000	ไร่ท่ีล้อมรอบด้วย

แม่น�้าเจ้าพระยา	 ครอบคลุมพื้นที่	 6	 ต�าบลของ	 อ�าเภอ
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พระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	คือ	ต�าบลทรงคะนอง	

ต�าบลบางกระสอบ	ต�าบลบางน�้าผึ้ง	 ต�าบลบางยอ	ต�าบล

บางกะเจ้า	และต�าบลบางกอบัว	คุ้งบางกะเจ้ามีความโดด

เด่นทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม	ทางระบบนิเวศ	และความหลาก

หลายทางชวีภาพ	มพีนัธุไ์ม้กว่า	80	ชนดิในพืน้ที	่อดุมไปด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติ	มปีระวติัศาสตร์	วถิชีวีติ	วฒันธรรม	และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์	เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

ใกล้ชิดกับธรรมชาติและชุมชน	จนได้รับการยกย่องให้เป็น	

The	Best	Urban	Oasis	of	Asia	จากนิตยสาร	Time	เมื่อ

ปี	2549	และที่ส�าคัญยังถือเป็นปอดตามธรรมชาติให้แก่คน

กรุงเทพฯ	และปริมณฑลอีกด้วย	แต่จากการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดล้อมและการพฒันาเมอืงทีม่อีย่างต่อเนือ่ง	ส่ง

ผลกระทบต่อคุ้งบางกระเจ้า	ท�าให้พ้ืนที่สีเขียวที่มีอยู่ลดลง	

เกิดปัญหาดินและน�้าเค็มขึ้น	 ท�าให้ส่งผลต่อการประกอบ

อาชีพด้านการเกษตรและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น	จึงจัดท�า

โครงการก�าหนดเป้าหมายในการรักษา	และพัฒนาพ้ืนท่ีสี

เขียวในคุ้งบางกะเจ้าให้ได้	6,000	ไร่	ภายในระยะเวลา	5	ปี	

(ปี	2562	–	2566)	โดยปีแรกของการด�าเนินงานสามารถ

พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวได้แล้วจ�านวน	400	ไร่	โดยได้มีการปลูก

ไม้ป่า	 ไม้ผล	ไม้เศรษฐกิจระยะส้ันกว่า	13,000	ต้น	และ

ส�าหรับปี	 2563	มุ่งเพ่ิมพื้นที่สีเขียวอีก	600	 ไร่	 แบ่งเป็น

พ้ืนที่ส่วนรวมจ�านวน	300	ไร่	และพื้นที่เกษตรส่วนบุคคล	

300	ไร่	และพัฒนาต่อจนครบ	6,000	ไร่ภายในระยะเวลา	

5	ปี	นอกจากเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว	ยังส่ง

เสริมการกระจายรายได้ให้กับชุมชน	พัฒนาคุณภาพสินค้า

ท้องถิ่น	ภายใต้อัตลักษณ์ชาวคุ้งบางกะเจ้า	ทั้งนี้การจัดการ

ขยะและน�า้ก็ส�าคญัในการพฒันาคุง้บางกะเจ้า	โดยมกีารจดั

แผนอบรมความรู้การจัดการขยะครบวงจร	รวมถึงพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล	 เช่น	 การน�าขวดพลาสติกมา

แปรรูป	 เป็นต้น	 มีการพัฒนาพ้ืนที่สวนเกษตรผสมผสาน

แบบร่องสวน	และเกษตรอินทรีย์ของพ้ืนที่การเกษตรบาง

กะเจ้า	 (ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม,	2563)

แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวสเีขียว กรงุเทพมหานคร

	 จ า ก ส ถ า น ก า รณ ์ เ รื่ อ ง ม ลภ า ว ะ ใ น พ้ื น ท่ี

กรุงเทพมหานคร	 ก�าลังอยู ่ในภาวะวิกฤต	 จากที่ข้อมูล

พ้ืนที่สีเขียวขององค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 ระบุว ่า

ประชาชน	1	คน	ต้องการพื้นที่สีเขียว	9-15	ตารางเมตร	

แต่กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวเพียง	6.9	ตารางเมตร

ต่อคนเท่านั้น	ปัจจุบันมีพื้นท่ีสีเขียวรูปแบบสวนสาธารณะ	

และสวนหย่อมรวมประมาณ	8,081	แห่ง	อาทิ	สวนลุมพินี	

สวนหลวง	ร.9	และสวนสาธารณะอื่นๆ	อีกมากมาย	รวม

ถึงปริมาณพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีอยู่	มีผลต่อการบรรเทามลภาวะ

ทางอากาศด้วย	 และนั่นได้กลายเป็นแรงผลักดันส�าคัญ

ของกรุงเทพมหานคร	 กับแนวคิดเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเข้า

สู่มหานครสีเขียว	(Green	Bangkok	2030)	ด้วยการเพิ่ม

พื้นที่ร่มไม้ต่อพื้นที่เมืองให้มากขึ้น	 จากปัจจุบันร้อยละ	

14	 เป็นร้อยละ	 30	 และเพิ่มอัตราเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวต่อ

จ�านวนประชากร	 อีกทั้งยังมีโครงการเพาะกล้าไม้ยืนต้น

แจกให้ประชาชน	 น�าไปปลูกในโครงการ	 ปลูกไม้ยืนต้น

เฉลิมพระเกียรติฯ	 เนื่องในโอกาสมหามงคล	 พระราชพิธี

บรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	2562	พร้อมกับโครงการใหม่

ล่าสุด	Tree	You	Again	เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร์	และอนุรักษ์ธรรมชาติ	ด้วยการเชิญนัก

ท่องเท่ียวชาวต่างชาติมาปลูกต้นไม้	โดยโครงการนี้สามารถ

ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกได้ทาง	 แอป 

พลิเคชัน	We	 Grow	 ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีสวนสาธารณะ

ลอยฟ้า	ซึง่เป็นโครงการปรบัปรงุสะพานพระปกเกล้า	สกาย

ปาร์ก	ซ่ึงจะกลายเป็นแลนด์มาร์กสีเขียวแห่งใหม่	จากแผน

พัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2556-2575)	

ในช่วงนี้ถือเป็นแผนระยะท่ี	 2	 (พ.ศ.2561-2565)	 ในมิติ

ของมหานครสีเขียว	 เป้าหมายของกรุงเทพมหานคร	 คือ	

มหานครสีเขียว	ที่มีความสะดวกสบาย	ด้วยการจัดระเบียบ

เมือง	ปรับภูมิทัศน์สวยงาม	ไม่มีสายไฟ	สายโทรศัพท์พัน

กัน	และสร้างพื้นท่ีสวนสาธารณะ	พื้นท่ีสีเขียวท่ีกระจายทั่ว

ทุกพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร	และได้ท�าให้ปี	พ.ศ.	2563	

กรุงเทพมหานครขับเคลื่อนนโยบายด้านมหานครสีเขียว

อย่างเต็มก�าลังเข้มข้น	ในทุกนโยบายและทุกโครงการ	รวม

ท้ังต้ังเป้าในปี	พ.ศ.	2573	โดยการเป็นมหานครสีเขียวอย่าง

เต็มรูปแบบ	(อโนชา	ทองชัย,	2563)

	 จากกรณศีกึษาแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วสี

เขียวจากทัง้ต่างประเทศและแหล่งท่องเทีย่วในประเทศไทย

นั้นวิเคราะห์ได้ว่า	 (1)	 ด้านการจัดท�ายุทธศาสตร์การ

ท่องเท่ียวสีเขียวท่ีดี	 การพัฒนาการท่องเท่ียวสีเขียวของ

ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและประสบความส�าเร็จ

อย่างต่างประเทศ	 ต้องเริ่มจากการที่วางต�าแหน่งของ

ประเทศตนเองเป็นแหล่งท่องเท่ียวสีเขียวท่ีชัดเจน	 มีการ
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ก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่คุ้มครอง	อนุรักษ์	ฟื้นฟ	ู

และพัฒนา	 รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย	 กฎระเบียบข้อ

บังคับในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นธรรม	 มีการปรับโครงสร้างสถาบันของรัฐบาล

อย่างเข้มงวดและมีบทบาทการจัดการที่ชัดเจน	มีการแบ่ง

หน้าที่อย่างชัดเจนในการพัฒนาเมือง	โดยกรณีการบริหาร

จัดการด้านสิ่งแวดล้อม	และการจัดวางผังเมืองนั้น	แต่ละ

พื้นที่จะต้องมีกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการในพื้นท่ีของ

ตน	รวมทั้งมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านสิ่งแวดล้อม	เพื่อ

ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทางด้านพื้นที่สีเขียวของประเทศ

ตนเองด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน	และสุดท้ายมี

วิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจนที่ท�าให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เห็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวสีเขียวร่วมกัน	 (2)	 ด้าน

กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดปัญหาการสร้างความเสีย

หายแก่ส่ิงแวดล้อมจากการกระท�าของบุคคล	ต่างประเทศ

นั้นมีกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและพระราชบัญญัติสิ่ง

แวดล้อมหลายฉบบั	ทีม่คีวามเข้มงวดและมบีทลงโทษทีร้่าย

แรงหากฝ่าฝืนกฎในการท�าลายหรือกระท�าการที่ส่งผลต่อ

ส่ิงแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว	ยกตัวอย่างเช่น	กฎหมาย

ของประเทศออสเตรเลีย	ซึ่งมีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	เช่น	ออสเตรเลีย	มีกฎหมายคุ้มครอง

ส่ิงแวดล้อมและการอนรุกัษ์	ซึง่การทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎหมาย

จะต้องได้รับโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง	 รวมทั้งการ

เยียวยาแก้ไขความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม	และความหลาก

หลายทางชีวภาพตามค�าสั่งของศาล	เห็นได้ว่าต่างประเทศ

ให้ความสนใจด้านกฎหมายส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมากต่อ

การเป็นเมืองสีเขียว	 ถึงแม้ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยว

กับสิ่งแวดล้อมหลายฉบับ	 ยกตัวอย่างเช่น	 กฎหมายสิ่ง

แวดล้อม	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	

มาตรา	57(2)	บญัญตัว่ิา	รฐัต้องอนรุกัษ์คุ้มครอง	บ�ารงุรักษา

ฟื้นฟูบริหารจัดการ	และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	และความหลากหลายทาง

ชีวภาพให้เกิดประโยชน์	 อย่างสมดุลและยั่งยืน	 โดยต้อง

ให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ด�าเนินการ	และได้รับประโยชน์จากการด�าเนินการดังกล่าว

ด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ	(กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย,	

2564)	แต่ถ้ายังขาดการก�ากับดูแล	ติดตาม	ขาดการปรับ

สภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อการขับเคลื่อน

การพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวโดยเฉพาะในด้านกฎหมาย	

กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง	 ผลที่

ตามมา	เช่น	ประชาชนไม่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเพราะมี

บทลงโทษท่ีไม่มีประสิทธิภาพ	ในด้านการท่องเท่ียวสีเขียว

ด้อยกว่าประเทศอ่ืน	ทรัพยากรธรรมชาตเิสือ่มโทรมหากไม่มี

การจัดการท่ีดี	เป็นต้น	(3)	กลยุทธ์ด้านการตลาดสีเขียว	มี

การส่งเสริมการตลาดในการประชาสัมพันธ์	การโฆษณา	ใน

การจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อขับเคลื่อนและส่ง

เสริมการตลาดการท่องเที่ยวสีเขียว	เพิ่มการลงทุนด้านการ

ท�าการตลาดในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว	และสร้าง

ความตระหนักต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับภาคส่วน

ต่างๆ	ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	นอกจากนี้ยังส่งเสริม

การตลาดเพื่อกระตุ้น	ให้เกิดการจับจ่ายบริโภคผลิตภัณฑ์

การท่องเท่ียว	 เช่น	 การจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการ	 การ

เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวสีเขียว	 เพื่อให้การท่องเที่ยว

เตบิโตอย่างต่อเนือ่งถือเป็นกลยทุธ์ทีภ่าคอตุสาหกรรมต่างๆ	

ให้ความสนใจ	(4)	การสร้างจิตส�านึกให้คนในประเทศและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	คือมีการจัดท�าโครงการเพื่อให้ประชุม

ชน	และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีความเข้าใจ	เเละเรียน

รู้เก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	รูปแบบการท่องเที่ยวสี

เขยีว	ให้มจีติส�านกึทีด่แีละต้องการอนรุกัษ์ตัง้แต่ระดบัชุมชน

ไปจนถึงระดับประเทศ	 มีการเรียนรู้ถึงผลประโยชน์จาก

การเป็นการท่องเท่ียวสีเขียว	จัดท�าข้อบังคับท่ีต้องปฏิบัติ

ดังนี้	 ควรท้ิงขยะให้ลงถังขยะ	 มีการคัดแยกขยะ	 ลดการ

ปล่อยคาร์บอน	 ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก	 ช่วยกัน

ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้มากข้ึน	ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า

และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกของประเทศ	ไม่เปิดน�้าไฟ

ท้ิงไว้	เป็นต้น	ท้ังหมดนี้จึงมีความส�าคัญต่อประเทศในการ

ก้าวไปสู่การท่องเท่ียวสีเขียว	 ดังพื้นท่ีท่ียกตัวอย่างไว้ข้าง

ต้น	 ซึ่งจากการศึกษาจึงมีจัดท�าเครื่องมือทางกลยุทธ์ท่ีใช้

ส�าหรับสร้างกลยุทธ์ใหม่ข้ึนมาตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ขององค์กร	โดยการวิเคราะห์	TOWS	Matrix	จะเป็นการ

จับคู่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์กรที่มาจาก

การวิเคราะห์	 SWOT	 Analysis	 แล้ววิเคราะห์เพื่อสร้าง

กลยุทธ์ใหม่ข้ึนมา

บทสรุป
	 จากการศกึษาการท่องเทีย่วสีเขยีวในประเทศไทย

นั้นต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
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แวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	

การท่องเที่ยวสีเขียวนั้นเกิดขึ้นมาเนื่องจากปัจจัยหลาย

ด้าน	อาทิ	การเติบโตอย่างรวดเร็วของนักท่องเท่ียวชาวต่าง

ชาติ	การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติจากสภาวะโลกร้อนที่

รุนแรงและสภาพอากาศผันผวน	จากปัจจัยข้างต้น	ส่งผลให้

ประเทศไทยมีความจ�าเป็นในการยกระดับความใส่ใจและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาคการท่องเที่ยวมากข้ึน	ดังนั้น	

รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวของต่างประเทศท่ี

เหมาะกับประเทศไทย	 จากการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงได้มี

การสรุปรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวที่เหมาะ

สมกับประเทศไทยไว้ดังนี้

	 1.	 ด้านการใช้ยุทธศาสตร์การก�าหนดนโยบาย	

เน่ืองจากประเทศไทยน้ันได้จัดท�ายุทธศาสตร์การท่อง

เที่ยวสีเขียวอยู่เพื่อส่งเสริมให้ภาคการท่องเที่ยวมีการขับ

เคลื่อนไปสู่การท่องเที่ยวสีเขียวอย่างยั่งยืน	 การท่ีจะเป็น

ผู้น�าการท่องเที่ยวสีเขียวนั้น	จ�าเป็นต้องมียุทธศาสตร์	การ

ก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่คุ้มครอง	อนุรักษ์	ฟื้นฟ	ู

และพัฒนาส่ิงแวดล้อมรวมท้ังการปรับปรุงกฎหมาย	และ

ระเบียบข้อบังคับในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นธรรม	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยส่งเสริมความร่วม

มอืจากทกุภาคส่วนและเพือ่ก้าวไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายของ

การเป็นสีเขียว	โดยยุทธศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้จะน�าไป

สู่ความส�าเร็จและสอดคล้องกับสถานการณ์	แนวโน้มของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

	 2.	กลยุทธ์ด้านการตลาดสีเขียว	มีการส่งเสริมการ

ตลาดในการประชาสัมพันธ์	การโฆษณา	ในการจัดกิจกรรม

ด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ	 เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการ

ตลาดการท่องเที่ยวสีเขียว	 เพิ่มการลงทุนด้านการท�าการ

ตลาดในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	และสร้างความ

ตระหนักต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับภาคส่วนต่างๆ	

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 นอกจากนี้ยังส่งเสริมการ

ตลาดเพื่อกระตุ้น	ให้เกิดการจับจ่ายบริโภคผลิตภัณฑ์การ

ท่องเท่ียว	เช่น	การจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการ	การเช่ือม

โยงเส้นทางท่องเที่ยวสีเขียว	 เพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโต

อย่างต่อเน่ือง

	 3.	 ด้านการสร้างจิตส�านึกให้คนในประเทศและ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการรักษาสิ่ง

แวดล้อม	และการเป็นท่องเที่ยวสีเขียวได้ประโยชน์อย่างไร

ต่อชุมชน	และแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ	มีการอบรมเพื่อสร้าง

ความรู้	 ความเข้าใจในการปลูกจิตส�านึกที่ดีให้กับคนใน

ประเทศและต่างประเทศให้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ

ควรค่าแก่การอนุรักษ์	 มีการน�าแนวคิดข้อบังคับต่างๆมา

ปรับใช้	ในด้านการสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

ส่งเสริมให้ประชาชน	 นักท่องเท่ียวได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 เช่น	 ควรท้ิงขยะให้ลงถังขยะ	 ใช้

ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก	 ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพ่ิม

พื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น	 ไม่ทิ้งน�้าเสียลงแม่น�้า	 ไม่ควรเผา

ขยะหรือเศษไม้	เศษหญ้าซ่ึงอาจก่อให้เกิดควันพิษท�าลาย

บรรยากาศ	 เป็นต้น	และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์เพื่อให้

เกิดการท่องเท่ียวสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาของต่าง

ประเทศพบว่า	หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในประเทศไทยและประชาชน

ควรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในเรื่องของนโยบายหรือ

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดเป็นการท่องเที่ยว

สีเขียว

	 2.	 แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนและในภูมิภาคใน

ประเทศไทย	ควรจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมที่สร้างจิตส�านึก

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีการให้ความรู้ในเรื่อง

ของผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อสิ่งแวดล้อม	 และเพื่อ

ให้ทราบถึงประโยชน์จากการที่เป็นส่วนหนึ่งของการท่อง

เท่ียวสีเขียว

	 3.	 ควรมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเร่ือง

การท่องเท่ียวสีเขียวอย่างจริงจัง	 เพื่อให้นักท่องเท่ียวรับ

รู้และเกิดความสนใจในการมีส่วนร่วมกิจกรรมท่องเท่ียว

ท่ีเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้การท่องเท่ียวสี

เขียวในประเทศไทยเป็นท่ีรู้จักท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ

	 4.	 ประเทศไทยควรมีการก�ากับดูแล	 ติดตาม

ประเมินผลในเรื่องของผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่อสิ่ง

แวดล้อม	โดยเฉพาะในด้านของกฎหมาย	กฎระเบียบ	และ

การบังคับใช้กฎหมาย	กฎระเบียบควรเด็ดขาด	เพื่อให้ผู้คน

ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน
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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานการส�ารวจและตีความศิลปกรรมดวงดาวของรัชกาลที่	 4	 ในวัดคู ่	 

บรมนิวาส-ราชนัดดาราม	เมื่อสังเคราะห์ข้อมูลจากการส�ารวจพบว่าจิตรกรรมในวัดราชนัดดายึดรูปแบบเดิมคือแบบไทย

ประเพณี	ทรงก�าหนดให้วัดนี้เป็นแหล่งแสดงความรู้ศาสตร์แห่งดวงดาวในแง่โหราศาสตร์ท้ังภาคค�านวณและภาคพยากรณ์	

ภาคค�านวณเกี่ยวข้องกับการนับวันเดือนปีตามปฏิทินโหร	 ซ่ึงต้องใช้ท้ังค�านวณและสังเกตการโคจรของพระจันทร์และ

พระอาทิตย์เทียบกับดาวฤกษ์ประจ�าจักรราศีต่างๆ	 ซ่ึงแสดงโดยภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ	 ส่วนโหราศาสตร์

ภาคพยากรณ์นั้นทรงแสดงจิตรกรรมเทวดาพระเคราะห์คู่มิตรท่ีบานหน้าต่าง	และเทวดาพระเคราะห์คู่สมพลบนใบเสมา	

นอกจากน้ีจิตรกรรมในพระอุโบสถยังแสดงการปฏิบัติพุทธกิจของพระพุทธเจ้าในช่วงเข้า-ออกพรรษาตามกาลปฏิทิน	

ในขณะที่จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดบรมนิวาสเป็นแบบเสมือนจริงอย่างศิลปะตะวันตก	 ทรงก�าหนดให้วัดนี้เป็นแหล่ง

แสดงความรู้ทางดาราศาสตร์สากลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ	ภาพจันทร์เพ็ญและจันทร์ดับบนผนังสื่อถึงการนับ 

ปักขคณนาตามปฏิทินพระฝ่ายธรรมยุติที่ต้องปฏิบัติสมณกิจให้ตรงกับกาลปฏิทินตามพุทธบัญญัติ	ความรู้จากศิลปกรรม

วัดคู่ทั้งสองนี้ท�าให้สรุปได้ว่า	 รัชกาลท่ี	 4	 ทรงทราบถึงความแตกต่างระหว่างศาสตร์แห่งดวงดาวยุคดั้งเดิมในโลกตะวัน

ออกว่าแตกต่างจากศาสตร์ยุคใหม่ของโลกตะวันตก	 แต่หากท�าความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว	 สามารถน�าความรู้มาปรับ

ใช้กับจารีตไทยได้	เช่น	การท�าปฏิทินปักขคณนาหรือการแก้ไขปฏิทินโหรเป็นต้น

ค�าส�าคัญ: การตีความศิลปกรรม,	วัดบรมนิวาส,	วัดราชนัดดาราม,	ดาราศาสตร์,	โหราศาสตร์

Abstract

 The purpose of this study was to explore and interpret the stellar arts of King Rama IV in 

the couple temples: Boromniwas-Ratchanaddaram. when synthesizing the survey data, it was found 

that the paintings in Wat Ratchanaddaram were the Thai traditional style. This temple has been iden 

tified	as	a	learning	resource	for	astrology,	both	computational	and	prophetic.	The	computational	part	

consists in counting the astrological calendar that requires both the calculation and observation of 

the	orbit	of	the	moon	and	the	sun	in	relation	to	the	fixed	stars	of	the	zodiac,	this	part	is	represented	

by the murals in the Phra Ubosot. regarding prophetic astrological, the paintings of the auspicious 

การตีความศิลปกรรมดวงดาวของรัชกาลที่ 4 ในวัดคู่ บรมนิวาส-ราชนัดดาราม

Interpretation of the Stellar Arts of King Rama IV in the Couple Temples: 
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deity are displayed in the window and the couple power divinity is displayed on the boundary marker 

stone. Furthermore, the murals of the Phra Ubosot also show the practice of the Buddha during  

Buddhist Lent according to the calendar. While the realistic western style paintings in the Phra Ubosot 

of Wat Boromniwas demonstrate the universal astronomical knowledge about the planets in the solar  

system. Regarding the Full Moon and New Moon murals in the Phra Ubosot refers to the Pakakanana 

count	or	the	Dhammyuttika	calendar,	this	specifies	the	date	that	the	Buddha	required	the	monks	to	

perform their duties as prescribed. The knowledge of the arts from these couple temples led to the 

conclusion that King Rama IV knew the difference between the ancient knowledge of stars in the 

Eastern world and the modern knowledge of the Western world, and able to apply knowledge to 

Thai customs such as making a Pakakanana calendar or editing an astrologer calendar, etc.

Keywords: Artistic interpretation, Wat Boromniwas, Wat Ratchanaddaram, Astronomy, Astrology

บทน�า
	 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที	่4	ทรงโปรดให้ขดุคลองใหม่ชือ่คลองผดุงกรงุเกษม	

ครั้งนั้นทรงสถาปนาวัดคู่	คือวัดที่สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระองค์และพระอัครมเหสีพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี	

ได้แก่วัดมกุฏกษัตริยารามกับวัดโสมนัสวิหารคู่เคียงกันริม

คลอง	 เฉกเช่นเมื่อคร้ังแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรง

สร้างวัดกุฎีดาวเป็นวัดหลวงกับสมณโกฏิเป็นวัดมเหสีอยู่

ตรงข้ามฝั่งคลองกัน	(Wat	Boromniwas,	2014)	นอกจาก

วดัมกฏุกษตัรยิารามกบัวดัโสมนสัวหิารท่ีเป็นวัดคูอ่ย่างเป็น

ทางการแล้ว	 จากการประวัติศาสตร์ศิลปะพบว่าวัดบรม

นิวาสและวัดราชนัดดารามสามารถมีสถานะเรียกว่าเป็น

วัดคู่ของทั้งสองพระองค์ได้อีกคู ่หนึ่ง	 วัดบรมนิวาสหรือ

วัด	“บรมสุข”	 น้ันตั้งอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษมถัดจากวัด

โสมนัสมาแต่อยู่คนละฟากคลอง	 วัดนี้เมื่อครั้งพระภิกษุ

เจ้าฟ้ามงกุฎ	 (รัชกาลที่	 4)	 ทรงปฏิสังขรณ์ไว้เป็นวัดส่วน

พระองค์	ต่อเมื่อทรงครองราชย์แล้วก็ยังรังสรรค์งานศิลป์

อย่างต่อเน่ืองจนเหมือนเป็นวัดประจ�ารัชกาล	ส่วนวัดราช

นัดดารามนั้นอยู่ทางทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง	

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	3	ทรงสร้าง

ขึ้นใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระนัดดาพระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าโสมนัสวฒันาวด	ีซึง่ต่อมาคอืพระมเหสพีระองค์

แรกในรัชกาลที่	 4	 (สถาปนาเป็นพระมเหสีเมื่อ	 2	 มกรา

คมพ.ศ.	2395)	แต่การยังไม่แล้วเสร็จก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน	

ต่อมาเมื่อพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีพระมเหสีในรัชกาล

ท่ี	4	ทรงรับสร้างต่อ	แต่ท�าได้เพียง	3	เดือนก็สิ้นพระชนม	์ 

(10	ตุลาคม	พ.ศ.	2395)	ดังนั้นรัชกาลท่ี	4	จึงทรงรับช่วง

งานท่ีค้างไว้คือ	“การไม้การปั้นการเขียนในพระอุโบสถแล

พระวิหาร”	ซึ่งเริ่มท�าหลังเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติมา	13	

ปี	(พ.ศ.	2406)	(Vajirayan	Library,	1926)	จนส�าเร็จ	วัด

ราชนัดดาจึงนับเป็นวัดมเหสีในรัชกาลที่	4	ด้วยวัดหนึ่ง	ดัง

นั้นโดยพฤตินัยจึงนับว่าวัดบรมนิวาสและวัดราชนัดดาราม

มีสถานะเป็นวัดคู่พระมหากษัตริย์-มเหสีในรัชกาลที่	4	อีกคู่

หนึง่เช่นกนั	นอกจากนาม	“บรมสุข-โสมนสั”	ท่ีคล้องต้องกนั

แล้ว	ประติมากรรมบานประตูประดับมุกหน้าโถงพระสถูป

วัดบรมนิวาสยังเป็นหลักฐานอีกช้ินหนึ่งท่ีบ่งบอกถึงความ

เป็นวัดคู่คือปรากฎลายประดิษฐ์สัญลักษณ์ของท้ังสองพระ

องค์เคียงกัน	(ภาพ	1)	เนื่องจากศิลปกรรมในวัดคู่ท้ังสองนี้

ล้วนรังสรรค์ข้ึนโดยรัชกาลท่ี	4	โดยใช้แนวคิดเดียวกันคือ

เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง	“ดวงดาว”	ทั้งทางดาราศาสตร์และทาง

โหราศาสตร์	โดยมีความต่างกันอย่างเห็นได้ชัดสิ่งหนึ่งคือ

จิตรกรรมในวัดบรมนิวาสเน้นรูปแบบการวาดเชิงเสมือน

จริง	(Realistic	Art)	อย่างตะวันตก	เช่นภาพระบบสุริยะ

จักรวาล	ภาพพุทธกิจต่างๆ	ซ่ึงศิลปะเชิงเสมือนจริงนี้เป็น

ท่ีนิยมในยุครัชกาลท่ี	4	ในขณะท่ีจิตรกรรมในวัดราชนัดดา

รามกลับวาดแบบไทยประเพณี	เนื่องจากยังไม่มีการศึกษา

ตีความศิลปกรรมร่วมของวัดทั้งสองแห่งนี้ในเชิงบูรณาการ
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ทางความคดิมาก่อน	ดงันัน้เพือ่ท�าความเข้าใจเจตน์จ�านงใน

การรงัสรรค์ศลิปกรรมในวดัคูท่ัง้สองนีผู้เ้ขยีนจงึเลอืกวดัคูน่ี้

เป็นพ้ืนทีศ่กึษา	โดยบทความนีจึ้งมวัีตถปุระสงค์เพือ่รายงาน

การส�ารวจและตีความศิลปกรรมดวงดาวของรัชกาลที่	 4	

ในวัดคู่	บรมนิวาส-ราชนัดดารามในแง่มุมต่างๆ	ท่ีค้นพบ

ภาพ 1 ภาพถ่ายบานประตูประดับมุกหน้าโถงพระสถูปวัดบรมนิวาส รูปขยายด้านข้างแสดงตราสัญลักษณ์คู่

ที่มา: Wachirawit Tungtananuwat บันทึกภาพเมื่อ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ภาพ 2 จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดราชนัดดาราม, 1-2 ทิศตะวันออก, 3 ทิศใต้, 4-5 ทิศตะวันตก, 6 ทิศเหนือ

ที่มา: Wachirawit Tungtananuwat บันทึกภาพเมื่อ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
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1.	 ศิลปกรรมในวัดราชนัดดาราม	 หมายถึงเฉพาะส่วน

จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ-จิตรกรรมเทวดาพระ

เคราะห์หลังบานหน้าต่าง	 และประติมากรรมเทวดาพระ

เคราะห์ที่แกะสลักบนใบเสมาทั้ง	8	เท่านั้น

	 1.1	จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดราชนัดดาราม

	 พระอุโบสถวัดราชนัดดารามมีขนาด	7	ห้อง	หัน

ไปทางทิศเหนือ	 ภายในประกอบด้วยจิตรกรรมฝาผนัง	 4	

ด้านเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่	 4	 ผนังสกัดด้านหลังพระ

ประธานเขียนภาพสวรรค์ดาวดึงส์บนเขาพระสุเมรุแสดง

ตอนเทศนาดาวดึงส์	 ผนังสกัดหน้าเขียนบันไดทิพย์ทอด

จากดาวดึงส์สู่พื้นโลกแสดงตอนเสด็จลงดาวดึงส์-เปิดโลก	

ผนังด้านทิศตะวันออกเขียนพระอาทิตย์	 มีเทวดาทรงรถ	

แวดล้อมด้วยหมู่เทวดาดาวฤกษ์	 กลุ่มที่	 1-13	 ส่วนผนัง

ด้านทิศตะวันตกมีหมู่เทวดาดาวฤกษ์	กลุ่มท่ี	14-27	สิ้นสุด

ท่ีพระจันทร์ทรงรถ	โดยหมู่เทวดาดาวฤกษ์ทั้ง	27	กลุ่มนี้มี

อักษรระบุชื่อนักษัตรฤกษ์และจักรราศีก�ากับไว้	(ภาพ	2)

	 ผู้เขียนศึกษาเนื้อหาของจิตรกรรมฝาผนังแล้วมี

ความคล้ายคลงึเป็นพเิศษกับจติรกรรมไตรภมูสิมยัอยธุยาที่

เขียนบนผนังสกัดหน้าในพระอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม	

จังหวัดเพชรบุรี	3	ประการคือ	1.	แสดงช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง

เทศกาลเข้าและออกพรรษาชัดเจน	โดยจิตรกรรมวัดเกาะฯ	

ปรากฏภาพตอนเทศนาดาวดึงส์สื่อถึงช่วงเวลาเข้าพรรษา	

และภาพบันไดทิพย์ทอดจากสวรรค์ลงมาสู่พ้ืนโลกสื่อถึง

ช่วงออกพรรษา	 2.	 แสดงกลุ่มดาวฤกษ์ครบทั้ง	 27	 กลุ่ม	

โดยจิตรกรรมวัดเกาะฯ	 วาดกลุ่มดาวฤกษ์ด้วยสัญลักษณ์

วงกลมขนาดเลก็	ตามลกัษณะและจ�านวนสมาชกิของแต่ละ

กลุ่มดาวฤกษ์	 เขียนเรียงกันเป็นแนววงกลมรอบเขาสัต

บริภัณฑ์และเขาพระสุเมรุ	ส่วนจิตรกรรมวัดราชนัดดาราม

เขียนเป็นรูปเทวดาดาวฤกษ์แทน	3.	แสดงรูปพระอาทิตย์

และพระจันทร์	โดยจิตรกรรมวัดเกาะฯ	ยึดตามเน้ือหาใน

ไตรภูมิอย่างเคร่งครัดคือ	พระอาทิตย์และพระจันทร์โคจร

ในระดับยอดเขายุคนธร	 โดยพระจันทร์โคจรในระดับต�่า

กว่าพระอาทิตย์เล็กน้อย	ในขณะที่จิตรกรรมวัดราชนัดดา

รามกลับเขียนพระอาทิตย์และพระจันทร์โคจรในระดับ

เดียวกันและสูงกว่าระดับเขาพระสุเมรุ	 บ่งบอกโดยนัยว่า

แม้จิตรกรรมทั้งสองนี้แม้ดูละม้ายคล้ายกัน	 แต่ต่างกันใน

จุดประสงค์เนื้อหากล่าวคือ	จิตรกรรมในวัดราชนัดดาราม

มิได้เน้นเรื่องไตรภูมิอย่างจิตรกรรมวัดเกาะฯ	 หากแต่ให้

ความส�าคัญกับภาพหมู่ดาวฤกษ์	 พระอาทิตย์	 พระจันทร์

และ	“กิจของพระพทุธเจ้า”	ในช่วงเวลาเข้าและออกพรรษา

เป็นอย่างมาก	ซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นหมู่ดาวฤกษ์ท่ีถูกแบ่ง

เป็นจักรราศีมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการใช้เทียบบอกเวลา

ตามปฏิทินโบราณ	ตามความเช่ือว่าโลกเป็นศูนย์กลางของ

จักรวาล	(Geocentric	model)	ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์

โคจรรอบโลก	เมือ่พราหมณ์หรอืโหราจารย์สงัเกตการเคลือ่น

ของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์โดยเทียบกับหมู่ดาวฤกษ์ก็

จะสามารถสร้างปฏิทินสุริยคติหรือจันทรคติเพื่อบอกวัน

เดือนปีได้

ภาพ 3 ด้านบน: แสดงต�าแหน่งบานหน้าต่างพระเคราะห์คู่มิตร ด้านล่าง: แสดงต�าแหน่งใบเสมาพระเคราะห์คู่สมพล

ที่มา: ภาพถ่ายและแผนผังจากการส�ารวจโดย Wachirawit Tungtananuwat บันทึกภาพเมื่อ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
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	 1.2	 จิตรกรรมและประติมากรรมเทวดาพระ

เคราะห์บนบานหน้าต่างและใบเสมา

	 เทวดาพระเคราะห์ในต�าราโหรไทยนั้นได้แก่	

พระอาทิตย์แทนด้วยเลข	1	มีก�าลัง	6,	พระจันทร์แทนด้วย

เลข	2	มีก�าลัง	15,	พระอังคารแทนด้วยเลข	3	มีก�าลัง	8,	

พระพุธแทนด้วยเลข	4	มีก�าลัง	17,	พระพฤหัสบดีแทนด้วย

เลข	5	มีก�าลัง	19,	พระศุกร์แทนด้วยเลข	6	มีก�าลัง	21,	

พระเสาร์แทนด้วยเลข	7	มีก�าลัง	10,	พระราหูแทนด้วยเลข	

8	มีก�าลัง	12,	พระเกตุแทนด้วยเลข	9	และพระมฤตยูซ่ึงมี

เพ่ิมขึ้นภายหลังการค้นพบดาวยูเรนัส	แทนด้วยเลข	0	หรือ	

10		รัชกาลที่	4	นั้นทรงปราดเปรื่องในการโหราศาสตร์มา

ตั้งแต่ยังครองสมณเพศ	ในพระราชหัตถเลขาก็ยังทรงรับว่า	

“ตัวฉันก็เป็นตัวโหร	(Astrologer)”	(Lertrattanarungsi,	

2019)	 ทรงราชาธิบายเกี่ยวกับเทวดาพระเคราะห์ท่ีเป็น	

“คู่มิตร”	และ”	คู่สมพล”	(Plu-Luang,	2019)	ว่า

	 “อน่ึง	 ท่านทั้งปวงนับถือตามโฉลกคู ่นิมิตว ่า	

อาทิตย์เป็นมิตรกับครู	 จันทร์โฉมตรูพุธนงเยาวศุกร์ปาก

หวานอังคารรับเอา	ราหูกับเสาร์เป็นมิตรแก่กัน	จึงจัดเป็น

คู่มิตร	4	คู่	1-5,	2-4,	3-6,	7-8”

	 “ท่านท้ังปวงทราบหรอืไม่	การท่ีจะจดัพระเคราะห์

เป็น	4	คู่อีกอย่างหนึ่ง	เรียกว่า	คู่สมพล	คือ	1-6,	2-8,	3-5,	

4-7	 พระเคราะห์เหล่านี้	 แต่ละคู่มีก�าลังรวมกันเป็น	 27	

เท่ากับนักษัตรฤกษ์	27”

	 จากการส�ารวจจิตรกรรมบานหน้าต่างทั้ง	14	ช่อง	

28	บานในพระอุโบสถล้วนเขียนภาพเทวดาท้ังสิ้น	แต่มี	4	

ช่องทีเ่ขยีนภาพเทวดาพระเคราะห์ทีเ่ป็นคูม่ติรกนั	ดงัแผนผงั

ในภาพ	3	ยกตัวอย่างเช่น	ช่องท่ี	4	 ทิศตะวันออก	 เขียน

ภาพพระอาทิตย์	(1)	คู่มิตรกับพระพฤหัสบดี	(5)	ส่วนช่อง

ที่	4	ทิศตะวันตกเขียนภาพพระจันทร์	(2)	คู่มิตรกับพระพุธ

(4)	 ซึ่งผนังเหนือบานหน้าต่างก็วาดภาพพระอาทิตย์และ

พระจันทร์ไว้ในแนวเดียวกัน	ส่วนใบเสมาคู่รอบพระอุโบสถ

นั้นเฉพาะใบเสมาด้านในท้ัง	8	เท่านั้นท่ีจ�าหลักลายเทวดา

พระเคราะห์	โดยจดัต�าแหน่งให้เป็นลกัษณะ	“คูส่มพล”	กนั	

เช่น	ใบเสมารูปพระอาทิตย์	(เลข	1	ก�าลัง	6)	เรียงต่อกับ

ใบเสมารูปพระศุกร์	(เลข	6	ก�าลัง	21)	เมื่อน�าก�าลังของทั้ง

สองมารวมกันจะได้ก�าลังรวมเท่ากับ	27	ซ่ึงเท่ากับจ�านวน

หมู่ดาวฤกษ์ท้ัง	27	พอดี	ซ่ึงศิลปกรรมท้ังพระเคราะห์คู่มิตร

และคู่สมพลนี้เป็นความรู้พื้นฐานทางโหราศาสตร์ท่ี	รัชกาล

ท่ี	4	ทรงออกแบบและแสดงไว้ในวัดราชนัดดาราม

ภาพ 4 แผนผังแสดงต�าแหน่งภาพวาดดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ และภาพผนังสกัดหน้าและหลัง

ที่มา: แผนผังจากการส�ารวจโดย Wachirawit Tungtananuwat, ภาพผนังสกัดหน้าและหลังจาก Youngrod &  

        Ongwathiwet (2016: 109, 181)
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2.	ศิลปกรรมในวัดบรมนิวาส	หมายถึงเฉพาะจิตรกรรมฝา

ผนังในพระอุโบสถและประติมากรรมกรอบกระจังและลาย

ทองรดน�้าหน้าประตูพระอุโบสถเท่านั้น

	 2.1	จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดบรมนิวาส

	 พระอุโบสถวัดบรมนิวาสเป็นอาคารขนาด	 5	

ห้อง	 ภายในพระอุโบสถเขียนจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัว

อินโข่งคนเดียวกับท่ีเขียนจิตรกรรมวัดบวรนิเวศ	จิตรกรรม

แบ่งออกเป็น	2	ส่วนคือ	1.	จิตรกรรมระหว่างบานประตู

และหน้าต่างเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีการท�าบุญ

ในพระพุทธศาสนาตามเทศกาลต่างๆ	2.	จิตรกรรมเหนือ

บานประตูหน้าต่างเขียนเป็นภาพปริศนาธรรม	 นอกจาก

นี้ด้านบนสุดยังเขียนเป็นภาพจักรวาลวิทยา	 มีดวงดาว	 8	

ดวง	 ครบตามดาราศาสตร์ตะวันตกในสมัยนั้น	 ได้แก่ดวง

อาทิตย์	ดวงจันทร์	ดาวอังคาร	ดาวพุธ	ดาวพฤหัสบดี	ดาว

ศุกร์	ดาวเสาร์และดาวยูเรนัส	(Wat	Boromniwas,	2014)		

ในขณะท่ี	Youngrod	and	Ongwathiwet	(2016)	อธิบาย

ดาวในพระอุโบสถตามหลักโหราศาสตร์ว่ามีท้ังหมด	9	ดวง	

ประกอบด้วยพระอาทิตย์	พระพฤหัส	พระจันทร์	พระเสาร์	

ราหู	พระเกตุ	ส่วนอีก	3	ดวงยังระบุไม่ได้	ส่วนการศึกษา

ของ	Pongsathorn	(2021)	นักดาราศาสตร์	ตั้งสมมติฐาน

ว่า	รัชกาลที่	4	ทรงให้จิตรกรเขียนภาพดาวในพระอุโบสถ

วัดบรมนิวาสให้ตรงกับต�าแหน่งดาวเคราะห์ต่างๆ	ในระบบ

สรุยิะทีโ่คจรอยูใ่นวนัและเวลาทีเ่กดิสรุยิปุราคาเมือ่วนัที	่18	

กันยายน	พ.ศ.	2400	โดยพิสูจน์เอกลักษณ์ดาวแต่ละภาพ

และจ�าลองต�าแหน่งของดาวเคราะห์แต่ละดวงที่โคจรอยู่

ในวันเวลานั้นด้วยโปรแกรมแบบจ�าลองทางดาราศาสตร์	

สรุปว่าพบ	ดวงอาทิตย์	ดวงจันทร์(ของโลก)	ดาวพุธ	ดาว

พฤหัสบดี	ดาวเสาร์	ดาวยูเรนัส	ดาวเนปจูน	และพบกลุ่ม

ดาวลูกไก่ซึ่งเป็นดาวฤกษ์	แต่ไม่พบดาวศุกร์	ส่วนดาวด�ามืด

เหนือดวงอาทิตย์นั้นสันนิษฐานว่าเหมือนดวงอาทิตย์ขณะ

เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงหรืออาจเป็นสุริยุปราคาวงแหวน

	 ส�าหรับบทความนี้ 	 ผู ้ เขียนวาดแผนผังแสดง

ต�าแหน่งดาวในพระอุโบสถตามสัดส่วนจริง	(ภาพ	4)	โดย

ตั้งสมมติฐานว่าจิตรกรวาดขึ้นอิงตามต�าราและความรู ้

ทางวิทยาศาสตร์-ดาราศาสตร์สากลในช่วงเวลาน้ันโดย

เทียบกับต�าราดาราศาสตร์ที่รัชกาลที่	4	ทรงศึกษา	2	เล่ม	

คือ	Outlines	of	Astronomy	(Herschel,	1861)	และ	

Popular Astronomy, A Description of the Principal 

Phenomena	of	Astronomy	(Reynolds,	1859)	เมื่อ

วิเคราะห์ภาพและต�าแหน่งดาวบนผนัง	 ประกอบกับผล

การศึกษาที่ผ่านมาข้างต้น	สรุปได้ว่าจิตรกรเขียนต�าแหน่ง

ภาพวงโคจรดาวเคราะห์ในแบบสากลคือมีดวงอาทิตย์เป็น

ศูนย์กลาง	(Heliocentric	model)	หรือระบบสุริยะ	จุดตัด

ของเส้นประในแผนผังคือต�าแหน่งของโลก	หรืออีกนัยหนึ่ง

คือมุมมองท่ีนักดูดาวบนโลก	(Earth)	ท�าการสังเกตการณ์

ท้องฟ้า	ผนงัสกดัหลงัพระประธานประดบักระจกเงาวงกลม

บานหนึ่ง	รอบกระจกระบายสีส้มแดงเป็นสัญลักษณ์สื่อถึง

ดวงอาทิตย์	 (Sun)	และแสงสว่าง	ดาวเคราะห์ท่ีอยู่ตั้งแต่

แนวเส้นประถึงดวงอาทิตย์	 เรียกว่าดาวเคราะห์วงใน

ประกอบด้วยดาวพุธ	 (Mercury)	 และดาวศุกร์	 (Venus)	

ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กและโคจรใกล้ดวงอาทิตย์

ท่ีสุด	ด้านท่ีหันเข้าหาดวงอาทิตย์จะสว่างจ้าในขณะท่ีด้าน

หลังที่ไม่ได้รับแสงจะเป็นเงามืดชัดเจน	(Herschel,	1861)	

จิตรกรจึงวาดดาวพุธเป็นดาว	 2	 สี	 ครึ่งขาวคร่ึงด�า	 ตาม

แผนผังอยู่ในต�าแหน่งใกล้ดวงอาทิตย์ท่ีสุด	เก่ียวกับดาวพุธ

นี้	รัชกาลที่	4	ทรงเคยส่องกล้องทอดพระเนตรและมีความ

รู้เป็นอย่างดี	หลักฐานคือประกาศเรื่อง	“ดาวพระเคราะห์

พุธเข้าในดวงพระอาทิตย์”	 ซ่ึงทรงประกาศล่วงหน้าให้

ประชาชนทราบว่าในวันอังคาร	เดือน12	ข้ึน	10	ค�่า	ปีระกา	 

(10	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2404)	 จะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้น	

ทรงแนะน�าให้ประชาชนดูด้วย	“กล้องส่องท่ีมีแว่นสีเขียว	

หรือน�้าเงินหรือสีแดงสาบบังตาจึงจะเห็นได้	ด้วยดวงพระ

พุธเปนจุดด�านั้นเล็กนัก”	 นอกจากนี้ยังทรงเตือนให้แยก

ความแตกต่างระหว่างดาวพุธกับจุดด�า	 (dark	 spot)	บน

ดวงอาทิตย์ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกันด้วย	(Vajirayan	Library,	

1923)	 ภาพดาวพุธที่ปรากฏบนผนังทิศตะวันออกท�าให้

ตีความได้ว่าขณะส่องกล้องเห็นนั้นเป็นเวลาใกล้รุ่งเพราะ

ดาวพุธจะขึ้นก่อนดวงอาทิตย์	(ใกล้รุ่ง)	และขึ้นอีกครั้งตอน

หัวค�่า	 (Reynolds,	 1859)	 การท่ีจิตรกรวาดภาพดาวพุธ

มีลักษณะประหลาดเป็นครึ่งขาว-ด�านี้	 ท�าให้	 Youngrod	

&	Ongwathiwet	 (2016)	ตีความว่า	ดาวดวงนี้หมายถึง	

พระราหู-จันทรคราส	ท่ีต้องจักรพระนารายณ์ตัดขาดครึ่ง

ตัว	 ส�าหรับดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์วงในท่ีมีวงโคจรใกล้

โลก	สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า	2	ช่วงเวลาคือ	ตอน

ใกล้รุ่งทางทิศตะวันออกเรียกว่า	 ดาวประกายพรึก	 และ

ตอนหัวค�่าทางทิศตะวันตกเรียกว่าดาวประจ�าเมือง	ส�าหรับ

จิตรกรรมในพระอุโบสถไม่ปรากฏภาพดาวศุกร์ชัดเจนแต่

เมื่อประเมินจากระยะห่างวงโคจรซึ่งดาวศุกร์อยู่ใกล้โลก
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มากที่สุดโดยห่างเพียง	26	ล้านไมล์	 (Reynolds,	1859)	

และดาวศกุร์อยูใ่กล้กลุม่ดาวฤกษ์ทีเ่รยีกว่ากระจกุดาวลกูไก่	

(Pleiades)	โดยทุก	8	ปี	ดาวศุกร์จะโคจรผ่านกระจุกดาว

ลูกไก่ในระยะใกล้ท่ีสุด	ประมาณ	1°	จนดูกลมกลืนเหมือน

เป็นสมาชิกของกระจุกดาวนี้	ดังนั้นภาพกระจุกดาวลูกไก่

บนผนังด้านทิศตะวันตกจึงเชื่อว่ามีดาวศุกร์อยู่ในกระจุก

ดาวนั้นด้วย	 และตีความได้ว่าผู้ดูดาวสังเกตเห็นดาวศุกร์	

(ดาวประจ�าเมือง)	อยู่ในกระจุกดาวลูกไก่ในเวลาหัวค�่า	ทั้ง

ดาวพุธและดาวศุกร์ในกระจุกดาวลูกไก่ถูกวาดในต�าแหน่ง

ที่สอดคล้องกับ	 (Herschel,	1861)	คือมุมที่มองเห็นดาว

พุธคือไม่เกิน	29°	และมุมที่มองเห็นดาวศุกร์คือไม่เกิน	47°	

เมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์	และระยะห่างวงโคจรสอดคล้อง

กบัรายละเอยีดในภาพและค�าบรรยายในแผนทีด่าวเคราะห์

ในระบบสุริยะ	(Reynolds,	1859)	ส่วนดาวเคราะห์วงนอก

นั้น	ตามแผนผังคือนับแต่เส้นประไปทางทิศเหนือ	ประกอบ

ด้วยดาวอังคาร	(Mars)	ซึ่งระบายสีแดงเป็นเอกลักษณ์	ดาว

พฤหัสบดี	(Jupiter)	ซึ่งมีขนาดใหญ่มีแถบลายเมฆสองเส้น

คาดกลางเป็นเอกลักษณ์	 ดาวเสาร์	 (Saturn)	 มีวงแหวน

เป็นเอกลักษณ์เช่นกัน	 ภาพดาวเสาร์น้ีเมื่อเทียบกับภาพ

ดาวเสาร์ที่วัดบวรนิเวศที่ขรัวอินโข่งวาดเช่นกันพบว่าดาว

เสาร์วัดบรมนิวาสมีรายละเอียดชัดเจนมากกว่า	 แสดงว่า

ได้แบบภาพต้นแบบที่ใหม่และชัดเจนกว่ามาเป็นแบบ	ดัง

นั้นจึงช่วยยืนยันว่าจิตรกรรมในส่วนของภาพดวงดาวในวัด

บรมนิวาสมีอายุใหม่กว่าจิตรกรรมวัดบวรนิเวศ	ถัดไปเป็น

ดาวยูเรนัส	 (Uranus)	 และดาวเนปจูน	 (Neptune)	ตาม

ล�าดับ	 ส่วนผนังสกัดหน้าวาดดวงจันทร์เต็มดวงสีเหลือง

รายล้อมด้วยหมู่เทวดา

	 ปริศนาทีพ่บอย่างหนึง่เกีย่วกับดาวเคราะห์ในพระ

อุโบสถคือ	ด้านผนังสกัดหลังพระประธานเหนือกระจกดวง

อาทิตย์	มีดาวมืดดวงหนึ่งเป็นดาวที่เกินมาจากดาวเคราะห์

ทั้ง	8	ของระบบสุริยะ	ดังนั้นจึงเป็นปริศนาให้ตีความว่าดาว

มืดดวงน้ีหมายถึงดาวใด	Youngrod	and	Ongwathiwet	

(2016)	ตคีวามว่าดาวมดืดวงนีห้มายถงึดาวเกต	ุซึง่เป็นส่วน

อมตะของพระราหู	และจิตรกรนิยมสื่อด้วยสีด�าเพื่อแสดง

ถงึความลึกลบัและต�าแหน่งทางโหราศาสตร์ของดาวเกตจุะ

ประจ�าอยู่ในทิศท่ามกลาง	ดังนั้นจึงวาดดาวเกตุไว้ในเหนือ

ดวงอาทิตย์	ส่วน	Pongsathorn	(2021)	สันนิษฐานว่าดาว

มืดดวงน้ีคือดวงอาทิตย์ขณะเกิดสุริยุปราคา

	 เมื่อพิจารณาตามสมมติฐาน	 แนวคิดดาวเกตุซึ่ง

เป็นฝ่ายโหราศาสตร์จึงไม่สอดคล้องกับการศึกษานี้	 ส่วน

ข้อสันนิษฐานของ	 Pongsathorn	 (2021)	 นั้นหมายถึง

การมีดวงอาทิตย์	 2	ดวง	อยู่ในพระอุโบสถ	ดวงหนึ่งเป็น

อาทิตย์ส่องสว่าง	 ส่วนอีกดวงเป็นอาทิตย์ที่ถูกคราสหรือ

ถูกกลืน	กรณีนี้ดวงอาทิตย์	2	ดวงนี้	รัชกาลท่ี	4	ทรงเคย

ประกาศว่า	“ราษฎรฦๅกันว่าเห็นพระอาทิตย์เป็นสองดวง	

การนั้นไม่จริงเป็นการล่อลวงของคนท่ีอยากจะให้คนตื่น	

เปนอุบายของคนที่อยากจะให้คนตื่นแกล้งยุกันดอก	 ”	

(Vajirayan	 Library,	 1923)	 ดังนั้นข้อสันนิษฐานนี้จึงไม่

น่าเป็นไปได้	ส�าหรับข้อสรุปของบทความนี้	ผู้เขียนเห็นว่า	

ดาวมืดดวงนี้ควรหมายถึง	จันทร์ดับ	(เดือนดับหรือ	New	

moon)	 ของวันแรม	 15	 ค�่าหรือวันข้ึน	 1	 ค�่า	 ในขณะที่

ผนังสกัดด้านตรงข้ามเป็นจันทร์เพ็ญ	(เดือนเพ็ญหรือ	Full	

moon)	ของวันข้ึน	14	ค�่าหรือ	15	ค�่า	กรณีนี้อาจแย้งกับ

ความรู้สึกสามัญว่าดวงจันทร์ไม่ควรอยู่ในต�าแหน่งสูงกว่า

ดวงอาทิตย์	 ซึ่งสามารถอธิบายตามหลักดาราศาสตร์ได้

ว่า	 ระนาบวงโคจรของดวงจันทร์นั้นท�ามุมเงยและมุมตก	

5°	และ	-5°	เหลื่อมกับระนาบสุริยวิถี	(Ecliptic)	เมื่อใดที่

ดาวท้ังสามโคจรมาเรียงในมุมตรงกัน	เช่นดวงจันทร์โคจร

มาคั่นอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์	ผู้ท่ีอยู่บนโลกจะเห็น

จันทร์ดับเพราะเห็นด้านหลังของดวงจันทร์ที่ไม่ได้รับแสง

อาทิตย์	แต่หากดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในมุมตรงแต่อยู่หลัง

โลกและดวงอาทิตย์	 ความเหลื่อมกันของระนาบจะท�าให้

ดวงจันทร์จะได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เต็มท่ีโดยที่โลก

ก็ไม่บังแสง	 เมื่อมองจากโลกจะเห็นดวงจันทร์นั้นเต็มดวง

เป็นจันทร์เพ็ญ	(Reynolds,	1859)	ดังนั้นจากการสังเกต

จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดบรมนิวาสท�าให้ได้ข้อสรุปเบื้อง

ต้น	2	ประการคือ	1.	รัชกาลท่ี	4	ทรงต้องการแสดงความ

รู้ทางดาราศาสตร์สากลซ่ึงเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับชาวสยาม

ในสมัยนั้นผ่านงานจิตรกรรมเสมือนจริง	 (Realistic	 Art)	

เห็นได้จากภาพดาวเคราะห์ทั้งหมดถูกวาดตามเอกลักษณ์

เฉพาะของดาวแต่ละดวง	และต�าแหน่งดาวเคราะห์แต่ละ

ดวงถูกก�าหนดให้วาดสอดคล้องกับข้อมูลระยะห่างของ

ดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์ตามข้อเท็จจริง	 (Reynolds,	

1859)	2.	ทรงให้ความส�าคัญกับจันทร์เพ็ญและจันทร์ดับ

เป็นอย่างยิ่ง	เห็นได้จากทรงวางต�าแหน่งภาพดวงจันทร์ไว้

บนผนังสกัดหน้าและหลังของพระอุโบสถซึ่งเป็นพื้นท่ีเด่น

ของพระอโุบสถ	เมือ่พจิารณาร่วมกบัภาพจติรกรรมระหว่าง

บานประตูและหน้าต่างที่เขียนเรื่องราวเก่ียวกับประเพณี
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การท�าบุญในพระพุทธศาสนาตามเทศกาลต่างๆ	แล้ว	จึง

ได้ข้อยุติว่าจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดบรมนิวาสนี้	รัชกาล

ที่	4	ผู้ก่อตั้งลัทธิธรรมยุติกนิกายที่เน้นเรื่องเคร่งครัดถูกต้อง

ต่อพระธรรมวินัยนั้น	ทรงต้องการสื่อให้ทราบว่า	“กิจแห่ง

สงฆ์”	ตามพุทธบัญญัติน้ันล้วนผูกติดกับดิถีจันทร์ทั้งสิ้น

	 2.2	ประตมิากรรมกรอบกระจงัและลายทองรดน�า้

หน้าประตูพระอุโบสถ

	 กระจังเหนือกรอบประตูทั้งด้านหน้าและด้าน

หลังพระอุโบสถ	 มีกระจกสีแดงประดับเป็นดวงกลมสื่อ

ความหมายถึง	 “ดวงอาทิตย์”	 ส่วนกระจกสีชิ้นเล็กช้ิน

น้อยมากมายที่ประดับบนบานประตูทอแสงระยิบระยับนั้น

เป็นการสร้างสรรค์เพื่อสื่อถึง	“ดวงดาว”	ในห้วงจักรวาล

ที่ดารดาษนับพันนับหมื่น	(ภาพ	5)

	 กรอบในประตูเขียนลายรดน�้าทองเป็นสัญลักษณ์

ของ	 “ดาว”	 อันเป็นเครื่องเกียรติยศทั้งอย่างจีนและไทย

เรียงสลับกันล้อมกรอบทั้งสี่ด้าน	ส�าหรับชาวจีนโบราณนั้น

เชื่อว่าดวงอาทิตย์	(日)ให้ก�าเนิดดาว	(星)	ดังนั้นอักษร

ค�าว่าดาว	星	จึงประดิษฐ์จากอักษร	2	ตัวรวมกัน	คือค�า

ว่าดวงอาทิตย์日อยู่ด้านบน	และค�าว่าก�าเนิด	生อยู่ด้าน

ล่าง	 ฉะนั้นเมื่อประดิษฐ์ดวงอาทิตย์ไว้บนยอดกระจังแล้ว	

ลายกรอบประตูจึงเขียนสัญลักษณ์	“ดาวอย่างจีน”	ไว้เป็น

บริวาร	 โดยสัญลักษณ์ดาวจีนนี้เป็น	1	 ใน	12	สัญลักษณ์

ส�าคญัทีปั่กบนเสือ้คลมุมงักรของจกัรพรรดจินี	ลกัษณะเป็น	

จุดกลมสามจุดเชื่อมต่อกันด้วยเส้นสั้นๆ	สองเส้นลักษณะ

เหมือน	“บ้ัง”	 (ภาพ	5)	 ส่วนดาวอย่างไทยหรือสากลนั้น	

เขียนเป็นลายดอกจันลักษณะเป็นดาววงกลมตรงกลาง

ล้อมด้วยดาวบริวารโดยรอบอีก	8	ดวง	ยึดโยงกันด้วยเส้น

ผ่านศูนย์กลาง	(ภาพ	5)	ลักษณะดุจดาวเคราะห์ทั้งแปดยึด

โยงโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงดึงดูดสู่ศูนย์กลางซึ่งเป็น

ความรู้พื้นฐานทางดาราศาสตร์ในขณะนั้น	และเชื่อว่าเป็น

หนึ่งในแรงบันดาลใจให้รัชกาลท่ี	 4	 ทรงน�ามณีนพเก้ามา

ออกแบบประดิษฐ์เป็นเครื่องราชอิสริยภรณ์อย่างตะวัน

ตกข้ึน	เมื่อ	พ.ศ.	2401	เรียกว่าตราดารานพรัตน(Crown	

Property	Bureau,	2011)	ดังพระราชหัตถเลขาว่า

	 “พระเจ้าแผ่นดนิสยามในรชักาลปัตยบุนันีเ้มือ่ส้อง

เสพย์กับชาวต่างประเทศได้สืบทราบว่าในประเทศต่างๆ	มี

เครื่องยศส�าหรับส�าแดงล�าดับยศอย่างสูงแลล�าดับนั้นๆลง

มา	ด้วยท�าเป็นดาวแลดอกจัน	แลรูปต่างๆ	ตามบัญญัติใน

เมืองนั้นๆ	จึงได้คิดตั้งพระราชบัญญัติให้ท�าดอกจันประดับ

ด้วยพลอย	 9	 อย่างนั้นข้ึนเพื่อจะให้ประดับในน่าเสื้อเปน

ส�าคัญยศอย่างสูง”

	 ประตูพระอุ โบสถนับ เป ็นส ่ วนส� าคัญของ

สถาปัตยกรรมวัดบรมนิวาสที่ผู ้แวะเวียนมาสามารถแล

เหน็ได้สะดดุตา	ดงันัน้การรงัสรรค์ประตมิากรรมดวงอาทติย์	

การเขยีนลายดาวจนีอนัเป็นเครือ่งยศส�าหรบัจกัรพรรดแิละ

สญัลกัษณ์ดารานพรตันอนัเป็นเครือ่งเกยีรตยิศส�าหรบัผูท้รง

เกียรติล้วนเพื่อเกียรติยศต่อวัดส�าคัญในพระองค์แห่งนี้

ภาพ 5 ประตูพระอุโบสถวัดบรมนิวาสแสดงสัญลักษณ์ดวงอาทิตย์และดวงดาวในแบบต่างๆ

ที่มา: ภาพตราดารานพรัตน (Crown Property Bureau, 2011), ภาพ 12 สัญลักษณ์เสื้อคลุมมังกร (Eberhard, 2006) 

ภาพถ่ายกรอบกระจังและประตูโดย Wachirawit Tungtananuwat บันทึกภาพเมื่อ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
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การวิเคราะห์อภิปรายและตีความ

	 ศิลปกรรมที่รังสรรค์ในวัดคู่	บรมนิวาส-ราชนัดดา

นั้นเมื่อวิเคราะห์แล้วเป็นผลจากจิตวิญญาณความเป็นครูท่ี

อยู่ในพระองค์เองของรัชกาลที่	4	การใดที่ทรงสนพระราช

หฤทัยก็ทรงอุตส่าห์ศึกษาใฝ่เรียนใฝ่รู้จนปัญญาเสมอด้วย

นักปราชญ์หาผู้ทัดเทียมยาก	ทรงเป็นครูสงฆ์องค์ประธาน

ก่อตั้งธรรมยุติกนิกายมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย	“ทรงบ�ารุง

การเรียนปริยตัธิรรมให้รุง่เรอืงทรงบอกปรยิตัธิรรมเอง..ทรง

เป็นหลักอยู่ในการไล่

	 หนังสือพระองค์หน่ึง”	 (Wachirayanwaroros,	

1922)	เมือ่ทราบความรูใ้หม่ๆ	สิง่ใด	ถ้าเหน็ว่าเป็นประโยชน์

ก็ทรงถ่ายทอดออกมาไม่ชักช้า	 เม่ือทรงครองราชย์จิต

วิญญาณใฝ่สอนก็หาน้อยลงไม่	เห็นได้จากประกาศต่างๆ	ที่

ทรงพระอักษรออกมา	ล้วนแต่มีทั้งส่วนที่แจ้งเนื้อความและ

ส่วนที่บอกสอน	 อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะประจ�าพระองค์	

ยกตัวอย่างเช่น	ประกาศรัชกาลที่	4	ตอนหนึ่งว่า	“อธิบาย

เท่าน้ีผู้ทีเ่ปนโหรจงอ่านให้เข้าใจ	ถ้าอยากรูใ้ห้ละเอยีดจะขอ

เรียนค�านวณก็จะบอกให้ได้”	(Vajirayan	Library,	1924)	

ซึ่งศิลปกรรมในวัดคู่ทั้งสองนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ

สอนของพระองค์ในรูปแบบแหล่งการเรียนรู้	 (Learning	

resources)

	 และอกีพระอปุนิสยัหน่ึงทีส่งัเกตได้คือทรงโปรด	“คู่

เทียบ”	(Pair	comparison)	การที่ทรงปราดเปรื่องท้ังเรื่อง

โหราศาสตร์	คณิตศาสตร์และดาราศาสตร์สากล	กอปรกับ

ประสบการณ์และบทบาททั้งฐานะประธานสงฆ์และฐานะ

กษัตริย์เหล่าน้ีเป็นสิ่งหล่อหลอมและผนักดันให้พระองค์

รังสรรค์ศิลปกรรมคู่เทียบขึ้นที่วัดคู่ทั้งสอง	โดยทรงก�าหนด

ให้วัดราชนัดดารามเป็น	 Learning	 resources	 เก่ียวกับ

ศาสตร์แห่งดวงดาวในแง่โหราศาสตร์ท้ังภาคค�านวณและ

ภาคพยากรณ์

	 ภาคค�านวณก็คือโหราศาสตร์เกี่ยวกับการนับวัน

เดือนปีตามปฏิทินหลวงหรือปฏิทินโหรแบบสยามนั้นเป็น

ระบบผสมระหว่างปฏทินิสรุยิคติกบัปฏทินิจันทรคต	ิเรยีกว่า	

“ปฏิทินสุริยจันทรคติ”	(Lunisolar	calendar	)	คือ	นับปี

ตามรอบดถิจัีนทร์ควบคู่ไปกบัการเทยีบต�าแหน่งดวงอาทิตย์

โคจรครบรอบดาวฤกษ์จักรราศีไปด้วย	ปีตามสุริยคติคือปีที่

โหรใช้ค�านวณวันที่พระอาทิตย์โคจรกลับมาที่ดาวฤกษ์เริ่ม

ต้น	ส�าหรับสยามถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันข้ึนปีใหม่	ตาม

ประกาศรัชกาลที่	4	ฉบับที่	305	ว่า	“เมื่อพระอาทิตย์ถึง

ดาวอัสยุชฤกษ์เมื่อใด	 ก็เปนมหาสงกรานต์เมื่อนั้น”	 (ดาว

อัสยุชฤกษ์,	น.	บาลี	 ไทยเรียกอัศวณี	 เป็นดาวฤกษ์หมู่	1	

ราศีเมษ,	ภาพ	2)	(Vajirayan	Library,	1924)	ปีสุริยคติ

ตามคัมภีร์สุริยยาตรามี	365	วันกับเศษ	6	ช่ัวโมง	12	นาท	ี

(Vajirayan	Library,	1924)	ดังนั้นเมื่อถึงปีที่	4	จะรวมเศษ

ช่ัวโมงของสามปีท่ีผ่านมาเข้าเป็น	1	วัน	ปีท่ี	4	จึงมี	366	

วัน	 ส่วนปีจันทรคติในเดือนค่ีมี	 29	 วัน	 เดือนคู่มี	 30	 วัน

ดังนั้น	1	ปีจันทรคติมีเพียง	354	วัน	มีวันน้อยกว่าปฏิทิน

สุริยคติอยู่ประมาณ	11	วัน	เมื่อสยามน�าระบบปฏิทินแบบ

สุริยจันทรคติท่ีเรียกว่าปฏิทินหลวง/ปฏิทินโหรมาใช้	โดยมี

หลักว่าต้องพยายามท�าให้วันตามจันทรคติต่อปี	=	วันตาม

สุริยคติต่อปี	ดังนั้นในทุกปีท่ี	3	จึงมีการเพิ่มเดือนพิเศษขึ้น	

1	เดือน	เดือนพิเศษนี้มาจากผลต่าง	11	วันของท้ังสามปี

รวมกัน	แต่คิดถ้วนเพียง	30	วันเท่าน้ัน	โดยให้แทรกเดือน

พิเศษนี้ในเดือน	8	เรียกว่าเดือน	8	สองหน	และปีนั้นเรียก

ว่าปีอธิกมาส

	 การที่พระองค์ครองสมณเพศเป็นระยะเวลานาน

ท�าให้ทรงทราบว่า	 ปฏิทินหลวงที่ก�าหนดให้แทรกเดือน

พิเศษในทุกปีที่	 3	 และให้แทรกเฉพาะในระหว่างเดือน	

7	 กับเดือน	 8	 เท่านั้นไม่ถูกตามหลักความเป็นจริงและ

เป็นการแก้ปัญหาอย่างง่าย	 ท�าให้บ่อยครั้งทรงพบว่าวัน

อุโบสถได้แก่	 แรม	 14	 ค�่า	 (เดือนขาด)	 หรือแรม	 15	 ค�่า

ในเดือนปกติ	 และวันขึ้น	 15	 ค�่า	 ตามปฏิทินหลวงนั้นไม่

สอดคล้องกับรูปทรงดวงจันทร์	 (ดิถีจันทร์)	 รายละเอียด

ปรากฏแทรกในประกาศรัชกาลท่ี	 4	 เรื่องมหาสงกรานต์

เกือบทุกฉบับ	 หรือบางครั้งเทศกาลเข้าพรรษาไม่ตรงกับ

ฤดูฝนเป็นต้น	 ซึ่งท�าให้สงฆ์ที่ลงอุโบสถตามวันในปฏิทิน

หลวงอาจคลางแคลงว่าวันดังกล่าวตรงกับท่ีพระธรรมวินัย

บัญญัติหรือไม่	ความนี้ปรากฏในประกาศรัชกาลท่ี	4	ฉบับ

ท่ี	301	 เรื่องวันธรรมสวนะว่า	“ในกาลบัดนี้	พระสงฆ์ก็มี

คฤหัสถ์ก็มีเปนอันมากที่มีอุสาหะจะใคร่ท�าธรรมสวนะแล

รกัษาอโุบสถศลีให้ถกูตรงวนัเพญ็วนัดบัทีแ่ท้...”	(Vajirayan	

Library,	1924)	ส�าหรับระบบปฏิทินหลวงนั้นใช้สืบต่อกัน

มาช้านานแล้วการปรับปรุงเปล่ียนแปลงโดยฉับพลันท�าได้

ยาก	แม้กระนัน้พระองค์กย็งัทรงด�ารหิาวธิปีรบัปรงุการออก

ปฏิทินหลวงด้วยวิธีการต่างๆ	ท่ีพระองค์ทรงพิจารณาแล้ว

ว่าสามารถเพิ่มความถูกต้องเป็นระบบได้	 เช่นประกาศว่า

ด้วยวิธีคิดอธิกมาสและประกาศวิธีบอกศักราช	(Vajirayan	

Library,	1924)	เป็นต้น	และในท่ีสุดแล้วทรงสร้างปฏิทิน
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เฉพาะที่แทรกเดือนพิเศษในปีอธิกมาสอย่างเหมาะสม	ไม่

ยึดตามกฎปฏิทินหลวงเพื่อส�าหรับใช้ในสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติก

นิกาย	เรียกว่าปฏิทินปักขคณนา	ซึ่งมีความถูกต้องแม่นย�า

และสอดคล้องกับธรรมวินัยบัญญัติมากกว่าปฏิทินหลวงที่

ใช้ทั่วไปในกิจการโหร

	 จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดราชนัดดารามท่ีภาพ

พระอาทิตย์และพระจันทร์โคจรในระบบสูงเท่ากันสื่อถึง

หลักการท�าปฏิทินหลวง/โหร	ที่ยึดสมการ:	จ�านวนวันตาม

ปีจันทรคติ	 =	 จ�านวนวันตามปีสุริยคติ	 โดยใช้วิธีการเติม

เดือนพิเศษเข้าไป	1	เดือน	(30	วัน)	ในทุก	3	ปีจันทรคติ

	 ส ่วนภาพเทศนาดาวดึงส ์และเสด็จจากดาว 

ดึงส์	-	เปิดโลกนั้นสื่อถึงการสิ้นสุดฤดูฝน	รัชกาลที่	4	ทรง

ราชาธิบายไว้ในประกาศฉบับที่	305	ว่า	ฤดูกาลน้ีใช้บอก

ปีปฏิทินทางพุทธศาสนา	ส�าหรับปีใหม่ทางพุทธนั้นถือเอา

สิ้นฤดูฝนเมื่อใดก็เข้าปีใหม่เมื่อนั้น	เพราะพุทธนับฤดูหนาว	

(เหมันตฤดู)	เป็นต้นปี	ฤดูร้อนเป็นกลางปี	(คิมหฤดู)	และ

ฤดูฝน	 (วัสสานฤดู)	 เป็นปลายปี	 “ในค�าบอกฤดูเมื่อทวน

ถามอุโบสถว่า	 อุตูนิธ	 ปนสาสเน	 เหมนฺตคิมฺหวสฺสานาน�	

วเสนตีณิ	 โหนฺติ	 ดังนี้	 ออกช่ือเหมันต์เปนต้น	 คิมหะเป

นกลาง	 วัสสานะเปน	 ปลายต้องกับต�าราที่ว่ามานี้หมด”	 

(Vajirayan	Library,	1924)	เมื่อออกพรรษาก็ถือว่าพ้นฤดู

ฝนสิ้นสุดปลายปีวันถัดไปก็เข้าปีใหม่อย่างพุทธ	 ประกาศ

ฉบับนี้ส�าคัญมากเมื่อเทียบเน้ือความแล้วเข้ากันได้กับ

เนื้อหาในจิตรกรรมฝาผนังทั้ง	 4	ด้านในวัดราชนัดดาราม

ทั้งหมด	 โดยท้ายประกาศว่า	 “ถ้าผู้อ่านตริตรองก็พอจะ

เข้าใจแล้ว	จงอ่านก�าหนดวิเศษในปีฉลูสัปตศกนี้”	ปีฉลูท่ี

ว่าตรงกับ	พ.ศ.	2408	ดังนั้นจึงอนุมานได้ว่าภาพจิตรกรรม

วัดราชนัดดารามคงเขียนขึ้นในช่วงใกล้เคียงกับปีดังกล่าว	

	 ส่วนโหราศาสตร์ภาคพยากรณ์ในวัดราชนัดดา

รามน้ันทรงแสดงอย่างง่ายในรปูของจิตรกรรมบานหน้าต่าง

พระเคราะห์คู่มิตร	และประติมากรรมใบเสมาพระเคราะห์

คู่สมพล	เป็นต้น

	 ในขณะที่ทรงก�าหนดคู่เทียบอีกแห่งคือให้วัดบรม

นิวาสเป็น	 Learning	 resources	 เกี่ยวกับศาสตร์แห่ง

ดวงดาวในแง่ดาราศาสตร์สากล	และการนับวันเดือนปีตาม

ปฏิทินพระคือตามดิถีจันทร์และการเพิ่มเดือนอธิกมาสให้

ตรงกับความเป็นจริงท่ีเรียกว่าปฏิทินปักขคณนา

	 อีกหนึ่งคู ่เทียบท่ีควรวิเคราะห์วิจารณ์คือ	 การ

เทยีบภาพจติรกรรมในประเดน็	“กจิปฏบิตัติามกาลปฏทินิ”	

กล่าวคือ	จิตรกรรมในวัดราชนัดดารามนั้นแสดงให้เห็นว่า	

แม้ในสมัยพทุธกาลในอนิเดยีทีต่่างบ้านต่างเมอืงต่างฤดกูาล

กบัสยามประเทศ	เมื่อปรากฎการณด์วงจันทร์-ดวงดาวตาม

กาลปฏิทินชี้ว่าถึงฤดูเข้าพรรษาแล้ว	เมื่อนั้นแม้นพระพุทธ

องค์ยังทรงปฏิบัติ	 “พุทธกิจ”	 เป็นตัวอย่างให้เห็น	 (ภาพ	

2)	 เพื่อเปรียบเทียบกับภาพจิตรกรรมจันทร์เพ็ญ-จันทร์

ดับ	 (ดิถีจันทร์)	 และภาพสงฆ์ประกอบสมณกิจในวัดบรม

นิวาส	 ดิถีจันทร์เป็นตัวบอกว่าถึงกาลท่ีภิกษุต้องปฏิบัติ

สังฆกิจตามพุทธบัญญัติแล้ว	 ปฏิทินปักขคณนาท่ีค�านวณ

วันจันทร์เพ็ญ-จันทร์ดับ	ก่ึงจันทร์ท�าให้สงฆ์ธรรมยุติปฏิบัต	ิ

“สมณกิจ”ได้ตรงตามวันเพ็ญวันดับแท้

สรุป
	 ความรู้จากศิลปกรรมวัดคู่ทั้งสองนี้ท�าให้สรุปได้

ว่า	รัชกาลท่ี	4	ทรงทราบถึงความแตกต่างระหว่างศาสตร์

แห่งดวงดาวยุคดั้งเดิมในโลกตะวันออกที่ทรงศึกษาผ่าน

วิชาโหราศาสตร์แขนงต่างๆ	ว่าแตกต่างจากศาสตร์ยุคใหม่

ของโลกตะวันตกในรายละเอียด	 แต่หากท�าความเข้าใจ

อย่างถ่องแท้แล้ว	 ทรงพบว่าสามารถน�าความรู้สมัยใหม่

มาปรับใช้กับระบบจารีตไทยหรือพุทธศาสนาได้	เช่น	การ

แก้ไขปฏิทินโหรหรือการท�าปฏิทินปักขคณนาเป็นต้น



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 41

References

Crown Property Bureau. (2011). Debsirindranusorn. Bangkok: Plan Printing. (in Thai)

Eberhard, W. (2006). A dictionary of Chinese symbols. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Herschel, J. F. W. (1861). Outlines of astronomy. Philadelphia: Blanchard & Lea. 

Lertrattanarungsi, W. (2019). Before the solar eclipse at Wa Kor. In Songkumchum Sikkha. (Editor), King  

 Mongkut’s prophecy: Controversy between astronomy and astrology. Bangkok: Illuminations  

 editions. (in Thai)

Pongsathorn, K. (2021). Turning point of the universe Thailand’s first solar system mural in the Phra  

 Ubosot Wat Boromniwas. Retrieved from www.facebook.com/khondudao/ (in Thai)

Plu-Luang. (2019). King mongkut and Thai astrology. in Songkumchum Sikkha. (Editor), King Mongkut’s  

 prophecy: Controversy between astronomy and astrology. Bangkok: Illuminations editions.

 (in Thai)

Reynolds, J. (1859). Popular astronomy, A description of the Principal Phenomena of Astronomy.  

 London: George Phillip and Son.

Vajirayan Library. (1923). Collection of the announcement of King Rama IV, Volume V. Phranakorn:  

 Sophonphipatthanakorn Printing. (in Thai)

______________. (1924). Collection of the announcement of King Rama IV, Volume miscellaneous  

 part I. Phranakorn: Bamrungnukulkij Printing. (in Thai)

______________. (1926). Collection of the announcement of King Rama IV, Volume miscellaneous  

 part II. Phranakorn: Sophonphipatthanakorn Printing. (in Thai)

Wachirayanwaroros, Krom Phraya Somdej Phra Mahasamanachao. (1922). The regend of Wat  

 Bowonniwes. Phranakorn: SophonPipatthanakorn. (in Thai)

Wat Boromniwas. (2014). 180th Anniversary celebration of Wat Boromniwas Ratchaworawihan, B.E.  

 1834-2014. Bangkok: Wat Boromniwas. (in Thai)

Youngrod, W., & Ongwuthiwet, T. (2016). Decoding the murals of King Mongkut-KruaInKhong.  

 Nonthaburi: Museum Press. (in Thai)



42 Vol. 12 No. 3 September-December 2022EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

Abstract

  This research was a mixed method. the objectives were to study the current status 

and to guideline for the development of academic administration of Chinese Language Study  

Programs in secondary schools of Pathumthani. the research samples consisted of 44 teachers and 

22 school administrators. the instruments used in collecting data were questionnaire surveys and 

interview form. The statistics utilized in this study were Frequency, Percentage, Mean and Standard  

Deviation. the results showed that the overall current status of the development of academic  

administration of Chinese Language was at the highest level. The media setting for instruction,  

teaching process, director support, research for development the quality of Chinese language, curriculum  

management, measurement and evaluation is at the highest level, the coordination and cooperation on  

development the Chinese language study program is at the high level. the guidelines for the  

development were as follows; (1) the school directors must support to build network for coordination and  

cooperation both inside and outside educational institution (2) teachers must be mobilized actively 

and the curriculum must be revised every year (3) schools should take students as the center and  

develop	diversified	courses	(4)	students	capacity	in	each	class	must	be	in	control	(5)	teachers	should	

improve their own abilities strengthen their understanding of Chinese teaching and create a good 

classroom atmosphere (6) educational supervision systems using coaching and mentoring should be 

set up effectively and (7) different ways of test and evaluation must be implemented to students.

Keywords: Guidelines for the Development, Academic Administration, Chinese Language Program

Guidelines for the Development of Academic Administration of the Chinese 

Language Study Program in Schools Under the Secondary Educational  

Service Area Office of Pathumthani, Thailand
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน	 (Mixed	Method	 Research)	 วิธีมีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาสภาพ

ปัจจุบันและเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ	 โปรแกรมวิชาภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี	 กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยประกอบด้วยครู	 จ�านวน	 44	 คน	 และผู้บริหาร

โรงเรียน	 จ�านวน	 22	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	 แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์	 สถิติท่ีใช้ได้แก	่

ค่าความถี่	(Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(SD)	ผลการวิจัยพบว่า	

สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการโปรแกรมภาษาจีนอยู่ในระดับมาก	ด้านสื่อการเรียนการสอนมีค่าสูงสุด	รองลง

มาได้แก่	กระบวนการจักการเรียนการสอน	การสนับสนุนจากผู้อ�านวยการ	การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพภาษาจีน	การจัด	

การบริหารหลักสูตร	การวัดและประเมินผล	ค่าต�่าสุด	คือ	การประสานงานและความร่วมมือ	แนวทางพัฒนามีดังนี้	(1)	ผู้

อ�านวยการควรสนับสนุนสร้างเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนด้านการประสานงานและการสร้างความร่วมมือ	

(2)	โรงเรียนควรระดมคุณครูให้มีความกระตือรือร้นอย่างเต็มความสามารถปฏิรูปหลักสูตร	ทุก	ๆ 	ปี	(3)	โรงเรียนควรเน้น

ให้มีการจัดการเรียนรู้แบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง	(4)	โรงเรียนควรควบคุมการจัด	นักเรียนแต่ละช้ัน	(5)	ครูควรปรับปรุง

ความสามารถของตนเองให้มีความเข้มแข็งเข้าใจการสอนวิชาภาษาจีนและสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน	(6)	โรงเรียนควร

ใช้ระบบนิเทศการศึกษาโดยการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง	 (7)	 โรงเรียนควรมีวิธีการทดสอบนักเรียน	โดยใช้เครื่องมือ

ในการทดสอบที่หลากหลาย	เช่น	แบบทดสอบปากเปล่า	การเขียน	และการประเมินผลการเรียนรู้	เป็นต้น

ค�าส�าคัญ: แนวทางพัฒนา,	การบริหารงานวิชาการ,	โปรแกรมวิชาภาษาจีน

Introduction
 With the promotion of Chinese fever, 

Chinese language study program as a foreign 

language is being extended to overseas Chinese 

classes step by step. Since the Thai government 

approved Chinese to be an elective course at 

all level schools in 1992, more and more secon 

dary schools have set up Chinese as a language 

skill class with the implementation of a series 

of	policies	by	the	Thai	government.	(Xie,	2011,	

p. 27) The Chinese language study program in 

Thai secondary schools also plays an important 

role in the teaching of Chinese in Thailand. Its 

construction and development are good or 

bad, which on the one hand can test whether 

the foundation of Chinese education in Thai 

primary schools is solid and on the other hand 

can test whether the Chinese education at the 

University or even higher level can be carried out 

smoothly. (Wang, 2014, p. 16) Chinese language 

study program in secondary schools has become 

a major part of Chinese language education in 

Thailand. Therefore, it is necessary to study the 

Level of the academic administration of Chinese 

language study program in secondary schools 

of Pathumthani and identify the guidelines to 

improve the Academic Administration of Chinese 

Language Study Program in Secondary Schools 

under the Secondary Educational Service Area 

Office	of	Pathumthani,	Thailand.

Objectives of the Research
 1. To study the current status of the 

development of the academic administration of 

Chinese language study program in secondary 

schools of Pathumthani

 2. To guideline for the development of the 
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academic administration of Chinese language study 

program in secondary schools of Pathumthani

Literature Review
 The four departments of decentralized 

educational institution administration theory are 

subjects of personnel administration, general, 

budget and academic administration especially 

Chinese language study program is the part of 

educational administration. (Announcement Board 

of Teachers council, 2013) at the case, maybe in 

the following matters:

 1. Academic Administration has seventeen 

missions in education: Development or action 

related to local curriculum, Academic Planning, 

Teaching and learning in Educational Institution, 

Curriculum Development of Educational Instit 

ution, Developing the Learning process, Asses 

sment measurements and conducting comparisons 

to transfer the results of education, Research 

for improving the quality of Education in Edu 

cat iona l  Ins t i tu t ion ,  Development  and  

promotion of Learning resources, Educational  

Superv is ion,  Guidance, Development of  

internal quality assurance systems in educational  

institution and educational standards, Encourage the  

community to be academically strong, Coordination in  

academic development with educational  

institution and other organization, Promotion and  

support of academic work for individuals,  

families, organization, agencies, enterprises 

and other institution providing, Preparation of  

regulations and guidelines for academic work of 

educational institution, Selection of textbooks 

for use in educational institution, Development 

and use of media and technology for education.

The Development of the Chinese Language 

Study Program in Thailand

 As China’s economic development in the 

world continues to expand, and Chinese is one of 

the most widely used languages, it is also one of 

the working languages of the United Nations. on 

August 17th in 2005, the Ministry of Education of 

Thailand ordered the establishment of a working 

group to promote strategic planning for teaching 

Chinese language in Thailand. Its task was to draft 

Strategic Plan for Promoting Chinese Teaching in 

Thailand to improve National Competitiveness 

and submitted it to the Ministry of Education. Its 

purpose is to improve the level of native Chinese 

and integrate with international standards. In 2006, 

the relevant organization for Chinese education 

of the Ministry of Education of Thailand formally 

issued the Thailand Promotional Chinese Language 

Program to Enhance its National Competitiveness 

Strategic Plan (Wang, 2014, pp. 18-21). Its main 

contents were as follows:

 1. The annual strategic plan targets:

    1.1 All stages of Thai formal school 

students were well educated in Chinese  

language and made them excellent in Chinese. The  

criterias are as follows: Graduates in the fourth 

stage of basic education (high school), graduates 

of vocational schools, and graduates of middle 

and higher education institutions must ensure that 

at	least	20%	of	students	have	learned	Chinese	

language.

      1.2 The outstanding Chinese students 

should reach 4,000 and ensure that they could 

use Chinese to communicate and learn. After 

continuous improvement, the Chinese would 

reach	a	level	of	proficiency	or	an	expert	level.

    1.3 Of the working-age people in  

Thailand, at least about 100,000 people have 

learned Chinese and could use Chinese to  
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communicate at work. They could also be used 

as an additional skill in employment.

 2. Strategic plan implementation:

  A c co r d i n g  t o  t he  s t a t u s  a nd  

problems arising from the Chinese education  

management in Thailand, the Ministry of Education 

of Thailand has formulated the strategic plan for 

promoting Chinese teaching to improve national  

Competitiveness. on 26th in 2013, the Ministry of 

Education of Thailand made efforts to improve 

and develop Thai language teaching in Thailand.

 The Situation of the Chinese language 

study program in upper secondary schools of 

Bangkok at present

 There is a 18-week course in the Chinese 

language study program and students will be 

studying for 4 months. The student has 6 lessons 

per week and each lesson will last 50 minutes.

 The students began to study Chinese in 

the	first	year	of	upper	secondary	school.	There	

was a 18-week course in the Chinese language 

study program and students would be studying 

for 4 months as one semester. They had 5 or six 

lessons per week and each lesson would last 50 

minutes. (Zhuang, 2017, p. 22)

 There were 7 comprehensive courses per 

week	in	the	first	year	of	upper	secondary	school.	

And there were 5 comprehensive courses, 2 

listening and speaking courses and 2 courses for 

college examination in the second year of upper 

secondary school. There were 3 comprehensive 

courses, 2 reading and writing courses and 1 

course for college examination in the third year 

of upper secondary school. (Zhuang, 2017, p. 22)

The Related Researchs

 Assawarojchanakulchai (2010, p. 110) had 

studied the causal relationship of factors with the 

performance of private school teachers in Chinese 

language teaching. It was found that there were 

eight performance factors of teachers in private 

Chinese language schools. They were teachers’ 

collaboration, teacher perceived abilities, mental 

health of teachers, motivation achievements, 

teacher’s knowledge, information seeking, school 

cultures and organization structures.

 Zhuang (2017, p. 60) said that from the 

analysis of questionnaires, the overall-level of 

academic administration of Chinese language 

study program in upper secondary schools of 

Bangkok is at high level.

Conceptual framework
 This research was to study the current 

status and the guidelines for the development 

of the academic administration of Chinese  

language study program in secondary schools of 

Pathumthani. So the conceptual framework was 

derived from the applications of announcement 

board of teacher council (2013) as follows:
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The Conceptual Framework

Academic  Administration
 1. Curriculum Management (Chinese Language Study Program  
    Management)
 1.1 Chinese Curriculum Setting
 1.2 Chinese Curriculum Improvement
 1.3 Teaching And Learning Materials
 1.4 The Student Capacity
 2. Principal Support
 2.1 School Culture
 2.2 Organization Structure
 3. Teaching Process
 3.1 Teaching Content
       3.1.1 Teacher’s Knowledge
       3.1.2 Teaching Knowledge
 3.2 Teaching Method
       3.2.1Teaching Supervision
       3.2.2 Teaching Measurement And Evaluation
        3.2.3 Collaboration For Teaching Between Thai  
     and Native Teacher
 3.3 Teaching Supervision
       3.3.1Teacher’s Perceived Ability
       3.3.2 Teacher’s Mental Health 
 4. Measurement and Evaluation
 4.1 Content
 4.2 Achievement
 4.3 Instrument
 4.4 Satisfaction
 5. Media Setting for Instruction
 5.1 Basic Setting
 5.2 Advanced Setting
	6.	Research	for	Developing	the	Quality	of	Chinese	Language	 
    Study Program
 6.1 Information Seeking
 6.2 Doing Research
 7. Coordination and Cooperation on Developing the Chinese  
    Language Study Program
 7.1 Internal Coordination and Cooperation
 7.2 External Coordination and Cooperation

 Guidelines for the Development of Academic 
Administration of the Chinese Language Study Program in 
Schools	under	the	Secondary	Educational	Service	Area	Office	
of Pathumthani, Thailand.
 1) the school directors must support to build 
networks for coordination and cooperation both inside and 
outside educational institutions.
 2) teachers must be mobilized actively and the 
curriculum must be revised every year.
 3) schools should take students as the center and 
develop	diversified	courses.
 4) students capacity in each class must be in  
control..
 5) teachers should improve their own abilities, 
strengthen their understanding of Chinese teaching, and 
create a good classroom atmosphere.
 6) educational supervision systems using coaching 
and mentoring should be set up effectively.
 7) different ways of test and evaluation must be 
implemented to students.
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Research Methodology
 The research used a mixed method 

design of quantitative and qualitative analysis. 

The population of the study consisted of 44 

teachers and 22 administrators of 22 secondary 

schools with Chinese language study program 

in Pathumthani, 51 of them made use of the  

questionnaire and 15 of them both used  

questionnaire and interview respectively. The 

research tool was a questionnaire with a reliability 

value of 0.97. For the qualitative method, use the 

purposive sampling, the researcher has interviewed 

15	key	informants	that	were	classified	as	five	school	 

administrators and ten Chinese teachers. The data 

collecting total delivered 66 questionnaire and 

use one mouth receive 40 valid questionnaires 

with	the	valid	return	rate	as	61%.	The	researcher	

collected all the questionnaires via three ways: 

first,	 with	 advisors’	 help,	 the	 researcher	 have	

been	 to	 some	 schools	 in	 person	 to	 find	 the	

teacher or administrator who works in the Chinese  

language	 study	 program	 to	 finish	 the	 survey;	 

second, Thai friends and classmates help to give their  

teachers	or	friends	to	fill	the	questionnaire;	third,	 

questionnaires were sent out by email to some 

schools. Techniques of descriptive statistics were 

used in the analysis of the data collected consisted 

of Frequency, Percentage, Mean and Standard 

Deviation (SD) For interviews were analyzed by 

content analysis.

Research Instruments
 The research instrument employed in this 

study was a questionnaire and interview; the steps 

of designing the research tool were included the 

following:

	 1.	 To	 clearly	 define	 the	 object	 of	 the	 

questionnaire based on the purpose of the  

research study.

 2. To create the questionnaire.

 3. To examine the validity of the  

questionnaire.

    3.1 The advisor examined the drafted 

questionnaire on its content validity and clear 

usage of language to ensure the questionnaire 

was appropriate for the research study and had 

breadth of content coverage.

    3.2 The questionnaire was revised based 

on the suggestion of advisor.

  3.3 The revised questionnaire was  

examined by three specialists on its content 

validity	and	suitability.	(IOC	≥0.67-1.00)

   3.4 To examine the reliability of the 

questionnaire.	The	Cronbach’s	Alpha	Coefficient	

formula was used to compute the data collected 

to identify the reliability value of the questions; 

The	alpha	reliability	coefficients	of	total	questions	

is 0.9588.

Data Analysis
	 The	 criteria	 to	 define	 the	 range	 of	 the	

Mean scores were described (Wangwanich, 2005)

as:

	 4.21-5.00	=	the	highest	level	of	practice	

or needs for practice

	 3.41-4.20	=	the	high	level	of	practice	or	

needs for practice

	 2.61-3.40	=	the	moderate	level	of	practice	

or needs for practice

	 1.81-2.60=	 the	 low	 level	of	practice	or	

needs for practice

	 1.00-1.80=the	lowest	level	of	practice	or	

needs for practice

Research Results and Discussions

 The Results of Data Analysis According to 

Objective One
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Table 4.1

A Slot-Table

Academic Administration Mean SD Level Order

Curriculum Management 4.33 .45 highest 5

Director support 4.41 .54 highest 3

Teaching Process 4.43 .44 highest 2

Measurement And Evaluation 4.24 .49 highest 6

Media Setting for Instruction 4.46 .62 highest 1

Research	for	Development	the	Quality	

of Chinese Language

4.38 .61 highest 4

Coordination And Cooperation on  

Development the Chinese Language 

Study Program

3.93 .52 high 7

 In the table 4.1, the highest value was  

( =4.46,SD=.62),	whose	level	was	highest.	Most	

of the schools were at the highest level in  

Media setting for instruction. The basic settings for 

instruction were provided well in many schools. 

Students had a good environment to study 

Chinese. The next highest value was ( 	=4.43,	

SD=.44)	 about	 teaching	 process.	 This	 was	 obv 

iously at the highest level. The most teachers think 

they have different skills and rich knowledge to 

teach Chinese. The value of research for director 

support was ( =4.41,SD=.54),	which	was	at	the	

highest level. Most of the school director really 

gave enough support and much attention on 

the Chinese language study program. Curriculum 

management was the highest ( =4.33,SD=.45).	

They were referring to Chinese curriculum  

setting, Chinese curriculum improvement,  

teaching materials, the student capacity, teaching 

content, teaching method, teaching supervision, 

and teaching measurement and evaluation. The 

value of the measurement and Evaluation was  

( =4.24,	SD=.49)	which	was	at	the	highest	level,	

but still needs to be improved. In addition,  

coordination and cooperation on developing the 

Chinese language study program had the lowest 

score ( =3.93,SD=.52),	that	mean	some	schools	

didn’t get enough internal and external supports 

and coordination from other programs . It needed 

to be improved to high level. At the same time, 

the researcher would identify the guidelines to 

improve academic administration of the Chinese 

language study program from the director support 

and measurement and evaluation.

 The Results of Content Analysis According 

to Objective Two

 From the analysis of questionnaires, the 

overall level of academic administration of Chinese 

language study program in secondary schools of 

Pathumthani was at the highest level. The levels 

of curriculum management, teaching process 

and measurement and evaluation were at the  

highest level. The levels of director support, media  

setting for instruction, research for developing the 

quality of Chinese language study program were 

at the highest level, and cooperation on deve 

loping the Chinese language study program was 

at the high level. From the analysis of interview 
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results, the guidelines to improve the academic 

administration of Chinese language study program 

in secondary schools of Pathumthani should start 

in the following aspects:

 1.1 Curriculum Management:

 ( a )  I n  o rde r  t o  f u l l y  mob i l i z e  

teachers and actively carry out curriculum  

reform and construction, schools should improve  

teachers’ ideological awareness and attach to the  

importance of curriculum construction. The teaching  

management department should establish a  

curriculum	construction	file,	carefully	study	and	 

analyze the basic situations of the curriculum  

construction; schools should enhance the  

management awareness of Chinese courses, and 

strengthen the quality awareness of teachers;

 2. Director Support:

 (a) Schools should take students as the 

center,	develop	diversified	Chinese	courses,	and	

combine Chinese and Thai cultures, which was 

an	effective	way	to	develop	diversified	Chinese	

courses. (Pawat Ngamkoonnadham, Interview 

February 2, 2022) For example, through the 

development of school-based courses such as 

“Making Chinese Food to Learn Chinese”, “Film 

and Chinese Culture”, and “China’s Schools” 

to meet students’ learning needs, and promote 

students’ understanding of Chinese cultures;

 3.1 Teaching Process :

 (a) To control the students capacity in 

one class, in which the number of students were 

not over 20 people and teachers could classify 

students according to their levels or performances 

in Chinese;

 (b) Teachers should improve their own 

abilities, strengthen their understanding of  

Chinese teaching, and create a good classroom  

environment.

 (c) Schools should carry out more  

activities such as Chinese clubs and morning  

reading, so that students could actively participate 

in Chinese activities. (Interview from the teachers 

of Tanyarat school)

 4.1 Measurement And Evaluate:

 (a) Schools should establish an effective 

supervision system, strengthen the supervision 

system internally and externally, and ensure the 

quality of education;

 (b) In making different ways to test the 

student, the teachers did not rate the students 

based only on the marks they obtain from the 

test paper. Schools could hold different Chinese 

speaking activities to practice and test students. 

When the activity is over, the teacher could give 

a point and ask them to make a conclusion;

 (c) An instrument with combination of 

oral and written tests should be used to measure 

and evaluate the Chinese language performance 

of students; and

 (d) Teaching supervision: the school 

administrators must try coaching and mentoring 

about teaching supervision in order to create  

effectiveness in Chinese language. (Interview 

from the deputy director of Suankularbwittayalai 

Rangsit School)

 5.1 Coordination and Cooperation on 

Developing the Chinese Language Study Program

 (a) Building network inside and outside 

the school. (Chalee Wattanakaejohn, Interview 

February 2, 2022)

 (b.) MOU with the educational institution 

PRC. (Chalee Wattanakaejohn, Interview February 

2, 2022)

Discussions
 The results of the research were be  

discussed one by one as follows:

 1. The current states of the academic 
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administration of Chinese language study program 

in secondary schools of Pathumthani is at the 

highest level.

 The research studied the current status of 

academic administration Chinese language study 

program in secondary schools of Pathumthani 

and found out the problems in the Academic  

administration of Chinese Language study program. 

The results of data analysis according to objective 

1, the overall level of academic administration 

of Chinese language study program in secondary 

schools of Pathumthani is at the highest level  

( =4.31,SD=.52).	It’s	different	with	Srisroi	(2008,	

p. 162) State and Problems of Academic Admi 

nistration	 in	 Schools	 under	 the	 office	 of	 

Sakon Nakhon Education Service AreaIII, referred 

that “The status of academic administration 

in schools was at the high level”. And Jeesara 

(2014, p. 154) The Guidelines of Academic  

Administration for Small Schools of Khampheng Phet  

Educational	Service	Area	office	II,	concluded	that	“The	 

Academic Administration Problems of Small Schools 

Overall are Moderate.” The researcher think the 

current state of Chinese language study program 

in secondary schools of Pathumthani is at the hig 

hest level because the school meet the national 

education requirements, that meant conducting 

a student-centered education philosophy that 

focused on the students Chinese language skills 

training and cultural communication, to draw  

international curricular outline formulation  

results in line with international standards, and to 

make the output of the program be targeted and  

practical. The highest value is ( =4.46,SD=.62)	

about Media setting for instruction is at the highest 

level, that meant the basic settings for instruction 

are provided well in many schools. Students had 

a good environment to study Chinese, and the lo 

we s t  v a l u e  abou t  c oo r d i n a t i o n  and  

cooperation on developing the Chinese language study  

program was at high level`( =3.93,SD=.52),	it’s	was	 

consistent with Zhuang (2017, p. 60 ) said the mean 

value of 4.09, it’s was about coordination and 

cooperation on developing the Chinese language 

study program. This was obviously at high level. 

The coordination and cooperation also is an very 

important part in Chinese language study program, 

the director must support to build network both 

inside and outside educational institution (Chalee 

Wattanakaejohn, Interview February 2,2022, 

in order to improve coordination and cooper 

ation on developing the Chinese language study  

program to the highest level. This study provides 

corresponding solutions and suggestions for the 

current problems, and publishes guidelines for 

the development of academic administration in 

Chinese language study program in secondary 

schools of Pathumthani. It was hoped that this 

research would be helpful for Chinese program 

in Pathumthani secondary School.

 2. The guidelines for the development of 

the academic administration of Chinese language 

study program in secondary schools of Pathumthani 

are as follows:

 1.1 Curriculum management

 The curriculum management is the most 

important of academic administration, needs to 

improve	every	five	years.	(	Announcement	Board	

of Teachers Council, 2013)

 a) The Chinese language curriculum has 

been	in	existence	for	more	than	five	years.	The	

curriculum has been developed every year,  

starting with a brainstorming session of the Teacher 

Academy Committee, and approving to improve 

the	 curriculum	 by	 defining	 the	 contents.	 The	 

curriculum has to be analyzed and improved  

every year, analyzed from the study results, and 

then answer the question whether the course 
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has	problems	or	needs	to	be	fixed	or	not,	thus	 

becoming the source of curriculum analysis. 

(Chalee Wattanakaejohn, Interview February 2, 

2022)

 b )  Schools  should promote the  

s t anda rd i z a t i on  and  i n s t i t u t i ona l i z ed  

management of curriculum construction. The teaching  

management department should establish a  

Chinese	 curriculum	 construction	 file,	 and	 

seriously study and analyze the basic situation 

of the Chinese curriculum construction. Schools 

should take a series of measures such as teaching  

supervision, teaching evaluation, teaching inspection,  

observation teaching, follow-up evaluation,  

inspection and evaluation, listening to classroom  

evaluation, listening to students’ opinions,  

analyzing test scores and personnel training, and 

strengthening teaching quality from the basic  

aspects  of  teach ing ,  moni tor ing ,  s t r i c t  

teaching management, enhancing the management  

awa r ene s s  o f  C h i n e s e  c ou r s e s ,  a nd  

st rengthening the qual i ty awareness of  

teachers. Curriculum quality assessment is an  

important part of Chinese curriculum construction.  

Curriculum assessment is an important means 

of doing well in the construction of Chinese 

curriculum. The purpose of the assessment 

is to ensure the quality of undergraduate  

teaching and consolidate the central position of  

teaching work. (Chalee Wattanakaejohn and Pawat  

Ngamkoonnadham, Interview February 2, 2022)

 1.2 Director support

 a) Schools should take students as the 

center,	develop	diversified	Chinese	courses,	and	

combine Chinese and Thai cultures, which is an 

effective	 way	 to	 develop	 diversified	 Chinese	

courses. (DuangtiwaTheppanya, Interview February 

2, 2022). For example, through the development 

of school-based courses such as “Making Chinese 

Food to Learn Chinese”, “Film and Chinese  

Culture”, and “China’s Schools” to meet students’ 

learning needs, promote students’ understanding 

of Chinese cultures;

 1.3 Teaching process

 a) The school wants to carry out Chinese 

teaching, promote Chinese to students, and  

introduce Chinese culture. In order to achieve this 

goal,	it	must	first	raise	awareness	and	strengthen	

the publicity of relevant knowledge. The school 

director should give strong support and strengthen 

the leadership of various channels and forms of 

Chinese language teaching in the whole school. 

Only in this way, the development of the  

Chinese language industry can be further  

promoted. (Tianqi, Zhang ,Interviewing Boriboonsil 

Rangsit school,January 15, 2022)

 b) Chinese teaching focuses on students’ 

activities. Teachers strive to create a relaxing 

and pleasant atmosphere, stimulate students’  

interests in learning, and reduce students’ tensions 

and fear of learning a second language. To create 

a classroom atmosphere, teachers need to use 

classroom teaching skills to chat with students. 

(Interview from the teachers of Tanyarat school)

 1.4 Measurement and evaluation

 After the interview, I found that the  

biggest problem in the evaluation stage is 

that the evaluation method is single, mainly  

focusing on the test paper. It seems too single and  

unpersuasive to adapt only one standard.

 The teaching evaluation can be improved 

from the following aspects:

 a) Making different ways to test and do 

not test just according to points; teachers should 

not just evaluate a student by the points that 

he gets on the paper. Instead, students should 

be evaluated by the whole activities they make 

in school. In Chinese test, we should look at 
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the students’ abilities to listen, speak, read and 

write. The spoken Chinese should be put in an 

outstanding place. Schools could hold different 

spoken Chinese activities to practice and test the 

students. When an activity is over, the teacher 

could give a point and make them to make a 

conclusion. Even teacher can make them to write 

a mini-Chinese paper to show their abilities in 

Chinese. The teacher at last gives an integrated 

evaluation. (Tianqi, Zhang, Interviewing Boriboonsil 

Rangsit school , January 15, 2022)

 b) Paying attention to the differences and 

individualities of students; the traditional way to 

test,	that	is	to	say,	to	test	by	paper	could	find	the	

individuality of the students. We considered the 

students	as	the	same	overall	and	cannot	find	their	

special characters. In Chinese learning, different 

students may manage it to different degree. So 

we cannot put them together and give the same 

evaluation. In order to manage this language skills 

better,	we	have	to	find	which	skills	they	can	do	

and which they can not. For example, some 

students are better in listening and the other in 

speaking. After we get to know this, we should 

treat them differently and encourage them to 

take advantages of their good qualities and make 

up shortages. (Yawang, Interviewing Boriboonsil 

Rangsit school, January 15, 2022)

 c) Improving the professional qualities of 

the teachers obviously; the test is designed and 

carried out by teachers, so the teacher himself 

is the key in Chinese test and evaluation. In this 

case, the teachers have to be professional and 

responsible to make a suitable test plan to carry 

out. Teachers from different schools and places 

should communicate often to change good 

ideas and make necessary interchanges. (Yawang,  

Interviewing Boriboonsil Rangsit school , January 

15, 2022)

 1.5 Media setting for instruction

 a) Teachers can select more active and 

enthusiastic students in grades and classes to  

participate in the daily management and  

maintenance of multimedia, allowing students 

to participate in multimedia management work, 

which	 not	 only	 improves	 work	 efficiency,	 but	

also gives students the opportunity to practice, 

saving	manpower	and	financial	resources.	(Tianqi,	

Zhang ,Interviewing Boriboonsil Rangsit school , 

January 15, 2022)

 b) Schools can provide teachers with some 

corresponding multimedia teaching courses, so 

that teachers can make better use of multimedia 

resources and better combine books with mult 

imedia, so as to achieve better teaching effects. 

(Tianqi, Zhang ,Interviewing Boriboonsil Rangsit 

school , January 15, 2022)

	 1.6	Research	for	Developing	the	Quality	

of Chinese Language Study Program

 a )  S c h o o l s  s h o u l d  a c t i v e l y  

advocate the establishment of teaching research,  

teaching method observation, teaching lectures,  

collective lesson preparation and random lecture 

system, through joint discussion and exchange of  

teaching and research, and solving practical  

problems encountered in teaching practice in 

a timely manner. (Tianqi, Zhang, Interviewing  

Boriboonsil Rangsit school, January 15, 2022)

	 b)	 To	 encourage	 teachers	 to	 reflect	

on teaching methods, through post-teaching  

reflections,	reviewing,	analyzing	and	summarizing	

the design and practice of the teaching process,  

r e c o r d i n g  e x p e r i e n c e s  a n d  l e s s o n s ,  

communicating with other teachers in a timely manner,  

discussing,	 summarizing	 and	 reflecting,	 and	 

constant ly  ad just ing personal  teach ing  

hab i t s ,  ro le  pos i t i on ing  and  teach ing  

strategies, which is conducive to improving individual  
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professional quality, promoting individual  

professional development, and improving the 

teaching level to a new level in the future.  

(Interview from the teachers of Tanyarat school)

 1.7 Coordination and Cooperation on  

Development the Chinese Language Study Program 

 a )  T h e  g o v e r n m e n t  s h o u l d  

strengthen teaching and research activities,  

attach importance to the training of young  

teachers, increase teacher training efforts, and  

continuously improve the professional ability and 

level of teachers.

 b) The government should provide  

financial	support	to	schools	to	a	certain	extent	and	

arrange a certain proportion of funds for teacher 

training. Care about teachers’ work and life, and 

improve	teachers’	salaries	and	welfare	benefits.

Conclusions
 The overall level of academic admini 

stration of Chinese language study program in  

secondary schools of Pathumthani is at the  

h i ghes t  leve l .  The  gu ide l ines  fo r  the  

development of the academic administration of 

Chinese language study program in secondary 

schools of Pathumthani are as follows:

 1.1 The guidelines for the development 

of Coordination and Cooperation on Developing 

the Chinese Language Study Program are as fo 

llows:

 a. Building network inside and outside 

the school. (Chalee Wattanakaejohn , Interview 

February 2, 2022)

 b. MOU with the educational institution 

PRC. (Chalee Wattanakaejohn , Interview February 

2, 2022)

 1.2 The guidelines for the Measurement 

and evaluation are as follows:

 a. To set up effective educational  

supervision systems using coaching and men 

toring. (Chalee Wattanakaejohn ,Interview  

February 2, 2022)

 b. Teaching supervision: the school’  

administrators must try coach and mentor 

about teaching supervision in order to obtain  

effectiveness in Chinese language. (Chalee Wattana 

kaejohn and Pawat Ngamkoonnadham, Interview 

February 2, 2022)

 c. Making different ways to test the  

students.

(Chalee Wattanakaejohn and Pawat Ngam 

koonnadham, Interview February 2, 2022)

 d. Using an instrument with com 

bination of oral and written tests to measure and  

evaluate the Chinese language performance of 

students. (Chalee Wattanakaejohn and Pawat Ngam 

koonnadham, Interview February 2, 2022)

 1.3 The guidelines for the Curriculum 

management are as follows:

 a. To fully mobilize teachers and actively 

carry out curriculum reform and construction in 

every year. (Chalee Wattanakaejohn ,Interview 

February 2, 2022)

 b. Schools should take students as the 

center,	develop	diversified	courses,	and	integrate	

and select teaching content and teaching methods. 

(Tianqi, Zhang, Interviewing BoriboonsilRangsit 

school , January 15, 2022)

 1.4 The guidelines for the Research for 

Developing	the	Quality	of	Chinese	Language	Study	

Program are as follows:

 a. To increase the academic seminars 

among Schools. (Yawang, Interviewing Boriboonsil 

Rangsit school , January 15, 2022)

 1.5 The guidelines for the Director support 

are as follows:

 a. The educational institution must recruit 

and select native Chinese teacher in order to 
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teach Chinese language. (Chalee Wattanakaejohn 

and Pawat Ngamkoonnadham ,Interview February 

2,2022)

 1.6 The guidelines for the teaching process 

are as follows:

 a. To control the students capacity in 

each class

 b. Teachers should improve their own 

abilities, strengthen their understanding of Chinese 

teaching, and create a good classroom atmosphere.

 1.7 The guidelines for the media setting 

are as follows:

 a. Using different medium in the class to 

attract student’s interest

Recommendations for Further Study

 From the results of the reach, the  

researchers found that although the overall 

current state of academic administration of 

Chinese Language Study Program in Secondary 

Schools of Pathumthani is at the highest level, 

but there are still several aspects that need to 

be improved, such as curriculum management, 

teaching process, measurement and evaluation, 

Coordination and Cooperation on Developing the 

Chinese Language Study Program ,which occupy 

an important position in academic management. 

If these problems are solved according to the 

guidelines, the overall current state of academic 

administration of Chinese language study progam 

in secondary schools of Pathumthani will be at 

the highest level.

The Title for Further Study ought to be as 

follows:

 1 .  An  e v a l u a t i on  o f  a c adem i c  

administration of the Chinese language study 

program

 2. An evaluation of management of the 

cooperation and operation in Chinese language 

study program
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 ส�ารวจคุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล	 และพฤติกรรมการใช้บริการช�าระ

ค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	(2)	วิเคราะห์อิทธิพลของการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช�าระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน	และ	(3)	วิเคราะห์อิทธิพลของ

ปัจจัยสังคมวัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช�าระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน	การวิจัยนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ	

กลุ่มตัวอย่าง	คือ	Gen	B	(เกิดระหว่าง	พ.ศ.	2489-2507	อายุ	57-75	ปี)	จ�านวน	600	คน	สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ

โดยใช้แบบสอบถาม	สถิติที่ใช้	ได้แก่	สถิติเชิงพรรณนา	และ	การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติก	ผลการวิจัยพบว่า	(1)	

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	อายุ	57-75	ปี	เป็นผู้เกษียณอายุ	การศึกษาปริญญาตรี	รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน	40,001-50,000	บาท	มีพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันเพื่อสั่งอาหารออนไลน์จากร้านอาหารมาก

ที่สุด	ความถ่ีในการใช้บริการเดือนละครั้ง	ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเฉลี่ย	1,000	–	10,000	บาทต่อคร้ัง	 เหตุผลส�าคัญ

ที่สุดที่ใช้บริการ	คือ	มีโปรโมชันที่ตรงใจ	สื่อที่มีอิทธิผลในการตัดสินใจใช้บริการมาจากแอปพลิเคชันไลน์	(2)	การส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการ	ด้านการโฆษณา	และการส่งเสริมการขาย	ท�านายโอกาสการตัดสินใจเลือกแบรนด์แอปพลิเคชัน	

ส่วนการโฆษณา	การประชาสัมพันธ์	การตลาดออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์	ท�านายโอกาสการตัดสินใจเลือกใช้ประเภท

ธุรกรรม	และ	การส่งเสริมการขาย	กิจกรรมและประสบการณ์	การตลาดออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์	ท�านายโอกาส

การตัดสินใจเลือกจ�านวนหรือปริมาณซื้อผ่านแอปพลิเคชัน	(3)	ปัจจัยสังคมวัฒนธรรมด้านกลุ่มอ้างอิง	ครอบครัว	ชั้นทาง

สังคม	วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย	ท�านายโอกาสการตัดสินใจเลือกแบรนด์แอปพลิเคชัน		ส่วนกลุ่มอ้างอิง	ครอบครัว	

วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย	ท�านายโอกาสการตัดสินใจเลือกใช้ประเภทธุรกรรม	และ	กลุ่มอ้างอิง	ครอบครัว	ช้ันทาง

สังคม	ท�านายโอกาสการตัดสินใจเลือกจ�านวนหรือปริมาณซ้ือผ่านแอปพลิเคชัน

ค�าส�าคัญ: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ,	ปัจจัยสังคมวัฒนธรรม,	การตัดสินใจ,	แอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์

การสื่อสารการตลาดและปัจจัยสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช�าระค่าสินค้า

ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
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Abstract

 The purpose of this research was to (1) explore the characteristics of personal factors and 

behavior of using mobile payment services using an application of commercial banks in Thailand. 

(2)	analysis	of	the	influence	of	 integrated	marketing	communications	affecting	the	decision	to	use	

the	payment	service	via	the	application	(3)	analyze	the	influence	of	sociocultural	factors	affecting	

the decision to use the payment service through the application. This research uses quantitative 

research. The sample group was Gen B (born between 1946-1964, aged 57-75 years) with a total of 

600 people. Systematic random sampling using questionnaires. The statistics used were descriptive 

statistics and logistic regression analysis. The results of the research found that (1) the personal  

factors of the sample group most of them were female, aged 57-75 years, retired, Bachelor’s degree, 

average monthly income 40,001-50,000 baht. The behavior of using an application service to order 

food online from restaurants. The most frequency of using the service once a month. The average 

cost of using the service is 1,000 - 10,000 baht per time. The most important reason for using the 

service	is	that	there	is	a	promotion	that	like.	The	media	influencing	the	decision	to	use	the	service	

comes from the LINE application (2) integrated Marketing Communications, advertising and sale  

promotion predicting opportunity decisions on brands application. Advertising, public relations, online 

marketing and social media predict decision opportunities on transaction types. And promotions,  

activities and experiences, online marketing and social media predict the probability of deciding on the 

amount or quantity of purchases made through the application (3) sociocultural factors of reference 

group, family, social class, culture and subculture predict application brand decision opportunities.  

Reference groups, families, cultures and subcultures predict the likelihood of a decision on  

transaction type and reference group, family, social class predict the likelihood of a decision on the 

amount or quantity of purchases made through the application.

Keywords: Integrated marketing communications, socio-cultural factors, decision-making, commercial  

               bank applications

บทน�า
	 ใน	พ.ศ.	2565	จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนา	2019	ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในภาวะปกติ

แบบใหม่	 (new	 normal)	 และยังเป็นตัวเร่งให้เกิดการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวันอย่างรวดเร็วและ

มากขึ้นกว่าเดิม	ท�าให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวเพ่ือให้สามารถ

ส่งมอบสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง	ๆ 	เพื่อ

ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปและสร้างความสะดวก

สบายให้กับลูกค้า	 โดย	“ธุรกิจธนาคารพาณิชย์”	 เป็นอีก

หนึ่งธุรกิจที่ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน

อย่างเห็นได้ชัด	 หลังการแพร่ระบาดส่งผลให้ประชาชน

ลดการเดินทาง	 และหลีกเลี่ยงการไปท�าธุรกรรมท่ีสาขา

ของธนาคาร	โลกของเราได้เข้าสู่ยุคพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส	์

(E-commerce)	จึงท�าให้การใช้จ่ายผ่านอินเตอร์เน็ตท�าได้

อย่างง่ายดายและทั่วถึงทุกมุมโลก	 ธนาคารพาณิชย์ต่าง

ออกมาตอบรับกระแสน้ี	เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งาน

ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน	 การใช้งานธนาคารดิจิทัลปรับตัว

เพิ่มสูงข้ึนในช่วงการแพร่ระบาด	โดยคนส่วนใหญ่หันมาใช้

บริการธนาคารผ่านมือถือ	(Mobile	Banking)	มากกว่าเดิม	
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เช่นเดียวกับการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น	ๆ 	การ

ที่ผู้ให้บริการทางการเงินเปิดเผยข้อมูลการเงินของลูกค้า

ของตนให้กับบุคคลที่สาม	เช่น	ฟินเทค	บริษัทเทคโนโลย	ี

และสถาบันการเงินอื่น	ๆ 	จะยิ่งท�าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง

บรกิารทางการเงินได้อย่างสะดวก	และเลอืกใช้บรกิารทีต่รง

กับความต้องการเฉพาะบุคคลได้ในรูปแบบเรียลไทม์	หาก

ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี	พบปัญหาติดขัดในการใช้

งาน	 หรือใช้งานยาก	 ความทรงจ�าที่ไม่ดีเหล่านี้จะส่งผล

การตัดสินใจใช้บริการช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ

ด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์

	 กลุ่มผู้ใช้บริการที่ช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือ

ถือด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์	 ผู้บริโภคกลุ่ม	

Gen-B	(Baby	Boomer)	เป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี	พ.ศ.	

2489-2507	อายุ	57-75	ปี	เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้เงินในการ

จบัจ่ายใช้สอยมากทีส่ดุ	กลุม่นีจ้ะมกีารซือ้ของอย่างมเีหตผุล	

และซื้อของให้ลูกหลาน	คนสูงอายุมักมองว่าการใช้เงินสด

มีความส�าคัญ	เริ่มมีพฤติกรรมใช้โมบายแบงกิ้งมากขึ้น	แต่

ยังคงใช้เงินสดในเรื่องที่ยังไม่แน่ใจ	 (Marketeeronline,	

2019)

	 จากงานวิจัยพบว่าลูกค้ามีความภักดีต่อแบรนด์

ธนาคารที่ตนใช้อยู่มากกว่าในอดีตในช่วงวิกฤตการแพร่

ระบาด	 (ปราโมทย์	ยอดแก้ว,	2564,	น.	11-22)	และถึง

แม้ว่าจะมีลูกค้าบางส่วนที่ต้องการเปล่ียนไปทดลองใช้

ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารอื่น	 ๆ	 แต่ความภักดี

นี้ย่อมไม่ใช่สิ่งที่แน่นอน	 ฉะนั้นการน�าเทคโนโลยีเข้ามา

ใช้และความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ์และบริการ

ทางการเงินให้ตรงกับความต้องการครอบคลุมทุกจุดสัมผัส	 

(Touchpoints)	 ของลูกค้าต่างหากที่จะเป็นทางออกใน

ระยะยาว	 ซึ่งแท้ที่จริงแล้วธนาคารควรพิจารณาว่ากลุ่มผู้

บริโภคกลุ่มใดที่ต้องการข้อเสนอในรูปแบบการใช้งานผ่าน

มือถือในรูปแบบใด	หากต้องการให้กลุ่มผู้บริโภค	Gen	Y	

สนใจใช้งานช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอป

พลิเคชันของธนาคารพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น	ดังนั้นจึงมีความ

จ�าเป็นต้องศึกษาถึง	พฤติกรรมการใช้งาน	ความคิดเห็นของ

ลูกค้าต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	ปัจจัยสังคม

วัฒนธรรม	 และการตัดสินใจใช้บริการช�าระค่าสินค้าผ่าน

โทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์	ว่า

กลุ่มผู้บริโภค	Gen	Y	มีสิ่งใดกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้

งานแอปพลเิคชนัการช�าระเงนิด้วยโทรศพัท์มอื	เพือ่กระตุน้

ให้ผู้บริโภคเกิดการใช้งานที่มากขึ้นได้	ในส่วนของธนาคาร

พาณิชย์จะสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้

งาน	 เกิดการรักษาฐานลูกค้าเดิม	 และเพิ่มจ�านวนลูกค้า

ให้มากขึ้น	ซึ่งจะท�าให้เกิดการพัฒนาทางด้านบริการต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล	พฤติกรรมการใช้

บริการช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชัน

ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	ของกลุ่ม	Gen	B

	 2.	เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่ม	Gen	B	ที่

ใช้บริการช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิ 

เคชันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

	 3.	เพือ่วเิคราะห์อทิธพิลของปัจจยัสงัคมวฒันธรรม

ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่ม	Gen	B	ท่ีใช้บริการช�าระ

ค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันของธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศไทย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 งานวิจัยน้ีประยุกต์ใช้แนวคิด	ทฤษฎี	ท่ีเก่ียวข้อง

ในประเด็น	ดังนี้

	 1.	 แนวคิดการตลาดแบบบูรณาการ	 จากการ

ศึกษาการตลาดแบบบูรณาการ	ตามแนวคิด	ของ	Kotler	

&	 Keller	 (2016,	 p.582)	 ได้ให้ความหมายว่า	 เป็นการ

มีส่วนร่วมของแบรนด์	 และการขาย	 ในสภาพแวดล้อม

การสื่อสารใหม่นี้แม้ว่าการโฆษณาจะเป็นองค์ประกอบ

หลักของโปรแกรมการส่ือสารการตลาด	 แต่ก็ไม่ใช่ส่ิง

เดียวท่ีส�าคัญท่ีสุดส�าหรับการขายและการสร้างแบรนด์

และส่วนของลูกค้า	 เช่นเดียวกับบริษัทอื่น	 ๆ	 การสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการในงานวิจัยนี้ 	 ประกอบด้วย	

การโฆษณา	 (advertising)	 การส่งเสริมการขาย	 (sales	 

promotion)	การตลาดเชิงกิจกรรมประสบการณ์	(event	

and	experience)	การประชาสัมพันธ์	(public	relations)	

และ	 การตลาดออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์	 (online	

marketing	 and	 social	media)	 ผู้บริหารของธนาคาร

พาณิชย์	หรือนักการตลาด	สามารถใช้ควบคุมทิศทางการ

ด�าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกับการให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อการ

ช�าระเงิน	เพื่อส่งเสริมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ก้าวหน้าเติบโต

ได้	ซ่ึงการน�ากลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการมาเป็นเคร่ือง
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มือทางการตลาด	จะสามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน	

และช่วยส่งเสริมการตัดสินใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่

เป็นกลุ่ม	 Gen	 B	 ให้สนใจใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการ

ช�าระเงินของธนาคารพาณิชย์ได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคต

	 งานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการตลาดแบบบูรณาการ

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่ม	Gen	B	ที่ใช้บริการช�าระ

ค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันของธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศไทย

	 ปรเมษฐ์	สิริพิพัฒน์	และ	ฐติกุล	ไชยวรรณ์	(2559,	

น.	135-149)	การให้ส่วนลดพิเศษ	การสะสมแต้ม	กิจกรร

มร่วมสนุกให้ลูกค้าเสมอ	 ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ออนไลน์ของผู้สูงอายุคนไทย	 รองลงมาคือการแจ้งโปรโม

ชั่นสินค้าใหม่ให้ลูกค้ารับรู้เสมอ	การไม่คิดค่าธรรมเนียมใน

การส่งสินค้า	มีสิทธิพิเศษอื่นให้ลูกค้า	และการโฆษณาผ่าน

ส่ืออื่นๆ	ให้ลูกค้ารับรู้ได้ง่าย	ตามล�าดับ	กฤตยา	จันทร์แสน

ตอ	อิราวัฒน์	ชมระกา	และ	พนินท์	เครือไทย	(2558,	น.	 

19-29)	การตลาดออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุมากท่ีสุด	จารุ

วรรณ	กิตตินราภรณ์	(2565,	น.	172	–	187)	การโฆษณา	

และสื่อสังคมออนไลน์	 ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ออนไลน์ของผู้สูงอายุมากที่สุด	Akram,	H.,	Khan,	T.	M.,	

&	Ahmad	(2018,	pp.	235-256)	การสื่อสารผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้อออนไลน์	 และ

การส่งเสริมการขายมีอิทธิพลอย่างมากต่อการซื้อออนไลน์

ของผู้สูงอายุ	นฤมล	บุตรดี	และ	ณกมล	จันทร์สม	(2557,	

น.	351-372)	สื่อโฆษณาออนไลน์มีผลต่อการท�าธุรกรรม

ทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือท�าให้เกิดการตัดสินใจใช้

บรกิารช�าระเงนิผ่านแอปพลเิคชนัโทรศัพท์มอืถอื		ศริประภา	

ศรีวิโรจน์	และ	เยาวภา	ปฐมศิริกุล	(2564,	น.	76-89)	การ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ส�าหรับผู้สูงอายุพบว่า	เป็นด้านการประชาสัมพันธ์	การส่ง

เสริมการขาย	การตลาดออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์

	 2.	แนวคิดปัจจัยสังคมวัฒนธรรม	จากการศึกษา

ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมตามแนวคิดของ	Schiffman	&	

Wisenblit	(2015,	p.258)	กล่าวถึงปัจจัยสังคมวัฒนธรรม

ว่าเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์	โดยท่ี

พฤติกรรมของคนคนหนึ่งที่ต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่น	ๆ 	

ในสังคม	เกิดการถ่ายทอด	การเรียนรู้	การออกกฎเกณฑ์

ทางสังคม	 เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกัน	 โดยมี

กระบวนการของสังคมและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม	

เป็นส่วนส�าคัญในการก�าหนดลักษณะและพฤติกรรมของ

คนส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในสังคมหรือกลุ่มชนช้ันเดียวกัน	 ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่จะได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ	ในงานวิจัย

นี้ประกอบด้วย	(1)	กลุ่มอ้างอิง	(2)	ครอบครัว	(3)	ชั้นทาง

สังคม	และ	(4)	วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย

	 งานวจิยัเกีย่วกบัแนวคดิปัจจยัด้านสงัคมวฒันธรรม

ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่ม	Gen	B	ท่ีใช้บริการช�าระ

ค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันของธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศไทย

	 จารุวรรณ	กิตตินราภรณ์	(2565,	น.	172	–	187)	

บุคคลในครอบครัวบอกต่อ	และ	ผู้ท่ีน่าเช่ือถือยืนยัน	ท�าให้

กลุ่ม	Gen	B	มีแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้น	Rahman	

&	Yu	(2019,	pp.193-208)	ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม-มี

อิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มผู้สูงอาย	ุ

ชัยวัฒน์	 วิชัยวงศ์	 และ	 ทิพย์รัตน์	 แสงเรืองรอบ	 (2562,	

น.	1-16)	ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมมีส่งผลต่อการตัดสิน

ใจซ้ือสินค้าช่องทางออนไลน์	กาญจนา	แช่มช้อย,	กุลนิษฐ	์

ศรีสุโข,	ญาดา	เฉลิมฉัตร,	นัชฌา	กิจโสภี,	นิตยา	ธรรมสอน	

และชุตินันท์	วิลามาศ	(2560,	น.	116-125)	ปัจจัยสังคม

วัฒนธรรมและรูปแบบการด�าเนินชีวิตส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ

ของผู้บริโภค	พิมลอร	ตันหัน	(2559,	น.	55-62)	พฤติกรรม

การเลือกใช้งานแอปพลิเคชันของผู้สูงอายุมักใช้ตามกันใน

กลุ่มเพื่อน	 เยาวภา	ปฐมศิริกุล,	 โชติรัส	ชวนิชย์,	 เริ่ม	 ใส

แจ่ม,	 และรัฐพล	 สันสน	 (2560,	 น.	 178-192)	 ผู้สูงอายุ

มักได้รับการบอกต่อจากเพื่อน	ผู้เช่ียวชาญ/พนักงานขาย	

ซึ่งมีผลต่อการเลือกแบรนด์และโอกาสเกิดความต้องการ

ในการซ้ือ

	 3.	แนวคิดการตัดสินใจ	จากการศึกษาแนวคิดการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้บริโภคตามแนวคิด

ของ	Kotler	&	Keller	(2012,	p.	160)	ท่ีกล่าวว่า	จุดเร่ิม

ต้นในการท�าความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคคือรูปแบบ

การตอบสนองต่อแรงกระตุ้นและสิ่งเร้าทางสภาพแวดล้อม

กระตุ้นจิตส�านึกของผู้บริโภค	และชุดของกระบวนการทาง

จิตวิทยารวมกับลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้บริโภค	 ท�าให้

เกิดกระบวนการตัดสินใจ	และสุดท้ายจึงเกิดการตัดสินใจ

ซ้ือ	และจากแนวคิดของ	Kotler	&	Keller	(2016,	p.	187)	

กล่าวว่า	ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้น		

มีองค์ประกอบที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า	
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ได้แก่	การเลือกผลิตภัณฑ์	(product	choice)	การเลือก

แบรนด์	(brand	choice)	การเลือกตัวแทนขาย	(dealer	

choice)	 การเลือกเวลาในการซ้ือ	 (purchase	 timing)	

จ�านวนหรือปริมาณซื้อ	 (purchase	 amount)	 และการ

เลอืกวธิชี�าระเงนิ	(payment	method)	ซึง่การทีล่กูค้ากลุม่

เป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุจะตัดสินใจใช้บริการช�าระค่าสินค้า

ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์

ในประเทศไทย	โดยได้รับแรงจูงใจต่าง	ๆ	ที่เป็นประโยชน	์

สะดวกสบาย	ต่อการใช้งานในชีวิตประจ�าวัน	ซึ่งงานวิจัยนี	้

ประกอบด้วย	(1)	การเลือกแบรนด์แอปพลิเคชันธนาคาร	

(brand	choice)	(2)	การเลือกใช้ประเภทธุรกรรมในแอป

พลิเคชัน	(product	choice)	และ	(3)	จ�านวนหรือปริมาณ

ซ้ือผ่านแอปพลิเคชัน	(purchase	amount)

กรอบแนวคิดการวิจัย
	 จากการศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และผลงานวิจัยที่

เก่ียวข้อง	ผู้วิจัยจึงก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย	ดังแสดง

ใน	ภาพท่ี1

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่องการสื่อสารการตลาดและปัจจัยสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช�าระ 

         ค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

สมมติฐานการวิจัย
	 จากการศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	 ปัจจัย

สังคมวัฒนธรรม	ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช�าระค่า

สินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันของธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศไทย	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงก�าหนดสมมติฐาน

การวิจัยของตัวแปรดังกล่าว	ดังต่อไปนี้

	 สมมติฐานข้อที่	 1	 (H
1
)	 ปัจจัยการตลาดแบบ 

บรูณาการมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารช�าระค่าสนิค้า

ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์

ในประเทศไทย

	 สมมติฐานข้อ	 2	 (H
2
)	 ปัจจัยสังคมวัฒนธรรมมี

อทิธิพลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารช�าระค่าสนิค้าผ่านโทรศัพท์

มอืถอืด้วยแอปพลเิคชนัของธนาคารพาณชิย์ในประเทศไทย

วิธีด�าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 การวิจัยในครั้งนี้	 ใช้ระเบียบวิจัยการวิจัยเชิง

ปริมาณ	กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา	คือ	ผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการ	

การช�าระเงินผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของธนาคาร

ในประเทศไทย	ในรอบ	6	เดือนท่ีผ่านมา	โดยเป็นกลุ่มเป้า

หมาย	 Gen-B	 (Baby	 Boomer)	 (กลุ่มคนที่เกิดระหว่าง

ปี	 พ.ศ.	 2489-2507	 อายุ	 57-75	 ปี)	 เป็นผู้ใช้งานแอพ 

พลิเคช่ันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	 จาก	 5	

ธนาคารช้ันน�า	ได้แก่	(1)	ธนาคารกสิกรไทย	(2)	ธนาคาร

ไทยพาณชิย์	(3)	ธนาคารกรงุไทย	(4)	ธนาคารกรงุศรอียธุยา	
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และ	(5)	ธนาคารทหารไทยธนชาต	ก�าหนดก�าหนดขนาด

ตัวอย่างจากตารางจ�านวนตัวอย่างโดยสูตรของคอแครน	

(Cochran,	1977	อ้างถึงใน	ธีรวุฒิ	เอกะกุล,	2543)	ท่ีระดับ

ความเชื่อมั่น	ร้อยละ	95	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เท่ากับ	

62	ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้น

ได้	เท่ากับ	5	เลือกตัวอย่างแบบเป็นระบบ	(systematic	

random	 sampling)	 ขนาดตัวอย่างที่ต้องการจะเท่ากับ	

จ�านวน	600	คน

	 ขั้นการเลือกหน่วยสุ่ม	 คือ	 การสุ่มเลือกหน่วย

วิเคราะห์	(unit	of	analysis)	เป็นการเลือกหน่วยท่ีผู้วิจัย

ต้องการศึกษาโดยอาศัยความน่าจะเป็น	 การสุ่มตัวอย่าง

อย่างมีระบบ	 (Systematic	 Random	 Sampling)	 โดย

วิธีเก็บตัวอย่างแบบออนไลน์	 ติดต่อผู้ดูแลเพจเฟสบุ๊คขอ

รายชื่อสมาชิกมาท�าการสุ่มตัวอย่างโดยเว้นช่วงระยะห่าง

	 หน่วยวิเคราะห์	 เป็นเพจเฟสบุ๊คที่เกี่ยวข้องกับ

การซื้อขายสินค้า/บริการในประเทศไทย	จาก	12	ประเภท

สินค้า/บริการ	หน่วยของการสุ่มตัวอย่าง	เป็นเพจเฟสบุ๊ค	

ที่ท�าการสุ่มเลือกหน่วยสุ่ม	 จ�านวน	 12	 ประเภทสินค้า/

บริการ	อย่างละ	1	เพจ	ท�าให้ได้หน่วยสุ่ม	12	เพจเฟสบุ๊ค	

ได้แก่	กลุ่ม	1	สินค้าอุปโภคบริโภค	กลุ่ม	2	แฟช่ัน/เครื่อง

แต่งกาย	กลุ่ม	3	อุปกรณ์ไอที	กลุ่ม	4	เครื่องใช้ภายในบ้าน		

กลุม่	5	สุขภาพและความงาม	กลุม่	6	อญัมณ/ีเครือ่งประดบั	

กลุ่ม	7	สั่งอาหารออนไลน์	กลุ่ม	8	ร้านอาหาร	กลุ่ม	9	การ

เดินทางท่องเที่ยว	กลุ่ม	10	ดาว์นโหลด	กลุ่ม	11	บันเทิง	

และ	กลุ่ม	12	การเงิน/การลงทุน

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
	 งานวจัิยน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการวจิยั	

โดยการสร้างเครื่องมือนั้นมาจากการรวบรวมข้อมูลจาก

หนังสือ	ต�ารา	บทความ	ผลงานวิจัย	น�ามาก�าหนดประเด็น	

ขอบเขตให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	และประโยชน์ของ

การวิจัย	 ด�าเนินการสร้าง	 แบบสอบถามฉบับร่าง	 น�าไป

ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 ว่าข้อ

ค�าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและ	นิยามศัพท	์

และความถกูต้องในส�านวนภาษา	น�าแบบสอบถามผ่านการ

ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	

(contentvalidity)	ด้วยวิธีการหาค่า	IOC	(index	of	item	

objective	 congruence)	 แต่ละข้อค�าถาม	 โดยทุกข้อ

ค�าถามมีค่า	0.60	ขึ้นไป	(Revinelli	&	Hamlieton,1977,	

pp.	49-60)	โดยค่าดัชนี	IOC	ของข้อค�าถามท้ังสิ้นจ�านวน	

65	ข้อ	มีค่าดัชนี	 IOC	มากว่า	0.6	จ�านวน	57	ข้อ	และ	

ค่าดัชนี	IOC	ต�่ากว่า	0.6	จ�านวน	8	ข้อ	ท่ีต้องด�าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขข้อค�าถามก่อนการน�าไปทดลองใช้	(try-out)	

กับกลุ่มท่ีมีลักษณะ	 คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ

ศึกษา	จ�านวน	30	 ชุด	แล้วน�ามาทดสอบหาค่าความเชื่อ

มั่น	 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 ของครอนบาค	

(Cronbach’s	 alpha	 coefficient)	 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ที่

ได้ต้องมีค่ามากกว่า	 0.8	 (กัลยา	 วานิชบัญชา,	 2555,	น.	

34-42)	ผลการหาค่าความเชื่อมั่น	ของแบบสอบถาม	ตอน

ท่ี	2	การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	จ�านวน	16	ข้อ	

ได้เท่ากับ	0.870	ตอนท่ี	3	ปัจจัยสังคมวัฒนธรรม	จ�านวน	

12	ข้อ	ได้เท่ากับ	0.957	และ	ตอนท่ี	4	การตัดสินใจซื้อ	

จ�านวน	3	ข้อ	ได้เท่ากับ	0.911	มีแบบสอบถามท้ังฉบับมี

ค่าเท่ากับ	0.934	ซ่ึงมากกว่า	0.8	ซ่ึงถือว่าแบบสอบถาม

มีความเช่ือถือได้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิปรมิาณโดยใช้เครือ่งมอื

แบบสอบถามท่ีผ่านการหาความความเช่ือม่ัน	ไปเก็บข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่าง	Gen-B	(Baby	Boomer)	กลุ่มคนท่ีเกิด

ระหว่างปี	พ.ศ.	2489-2507	อายุ	57-75	ปี	เป็นผู้ใช้งาน

แอพพลเิคชัน่ของธนาคารพาณชิย์ในประเทศไทย	ในรอบ	6	

เดอืนทีผ่่านมา	โดยวิธีการเกบ็ตวัอย่างแบบออนไลน์	จ�านวน	

600	ตัวอย่าง	แล้วน�ามาตรวจสอบข้อมูล	 (editing)	การ

ลงรหัสข้อมูล	 (coding)	และบันทึกข้อมูล	 (data	 input)	

เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	

(1)	สถิติเชิงพรรณนา	(descriptive	statistics)	ประกอบ

ด้วย	 การแจกแจงความถ่ี	 (frequency)	 ค่าร้อยละ	 (pe 

rcentage)	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	(arithmetic	mean)	ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (standard	 deviation)	 เพื่ออธิบาย

ปัจจัยส่วนบุคคล	พฤติกรรมการใช้บริการ	และการตัดสิน

ใจใช้ใช้บริการช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอป

พลิเคชันของธนาคารพาณิชย์	 ของกลุ่มตัวอย่าง	 Gen	 B	

เพื่ออธิบายความคิดเห็นต่อปัจจัยการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ	ปัจจัยสังคมวัฒนธรรม	(2)	การวิเคราะห์
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ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจของกลุ่ม	Gen	B	ในการใช้บริการช�าระค่าสินค้า

ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์

ในประเทศไทย	 โดยใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอย 

โลจิสติก	 (3)	 การวิเคราะห์ปัจจัยสังคมวัฒนธรรมท่ีส่งผล

ต่อการตัดสินใจของกลุ่มของกลุ่ม	Gen	B	ในการใช้บริการ

ช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันของ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	 โดยใช้สถิติการวิเคราะห์

สมการถดถอยโลจิสติก

ผลการวิจัย
	 ตอนที่	 1	 ผลการส�ารวจคุณลักษณะส่วนบุคคล	

พฤติกรรมการใช้บริการช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ

ด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์	ของกลุ่ม	Gen	B

ตาราง 1

จ�านวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง Gen B ที่ใช้บริการช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันของธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศไทย

ปัจจัยส่วนบุคคล จ�านวน ร้อยละ

เพศ ชาย 225 37.5

หญิง 375 62.5

อายุ 57	-	75	ปี 600 100

อาชีพ นักศึกษา 0 0

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 20 3.3

พนักงานบริษัทเอกชน 95 15.8

ข้าราชการ 126 21.0

รัฐวิสาหกิจ 166 27.7

ผู้เกษียณอายุ 180 30.0

อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์ 13 2.2

ระดับการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา 1 0.2

มัธยมศึกษา 1 0.2

ปวส./อนุปริญญา 7 1.2

ปริญญาตรี 538 89.7

ปริญญาโท 49 8.2

ปริญญาเอก 4 0.7

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ	10,000	บาท 3 0.5

10,001	–	20,000	บาท 25 4.2

20,001	–	30,000	บาท 50 8.3

30,001	–	40,000	บาท 140 23.3

40,001	–	50,000	บาท 257 42.8

50,001	–	60,000	บาท 97 16.2

60,001	–	70,000	บาท 9 1.5

มากกว่า	70,000	บาท	ขึ้นไป 19 3.2
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	 จากตาราง	 1	 ผลการวิจัยคุณลักษณะท่ัวไปของ

กลุ่ม	Gen	B	ด้านปัจจัยส่วนบุคคล	พบว่า	ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง	อายุระหว่าง	57-75	ปี	อาชีพผู้เกษียณอายุ	ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี	 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 40,001-

50,000	บาท

ตาราง 2

จ�านวน ร้อยละ พฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่ม Gen B ในการช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันของ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

พฤติกรรมการใช้บริการ

รายการ คุณลักษณะ จ�านวน ร้อยละ

การใช้แอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์เพื่อซื้อ

สินค้า/บริการ	ประเภทใดมากท่ีสุด

สินค้าอุปโภคบริโภค 38 6.3

แฟชั่น/เครื่องแต่งกาย 40 6.7

อุปกรณ์ไอที 49 8.2

เครื่องใช้ภายในบ้าน 22 3.7

สุขภาพและความงาม 52 8.7

อัญมณีและเครื่องประดับ 35 5.8

สั่งอาหารออนไลน์ 180 30.0

ร้านอาหาร 136 22.7

การเดินทาง/ท่องเที่ยว 18 3.0

ดาวน์โหลด 7 1.2

บันเทิง 3 0.5

การเงิน/การลงทุน 20 3.3

สถานที่ซื้อสินค้า/บริการโดยการช�าระเงินผ่าน

แอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์

ร้านค้าปลีกมีหน้าร้าน 42 7.0

สถานที่จัดงานแสดงสินค้า 89 14.8

ร้านค้าออนไลน์ 167 27.8

ร้านอาหาร 302 50.3

ความถี่ ในการใช ้บริการช�าระเงินผ ่านแอป 

พลิเคชันของธนาคารพาณิชย์

มากกว่าสัปดาห์ละ	1	ครั้ง 14 2.3

สัปดาห์ละครั้ง 114 19.0

ระหว่าง	2	–	3	สัปดาห์ต่อครั้ง 156 26.0

เดือนละครั้ง 261 43.5

ระหว่าง	2	–	3	เดือนต่อครั้ง 48 8.0

มากกว่า	3	เดือนต่อครั้ง 7 1.2

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการช�าระค่าสินค้า/บริการ	

ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์	เฉลี่ยต่อครั้ง

ต�่ากว่า	1,000	บาท 235 39.2
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1,000	–	10,000	บาท 301 50.2

10,001	–	50,000	บาท 62 10.3

มากกว่า	50,000	บาทขึ้นไป 2 0.3

เหตุผลส�าคัญที่สุดที่ใช้บริการช�าระค่าสินค้า/

บริการ	ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์

ระบบช�าระเงินผ่านแอปพลิเคชันใช้งานง่าย 14 2.3

ได้รับความสะดวก	รวดเร็ว 146 24.3

มีโปรโมชันที่ตรงใจ 221 36.8

ได้รับราคาสินค้า/บริการ	ถูกกว่าที่เคยเจอ 79 13.2

เป็นสินค้า/บริการ	ท่ีมีจ�าหน่ายทางออนไลน์ 37 6.2

มีการรับประกันความพอใจ 34 5.7

ร้านค้ามีความน่าเชื่อถือ 59 9.8

เช่ือม่ันความปลอดภัยในการซื้อ 9 1.5

ค�าแนะน�าจากผู้ใช้งานจริง 1 0.2

สื่อที่มีอิทธิพล	 ต่อการตัดสินใจช�าระค่าสินค้า/

บริการ	ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์

หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/แผ่นพับ 7 1.2

โทรทัศน์ 46 7.7

วิทยุ 24 4.0

แอปพลิเคชันไลน์ 291 48.5

เว็บไซต์ 165 27.5

เฟซบุ๊ก 40 6.7

พนักงานขาย	ณ	สถานที่ซื้อสินค้า 17 2.8

การบอกต่อจากผู้ที่เคยซื้อสินค้า 10 1.7

	 จากตาราง	 2	 พฤติกรรมการใช้บริการช�าระค่า

สินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันของธนาคาร

พาณิชย์	 ของกลุ่ม	 Gen	 B	 พบว่า	 ใช้แอปพลิเคชันของ

ธนาคารพาณิชย์เพื่อสั่งอาหารออนไลน์มากที่สุด	 คิดเป็น

ร้อยละ	30	สถานที่ซื้อสินค้า/บริการโดยการช�าระเงินผ่าน

แอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์มากที่สุดคือร้านอาหาร	

คิดเป็นร้อยละ	50.3	ความถ่ีในการใช้บริการช�าระเงินผ่าน

แอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์มากที่สุดคือเดือนละ

ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	43.5	ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการช�าระ

ค่าสินค้า/บริการ	ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์	โดย

เฉลี่ยต่อครั้งมากที่สุดคือ	1,000	–	10,000	บาท	คิดเป็น

ร้อยละ	50.2	เหตุผลส�าคัญที่สุดที่ใช้บริการช�าระค่าสินค้า/

บริการ	ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์มากที่สุดคือ	มี

โปรโมชันที่ตรงใจ	คิดเป็นร้อยละ	36.8	ผู้มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจช�าระค่าสินค้า/บริการผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร

พาณิชย์มากที่สุดคือ	 บุคคลในครอบครัว	 คิดเป็นร้อยละ	

36.7	และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุดคือ	จากช่องทาง

แอปพลิเคชันไลน์	คิดเป็นร้อยละ	48.5

	 ตอนท่ี	2	การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก	ของ

ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ใช้บริการช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเค

ชันของธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม	Gen	B	ในประเทศไทย

	 ผลการทดสอบสมมตฐิานข้อที	่1	พบว่า	ปัจจยัการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณา	และการ

ส่งเสริมการขาย	สามารถท�านายโอกาสการตัดสินใจเลือก

แบรนด์แอปพลิเคชันธนาคารโดยรวมได้ร้อยละ	57.0	ดัง

แสดงข้อมูลใน	ตารางท่ี	1

	 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้าน	
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การโฆษณา	การประชาสัมพันธ์	การตลาดออนไลน์และสื่อ

สังคมออนไลน์	สามารถท�านายโอกาสการตัดสินใจเลือกใช้

ประเภทธุรกรรมธนาคารโดยรวมได้ร้อยละ	68.0	ดังแสดง

ข้อมูลในตารางที่	2

	 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้าน	

การส่งเสริมการขาย	กิจกรรมและประสบการณ์	การตลาด

ออนไลน์	และสื่อสังคมออนไลน์	สามารถท�านายโอกาสการ

ตัดสินใจเลือกจ�านวนหรือปริมาณซื้อผ่านแอปพลิเคชันโดย

รวมได้ร้อยละ	73.0	ดังแสดงข้อมูลใน	ตารางท่ี	3

ตาราง 3

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ของปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีอิทธิพลการตัดสินใจเลือกแบรนด์

แอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม Gen B ในประเทศไทย

ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

การโฆษณา 0.24 0.12 4.34 1 0.037 1.28

การส่งเสริมการขาย -0.35 0.18 3.92 1 0.048 0.70

ค่าคงที่ 0.49 1.01 0.23 1 0.628 1.63

	 จากตาราง	 3	 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก	

ท�านายการตัดสินใจเลือกใช้แบรนด์แอปพลิเคชันธนาคาร

พาณิชย์ของกลุ่ม	 Gen	 B	 ในประเทศไทย	 จากตัวแปร

อิสระคือ	การโฆษณา	การส่งเสริมการขาย	กิจกรรมและ

ประสบการณ์	การประชาสัมพันธ์	 ตลาดออนไลน์และสื่อ

สังคมออนไลน์	 โดยตัวแปรตาม	 ได้แก่	 ธนาคารในก�ากับ

ของรัฐบาล	 และ	 ธนาคารเอกชนอื่น	 ๆ	 ผลการวิเคราะห์

พบว่า	 การโฆษณา	 (sig	 =	 0.037)	 และการส่งเสริมการ

ขาย	 (sig.	=	0.048)	มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	แสดงว่า	เมื่อการโฆษณาเพิ่ม

ขึ้น	1	หน่วย	จะมีโอกาสมากขึ้นที่	กลุ่ม	Gen	B	ท่ีใช้แอป

พลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจะตัดสินใจ

เลือกธนาคารในก�ากับของรัฐบาล	 มากกว่ากลุ่ม	 Gen	 B	

ท่ีตัดสินใจเลือกใช้ธนาคารเอกชนอื่น	ๆ	จ�านวน	1.28		ใน

ขณะเดียวกันเมื่อการส่งเสริมการขายเพิ่มข้ึน	1	หน่วย	จะมี

โอกาสทีก่ลุม่	Gen	B	ทีใ่ช้แอปพลเิคชนัของธนาคารพาณชิย์

ในประเทศไทยจะตัดสินใจเลือกใช้ธนาคารในก�ากับของ

รัฐบาล	น้อยกว่ากลุ่ม	Gen	B	ท่ีตัดสินใจเลือกใช้ธนาคาร

เอกชนอื่น	ๆ 	น้อยลงร้อยละ	30.00	และจากค่าสัมประสิทธิ์

ท่ีได้สามารถเขียนสมการ	ดังนี้

	 Ln	 (เลือกแบรนด์แอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์

ของกลุ่ม	Gen	B)	=	0.49	+	0.24	(การโฆษณา)	-	0.35	

(การส่งเสริมการขาย)

ตาราง 4

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ของปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีอิทธิพลการตัดสินใจเลือกใช้ประเภท

ธุรกรรมธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม Gen B ในประเทศไทย

ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

การโฆษณา 0.28 0.13 4.60 1 0.032 1.33

การประชาสัมพันธ์ -0.41 0.20 4.01 1 0.045 0.66

การตลาดออนไลน์	และสื่อสังคม

ออนไลน์

-0.39 0.20 3.38 1 0.046 0.68

ค่าคงที่ 0.80 1.09 0.54 1 0.464 2.23
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	 จากตาราง	 4	 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิส 

ติก	 ท�านายการตัดสินใจเลือกใช้ประเภทธุรกรรมธนาคาร

พาณิชย์ของกลุ่ม	 Gen	 B	 ในประเทศไทย	 จากตัวแปร

อิสระคือ	การโฆษณา	การส่งเสริมการขาย	กิจกรรมและ

ประสบการณ์	การประชาสัมพันธ์	 ตลาดออนไลน์และสื่อ

สังคมออนไลน์	 โดยตัวแปรตาม	 ได้แก่	 การโอนเงิน	 และ	

การท�าธุรกรรมอื่น	ๆ	ผลการวิเคราะห์พบว่า	การโฆษณา	

(sig	=	0.032)	การประชาสัมพันธ์	 (sig.	=	0.045)	และ	

การตลาดออนไลน์	และสื่อสังคมออนไลน์	(sig	=	0.046)	

มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.05	 แสดงว่า	 เมื่อ	 เมื่อการโฆษณาเพ่ิมขึ้น	 1	 หน่วยจะ

มีโอกาสมากขึ้นที่	 กลุ ่ม	 Gen	 B	 ที่ใช้แอปพลิเคชันของ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจะตัดสินใจเลือกใช้การโอน

เงิน	มากกว่ากลุ่ม	Gen	B	 ท่ีใช้แอปพลิเคชันของธนาคาร

พาณิชย์ใจะตัดสินใจเลือกใช้การท�าธุรกรรมอื่น	ๆ	จ�านวน	

1.33	ในขณะเดยีวกนัเมือ่การประชาสมัพนัธ์	และ	การตลาด

ออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มข้ึน	1	หน่วย	จะมีโอกาส

ที่กลุ่ม	 Gen	 B	 ที่ใช้แอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศไทยจะตัดสินใจเลือกใช้การโอนเงิน	น้อยกว่ากลุ่ม	

Gen	B	ท่ีตัดสินใจเลือกใช้การท�าธุรกรรมอื่น	ๆ 	น้อยลงร้อย

ละ	34.00	และ	32.00	ตามล�าดับ	และจากค่าสัมประสิทธ์ิ

ท่ีได้สามารถเขียนสมการ	ดังนี้

	 Ln	(เลือกใช้ประเภทธุรกรรมธนาคารพาณิชย์ของ

กลุ่ม	Gen	B)	=	0.80	+	0.28	(การโฆษณา)	-	0.41	(การ

ประชาสัมพันธ์)	-	0.39	(การตลาดออนไลน์	และสื่อสังคม

ออนไลน์)

ตาราง 5

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ของปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีมีอิทธิพลการตัดสินใจเลือกจ�านวน

หรือปริมาณซื้อผ่านแอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม Gen B ในประเทศไทย

ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

การส่งเสริมการขาย 0.42 0.20 4.71 1 0.03 1.53

กิจกรรม	และประสบการณ์ -0.48 0.19 6.56 1 0.01 0.62

การตลาดออนไลน์	และสื่อสังคม

ออนไลน์

0.41 0.20 4.24 1 0.04 1.50

ค่าคงที่ -1.34 1.12 1.43 1 0.23 0.26

	 จากตาราง	 5	 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก	

ท�านายการตัดสินใจเลือกจ�านวนหรือปริมาณซื้อผ่านแอป 

พลิเคชันธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม	Gen	B	ในประเทศไทย	

จากตัวแปรอิสระคือ	 การโฆษณา	 การส่งเสริมการขาย	

กิจกรรมและประสบการณ์	 การประชาสัมพันธ์	 ตลาด

ออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์	โดยตัวแปรตาม	ได้แก่	บ่อย	

และ	ไม่บ่อย	ผลการวิเคราะห์พบว่า	การส่งเสริมการขาย	

(sig	=	0.03)	กิจกรรมและประสบการณ์	(sig.	=	0.01)	และ	

การตลาดออนไลน์	และสื่อสังคมออนไลน์	(sig	=	0.04)	มี

อิทธิพลต่อตัวแปรตาม	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	

0.05	 แสดงว่า	 เมื่อการส่งเสริมการขาย	 และ	 การตลาด

ออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์	เพิ่มขึ้น	1	หน่วยจะมีโอกาส

มากขึน้ที	่กลุม่	Gen	B	ทีใ่ช้แอปพลเิคชนัของธนาคารพาณชิย์

ในประเทศไทยจะตัดสินใจใช้บ่อย	มากกว่ากลุ่ม	Gen	B	ท่ี

ใช้แอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ใจะตัดสินใจใช้ไม่บ่อย	

จ�านวน	1.53	และ	1.50	ตามล�าดับ	ในขณะเดียวกันเมื่อ

กิจกรรมและประสบการณ์	 เพิ่มข้ึน	1	หน่วย	จะมีโอกาส

ที่กลุ่ม	 Gen	 B	 ที่ใช้แอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศไทยจะตัดสินใจเลือกใช้บ่อย	 น้อยกว่ากลุ่ม	 Gen	

B	 ท่ีตัดสินใจเลือกใช้ไม่บ่อย	 น้อยลงร้อยละ	 38.00	 และ

จากค่าสัมประสิทธิ์ท่ีได้สามารถเขียนสมการ	ดังน้ี

	 Ln	 (จ�านวนหรือปริมาณซ้ือผ่านแอปพลิเคชัน

ธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม	Gen	B)	=	-	1.34	+	0.42	(การ

ส่งเสริมการขาย)	-	0.48	(กิจกรรม	และประสบการณ์)	+	

0.41	(การตลาดออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์)

	 ตอนท่ี	3	การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก	ของ

ปัจจัยสังคมวัฒนธรรม	 ที่มีอิทธิพลต่อใช้บริการช�าระค่า

สินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันของธนาคาร

พาณิชย์ของกลุ่ม	Gen	B	ในประเทศไทย

	 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่	 2	 พบว่า	 ปัจจัย
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สังคมวัฒนธรรมด้าน	กลุ่มอ้างอิง	ครอบครัว	ชั้นทางสังคม	

วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย	สามารถท�านายโอกาสการ

ตัดสินใจเลือกแบรนด์แอปพลิเคชันธนาคารโดยรวมได้ร้อย

ละ	61.0	ดังแสดงข้อมูลใน	ตารางท่ี	4

	 ปัจจัยสังคมวัฒนธรรมด้าน	กลุ่มอ้างอิง	ครอบครัว	

วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อยสามารถท�านายโอกาสการ

ตัดสินใจเลือกใช้ประเภทธุรกรรมธนาคารโดยรวมได้ร้อย

ละ	66.3	ดังแสดงข้อมูลในตารางท่ี	5

	 ปัจจัยสังคมวัฒนธรรมด้าน	กลุ่มอ้างอิง	ครอบครัว	

ช้ันทางสังคม	 สามารถท�านายโอกาสการตัดสินใจเลือก

จ�านวนหรือปริมาณซื้อผ่านแอปพลิเคชันโดยรวมได้ร้อย

ละ	73.8	ดังแสดงข้อมูลใน	ตารางท่ี	6

ตาราง 6

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ของปัจจัยสังคมวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลการตัดสินใจเลือกแบรนด์แอปพลิเคชันธนาคาร

พาณิชย์ของกลุ่ม Gen B ในประเทศไทย

ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

กลุ่มอ้างอิง -0.39 0.18 4.51 1 0.034 0.68

ครอบครัว -0.36 0.18 3.90 1 0.048 0.70

ชั้นทางสังคม 0.46 0.18 6.31 1 0.012 1.59

วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย -0.35 0.17 4.05 1 0.044 0.71

ค่าคงที่ 2.30 0.75 9.44 1 0.002 9.94

	 จากตาราง	 6	 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก	

ท�านายการตัดสินใจเลือกใช้แบรนด์แอปพลิเคชันธนาคาร

พาณิชย์ของกลุ่ม	Gen	B	ในประเทศไทย	จากตัวแปรอิสระ

คือ	กลุ่มอ้างอิง	ครอบครัว	ชั้นทางสังคม	วัฒนธรรมและ

วฒันธรรมย่อย	โดยตวัแปรตาม	ได้แก่	ธนาคารในก�ากบัของ

รัฐบาล	และ	ธนาคารเอกชนอื่น	ๆ	ผลการวิเคราะห์พบว่า		

กลุ่มอ้างอิง	(sig	=	0.034)	ครอบครัว	(sig.	=	0.048)	ช้ัน

ทางสังคม	(sig.	=	0.012)	วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย	

(sig	=	0.044)	มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	0.05	แสดงว่า	เมื่อกลุ่มอ้างอิง	ครอบครัว	

วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย	เพิ่มขึ้น	1	หน่วย	จะมีโอกาส

ที่กลุ่ม	 Gen	 B	 ที่ใช้แอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศไทยจะตัดสนิใจเลอืกใช้ธนาคารในก�ากบัของรฐับาล	

น้อยกว่ากลุ่ม	 Gen	 B	 ท่ีตัดสินใจเลือกใช้ธนาคารเอกชน 

อื่น	ๆ 	น้อยลงร้อยละ	32.00	30.00	และ	29.00	ตามล�าดับ	

ในขณะท่ีเมื่อช้ันทางสังคมเพิ่มข้ึน	1	หน่วย	จะมีโอกาสมาก

ข้ึนท่ี	กลุ่ม	Gen	B	ท่ีใช้แอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศไทยจะตัดสินใจเลือกธนาคารในก�ากับของรัฐบาล	

มากกว่ากลุ่ม	 Gen	 B	 ที่ตัดสินใจเลือกใช้ธนาคารเอกชน

อื่น	ๆ	จ�านวน	1.59	และจากค่าสัมประสิทธิ์ท่ีได้สามารถ

เขียนสมการ	ดังนี้

	 Ln	 (เลือกแบรนด์แอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์

ของกลุ่ม	Gen	B)	=	2.30	–	0.39	 (กลุ่มอ้างอิง)	 -	0.36	

(ครอบครัว)	+	0.46	 (ช้ันทางสังคม)	–	0.35	 (วัฒนธรรม

และวัฒนธรรมย่อย)
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ตาราง 7

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ของปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีอิทธิพลการตัดสินใจเลือกใช้ประเภท

ธุรกรรมธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม Gen B ในประเทศไทย

ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

กลุ่มอ้างอิง -0.41 0.19 4.58 1 0.032 0.66

ครอบครัว 0.43 0.19 5.05 1 0.025 1.53

วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย -0.48 0.18 6.78 1 0.009 0.62

ค่าคงที่ 0.99 0.79 1.58 1 0.21 2.70

	 จากตาราง 	 7 	 การวิ เคราะห ์การถดถอย 

โลจิสติก	 ท�านายการตัดสินใจเลือกใช้ประเภทธุรกรรม

ธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม	 Gen	 B	 ในประเทศไทย	 จาก

ตัวแปรอิสระคือ	 จากตัวแปรอิสระคือ	 กลุ ่มอ ้างอิง	

ครอบครัว	 ชั้นทางสังคม	 วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย	

โดยตัวแปรตาม	ได้แก่	การโอนเงิน	และ	การท�าธุรกรรม

อื่น	ๆ	ผลการวิเคราะห์พบว่า	กลุ่มอ้างอิง	(sig	=	0.032)	

ครอบครัว	(sig.	=	0.025)	วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย	 

(sig	=	0.009)	มอีทิธพิลต่อตวัแปรตาม	อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	0.05	แสดงว่า	เมื่อกลุ่มอ้างอิง	และ	วัฒนธรรม

และวฒันธรรมย่อย	เพิม่ขึน้	1	หน่วย	จะมโีอกาสทีก่ลุม่	Gen	

B	ที่ใช้แอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจะ

ตัดสินใจเลือกใช้การโอนเงิน	น้อยกว่ากลุ่ม	Gen	B	ที่ตัดสิน

ใจเลือกใช้การท�าธุรกรรมอื่น	ๆ 	น้อยลงร้อยละ	34.00	และ	

38.00	ตามล�าดับ	ในขณะท่ีเมื่อครอบครัวเพิ่มข้ึน	1	หน่วย	

จะมีโอกาสมากข้ึนท่ี	กลุ่ม	Gen	B	 ท่ีใช้แอปพลิเคชันของ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจะตัดสินใจเลือกใช้การ

โอนเงิน	 มากกว่ากลุ่ม	 Gen	 B	 ท่ีตัดสินใจเลือกใช้การท�า

ธุรกรรมอื่น	ๆ	จ�านวน	1.53	และจากค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้

สามารถเขียนสมการ	ดังนี้

	 Ln	 (เลือกแบรนด์แอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์

ของกลุ่ม	Gen	B)	=	0.99	–	0.41	(กลุ่มอ้างอิง)	+	0.43	

(ครอบครัว)	–	0.48	(วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย)

ตาราง 8

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ของปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีมีอิทธิพลการตัดสินใจเลือกจ�านวน

หรือปริมาณซื้อผ่านแอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม Gen B ในประเทศไทย

ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

กลุ่มอ้างอิง -0.41 0.20 4.06 1 0.044 0.67

ครอบครัว 0.47 0.19 5.91 1 0.015 1.60

ชั้นทางสังคม -0.43 0.21 4.29 1 0.038 0.66

ค่าคงที่ 1.57 0.86 3.30 1 0.070 4.80
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	 จากตาราง	 8	 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก	

ท�านายการตัดสินใจเลือกจ�านวนหรือปริมาณซื้อผ่านแอป

พลิเคชันธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม	Gen	B	ในประเทศไทย	

จากตัวแปรอิสระคือ	กลุ่มอ้างอิง	ครอบครัว	ชั้นทางสังคม	

วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย	โดยตัวแปรตาม	ได้แก่	บ่อย	

และ	 ไม่บ่อย	 ผลการวิเคราะห์พบว่า	 กลุ่มอ้างอิง	 (sig	 =	

0.044)	 ครอบครัว	 (sig.	 =	 0.015)	 ชั้นทางสังคม	 (sig	=	

0.038)	มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	0.05	แสดงว่า	เมื่อกลุ่มอ้างอิง	และ	วัฒนธรรมและ

วัฒนธรรมย่อย	เพิ่มขึ้น	1	หน่วย	จะมีโอกาสที่กลุ่ม	Gen	

B	ที่ใช้แอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจะ

ตัดสินใจเลือกใช้บ่อย	น้อยกว่ากลุ่ม	Gen	B	ที่ตัดสินใจใช้

ไม่บ่อย	น้อยลงร้อยละ	33.00	และ	34.00	ตามล�าดับ	ใน

ขณะที่เม่ือครอบครัวเพิ่มขึ้น	1	หน่วย	จะมีโอกาสมากข้ึน

ที่	กลุ่ม	Gen	B	ที่ใช้แอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศไทยจะตัดสินใจเลือกใช้บ่อยมากกว่ากลุ่ม	Gen	B	

ที่ตัดสินใจใช้ไม่บ่อย	จ�านวน	1.60	และจากค่าสัมประสิทธิ์

ที่ได้สามารถเขียนสมการ	ดังนี้

	 Ln	 (จ�านวนหรือปริมาณซ้ือผ่านแอปพลิเคชัน

ธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม	Gen	B)	=	1.57	–	0.41	(กลุ่ม

อ้างอิง)	+	0.47	(ครอบครัว)	–	0.43	(ช้ันทางสังคม)

การอภิปรายผล
	 ผลการวิจัย	 1.	 คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตัวอย่าง	พบว่า	คุณลักษณะของ	Gen	B	ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง	อายุระหว่าง	57-75	ปี	เนื่องจากเพศหญิงจะสนใจซ้ือ

สินค้าด้วยแอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์มากกว่าเพศชาย	

ส่วนใหญ่เป็นผูเ้กษียณอาย	ุระดบัการศกึษาปรญิญาตร	ีราย

ได้เฉลี่ยต่อเดือน	40,001-50,000	บาท	ส�าหรับพฤติกรรม

การตัดสินใจใช้บริการช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ

ด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์	 ของกลุ่ม	 Gen	 B	

พบว่า	ใช้แอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์เพ่ือสั่งอาหาร

ออนไลน์จากร้านอาหารมากที่สุด	สถานที่ซื้อสินค้า/บริการ

โดยการช�าระเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์

คือร้านอาหารมากที่สุด	เนื่องจาก	กลุ่ม	Gen	B	ส่วนใหญ่

เป็นผู้เกษียณอายุ	 จึงมักใช้เวลาอยู่บ้านกับลูกหลานและ

ครอบครัว	 และสั่งซื้ออาหารในรูปแบบออนไลน์จากร้าน

อาหารมารับประทานที่บ้านเป็นส่วนใหญ่	 และแม้ว่าจะ

ออกไปข้างนอกโดยส่วนใหญ่จะเป็นการไปทานอาหาร

นอกบ้านจึงจ่ายช�าระผ่านแอปพลิเคชันที่ร้านอาหารมาก

ท่ีสุด	จ�านวนหรือปริมาณซ้ือผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร

พาณิชย์เดือนละครั้ง	 ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการช�าระค่า

สินค้า/บริการ	ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์	โดยเฉล่ีย

ต่อครั้ง	1,000	–	10,000	บาท	เองจากส่วนใหญ่เป็นการซื้อ

อาหารส�าหรับการรับประทานร่วมกันในครอบครัว	เหตุผล

ส�าคัญท่ีสุดท่ีใช้บริการช�าระค่าสินค้า/บริการ	ผ่านแอปพลิ

เคชันธนาคารพาณิชย์คือมีโปรโมชันที่ตรงใจ	เนื่องจากเห็น

ถึงความคุ้มค่าในการจ่ายเงิน	 ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ช�าระค่าสินค้า/บริการผ่านแอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์

คือบุคคลในครอบครัว	เนื่องจากคนกลุ่ม	Gen	B	มักรับฟัง

ความคิกเห็นของผู้ใกล้ชิดในครอบครัว	และ	Gen	B	มีการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากช่องทางแอปพลิเคชันไลน์มากที่สุด	

เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันที่คนไทยเข้าถึงมากที่สุด	ใช้งาน

ง่าย	จึงท�าให้กลุ่ม	Gen	B	เล่นแอปพลิเคชันนี้	มีกลุ่มไลน	์

และรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	เป็นจ�านวนมากท่ีสุด

	 ข้อค้นพบจากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่	 1	

ยอมรบัสมมตฐิานทีว่่า	ปัจจยัการตลาดแบบบรูณาการ	ด้าน

การโฆษณา	การส่งเสรมิการขาย	กจิกรรมและประสบการณ์	

การประชาสมัพนัธ์	ตลาดออนไลน์และสือ่สงัคมออนไลน์	ส่ง

ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือ

ถือด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์	โดยการโฆษณา	

และการส่งเสริมการขาย	สามารถท�านายโอกาสการตัดสิน

ใจเลือกแบรนด์แอปพลิเคชันธนาคารโดยรวมได้ร้อยละ	

57.0	การโฆษณา	การประชาสัมพันธ์	การตลาดออนไลน์

และสื่อสังคมออนไลน์	สามารถท�านายโอกาสการตัดสินใจ

เลือกใช้ประเภทธุรกรรมธนาคารโดยรวมได้ร้อยละ	 68.0		

การส่งเสริมการขาย	กิจกรรมและประสบการณ์	การตลาด

ออนไลน์	และสื่อสังคมออนไลน์	สามารถท�านายโอกาสการ

ตัดสินใจเลือกจ�านวนหรือปริมาณซื้อผ่านแอปพลิเคชันโดย

รวมได้ร้อยละ	73.0

	 จากข้อค้นพบท่ีว่าปัจจัยการตลาดแบบบูรณาการ	

ด้านการโฆษณา	 การส่งเสริมการขาย	 กิจกรรมและ

ประสบการณ์	การประชาสัมพันธ์	 ตลาดออนไลน์และสื่อ

สังคมออนไลน์	 ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช�าระค่า

สินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันของธนาคาร

พาณิชย์	ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยการตลาด

แบบบูรณาการของ	 Kotler	 and	 Keller	 (2012,	 pp. 

581-583)	ท่ีได้กล่าวถึงปัจจัยการตลาดแบบบูรณาการได้



70 Vol. 12 No. 3 September-December 2022EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

ผ่านกระบวนการหรือวิธีในการพยายามที่จะชักชวน	เชิญ

ชวน	 ลูกค้าหรือผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	 บริการ	 และ

แบรนด์	ดังเช่นงานวิจัยของ	ปรเมษฐ์	สิริพิพัฒน์	และ	ฐติ

กุล	ไชยวรรณ์	(2559)	ที่พบว่า	กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญ

กับด้านการส่งเสริมการตลาด	 พบว่าการได้รับข้อคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้ใช้สินค้ารายอื่นเพื่อช่วยในการตัดสินใจส่งผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้ามากที่สุด	 รองลงมา	 คือการ

ให้ส่วนลดพิเศษ	การสะสมแต้ม	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยนี้

ด้านการโฆษณา	และ	การส่งเสริมการขาย	และสอดคล้อง

กับแนวคิด	 Don	 E.	 Schultze	 (1990,	 1994	 อ้างแล้ว

ใน	เยาวภา	ปฐมศิริกุล	 (2561)	ว่าหากเลือกใช้สื่อใดและ

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่จ�าเป็นที่ต้องใช้สื่อให้ครบทุก

ประเภท	สอดคล้องกับ	การสื่อสารผ่านเว็บไซต์จะส่งผลให้

เกิดพฤติกรรมการซื้อออนไลน์	ส่วนการส่งเสริมการขายมี

อิทธิพลอย่างมากต่อแรงกระตุ้นในการซ้ือออนไลน์ของผู้สูง

อายุ	(Akram,	etc.	2018,	pp.	235-256)	และสอดคล้อง

กับกลุ่มตัวอย่างแสดงให้ความส�าคัญระดับมากกับ	การซื้อ

จากโฆษณาทีม่ลีิง้ค์เชือ่มโยง	การลงโฆษณาผ่านทางเวบ็ไซต์

ต่าง	ๆ 	และมีการแจกของแถม	ชิงโชค	หรือแลกของรางวัล	

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยนี้ด้านการโฆษณา	 และ	 การส่ง

เสริมการขาย	(กฤตยา	จันทร์แสนตอ	อิราวัฒน์	ชมระกา	

และ	พนินท์	เครือไทย	2558	,น.	19-29)	และสอดคล้องกับ	

Buttle	(2009)	ผู้บริโภค	Gen	B	มีพฤติกรรมการซื้อจาก

การลดราคาสินค้ามากที่สุด	และต้องการการส่งเสริมการ

ขายที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน	สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุ

วรรณ	กิตตินราภรณ์	(2565,	น.	172	–	187)	การโฆษณา	

ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุมาก	

เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการน�าเสนอสินค้าผ่าน

โทรทัศน์มากที่สุดรองลงมา	 คือ	 บุคคลในครอบครัวบอก

ต่อ	และผู้น่าเชื่อถือยืนยัน	แต่ไม่สอดคล้องกับด้านการส่ง

เสริมการขายของงานวิจัยนี้	เนื่องจากในงานวิจัยดังกล่าว

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุจะใช้ความพยายามน้อยท่ีสุด

ในการรับข้อมูลข่าวสาร	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	นฤมล	

บุตรดี	 และ	ณกมล	 จันทร์สม	 (2557,	 น.	 351-372)	 ว่า

สื่อโฆษณาออนไลน์มีผลต่อการท�าธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านโทรศัพท์มือถือ	 เน่ืองจากผู้บริโภคให้ความน่าเช่ือถือ

และภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการจึงท�าให้เกิดการตัดสินใจ

ใช้บริการช�าระเงินผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ	 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ศิรประภา	ศรีวิโรจน์	และ	เยาว

ภา	ปฐมศิริกุล	(2564,	น.	76-89)	ว่าการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือส�าหรับผู้สูงอายุ

พบว่า	 เป็นด้านการประชาสัมพันธ์	 การส่งเสริมการขาย	

การตลาดออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์	เช่น	การให้ความ

รู้	การให้คุณค่าเพิ่ม	การให้รางวัล	ส่งผลให้ผู้สูงอายุตัดสิน

ใจซ้ือซ้ือสินค้าและบริการได้	เป็นต้น

	 ด้านการโฆษณาเป็นปัจจยัทีส่�าคญัต่อการตดัสนิใจ

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแบรนด์แอปพลิเคชัน	และ

การตัดสินใจเลือกใช้ประเภทธุรกรรมธนาคารพาณิชย์	ของ

กลุ่ม	Gen	B	เนื่องจากผู้สูงอายุเปิดโทรทัศน์ท้ิงไว้ดูเรื่อย	ๆ 	

และผู้สูงอายุกดข้ามโฆษณาไม่ได้	ท�าให้ได้ยินเสียงและรับ

ชมภาพไปพร้อม	ๆ	กันจนจบเสมอการโฆษณา	ชอบเวลา

เพื่อนหรือลูกหลานส่งโฆษณาท่ีมีความเก่ียวข้องกับตัวเอง

มาให้	ชอบดูโฆษณาท่ีมีความเก่ียวข้องกับตัวเอง	ดังนั้นจึง

ควรให้ความส�าคญักบัการโฆษณาทีส่ามารถเข้าถงึกลุม่	Gen	

B	ท้ังสื่อสื่อออกอากาศ	และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

	 ด้านการส่งเสริมการขายเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญตัดสิน

ใจที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแบรนด์แอปพลิเคชัน	และตัดสิน

ใจเลือกจ�านวนหรือปริมาณซ้ือผ่านแอปพลิเคชัน	ของกลุ่ม	

Gen	B	เนื่องจากกลุ่ม	Gen	B	ชอบความคุ้มค่าในการซื้อ

สินค้าและบริการ	จึงควรให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการ

ขาย	เช่น	การลดราคาสินค้า	การสะสมแต้มการจากซ้ือ	การ

ให้สมัครสมาชิกและสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก	เป็นต้น

	 ด้านกิจกรรมและประสบการณ์เป็นปัจจัยส�าคัญ

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจ�านวนหรือปริมาณซื้อผ่าน

แอปพลิเคชัน	 ของกลุ่ม	 Gen	 B	 ดังนั้นควรมุ่งเน้นด้าน

กิจกรรมและประสบการณ์ของกลุ่ม	Gen	B	โดยให้ความ

ส�าคัญกับการใช้บริการช�าระค่าสินค้า/บริการ	ผ่านแอปพลิ

เคชันธนาคารพาณิชย์	เช่น	การจัดกิจกรรมเก่ียวกับสินค้า	

กจิกรรมบนัเทงิและสนัทนาการ	กจิกรรมสร้างจติส�านกึเพ่ือ

ชุมชนและสังคม	เป็นต้น

	 ด้านการประชาสัมพันธ์เป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อการ

ตัดสินใจเลือกจ�านวนหรือปริมาณซ้ือผ่านแอปพลิเคชัน	

ของกลุ่ม	 Gen	 B	 ดังนั้นควรมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ที่

จะท�าให้กลุ่ม	Gen	B	เกิดการใช้บริการช�าระค่าสินค้าผ่าน

โทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์เพิ่ม

ขึ้น	เช่น	การให้ข่าวสารที่น่าสนใจกับกลุ่ม	Gen	B	เกี่ยวกับ

นวัตกรรมแอปพลิเคชันใหม่	 การประชาสัมพันธ์และเผย

แพร่กิจกรรมเพื่อสังคม	การให้ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
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สังคมและส่ิงแวดล้อม	เป็นต้น

	 ด้านตลาดออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์เป็น

ปัจจัยส�าคัญที่ส ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ประเภท

ธรุกรรม	และตดัสนิใจเลอืกจ�านวนหรอืปรมิาณซือ้ผ่านแอป 

พลิเคชัน	 ของกลุ่ม	 Gen	 B	 ดังนั้นควรมุ่งเน้นการตลาด

ออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ที่จะท�าให้กลุ่ม	Gen	B	เกิด

การใช้บริการช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอป

พลิเคชันของธนาคารพาณิชย์เพ่ิมขึ้น	 เช่น	 การส่งเสริม

ให้ลูกค้าจ่ายช�าระเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร	การ

ค้นหาข้อมูลสินค้า	สั่งซื้อสินค้า	ผ่านสื่อออนไลน์	และสื่อ

สังคมออนไลน์	การให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบ	แสดงความ

เห็น	หรือให้ข้อเสนอแนะ	ต่อสินค้าหรือบริการที่ได้รับจาก

ร้านค้าออนไลน์	เป็นต้น

	 2.	 ข้อค้นพบจากผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี	

2	ยอมรับสมมติฐานที่ว่า	ปัจจัยสังคมวัฒนธรรมมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือ

ถือด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	

โดยกลุ่มอ้างอิง	 ครอบครัว	 ชั้นทางสังคม	 วัฒนธรรมและ

วัฒนธรรมย่อย	 สามารถท�านายโอกาสการตัดสินใจเลือก

แบรนด์แอปพลิเคชันธนาคารโดยรวมได้ร้อยละ	61.0	กลุ่ม

อ้างอิง	ครอบครัว	วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อยสามารถ

ท�านายโอกาสการตดัสนิใจเลอืกใช้ประเภทธรุกรรมธนาคาร

โดยรวมได้ร้อยละ	 66.3	 กลุ่มอ้างอิง	 ครอบครัว	 ชั้นทาง

สังคม	สามารถท�านายโอกาสการตัดสินใจเลือกจ�านวนหรือ

ปริมาณซ้ือผ่านแอปพลิเคชันโดยรวมได้ร้อยละ	73.8

	 จากข้อค้นพบทีว่่าปัจจยัสงัคมวฒันธรรมด้านกลุม่

อ้างอิง	ครอบครัว	ชั้นทางสังคม	วัฒนธรรมและวัฒนธรรม

ย่อย	มผีลต่อการตัดสนิใจตัดสนิใจเลอืกแบรนด์แอปพลเิคชนั

ธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม	Gen	B	โดยผลการวิจัยสอดคล้อง

กับแนวคิดปัจจัยสังคมวัฒนธรรมของ	 Schiffman	 and	

Wisenblit	(2015,	p.258)	ที่กล่าวว่า	ความต้องการของ

ผู้บริโภคนั้นเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์กับ

คนอื่น	ๆ	ในสังคม	เกิดการถ่ายทอด	การเรียนรู้	การออก

กฎเกณฑ์ทางสังคม	เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกัน	

โดยมกีระบวนการของสังคมและสิ่งแวดลอ้มทางวัฒนธรรม	

เป็นส่วนส�าคัญในการก�าหนดลักษณะและพฤติกรรมของ

คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในสังคมหรือกลุ่มชนชั้นเดียวกัน	ท�าให้ผู้

บริโภคแสดงออกมา	ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	พิมล

อร	 ตันหัน	 (2559,	 น.	 55-62)	 ว่าพฤติกรรมการเลือกใช้

งานแอปพลิเคชันของผู้สูงอายุมักมีทัศนคติในการใช้งาน

แอปพลิเคชันโดยใช้ตามกันในกลุ่มเพื่อน	 เนื่องจาก	 Gen	

B	 นั้นมีลักษณะเป็นกลุ่มท่ีมีความเช่ือถือตาม	 ๆ	 กันจาก

กลุ่มอ้างอิงท่ีตนเช่ือถือสูง	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

จารุวรรณ	กิตตินราภรณ์	(2565,	น.	172	–	187)	บุคคล

ในครอบครัว	และ	ผู้ท่ีน่าเช่ือถือยืนยัน	ท�าให้กลุ่ม	Gen	B	

มีแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อเพ่ิมขึ้น	สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ	Rahman	and	Yu	(2019,	pp.193-208)	ปัจจัยทาง

สังคมวัฒนธรรมส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการซื้อของ

กลุ่มผู้สูงอายุ	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	เยาวภา	ปฐมศิริ

กุล,	เริ่ม	ใสแจ่ม	และรัฐพล	สันสน	(2560,	น.	178-192)	ผู้

สูงอายุมักเช่ือถือจากค�าแนะน�าของเพื่อน	และกลุ่มอ้างอิง

ท่ีตนเช่ือถือ	ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

	 ด้านกลุ่มอ้างอิงเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญต่อการตัดสิน

ใจที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแบรนด์แอปพลิเคชัน	 เลือกใช้

ประเภทธรุกรรม	และเลอืกจ�านวนหรอืปรมิาณซือ้ผ่านแอป

พลิเคชัน	ของกลุ่ม	Gen	B	ดังนั้นจึงควรให้ความส�าคัญกับ

กลุ่มอ้างอิงท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่ม	Gen	B	เช่น	บุคคลผู้มีชื่อ

เสียง	ดารานักแสดง	หรือกลุ่มเพื่อน	ๆ	 ท่ีใช้แบบเดียวกัน	

หรือกลุ่มผู้ท่ีเคยใช้งานมาก่อน	เนื่องจากกลุ่ม	Gen	B	จะ

เลือกใช้ตามเมื่อเห็นว่าบุคคลดังกล่าวใช้แล้วดี

	 ด้านครอบครัวเป็นปัจจัยที่ส�าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกแบรนด์แอปพลิเคชัน	 เลือกใช้ประเภท

ธรุกรรม	และเลอืกจ�านวนหรือปรมิาณซือ้ผ่านแอปพลิเคชนั	

ของกลุ่ม	Gen	B	ดังนั้นจึงควรให้ความส�าคัญกับด้านบุคคล

ในครอบครัว	เนื่องจากกลุ่ม	Gen	B	มักปรึกษา	วางแผน	

และได้รับค�าแนะน�าจากบุคคลในครอบครัวก่อนการใช้

บริการช�าระค่าสินค้า/บริการ	 ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร

พาณิชย์

	 ด้านชั้นทางสังคมเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกแบรนด์แอปพลิเคชัน	และเลือกจ�านวนหรือ

ปริมาณซื้อผ่านแอปพลิเคชัน	ของกลุ่ม	Gen	B	ดังนั้นจงึควร

ให้ความส�าคัญกับชั้นทางสังคม	เนื่องจากกลุ่ม	Gen	B	เห็น

ว่าการช�าระค่าสินค้า/บริการ	 ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร

พาณิชย์	 เป็นการแสดงถึงสถานะทางสังคม	 แสดงให้เห็น

ว่าตามทันสังคมและเทคโนโลยี	และช่วยสร้างการยอมรับ

จากกลุ่มเพื่อนและสังคม

	 ด้านวัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อยเป็นปัจจัยที่

ส�าคัญต่อการเลือกแบรนด์แอปพลิเคชัน	และเลือกจ�านวน
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หรือปริมาณซื้อผ่านแอปพลิเคชัน	ของกลุ่ม	Gen	B	ดังนั้น

จึงควรให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย	

เนื่องจากกลุ่ม	 Gen	 B	 จะให้ความส�าคัญกับค่านิยมของ

สังคมรอบตัว	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณีในท้องถ่ิน	 และ

การถ่ายทอดความรู้	ความเข้าใจ	จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 1.	 ผู้ประกอบการธุรกิจธนาคารพาณิชย์ควรน�า

กลยทุธ์การตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจจากการศกึษาวจิยั

ครั้งนี้	อันได้แก่	กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ	(1)	ด้าน

การโฆษณา	(2)	การส่งเสริมการขาย	และ	(3)	การตลาด

ออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์	 เนื่องจากท�านายโอกาส

การตัดสินใจเลือกแบรนด์แอปพลิเคชันธนาคารได้มากข้ึน	

และท�านายโอกาสการเกิดจ�านวนหรือปริมาณซื้อผ่านแอป

พลิเคชันมากขึ้น	และน�ากลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ		

มาประยุกต์ใช้ในการจัดท�าแผนธุรกิจ	แผนการตลาด	แผน

กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ให้การก�าหนดนโยบายและ

แผนงานสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	ก�าหนดกลยุทธ์	วิธี

ปฏิบัติ	 ในการน�ากลยุทธ์ที่จะน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ด้านการ

ตลาดของแอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์ต่อไป

	 2.	ผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	และผู้ท่ี

มส่ีวนเกีย่วข้อง	เช่น	สมาคมธนาคารไทย	สภาหอการค้าไทย	

เป็นต้น	 และหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม

ด้านการเงิน	 เช่น	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 กระทรวง

พาณิชย์	เป็นต้น	สามารถน�าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อ	

เป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและ

ส่งเสริมด้านนวัตกรรมแอปพลิเคชันเกี่ยวกับธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Transactions)	 หรือธุรกรรมออนไลน	์

ทั้งธุรกรรมทางการเงิน	 การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารต่าง	ๆ 	และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	หรืออีคอมเมิร์ซ	 

(e-Commerce)	การค้าขายสินค้าและบริการทางออนไลน	์

ให้ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	เพื่อ

ให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมีการใช้งานที่ตอบโจทย์	และเลือก

การใช้งานด้วยแอปพลิเคชันโอนเงินช�าระค่าสินค้าหรือ

บริการมากยิ่งขึ้น

	 3.	 นักวิชาการ	 นักศึกษา	นักวิจัย	 รวมถึงบุคคล

ทั่วไปและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 สามารถผลการวิจัย

ไปศึกษาต่อ	 ก่อให้เกิดงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งจะช่วย

พัฒนางานวิจัยให้กว้างขวางและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	

หรือสามารถน�ากลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจใช้บริการช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอป 

พลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	ไปประยุกต์

ใช้กับธุรกิจได้

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและการน�าผลการ

วิจัยท่ีค้นพบไปประยุกต์ใช้

	 1.	ผู้ประกอบการธุรกิจธนาคารพาณิชย์	ควรมุ่ง

เน้นการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิ

เคชันของธนาคารพาณิชย์	 โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม

เป้าหมาย	Gen	B	ตามความต้องการใช้งานแอปพลิเคชัน	

พฤติกรรมการใช้บริการในแอปพลิเคชัน	วัตถุประสงค์ที่ใช้

บริการแอปพลิเคชัน	เป็นต้น

	 2.	การใช้กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการส่งผล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ

ด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์	ต้องให้ความส�าคัญ

กับปัจจัยท่ีส�าคัญท้ัง	5	องค์ประกอบ	ได้แก่	(1)	การโฆษณา	

(2)	 การส่งเสริมการขาย	 (3)	 กิจกรรมและประสบการณ	์

(4)	 การประชาสัมพันธ์	 และ	 (5)	 การตลาดออนไลน์และ

สื่อสังคมออนไลน์	ดังนี้

	 	 	 	 	 2.1	 ด้านการโฆษณา	 ผู้ประกอบการธุรกิจ

ธนาคารพาณชิย์	ควรให้ความส�าคญักับการใช้สือ่ออกอากาศ	

การดู	การฟัง	เช่น	โทรทัศน์	วิทยุ	เป็นต้น	สื่ออิเล็กทรอนิกส	์

เช่น	เว็บไซต์	แอปพลิเคชัน	ไลน์	ยูทูป	เฟซบุ๊ก	เป็นต้น

	 							2.2	การส่งเสริมการขาย	ควรมุ่งเน้นให้ความ

ส�าคัญกับการส่งเสริมการขาย	เช่น	การลด	แลก	แจก	แถม	

การสะสมแต้ม	 การให้สมัครสมาชิก	 การคืนเงินเข้าบัญชี

ของสมาชิกผู้ใช้งาน	เป็นต้น

	 	 	 	 	 2.3	 กลยุทธ์ด้านการตลาดเชิงกิจกรรมและ

ประสบการณ์	ควรมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสินค้า	จัด

กิจกรรมบันเทิง	และสันทนาการ	จัดกิจกรรมสร้างจิตส�านึก

เพื่อชุมชนและสังคม	 เช่น	 การจัดกิจกรรมเพื่อสะสมแต้ม

แลกรางวัล	การจัดกิจกรรมแข่งขันเกมออนไลน์	การแสดง

ดนตรี	การบริจากเงินผ่านแอปพลิเคชันเพื่อการช่วยเหลือ

กิจกรรมเพื่อสังคมหรือองค์กรการกุศล	เป็นต้น

	 					2.4	กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์	ควรมุ่งเน้น

การให้ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านนวัตกรรมแอปพลิเคชันใหม่	
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เช่น	มีการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ใช้งานง่ายยิ่งข้ึน	มีฟัง

ก์ชั่นเสริมในการใช้มากเพิ่มขึ้น	และท�าการประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่กจิกรรมเพือ่สงัคมหรอืให้ลกูค้าเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	 เช่น	 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน	

การได้รับส่วนลดเมื่องดรับถุงพลาสติกในการซ้ือสินค้าของ

ร้านค้า	เป็นต้น

	 	 	 	 2.5	 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์และสื่อสังคม

ออนไลน์	ควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการตลาดออนไลน์และส่ือ

สังคมออนไลน์	เช่น	ให้ลูกค้าจ่ายช�าระเงินผ่านแอปพลิเค

ชันของธนาคารทั้งร้านค้าออนไลน์	และออฟไลน์	แนะน�า

ให้ลูกค้าทราบถึงร้านค้าที่สามารถช�าระค่าสินค้า/บริการ

ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์	เป็นต้น

ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป

	 การวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยขอเสนอ	2	ประเด็น	ได้แก่

	 1.	ควรศึกษาในเชิงลึกถึงคุณลักษณะ	และรูปแบบ

ของแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ส�าหรับกลุ่ม	 Gen	

B	 และปัจจัยด้านรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่ม	 กลุ่ม	 Gen	

B	เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกด้านความต้องการของกลุ่ม	Gen	

B	ในการเลือกใช้บริการช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ

ด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์

	 2.	 ควรศึกษาตัวแปรอื่น	 ๆ	 ท่ีอาจส่งผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการช�าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย

แอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ส�าหรับกลุ่ม	Gen	B	เช่น	

ปัจจัยการตลาดบริการ	การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	เป็นต้น
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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยชิ้นนี้เกิดข้ึนจากวัตถุประสงค์ในความพยายามท่ีจะขยายฐานความรู้เรื่องฮูปแต้มอันเป็นจิตรกรรมฝาผนัง

อีสานให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ผ่านรูปแบบของละครเวที	น�ามาซ่ึงค�าถามว่านักแสดงสมัครเล่นซ่ึงเป็นเยาวชน

อายุ	19-25	ปีจะรู้จักฮูปแต้มผ่านกระบวนการละครได้อย่างไร	ผู้วิจัยได้ออกแบบเทคนิคการแสดงส�าหรับจุดมุ่งหมายดัง

กล่าว	โดยมีสมมุติฐานว่าหากนักแสดงสร้างการแสดงเงาร่างกายด้วยแบบฝึกหัดการแสดงละครเวทีด้วยจินตนาการและ

การด้นสดของของไมเคิล	เชคอฟ	จะท�าให้เยาวชนสะท้อนความเข้าใจเก่ียวกับฮูปแต้มออกมาได้	ผู้วิจัยสนใจแบบฝึกหัด

การแสดงของเชคอฟซึ่งเมื่อน�ามาปรับใช้จะช่วยให้นักแสดงท่ีไม่มีภูมิหลังเรื่องฮูปแต้มได้รับรู้ภาพและท�าความเข้าใจความ

หมายของฮูปแต้มขณะแสดงละคร	การวิจัยครั้งนี้จึงใช้กระบวนการ	Practice	as	research	สร้างกระบวนการละครและ

การแสดงละครเงาร่างกายฮูปแต้มของเยาวชนกลุ่มละครเอ๊าะเป๊าะ	นิสิตจากหลายสาขาวิชาท่ีมารวมตัวกันด้วยความชื่น

ชอบทางการแสดง	แสดงละครเวทีจากการฝึกซ้อมด้วยตนเองและด�าเนินกิจกรรมละครเพื่อจิตสาธารณะ	นักแสดงกลุ่ม

เอ๊าะเป๊าะไม่มีภูมิหลังเกี่ยวกับฮูปแต้มมาก่อนกระบวนการละคร	การวิจัยแบ่งออกเป็นสองระยะใน	พ.ศ.	2552	และ	พ.ศ.	

2554	ระยะแรกการวิจัยด�าเนินการสร้างละครเงาร่างกายจากเร่ืองราวของฮูปแต้มเพ่ือให้นักแสดงท�าความเข้าใจตัวละคร

และเร่ืองราวบนฮูปแต้มผ่านการแสดง	ในระยะที่สองนักแสดงและผู้วิจัยได้ปรับปรุงรูปแบบการแสดงเงาร่างกายเพ่ือให้ผู้

ชมเข้าใจลักษณะเฉพาะและสถานที่ตั้งของฮูปแต้มได้ผ่านละครหน้าฉากที่เพิ่มเข้ามาตั้งค�าถามถ่ายทอดความหมายของ

ฮูปแต้มไปถึงทั้งนักแสดงและผู้ชม	โดยผู้วิจัยและนักแสดงได้พัฒนารูปแบบการแสดงร่วมกับผู้เช่ียวชาญทีมขับเคลื่อนทาง

วิชาการของ	สสส.	และเครือข่ายสื่อพื้นบ้านภาคอีสาน

ค�าส�าคัญ: ฮูปแต้ม,	 จิตรกรรมฝาผนังอีสาน,	 ละครเงาร่างกาย,	 ร่างกายในจินตนาการ,	 จินตนาการ,	 ไมเคิล	 เชคอฟ,	 

														ด้นสด,	ละครหุ่นเงา

Abstract

 This research project was aimed at conveying the knowledge of Hooptam, an Isan mural art 

form, to young Isan performers through theatre. The young performers were drawn to the Hooptam 

storytelling, with its expressive characters painted on the walls of ancient Isan monasteries. The vivid 

impression left on the young generation creates the question, how can young amateur performers 

aged 19-25 understand the Hooptam mural art through a theatrical process? the hypothesis was that, 

the	young	performers	may	reflect	their	understanding	of	the	Hooptam	itself	through	the	creation	

ฉายเงาจิตรกรรมฝาผนังฮูปแต้มด้วยละครเวที
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of body shadows by means of Chekhovian acting exercises involving imagination and improvisation. 

The method was practice as a form of research; the theatrical creation process of the body shadow 

theatre, performed by the amateur performers of the Ohpoh theatre troop, made up of performers 

brought together by pure passion for theatre, with various academic backgrounds and had no previous 

knowledge of Hooptam. The research was conducted in two parts in 2009 and 2011. The meaning and 

the	context	of	Hooptam	are	clarified	as	the	body	shadow	and	the	curtain	play	are	being	performed.	

The researcher and the young performers developed the theatrical form with a team of academic 

advisors, specialists, and Isan folk art network.

Keywords: Hooptam, Isan mural art, Body shadow, Imaginary Body, Imagination, Michael Chekhov,  

                Improvisation, Shadow Puppet Theatre

บทน�า
	 การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการละครหุ่นเงา

ฮูปแต้ม	 “ฮูปแต้ม”	 หมายถึงงานจิตรกรรมฝาผนังบนสิม

โบสถ์โบราณอสีาน	ฮปูแต้มมคีณุค่าด้านวฒันธรรมเนือ่งจาก

เป็นบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์และมีความจ�าเป็น

ในการอนุรักษ์ให้คงอยู่เน่ืองจากสิมเสื่อมสภาพผุพัง	 บาง

แห่งถูกรื้อถอนเพ่ือปลูกสิ่งก่อสร้างใหม่แทนที่	ฮูปแต้มท่ียัง

คงอยู่บนสิมก็โดนสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมท�าให้สีสัน

รายละเอียดลบเลือนไป	โครงการละครหุ่นเงาฮูปแต้มอยู่ใน

โครงการสื่อพื้นบ้านสานสุขปีที่	1	และปีที่	3	สนับสนุนโดย

ส�านักงานแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรม

และกิจกรรมสร้างสรรค์	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ด�าเนินการระยะแรกในปี	พ.ศ.	

2552	“ฮูปแต้ม;	ลึกในความหมาย	ง่ายในรูปทรง	ตรงต่อ

การแสดงออก”	ระหว่างมีนาคมถึงกรกฎาคม	2552	และ

ระยะที	่2	ในปีพ.ศ.	2554	“ละครหุน่เงาฮปูแต้ม”	มกีลุม่เป้า

หมายคือนักแสดงสมัครเล่นซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มละครเอ๊าะ

เป๊าะ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(พ.ศ.	2550-พ.ศ.	2555)	

การวิจัยน้ีมีการแสดงละครเวที	9	พื้นที่ในเขตอีสานเหนือ	

อีสานกลางและอีสานใต้	 การวิจัยเป็นลักษณะ	 Practice	

as	research	วิธีวิจัยคือกระบวนการละครส�าหรับนักแสดง

กลุ่มเอ๊าะเป๊าะเพื่อสร้างสรรค์และแสดงละครเวทีกับผู้ชม

ผ่านแบบฝึกหัดการแสดงของไมเคิล	 เชคอฟ	 (Michael	

Chekhov)	 นักการละครชาวรัสเซียซึ่งมีชีวิตอยู ่ในช่วง	

ค.ศ.	1891-1955	ผู้วิจัยน�าแบบฝึกหัดการแสดงของเชคอฟ

มาสร้างกระบวนการแสดงละครส�าหรับเยาวชนกลุ่มละคร

เอ๊าะเป๊าะ	นักแสดงเยาวชนสมัครเล่นอายุระหว่าง	19-25	

ปี	ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างจากนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ผ่านค�าถามท่ีว่านักแสดงเยาวชนกลุ่มเอ๊าะเป๊าะจะรู้จักฮูป

แต้มผ่านกระบวนการละครได้อย่างไร	 ด้วยเป้าหมายว่า

นักแสดงฯจะเข้าใจฮูปแต้มผ่านการแสดงละครเวทีได้	 ผู้

วิจัยคาดหวังว่ากระบวนการละครท่ีสร้างข้ึนจะท�าให้กลุ่ม

เป้าหมายเข้าใจความหมาย	 ความส�าคัญ	 และลักษณะเฉ

พาะของฮูปแต้มจนสามารถแสดงออกผ่านการแสดงละคร

เวที	 บทบาทหน้าที่ของผู้วิจัยคือผู้รับผิดชอบโครงการฯ		

สร้างกระบวนการละครร่วมกับนักแสดงเยาวชนร่วมกับผู้

เช่ียวชาญทีมขับเคลื่อนทางวิชาการของ	 สสส.	 และเครือ

ข่ายสื่อพื้นบ้านภาคอีสาน	 ผลคือการสร้างสรรค์ละครเงา

ร่างกายผ่านการปรับเทคนิคจินตนาการและการด้นสดของ

เชคอฟเป็น	8	 ข้ันตอน	รูปแบบการแสดงท่ีนักแสดงจะได้

ท�าความรู้จักจนเข้าใจฮูปแต้ม	ช่วงแรกผู้ชมสนใจตัวละคร

เงาร่างกายและเรื่องราวมากกว่าฮูปแต้ม	ในระยะท่ีสองนัก

แสดงจึงถ่ายทอดความเข้าใจไปยังผู้ชมผ่านละครหน้าฉาก

และค�าถาม	5	ขัน้ตอนทีส่่งผลกบัผูช้ม	มุง่เน้นฮปูแต้ม	ศลิปะ

อันเป็นแหล่งท่ีมาของละครเงาร่างกายและบริบทท่ีท�าให้

นักแสดงและผู้ชมเข้าใจความหมายของภาพในฮูปแต้ม
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วัตถุประสงค์การวิจัย
	 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เยาวชนกลุม่ละคร

เอ๊าะเป๊าะได้ท�าความรู้จักและเข้าใจฮูปแต้มจิตรกรรมฝา

ผนังอีสานผ่านกระบวนการสร้างสรรค์และการแสดงละคร

เวที

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 การลงพ้ืนที่ส�ารวจจิตรกรรมฝาผนังอีสานฮูป

แต้มในจังหวัดมหาสารคาม	 ขอนแก่น	 และกาฬสินธุ์	 ใน

ระยะแรกของการวิจัยเยาวชนฯ	 สนใจฮูปแต้มที่วัดสนวน

วารีพัฒนารามซึ่งต้ังอยู่ที่อ�าเภอบ้านไผ่	 จังหวัดขอนแก่น	

อาจวาดโดยช่างแต้มไท-อีสาน	 กลุ ่มช่างส่วนใหญ่ใน

จังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม	ได้รับอิทธิพลผสมล้าน

ช้าง-กรุงเทพฯ	 บริเวณพื้นที่นี้มีท้ังกลุ่มช่างแต้มพื้นบ้าน

แท้ที่ฝึกฝนในท้องถิ่น	 บ้างก็ได้รับอิทธิพลของช่างหลวง

กรุงเทพฯรวมถึงวัฒนธรรมล้านช้าง-กรุงเทพฯ	 เร่ืองราว

ที่วาดเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านและชาดก	 แสดงความคิด	

จินตนาการ	 บันทึกอารมณ์	 ประสบการณ์	 ถ่ายทอดผ่าน

ภาพ	(เพ็ญผกา	นันทดิลก,	2541,	น.	57)	ฮูปแต้มสอนศีล

ธรรม	ธรรมะ	บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น	ฮูปแต้มที่

วดัสนวนวารมีเีนือ้หาพทุธประวติัและนทิานพืน้บ้านสนิไชย	

ภาพในเรื่องจะวาดไปตามผนังด้านทิศเหนือและต่อไปตาม

ทิศอื่นจนสุดผนัง	เมื่อช่างยังวาดไม่จบจะกระโดดไปท่ีผนัง

ด้านหลงั(ทศิตะวนัตก)จนจบเรือ่ง	นอกจากจะไม่ได้เน้นการ

วาดตามล�าดับเรื่อง	ช่างยังแทรกการวาดเรื่องราวในท่ีว่าง	

หากผู้ชมเคยทราบเรื่องราวมาก่อนจะเข้าใจได้มากข้ึน	อีก

ทั้งช่างยังมีการแปลงเร่ืองตามความสร้างสรรค์	วาดอย่าง

อิสระไม่มีกรอบหรือแบบแผนเคร่งครัด	(สอนสุพรรณและ

กัลยาณี	กิจโชติประเสริฐ,	2545)	นอกจากนี้เยาวชนฯ	สน

ใจภาพฮปูแต้มท่ีวดัสระบวัแก้วซ่ึงปรากฏภาพวถีิชวีติผูค้นใน

ยุคของช่างแต้มช่วงพ.ศ.2474-2477	และพุทธประวัติการ

กล่าวถึงนรก	สวรรค์	 (บุญยงค์	 เกศเทศ,	2560)	ในระยะ

ที่สองของการวิจัย	เยาวชนฯ	สนใจฮูปแต้มบนสิมวัดบ้าน

ยาง	ช่างแต้มของวัดบ้านยางมีการแสดงออกเป็นอิสระ	ไม่

ค�านึงถึงกฎเกณฑ์ศิลปะภาพ	ไม่ได้เน้นเรื่องหลักเรื่องรองใน

ภาพ	ถ่ายทอดเวสสันดรชาดก	พุทธประวัติ	ไตรภูมิ	นิทาน

พ้ืนบ้าน	ปรศินาธรรมและวิถชีวีติชาวบ้าน	ความเชือ่พืน้ฐาน

และวิถีชีวิตความเป็นอยู่	(เพ็ญผกา	นันทดิลก,	2541,	น.	

59-62)	 นักแสดงเฝ้าชมตัวละครชาวบ้านในฮูปแต้มที่วัด

บ้านยางใช้ร่างกายแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา	 ออกท่า

ทางตามธรรมชาติ	รายล้อมด้วยรายละเอียดข้าวของและ

สตัว์เลีย้งทีม่คีวามสมจรงิ	แต่ภาพกลบัไม่เน้นล�าดบัเรือ่งราว	

มกีารวาดแทรกตอนใหม่หรอืวาดเตมิพืน้ทีว่่าง	เมือ่ช่างแต้ม

ต้องการเน้นสิ่งใดก็จะเพิ่มขนาดให้เด่นข้ึนมา	เมื่อสิ่งใดอยู่

ไกลออกไปจะวาดให้เล็กลง	การสร้างสิมอาศัยวัตถุดิบและ

แรงงานเช่ือมโยงสมาชิกชุมชนซ่ึงต่อมาจะเป็นผู้ได้ชมภาพ

บนสมิประกอบการเล่าเรือ่งและฟงัเทศน์	(อู่ทอง	ประศาสน์

วินิจฉัย,	2551,	น.	11-15)

	 การลงพ้ืนท่ีส�ารวจท�าให้ผู ้วิจัยและนักแสดงได้

ค้นหารูปแบบการแสดงละครเวที	ลักษณะการวาดฮูปแต้ม

บนผนงัสมิโบราณกระตุน้จนิตนาการความรูส้กึของนกัแสดง	

ดึงดูดให้นักแสดงต้องการเข้าไปในเรื่องราวและตัวละครที่

มองเห็น	ติดตามตัวละครบนภาพวาดด้วยจินตนาการและ

รู้สึกไปกับการแสดงออกของตัวละคร	 ฮูปแต้มทั้งสามวัด

มีภาพที่นักแสดงต้องการเข้าถึงผ่านละคร	 เมื่อนักแสดง

ต้องการจะท�าความเข้าใจภาพจึงตีความเรื่องราวในภาพ

และตั้งค�าถามถึงบริบทของภาพ	 ในระยะแรกนักแสดงได้

เลือกภาพที่มีเรื่องราวตัวละครจากชาดกและความเช่ือ

โลกหลังความตายต่างจากระยะที่สองซึ่งนักแสดงกลับมา

สนใจลักษณะการวาดอย่างเป็นอิสระของช่างแต้มและการ

แสดงออกอย่างเป็นอิสระของตัวละคร	 ลักษณะการวาด

ฮูปแต้มท่ีมีฉากเรื่องราวไม่ต่อเนื่อง	 วิถีชีวิตชาวบ้านและ

เหตุการณ์ท่ีช่างแต้มบันทึกไว้	เช่น	ตัวละครชาวบ้านในฮูป

แต้มท่ีวัดบ้านยางแสดงออกอย่างเปิดเผยด้วยท่าทางตาม

ธรรมชาติและเกินจริง	ข้าวของและสัตว์เลี้ยงมีรายละเอียด

สมจริง	 ภาพของกลุ่มตัวละครชาวบ้านอยู่ในเหตุการณ์

เดียวกันแต่กลับเป็นอิสระจากกัน	 ภาพไม่เน้นล�าดับเร่ือง

ราว	มีการด้นสดในการวาดเติมพื้นท่ีว่าง	 เน้นแสดงความ

ใกล้ไกลของวัตถุและตัวละครแบบง่ายๆ	จากการสัมภาษณ์

พระและชาวบ้านในชุมชน	รวมทั้งหนังสือ	เอกสารเกี่ยวกับ

ฮูปแต้มพบว่าการสร้างสิมอาศัยวัตถุดิบท้ังในและนอกท้อง

ถิน่	สมาชกิชมุชนเป็นทัง้แรงงานผูส้ร้างสมิและจะกลายเป็น

ผู้ชมผู้ฟังการเทศน์ของพระเม่ือช่างวาดฮูปแต้มเสร็จ	ภาพ

บนสิมจะท�าให้ผู้ชมได้เฝ้ามองประกอบการเล่าเร่ืองและฟัง

เทศน์	 ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ส่งผลให้นักแสดงเลือกละคร

เงาร่างกายเพื่อถ่ายทอดภาพสองมิติบนผนังสิมให้กลาย

เป็นเงาจากร่างกาย	แสดงออกถึงจินตนาการของช่างแต้ม

ด้วยจินตนาการของนักแสดงอีกทอดหนึ่ง	 และตัวละครที่
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แสดงออกอย่างมีอิสระทั้งตามธรรมชาติและเกินจริงเป็น

อิทธิพลหลักที่ท�าให้เยาวชนต้องการจะเข้าใจเหตุการณ์ใน

ภาพวาดเพื่อถ่ายทอดตัวละครด้วยละครเงาร่างกาย

	 การเลือกละครเงาร่างกายเป็นรูปแบบในการ

แสดงยังมาจากการเครือข่ายสื่อพื้นบ้าน	นักแสดงได้ลงพื้น

ที่สังเกตการณ์การแสดงของศิลปินครูเซียง	 ปรีชา	 การุณ

และเยาวชนเพชรอีสานในช่วงพ.ศ.	2548-2549	และเกิด

ความต้องการจะค้นหารูปแบบการแสดงละครเวที	เนื้อหา

เรื่องราวที่เป็นต้นฉบับในแบบของตนเอง	ในเวลานั้นคณะ

เพชรอีสานสร้างละครหุ่นเงาจากหนังสัตว์กับกลุ่มนักแสดง

เด็กเยาวชนและสมาชิกรุ่นต่างๆในชุมชน	ฝึกฝนทั้งการร้อง

หมอล�าและดนตรีประกอบการเชิดหุ่นเงา	ลักษณะของหุ่น

เงาคล้ายตวัละครฮูปแต้มบนสมิเล่าเรือ่งจากวรรณกรรมสงัข์

สนิไช	เวสสนัดรชาดก	และความเชือ่ท้องถิน่	จนกระทัง่ศลิปิน

ครูเซียงและสมาชิกพัฒนาเป็นละครหุ่นกระติ๊บในชื่อคณะ

เด็กเทวดาต้ังแต่ช่วงพ.ศ.	 2550	 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	

คณะของครูเซียงสร้างสรรค์หุ่นจากวัสดุธรรมชาติ	 (ปรีชา	

การุณ,	การส่ือสารส่วนบุคคล,	29	พฤษภาคม	2565)	ด้วย

กระบวนการคล้ายละครชุมชน	(Community	Theatre)	

(พรรัตน์	ด�ารุง,	2561,	น.	132)	คณะเพชรอีสานเป็นเครือ

ข่ายสื่อพื้นบ้านภาคอีสานที่กลุ่มเอ๊าะเป๊าะได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในช่วงลงพื้นที่ระยะแรกจนถึงระยะที่สอง

	 จากฮูปแต้มนักแสดงได้สร้างการแสดงละครเงา

ร่างกาย	เยาวชนกลุ่มละครเอ๊าะเป๊าะได้ฝึกการแสดงด้วย

เทคนิคการแสดงจากภายนอกสู่ภายใน	(Outside-in)	และ

จากภายในสู่ภายนอก	(Inside-out)	ของ	ไมเคิล	เชคอฟ	

(Michael	 Chekhov)	 เชคอฟได้พัฒนาเทคนิคการแสดง	

ค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างการแสดงออกทางร่างกาย

และสภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกในเชิงจิตวิทยา	 เชคอฟ

เห็นว่าแม้นักแสดงจะไม่เคยมีประสบการณ์ตรงมาก่อน

ในการสร้างตัวละครและสถานการณ์แต่จินตนาการของ

นักแสดงจะสามารถน�ามาใช้แทนความทรงจ�าในอดีตของ

นักแสดงได้	เชคอฟเห็นว่าการกระท�าของร่างกายสามารถ

กระตุ้นสภาวะจิตใจและในทางกลับกันสภาวะทางจิตใจก็

ค้นหาการแสดงออกของร่างกาย	ตัวละครสามารถถูกมอง

แบบวตัถุวสัิย	เป็นอสิระจากมมุมองและกฎของตวัละครเอง	

(Rushe,	2021,	p.	6-7)	จินตนาการท�าให้นักแสดงมองเห็น

สภาวะจิตใจ	อารมณ์	และชีวิตภายในของภาพ	นักแสดงถูก

ปลุกให้ตื่นด้วยอารมณ์	ความรู้สึก	เกิดแรงกระตุ้นที่ส�าคัญ

ต่อการแสดงเป็นตัวละคร	(Chekhov,	2002,	น.	25)	เมื่อ

มองเหน็ชีวติภายในของตวัละครและมปีระสบการณ์กบัชวีติ

ภายในนั้น	จะกระตุ้นนักแสดงไปสู่การแสดงออกภายนอก

แบบใหม่ท่ีมีความเป็นต้นฉบับ	(Chekhov,	2002,	น.	26)	

แนวคิดการฝึกฝนการแสดงด้วยจินตนาการของเชคอฟเป็น

ส่วนส�าคัญที่นักแสดงกลุ่มละครเอ๊าะเป๊าะน�ามาปรับใช้ใน

การแสดงละครเงาร่างกายฮูปแต้ม	ผ่านแบบฝึกหัดการแส

ดงของเชคอฟ	จินตนาการ	(Imagination)	และการด้นสด	

(Improvisation)	 เพื่อมองเห็นภาพฮูปแต้มจากสภาวะ

ภายในของนักแสดง	 ค้นหาชีวิตภายในของภาพไปพร้อม

กับการแสดงออกผ่านร่างกายภายนอก

	 การฝึกจินตนาการ	(Imagination)	4	ระดับ	แบบ

ฝึกหดัของเชคอฟ	ระดบัแรกคอื	การจนิตนาการสิง่ท่ีนกัแสดง

รู้ว่ามีอยู่จริง	สร้างขึ้นจากความจ�า	ใช้การสังเกตและก่อให้

เกิดภาพที่มองเห็นได้ในใจ	ระดับที่สองคือความสามารถใน

การจนิตนาการสิง่ทีน่กัแสดงไม่คุน้เคยแต่รูว่้ามอียู	่(Rushe,	

2021,	p.	234)	การนึกถึงเหตุการณ์ท่ีไม่ใช่ประสบการณ์

ส่วนตัวด้วยรายละเอียดมากท่ีสุด	โดยจับภาพแรกสุดจาก

ช่วงท่ีปรากฏข้ึน	แล้วมองเห็นภาพตรงหน้าในใจจากดวงตา

ภายใน	เมื่อจับภาพนั้นไว้ได้ในใจแล้วก็มองและรอ	จนกว่า

ภาพจะเริ่มขยับ	เปลี่ยนแปลง	พูดหรือแสดงด้วยตัวมันเอง

ออกมา	 นักแสดงตระหนักว่าภาพแต่ละภาพมีชีวิตที่เป็น

อิสระ	จึงไม่เข้าไปแทรกแซงแต่ยังคงตามภาพไปอยู่ครู่หนึ่ง	

(Chekhov,	2002,	น.	28)	ระดับท่ีสามคือการยอมให้สิ่ง

ที่นักแสดงมองเห็นในใจมีผลต่อตนเองแล้วปล่อยให้ผ่าน

ตัวนักแสดงออกมา	 เชคอฟอธิบายว่าสิ่งที่นักแสดงสร้าง

ข้ึนสามารถมีอิทธิพลต่อตัวผู้สร้างเองได้	 (Rushe,	 2021,	

p.	234)	เมื่อนักแสดงสร้างและปล่อยให้ภาพนั้นพัฒนาไป

อย่างมีชีวิตเป็นอิสระ	สักครู่จึงเริ่มเข้าไปถาม	เพื่อให้ภาพใน

ใจแสดงการเคลื่อนไหว	ถามค�าถามและออกค�าสั่งถึงความ

รู้สึกและให้ภาพได้แสดงความรู้สึกออกมา	จนกระท่ังภาพ

อาจแสดงตรงใจของนักแสดง	 อาจให้อิสระกับภาพหรือ

ร้องขอการเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้	 (Chekhov,	 2002,	 p.	

28)	นักแสดงมองภาพในใจเพื่อให้เกิดผลกับอารมณ์	ความ

ต้องการ	ความรูส้กึ	และสิ่งทีภ่าพเสนอให้	จนกระทัง่ผูแ้สดง

เริ่มจะรู้สึกและปรารถนาอย่างท่ีภาพก�าลังเป็น	(Chekhov,	

2002,	p.	30)	ระดับท่ีสี่คือ	การควบคุมและเปลี่ยนภาพที่

สร้างข้ึน	เป็นการสร้างรายละเอียด	มิติของตัวละคร	จาก

จินตนาการ	(Rushe,	2021,	p.	234-236)	เจาะลงไปใน
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สิ่งที่ปรากฏอยู่ภายนอกเข้าไปท่ีชีวิตภายใน	พยายามได้ยิน

บทเจรจาหรือเสียงจากภาพโดยคงความต่อเนื่องของภาพ

ที่ก�าลังค่อยๆเปลี่ยนไป	อาจใส่ตัวละครและสถานการณ์ท่ี

แตกต่างออกไป	ถามและติดตามชีวิตภายในของตัวละคร

ที่เกิดขึ้นจนมีผลกับผู้แสดง	 ร่วมมือกับตัวละครโดยรับสิ่ง

ที่ตัวละครเสนอหากนักแสดงพอใจ	 (Chekhov,	 2002,	

p.	30-31)	การใช้จินตนาการสร้างร่างกายในจินตนาการ	

(Imaginary	body)	นักแสดงจะจินตนาการว่าร่างกายจริง

ของนักแสดงก�าลังครอบครองพื้นที่เดียวกันกับร่างกาย

ในจินตนาการของตัวละคร	 ซึ่งนักแสดงสร้างร่างกายใน

จินตนาการให้เกิดขึ้นในใจอยู่ระหว่างร่างกายจริงและจิตใจ	

โดยร่างกายในจินตนาการจะมีอิทธิพลต่อร่างกายจริงและ

จิตใจเท่าๆกัน	 นักแสดงจะเริ่มพูดและรู้สึกไปกับร่างกาย

ในจินตนาการ	 ตัวละครอาศัยอยู่ในตัวนักแสดงหรือขณะ

เดียวกันนักแสดงก็อาศัยอยู่ในร่างกายในจินตนาการ	เมื่อ

ฝึกการใช้ร่างกายในจินตนาการจะกระตุ้นแรงจูงใจและ

ความรู้สึก	รวมถึงการพูด	และการเคลื่อนไหวของตัวละคร

ซึ่งจะเปลี่ยนนักแสดงให้เป็นอีกคน	(Chekhov,	2002,	pp.	

78-79)	แบบฝึกหัดจินตนาการของเชคอฟถูกน�ามาปรับใช้

กับนักแสดงในกรณีของละครฮูปแต้ม	 โดยใช้แบบฝึกหัด

ของเชคอฟสร้างชีวิตภายในของภาพและตัวละครในภาพ	

ความรู้สึกแรกเห็นฮูปแต้มของนักแสดงร่างภาพฮูปแต้มใน

ใจ	 เมื่อนักแสดงเร่ิมใช้ร่างกายฉายร่างกายตัวเองในพื้นที่

ส่ิงแวดล้อมซึ่งคือฉากผ้า	 นักแสดงจะเริ่มร่างเค้าโครงร่าง

เงาในใจ	หรือ	ร่างกายในจินตนาการ	(Imaginary	body)	

ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเงาของร่างกายจริงของนักแสดง	 จาก

นั้นเมื่อนักแสดงมองเห็นภาพร่างกายในจินตนาการก�าลัง

เคลื่อนไหวในใจ	ร่างกายจริงของนักแสดงก็จะเคลื่อนไหว

ไปพร้อมกัน	 ภาพบนผนังของสิมและบรรยากาศภายใน

ของสิมถูกนักแสดงเทียบกลับมาเป็นภาพในใจ	ฉากผ้าว่าง

เปล่าจะรองรับร่างกายในจินตนาการที่เกิดจากเงาร่างกาย

จรงิของนักแสดงซึง่ได้ฉายร่างกายในจนิตนาการออกมาบน

ฉากผ้าแสดงให้เห็นตัวละคร	นักแสดงจะตามแรงกระตุ้นใน

การแสดงออกจากจินตนาการต่อไป

	 เงาร่างกาย	 (Body	 shadow)	 ในละครฮูปแต้ม	

หมายถึงเงาร่างกายนักแสดงที่ใช้แสดงท่าทางและหยุด

นิ่ง	 (Pose)	 เคลื่อนไหวเพ่ือเล่าเร่ือง	 เงาร่างกายเกิดจาก

แสงไฟที่ฉายส่องโครงร่างของร่างกายนักแสดงไปยังฉาก

ผ้า	 จนเกิดโครงร่างตัวละครในละครฮูปแต้มนักแสดงจะ

ใช้โครงร่างเงาร่างกายประกอบกับโครงร่างเงาจากวัตถุ	

รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบฉากและเครื่องแต่งกายเพื่อสร้าง

รายละเอียดเงาตัวละครและฉาก	 นอร์แมนและคณะเห็น

ว่าเงาช่วยท�าให้จ�าแนกวัตถุได้	 (Norman	et	al.,	2000)	

ผู้วิจัยพบว่านักแสดงจะแยกแยะเพื่อรับรู้วัตถุท้ังจากวัตถุ

จริงทางกายภาพ	เงาวัตถุบนผ้าและภาพวัตถุท่ีปรากฏข้ึน

ในใจจากจินตนาการ	นักแสดงเริ่มจะรับรู้ภาพเงาในฉากผ้า

เพื่อแยกแยะว่าเงาท่ีเกิดข้ึนใหม่นั้นคืออะไร	การแยกแยะ

นี้จะท�าให้นักแสดงสามารถประกอบโครงร่างเงาจากเงา

ท่ีมาจากร่างกายตนเอง	 ร่างกายนักแสดงคนอื่นและจาก

วัตถุ	แยกแยะเงาของตนเอง	เงาของตนเองท่ีประกอบร่าง

กับเงาอื่น	เคลื่อนไหวจนกลายเป็นตัวละคร	การแยกแยะ

นี้จะท�าในแต่ละบุคคลและท�าร่วมกันกับนักแสดงอื่นเพื่อ

ให้ร่างกายในจินตนาการจะปรากฏออกมาได้	เมื่อเงาจาก

ร่างกายกลายเป็นตัวละคร	 และเงาจากร่างกายและวัตถุ

กลายเป็นฉาก	นักแสดงจะจินตนาการและตีความภาพต่อ

ไปในใจจนสามารถแสดงออกไปท่ีเงาร่างกายเพื่อเล่าเรื่อง

ในฉาก

	 เงาเป็นส่วนขยายออกไปจากตัวบุคคลท�าให้

บุคคลรู้สึกถึงพ้ืนท่ีของร่างกายและพื้นท่ีบนภาพเงาที่ฉาย

ออกมา	 แต่ในขณะเดียวกันก็ท�าให้บุคคลกลับมาสนใจ

ตัวของบุคคลเอง	 เงาได้กระตุ้นความรู้สึกท่ีหลากหลาย

เก่ียวโยงกับพื้นท่ีส่วนตัว	 นอกจากนี้เงาร่างกายอาจสร้าง

ความเช่ือมโยงระหว่างพื้นท่ีส่วนบุคคลและพื้นท่ีของส่ิง

แวดล้อมท่ีไกลตัวออกมา	 เช่น	 ร่างกายครอบครองพื้นที่

และพื้นที่เองก็ถูกครอบครองด้วยเงาร่างกายตามล�าดับ	

(Pivanni	&	Castiello,	2015)	ในละครเมื่อนักแสดงมอง

เห็นเงาจากร่างกายตนเองทอดออกไปท่ีฉากผ้าก็จะขยับ

ร่างกายให้เงานั้นเกิดรายละเอียด	เคล่ือนไหวตาม	ร่างกาย

ท่ีก�าลังแสดงออกและภาพในใจของนักแสดงท่ีจินตนาการ

ฮูปแต้มเป็นพื้นที่ส่วนตัว	เมื่อนักแสดงปล่อยให้ร่างกายใน

จินตนาการภายในใจผ่านออกมา	นักแสดงจะมองเห็นเงา

ท่ีเกิดเป็นโครงร่างตัวละครฮูปแต้ม	ซ่ึงเงานี้จะกลับมากระ

ตุ้นความรู้สึกและจินตนาการของนักแสดงต่อไป	ร่างกาย

นักแสดงเช่ือมโยงพื้นท่ีภายในใจและภายนอกร่างกายนัก

แสดงขณะขยับท่าทางและหยุดนิ่ง	 เป็นโครงร่างเงาและ

เช่ือมโยงกับบรรยากาศบนฉากที่เกิดจากโครงร่างหุ่นเงา

ที่มาจากวัตถุอุปกรณ์ประกอบการแสดง	 ดังนั้นเมื่อเงา

ร่างกายมารวมกับเงาบรรยากาศของฉาก	นักแสดงได้เชื่อม
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โยงตัวเองกับภาพฮูปแต้มที่นักแสดงสร้างขึ้นด้วยโครงร่าง

เงา	เงาร่างกายที่ปรากฏภายนอกและหุ่นเงาท่ีเข้ามาสร้าง

บรรยากาศของฉากกระตุ้นการโต้ตอบของตัวละคร

	 การด้นสด	 (Improvisation)	 ในแบบฝึกหัดการ

แสดงตามแนวคิดของเชคอฟ	คือการลงมือท�าแล้วดูว่าเกิด

อะไรข้ึน	เกิดสถานการณ์ที่ผุดข้ึนมาในใจอย่างทันทีทันใด

ไหม	และหากมีนักแสดงก็แสดงตามสัญชาตญาณที่เกิดขึ้น

ในการกระท�านั้นตามล�าดับด้วยแรงกระตุ้นแบบทันทีทันใด

และการด้นสด	แสดงให้เห็นความสร้างสรรค์เฉพาะของนัก

แสดงแต่ละคน	การด้นสดเป็นการเปิดรับอิทธิพลที่มีผลกับ

ตัวนักแสดงและเล่นตอบโต้กับสิ่งนั้น	แบบฝึกหัดการด้นสด	

เช่น	การสร้างลักษณะการตอบโต้แบบไม่ซ�้าเดิม	การตาม

การด้นสดไปแล้วเลอืกการกระท�าหรอืประโยคทีเ่ข้ากนัหรอื

ขดัแย้งกบัสถานการณ์	หรอืไม่อย่างนัน้อาจเพิม่ส่วนทีไ่ร้แรง

จูงใจในการกระท�าหรอืไร้เหตผุลล่วงหน้ากบัการกระท�าบาง

ช่วงโดยปล่อยให้การกระท�าปรากฏข้ึนเอง	อาจจะก�าหนด

ตอนต้นและจบไว้แต่ทดลองด้นสดสถานการณ์ระหว่างนั้น

ใหม่	อาจด้นสดกบัการเคลือ่นไหวร่างกาย	จงัหวะ	ค้นหาแรง

กระตุ้นใหม่ๆ	(Rushe,	2021,	p.	217-218,	p.	222-223)		

ไม่พยายามจ�ากัดความแก่นเรือ่งหรอืโครงเรือ่งไว้	จ�ากัดเพียง

อารมณ์หรือความรู้สึกตอนเริ่มต้นและตอนจบ	 นักแสดง

จะเห็นความเป็นไปได้ที่สอดคล้องกับอารมณ์ในช่วงเวลา

เฉพาะหรือกับความบังเอิญท่ีพบขณะด้นสด	นักแสดงต้อง

ฟังเสียงภายในซึ่งจะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยา

และการกระท�าขณะแสดง	(Chekhov,	2002,	p.	37-38)	

แนวคิดการด้นสดของเชคอฟเป็นแนวทางแบบฝึกหัดการ

แสดงซึ่งนักแสดงน�ามาใช้เช่ือมเงาร่างกายกับความหมาย

และบริบทของภาพฮูปแต้ม	การด้นสดจะจะน�าความเป็น

ส่วนตัวของภาพในใจนักแสดงออกมาตอบโต้กับภาพในใจ

ของนกัแสดงคนอืน่จนเกดิภาพใหม่ขึน้	และชวีติภายในของ

ภาพจะปรากฏ	ผ่านเงาร่างกายนักแสดง	การด้นสดเชื่อม

ฉากละครเงากับละครหน้าฉากด้วยบริบทของฮูปแต้มซึ่งผู้

วิจัยจะได้กล่าวถึงในช่วงอภิปรายผลการวิจัยต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจัย
	 กรอบแนวคดิการวจิยัประกอบไปด้วย	การท�าความ

รู้จักฮูปแต้มผ่านแบบฝึกหัดการแสดงด้วยจินตนาการของ

ไมเคิล	เชคอฟเพื่อสร้างร่างกายในจินตนาการ	(Imaginary	

body)	 การแสดงออกผ่านเงาร่างกาย	 (Body	 shadow)	

เพื่อสร้างตัวละครฮูปแต้ม	แบบฝึกหัดการด้นสด	(Improvi 

sation)	 ของเชคอฟสร้างละครเงาร่างกายและเช่ือมกับ

ละครหน้าฉาก	 ซึ่งกระบวนการสร้างจนถึงแสดงละครจะ

สะท้อนความเข้าใจเก่ียวกับฮูปแต้มของนักแสดง

ภาพ 1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย ที่มา: ผู้วิจัย (2565)
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สมมติฐานการวิจัย
	 เยาวชนเอ๊าะเป๊าะสามารถรู้จักฮูปแต้มจิตรกรรม

ฝาผนังอีสานผ่านกระบวนการสร้างและแสดงละครเวที	

หากนักแสดงสร้างการแสดงเงาร่างกายด้วยแบบฝึกหัด

การแสดงละครเวทีด้วยจินตนาการและการด้นสดของของ

ไมเคิล		เชคอฟ	จะท�าให้เยาวชนสะท้อนความเข้าใจเก่ียว

กับฮูปแต้มออกมาได้

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 วิจัยแบบปฏิบัติการ	 Practice	 as	 research	

เป็นการปฏิบัติลงมือท�าของศิลปิน	 ผู ้ท�าวิจัยท่ีตั้งโจทย	์

ออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง	พร้อม

ทัง้สามารถสบืค้นข้อมลู	สร้างผลงานการแสดงให้ตอบโจทย์

วิจัยนั้น	 ระเบียบวิจัยคือการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง	

ประกอบการบันทึกข้อมูลของผู้สร้างสรรค์และผู้ร่วมงาน	

ด้วยคลิปวิดีทัศน์หรือบันทึกการซ้อมซึ่งจะมีการบันทึกการ

แก้ไข	เปล่ียนแปลง	อีกทั้งยังมีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ

ในสาขาท่ีเกีย่วข้องในช่วงระยะการสร้างสรรค์เพือ่ประกอบ

การวิเคราะห์	ในการฝึกซ้อมจะคาดการณ์ถึงปัญหาท่ีอาจ

เกิดขึ้น	น�าเสนอการแสดงต่อผู้ชมไม่น้อยกว่า	2	รอบ	พร้อม

ทั้งอภิปรายความคิดเห็น	 ตอบค�าถามหลังการแสดง	 การ

ประเมินแบบปิดระหว่างผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย	 (พรรัตน	์

ด�ารุง,	2560,	น.	21-22)	ละครเงาร่างกายฮูปแต้มมีผลสรุป

เป็นงานสร้างสรรค์	มีวิธีการวิจัยเป็นแบบ	Practice-based	

หมายถึง	การสร้างสรรค์โดยอาศัยการปฏิบัติเป็นเครื่องมือ

เพื่อน�าไปสู่ความรู้ใหม่ในสาขานั้น	อาจเน้นถึงความรู้ท่ีได้

จากกระบวนการศึกษาและสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ของ

ผลงาน	(Originality)	หรือการพัฒนา	ความรู้ส�าหรับการ

ปฏิบัติงานสร้างสรรค์	(ปรีชา	เถาทอง,	2557,	น.	7)

	 วิธีการวิจัยละครฮูปแต้ม	อาศัยกระบวนการละคร

เป็นเครื่องมือปฏิบัติการสร้างความเข้าใจถึงฮูปแต้มให้กับ

นักแสดง	เกดิเป็นขัน้ตอนของกระบวนการและผลงานละคร

เงาร่างกายฮูปแต้ม	 รวมทั้งมีการน�าผลจากกระบวนการ

มาพัฒนารูปแบบการแสดงต่อเนื่องในระยะท่ีสองของ

การวิจัย	กระบวนการละครมีดังนี้	1.	การลงพ้ืนท่ีของนัก

แสดงเพ่ือท�าความรู้จักและได้แรงบันดาลใจจากฮูปแต้ม

จากการสังเกต	รับรู้ผ่านประสามสัมผัส	ท�าความเข้าใจฮูป

แต้มบนผนังสิม(โบสถ์อีสานโบราณ)	จากสถานที่จริง	ได้แก	่

วัดในเขตจังหวัดขอนแก่น	มหาสารคามและกาฬสินธุ์	 วัด

อ�าเภอยางตลาด	จังหวัดกาฬสินธุ์	วัดโพธาราม	อ�าเภอดง

บัง	 จังหวัดมหาสารคาม	 วัดป่าเรไร	 อ�าเภอดงบัง	 จังหวัด

มหาสารคาม	 วัดไชยศรี	 จังหวัดขอนแก่น	 และวัดสนวน

วารี	 จังหวัดขอนแก่น	 2.	 นักแสดงสัมภาษณ์พระ	 พูดคุย

แลกเปลี่ยนมุมมองกับสมาชิกในชุมชน	3.	ผู้วิจัยบันทึกภาพ

ฮูปแต้มจากสิมกลับมาค้นคว้าเปรียบเทียบกับหนังสือภาพ

ฮูปแต้มที่มีการขยายให้รายละเอียดของแต่ละภาพ	รวมถึง

ค้นหาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮูปแต้ม	 4.	 นัก

แสดงเลือกภาพของฮูปแต้มมาท�าเป็นละครเงาร่างกาย	

ในระยะแรกนั้นภาพส่วนใหญ่มากจากวัดสระบัวแก้วและ

วัดสนวนวารี	อ�าเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น	และระยะท่ี

สองภาพฮูปแต้มมาจากวัดบ้านยาง	จังหวัดมหาสารคาม	5.	

ผู้วิจัยและนักแสดงอภิปราย	 วิเคราะห์กระบวนการละคร

เพื่อพัฒนารูปแบบการแสดงละครเผยแพร่สู่ผู้ชมในช่วงปี	

พ.ศ.	2552	จัดแสดงครั้งท่ี1	(10	รอบ)	6.	ผู้วิจัย	นักแสดง	

ผู้เช่ียวชาญจากสสส.และเครือข่ายส่ือพื้นบ้านภาคอีสาน

ร่วมวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบละครจนกระทั่งจัดแสดง

ครั้งท่ี	 2	 (5	 รอบ)	พ.ศ.2554	7.	ผู้วิจัยสังเกตแบบมีส่วน

ร่วมกับนักแสดงระหว่างการแสดงท้ังสองระยะ	ควบคู่กับ

การสัมภาษณ์นักแสดงระหว่างกระบวนการสร้างละคร	

กระบวนการซ้อมและการแสดงเงาร่างกาย	 รูปแบบของ

ละครและปฏิกิริยาโต้ตอบของผู้ชม	8.	ผู้วิจัยและนักแสดง

น�าข้อมูลท่ีวิเคราะห์ในช่วงแรกมาแก้ไขรูปแบบของละคร

เพือ่พฒันาการสร้างความเข้าใจเร่ืองฮปูแต้มไปยงัผูช้ม	เสรมิ

ค�าถามในละครระหว่างนักแสดงและผู้ชม	 9.	 ผู้วิจัยและ

นักแสดงอภิปราย	 ประเมิน	 และสรุปผลกับทีมขับเคล่ือน

ทางวิชาการ	 สสส.อีกครั้ง	 10.	 ผู้วิจัยน�าข้อมูลทั้งหมดมา

วิเคราะห์เพื่อน�าเสนอผลการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรคือนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	กลุ่ม

ตัวอย่างคือนักแสดงสมัครเล่นอายุ	19-25	ปี	ผู้สนใจการ

แสดง	(Acting)	และศิลปะฮูปแต้ม	กลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัย

คือนักแสดงสมัครเล่นกลุ่มละครเอ๊าะเป๊าะ	เยาวชนที่รวม

ตัวกันในชมรมศิลปะการแสดง	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

เปิดการแสดงละครเวทีจากการฝึกซ้อมด้วยตนเองก่อนจะ

รวมตัวเป็นนักแสดงสมัครเล่นกลุ่มละครเอ๊าะเป๊าะแสดง

และด�าเนินกิจกรรมละครเพื่อจิตสาธารณะ	ผู้วิจัยจะกล่าว

ถึงกลุ่มตัวอย่างว่านักแสดง	โดยกลุ่มตัวอย่างหรือนักแสดง
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ไม่รู้จักและไม่มีภูมิหลังเกี่ยวกับฮูปแต้มมาก่อนการวิจัย

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
	 1.	การสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับนักแสดง	ผู้วิจัย

ร่วมในกระบวนการละครกับนักแสดงตั้งแต่ต้นจนจบ

	 2.	บันทึกภาพ	เสียงและวิดีโอการฝึกซ้อม

	 3.	การสมัภาษณ์นักแสดงและผูช้ม	ผูว้จัิยสมัภาษณ์

นักแสดงในการสร้างสรรค์และการแสดง	 นักแสดงเป็นผู้

สัมภาษณ์ผู้ชมในระหว่างการแสดงช่วงค�าถามของละคร

หน้าฉาก

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขึ้นในระหว่าง	พ.ศ.2552	

และ	2554	ด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	จากการลง

พื้นที่ฮูปแต้มของผู้วิจัยและนักแสดงในจังหวัดมหาสารคาม	

ขอนแก่น	 และกาฬสินธุ์	 รวบรวมข้อมูลฮูปแต้มในสถาน

ที่ตั้ง	หนังสือและงานวิจัย	ผู้วิจัยท�าการสังเกตแบบมีส่วน

ร่วมกับนักแสดงขณะฝึกซ้อมการแสดง	ขณะแสดงและหลัง

การแสดงทั้งสองระยะ	บันทึกภาพและวิดีโอการเพื่อน�ามา

พัฒนารูปแบบการแสดงในระยะแรกไปสู่ระยะที่สอง	ผู้วิจัย

สมัภาษณ์นักแสดงในช่วงลงพืน้ที	่ระหว่างการซ้อมและหลงั

การแสดง	และนักแสดงได้สัมภาษณ์ผู้ชมช่วงการแสดง

ผลการวิจัย
	 หลังจากลงพื้นที่ชมฮูปแต้มที่วัดซึ่งเป็นพ้ืนที่วิจัย	

ผู้วิจัยจึงเริ่มค้นหากระบวนการละครที่จะท�าให้นักแสดงได้

รู้จักฮูปแต้ม	เมื่อทดลองการแสดงเงาร่างกายก็พบว่าแสดง

ลักษณะคล้ายฮูปแต้มที่เป็นภาพสองมิติบนผนังโบสถ์	 จึง

ทดลองอุปกรณ์แสงที่จะน�ามาใช้สร้างเงาจากร่างกายและ

วัตถุ	เล่าเร่ืองผ่านโครงร่าง	(silhouette)	ขาว-ด�าของเงา

เพียงอย่างเดียวและดนตรีจากกีตาร์คลาสสิค	รวบรวมเรื่อง

ราวที่ปรากฏอยู่บนสิม	อันได้แก่	ความเชื่อเรื่องสวรรค์นรก	

พระเวสสันดรบริจาคทาน	และการเดินทางของสังข์สินไช	

นักแสดงและผู้วิจัยเลือกแก่นของเรื่องราวและน�าโครงเรื่อง

แบบตะวันตกมาใช้เล่าเรื่อง	 สอดคล้องกับค�าแนะน�าของ

ทีมขับเคลื่อนทางวิชาการ	 สสส.	 ผลการด�าเนินงานระยะ

แรกพบว่าโครงเรื่องแบบตะวันตกท�าให้ละครเงาร่างกาย

เข้าใจได้ง่ายข้ึน	ผู้ชมจึงติดตามตัวละครเงาร่างกายในเร่ือง

ได้สนกุสนานมากขึน้	นกัแสดงเข้าใจเร่ืองราวและแสดงออก

ถงึตวัละครฮปูแต้มผ่านละครเงาร่างกายได้	แต่ผูช้มมุง่สนใจ

การตีความภาพเงาและติดตามเร่ืองราวของตัวละครมากก

ว่าฮูปแต้มซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมา	 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้

ค้นพบในการวิจัยระยะที่สองว่า	 ก่อนผู้วิจัยน�าโครงเร่ือง

แบบตะวันตกมาใช้	 นักแสดงใช้ภาพเขียนฮูปแต้มตั้งต้น

สร้างการแสดงตามลักษณะการวาดฮูปแต้ม	 ช่างแต้มได้

วาดภาพไหลลื่นไปตามผนังแบบด้นสดอย่างมีอิสระเป็น

ลักษณะพิเศษของศิลปะฮูปแต้มอย่างที่พบในวัดบ้านยาง	

ผู้วิจัยและนักแสดงจึงได้ปรับเปลี่ยนน�าลักษณะการวาด

ฮูปแต้มมาปรับใช้โดยลดการร้อยเรียงเร่ืองราวแบบโครง

เรื่องละครตะวันตกและลดการเล่าเหตุการณ์ตามล�าดับ

เรื่อง	ลดลักษณะของเงาร่างกายซ่ึงเป็นนามธรรมเมื่อมอง

จากโครงร่างเงา	(silhouette)	ขาวด�า	เพิ่มอุปกรณ์	ฉาก

และสีของแสงแสดงโครงร่างท่ีมีรายละเอียดของภาพท่ี

กระตุ้นความรู้สึกและความต้องการตีความของนักแสดง	

เช่น	ภาพทหารจากหัวเมือง	ชาวต่างชาติท่ีมาค้าขาย	เน้น

ให้สะท้อนลักษณะฮูปแต้ม	ย�้าถึงฮูปแต้มซ่ึงเป็นจิตรกรรม

ฝาผนังไม่ใช่ตัวละครเงา

	 ละครในระยะที่สองนักแสดงประมวลบริบทของ

ภาพแต่ละภาพ	 บริบทท่ีอยู่ในรูปภาพของสิมวัดบ้านยาง

แสดงวฒันธรรมท้องถิน่ท่ีนกัแสดงเชือ่มโยงกบัประสบการณ์

ตรงท่ีเคยพบเห็นหรือเข้าร่วมในชุมชนของตนเองและได้

เล่าให้นักแสดงที่ไม่มีประสบการณ์ตรงจินตนาการตาม	

ร่างกายในจินตนาการของแต่ละคนกลายเป็นภาพเงาร่วม

กัน	ทดลองเคลื่อนไหว	ให้เสียง	ด้นสด	ค้นคว้าบริบทจาก

สถานการณ์ในภาพ	 ตอบโต้กับตัวละครและเหตุการณ์

เป็นละครหน้าฉากจากบริบทของภาพและสัมพันธ์กับ

กระบวนการถามค�าถามของนกัแสดงกบัผูช้มต่อชีวิตภายใน

ของภาพ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 83

ภาพ 2 ภาพโครงร่างเงาที่มีสีสันระยะที่สอง โครงร่างเงาจากวัตถุสร้างฉากให้ตัวละครเงาร่างกาย

ที่มา: ผู้วิจัย (2554)

ภาพ 3 ภาพโครงร่างเงาร่างกายฉากความเช่ือเรื่องนรก เงาร่างกายขนาดใหญ่เกินจริงและสีของแสงกระตุ ้น 

           จินตนาการของนักแสดง

ที่มา: ผู้วิจัย (2554)

	 ทมีขบัเคลือ่นทางวชิาการแนะน�าให้ใช้ค�าถามหลงั

การแสดงสะท้อนความเข้าใจของผู้ชมต่อสิ่งที่ผู้สร้างละคร

ต้องการจะสื่อสาร	 ผู้วิจัยและนักแสดงพัฒนาวธีการถาม

ค�าถามท่ีส่งผลต่อผู้ชม	แสดงตามตารางดังนี้
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ตาราง 1

ตารางแสดงพัฒนาการวิธีถามค�าถาม 5 ขั้นตอนผ่านตัวละครฮูปแต้มในละครหน้าฉากและผลท่ีมีต่อผู้ชม

ล�าดับ 

ขั้นตอน

ระยะแรก พ.ศ.2552 ระยะท่ีสอง พ.ศ.2554

1 นักแสดงถามค�าถามผู้ชมหลังละครเงาร่างกาย	ถึงเรื่อง

ราวและตัวละครฮูปแต้ม

นักแสดงในบทบาทตัวละครฮูปแต้มถามความหมาย

และสถานท่ีตั้งของฮูปแต้มกับผู้ชม

2 นักแสดงถามค�าถามถึงความหมายของฮูปแต้มและ

สื่อสารกับผู้ชมว่าฮูปแต้มคือจิตรกรรมฝาผนังบนผนัง

โบสถ์โบราณอีสาน

-ตัวละครฮูปแต้มถามค�าถามระหว่างการแสดงละคร

หน้าฉาก	 สถานการณ์ส้ันๆก่อนและหลังภาพเงาฮูป

แต้มปรากฏและเคลื่อนไหว

-ตัวละครสื่อสารกับผู้ชมเป็นระยะว่าฮูปแต้ม	เน้นและ

ย�้าว่าฮูปแต้มคือจิตรกรรมฝาผนังบนผนังโบสถ์โบราณ

ในภาคอีสาน	 เรื่องราวและตัวละครท้ังหมดวาดอยู ่

บนฮูปแต้ม

3 ตัวละครชวนผู้ชมคิดตามภาพผู้ชมสนใจตัวละครเงา

ร่างกายและเรื่องราวในละครมากกว่ากล่าวถึงฮูปแต้ม

-ตวัละครชวนผูช้มคดิตามภาพและความหมายของภาพ

ผ่านละครหน้าฉากด้วยค�าถามจากตัวละคร

-ผู้ชมสนใจบริบทของภาพ

4 ตัวละครย�้าสถานท่ีจริงท่ีมีฮูปแต้มเพื่อให้ผู้ชมตามไป

ชมทราบที่มาของภาพเงาและตามไปชม	 ฮูปแต้มของ

จริงในสถานท่ีจริง	(ครั้งสุดท้ายของการแสดงระยะแรก)

ผู้ชมได้ตอบค�าถามของนักแสดง	 อธิบายความส�าคัญ	

ที่มาและความหมายของตัว	ฮูปแต้มเองมากขึ้น	การแส

ดงละครฮูปแต้มท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร์และในงาน

อีสานตุ้มโฮมท่ีจังหวัดอุบลราชธานี	 ผู้ชมได้สะท้อนใน

ช่วงค�าถามว่า	 ฮูปแต้มในละครเป็นภาพฝีมือชาวบ้าน	

เล่าถึงพุทธชาดก	สังข์สินไซ	แสดงวิถีชีวิตชาวบ้านและ

ภาพเหตุการณ์ท่ีช่างแต้มต้องการบันทึกไว้	การสร้างฮูป

แต้มเป็นกิจกรรมของชุมชน	 ผนังสิมเป็นบันทึกภาพสู่

คนรุ่นหลังและคนในวัฒนธรรมอื่น

-ตัวละครแสดงหน้าฉากนานข้ึนเพ่ือใช้เวลาถามค�าถาม

กบัผูช้ม	แสดงฉากบรบิทของภาพ	เหตกุารณ์ทีช่่างบนัทกึ

ไว้บนสิมและ	ฮูปแต้มในท้องถิ่น

-ตัวละครถามถึงลักษณะของการวาดฮูปแต้ม	 สถานที่

จริงท่ีมีฮูปแต้ม

-ผู ้ชมสะท้อนความเข้าใจว่าสิ่งที่ตนดูไม่ใช่หุ ่นเงาที่

เรียกว่าฮูปแต้มแต่คือการจ�าลองเรื่องราวของรูปภาพ

ที่ปรากฏในฮูปแต้มของวัดบ้านยางจังหวัดมหาสารคาม																	

-ผู้ชมแปลความหมายของรูปภาพร่วมกันกับนักแสดง

และผู้ชมอ่ืน

-ผู้ชมแลกเปล่ียนเรื่องราวเกี่ยวกับฮูปแต้มที่ตนเคย

ชม	 เนื้อหาของฮูปแต้มท่ีเคยเรียนในชั้นเรียน	 พูดกับ

ตัวละครและผู้ชมอื่นอย่างภูมิใจว่าเห็นพบตัวละคร

ฮูปแต้มในละครอยู่ที่สิมของวัดในชุมชน	เมื่อละครฮูป

แต้มจัดแสดงในพื้นที่ติดกับวัดสนวนวารีพัฒนาราม	ที่

โรงเรยีนบ้านไผ่ศกึษาและโรงเรยีนหวัหนองนาววัโนนงิว้
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5 - -ตัวละครชวนผู้ชมพูดถึงฮูปแต้มและชื่อวัดที่ตั้งของสิม

ในพื้นที่ท่ีละครก�าลังแสดงอยู่

-ผู้ชมพดูคุยกนัในกลุ่มผู้ชมเองทีม่าจากหลายพืน้ทีถ่งึฮูป

แต้มในจงัหวดัของตน	เข้ามาถามตวัละครถงึทีต่ัง้ของฮปู

แต้มที่ใกล้ที่สุดที่สามารถไปชมได้หลังจากเสร็จส้ินงาน

ตุม้โฮมจงัหวดัสรุนิทร์	การแสดงครัง้สุดท้ายของการวิจยั	

ที่มา: ผู้วิจัย (2565)

การอภิปรายผล
	 ผู้วจัิยปรบัแบบฝึกหดัการแสดงของเชคอฟส�าหรบั

นักแสดงเพื่อสร้างตัวละครจากฮูปแต้มด้วยขั้นตอนดังนี้

	 1.การท�าความรู้จักฮูปแต้ม	นักแสดงท�าความรู้จัก

ฮูปแต้มด้วยการชมและพิจารณาฮูปแต้มบนสิมในพื้นที่จริง	

	 2.	การจินตนาการ	มองให้เห็นภาพมีชีวิตภายใน

ใจนักแสดง	นักแสดงมองและสังเกตรายละเอียดตัวละคร

บนผนังสิมพร้อมกับจินตนาการและรู้สึกถึงบรรยากาศของ

ภาพ	บันทึกภาพและน�าความรู้สึกแรกกลับมาพิจารณาราย

ละเอียดเทียบกับหนังสือภาพ	เมื่อมาถึงฉากผ้าว่างเปล่านัก

แสดงใช้จินตนาการมองเห็นภาพตัวละครภายในใจ

	 3.	การเคลื่อนไหวร่างกายและหยุดนิ่ง	ร่างกายใน

จนิตนาการของนกัแสดงประกอบกลายเป็นเค้าโครงร่างเงา

ตัวละครฮูปแต้มจากเงาร่างกายของนักแสดง	เมื่อนักแสดง

ปล่อยให้ภาพในจินตนาการผ่านร่างกายให้เคลื่อนไหวจน

เกิดเงาบนฉากผ้า	ภาพฮูปแต้มจะถูกแปลงเป็นโครงร่างเงา

ร่างกาย	นักแสดงจะตระหนักถึงร่างกายของตนเองแต่ละ

ส่วนที่ท�าให้เกิดโครงร่างเงาขณะที่มองเห็นเงาบนฉากผ้า	

เค้าโครงเงาร่างบนสิมได้ผ่านจินตนาการและร่างกายนัก

แสดงแต่ละคนจากรายละเอียดของภาพในใจ

	 4.	 นักแสดงตามภาพตัวละครในใจอย่างอิสระ	

ภาพในใจของนักแสดงแต่ละคนจะแสดงออกมาผ่าน

การเคล่ือนไหวไปพร้อมกับภาพในใจของนักแสดงอื่นที่

แสดงออกมา

ภาพ 4 ภาพการปรับแบบฝึกหัดของเชคอฟ จินตนาการและการด้นสด ท่ีมา: ผู้วิจัย (2565)
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	 5.	นักแสดงเห็น	รู้สึกและแสดงออกตามร่างกาย

ในจินตนาการท่ีเคลื่อนไหวและหยุดน่ิง	 ให้เสียงตัวละคร

ไปพร้อมกับภาพในใจ	 เมื่อนักแสดงเห็นภาพฉายเงาของ

ร่างกายตนเองร่วมกับนักแสดงอื่นกลายเป็นตัวละครฮูป

แต้มจึงหยุดมองและท�าความเข้าใจภาพ	ก่อนจะเคลื่อนไหว

เงาร่างกายตามภาพในจินตนาการอีกครั้ง	ภาพฮูปแต้มน�า

นักแสดงสู่ภาพจินตนาการภายใน	ขณะที่เงาร่างกายกลาย

เป็นภาพฉายร่างกายในจินตนาการ	(Imaginary	body)	ที่

นักแสดงได้สร้างขึ้น	รายละเอียดร่างกายในจินตนาการถูก

แสดงออกให้ปรากฏสู่ภายนอก	ตวัละครเกดิจากเงาร่างกาย

ของนักแสดงหรือร่วมกับเงาร่างกายนักแสดงอื่นขณะแสดง

ท่าทางและหยุดน่ิง	เงาของอุปกรณ์ประกอบการแสดงบน

ตัวนักแสดงช่วยสร้างร่างกายตามจินตนาการหลายรูปแบบ	

เมื่อร่างกายในจินตนาการของนักแสดงและนักแสดงอื่นได้

มารวมกันแสดงออกผ่านเงาร่างกายจึงท�าให้เกิดตัวละคร

ขึ้น

	 6.	นกัแสดงด้นสด	โต้ตอบตวัละครอืน่	และโต้ตอบ

กับจังหวะ	ดนตรีตามภาพตัวละครในจินตนาการ	มองเห็น

โครงร่างเงาของตัวละครแล้วจะรอความรู้สึกเข้ามาน�าการ

เคล่ือนไหวและหยุดนิ่ง	 การเคลื่อนไหวและเสียง	 กระตุ้น

ให้การเคล่ือนไหวเปลี่ยนเป็นการกระท�าของตัวละคร	เมื่อ

นักแสดงตามภาพในจินตนาการต่อไป	เสียงจะเกิดขึ้น	และ

บทสนทนาจากภาพในใจที่ตัวละครที่ก�าลังพูด	นักแสดงเริ่ม

ให้เสียงตัวละคร	เงาร่างกายเริ่มโต้ตอบกับเงาตัวละครอื่น	

กบัเสยีงและกบัเงาของอปุกรณ์ประกอบการแสดง	นกัแสดง

ก�าลังค้นหาชีวิตภายในของภาพ

	 7.	นักแสดงเลือกส่วนที่ตรงใจ	ตีความบริบท	เชื่อม

ละครหน้าฉาก	เพื่อถ่ายทอดความเข้าใจเรื่องฮูปแต้มผ่าน

ละครหน้าฉากและค�าถามของตัวละครไปสู่ผู้ชม

	 8.	นักแสดงเข้าใจฮูปแต้มจนแลกเปลี่ยนให้ผู้ชมรู้

จักฮูปแต้มผ่านละครเวทีได้	นักแสดงใช้การแสดงละครเงา

ร่างกายและละครหน้าฉากพร้อมค�าถามแลกเปลี่ยนกับผู้

ชม

	 ในระยะท่ีสองมีการเปลี่ยนแปลงในข้อ	 2.	 การ

จินตนาการ	มองให้เห็นภาพมีชีวิตภายในใจนักแสดง	การ

เริม่ต้นจินตนาการภาพตวัละครในใจเกดิขึน้จากบรรยากาศ

ภายนอก	 ฉากจึงมีหุ ่นเงาจากวัตถุเข้ามาประกอบบน

ฉากผ้า	 นักแสดงจินตนาการส่วนที่เป็นบรรยากาศของ

ฉากตามลักษณะภาพฮูปแต้มก่อนก่อนจะสร้างตัวละคร

ในจินตนาการข้ึนมา	 นักแสดงจึงถ่ายทอดตัวละครใน

จินตนาการโดยเพิ่มสีสัน	ขนาดของตัวละครและใช้รูปทรง

เครื่องแต่งกาย	อุปกรณ์ประกอบฉากสร้างรายละเอียดเงา

จากร่างกาย	ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อ	3-6	ตัว

ละครในจินตนาการของนักแสดงเช่ือมกลับไปมาระหว่าง

โครงร่างเงาที่มาจากภายในใจและลักษณะภาพฮูปแต้ม

ทีม่าจากภายนอกอยูโ่ดยตลอดในการแสดง	นกัแสดงจงึเหน็

เงาภายนอกแล้วจะน�ากลับเข้าสู่ภายใน	อาทิ	บรรยากาศ

ของตัวละครต่างยุคสมัยกับนักแสดง	สถานการณ์ในภาพที่

นักแสดงไม่ได้มีประสบการณ์ตรง	 หรือตัวละครเหนือจริง	

นักแสดงจึงได้ค้นหาการเคลื่อนไหว	 เสียงและการกระท�า	

เช่น	เมื่อนักแสดงเห็นภาพนรกบนฮูปแต้ม	ภาพร่างกายใน

จนิตนาการของนกัแสดงฉายออกมาเป็นเงาร่างกายบนฉาก

ผ้า	นักแสดงสร้างเงาตัวละครท่ีไม่ใช่มนุษย์แล้วเคลื่อนไหว

เงาร่างกายตามแรงกระตุ้นจากภาพภายใน	จนเปล่งเสียง

ออกมา	จากเสียงก็เริ่มเกิดค�าพูดระหว่างตัวละคร

	 นอกจากบรรยากาศทางกายภาพของเงาวัตถุบน

ฉากผ้า	 บริบทยังเริ่มเข้ามามีผลต่อจินตนาการนักแสดง	

เป็นการเปลี่ยนแปลงในข้อ	 7.	 นักแสดงเลือกส่วนท่ีตรง

ใจ	 ตีความบริบท	 เชื่อมละครหน้าฉาก	 อย่างในฉากพระ

เวสสนัดรให้ทานช้าง	นกัแสดงจนิตนาการเค้าโครงเงา	บรบิท

ของภาพ	ยุคสมัยและสถานการณ์อันห่างจากประสบการณ์

ตรงของนักแสดง	ภาพจะถูกต่อยอดด้วยจินตนาการ	ขณะ

เดียวกันก็ต่อยอดด้วยการค้นคว้าบริบทของภาพ	นักแสดง

พัฒนาการสร้างความหมายให้ภาพต่อจากแบบฝึกหัด

จินตนาการของเชคอฟ	 พยายามเข้าใจบริบทเหตุการณ์ที่

ช่างแต้มบันทึกไว้	 การสร้างความหมายของภาพช่วยให้

นักแสดงเลือกภาพในจินตนาการที่ปรากฏออกมาได้ตรง

ตามท่ีนักแสดงต้องการ	 ในฉากพระเวสสันดรหลั่งน�้าจาก

สังข์ลงบนมือของผู้ขอช้าง	 การเคลื่อนไหวท่าทาง	 การ

เปล่งเสียงสาธุของผู้ให้และผู้รับเกิดข้ึนเมื่อนักแสดงก�าลัง

เคลื่อนไหวเงาไปพร้อมกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนในจินตนาการและ

ได้ยินเสียงจากตัวละคร	นักแสดงเลือกจบฉากเงาด้วยจุดนี้

ตรงท่ีนักแสดงพอใจ	เงาร่างกายสิ้นสุดการเคลื่อนไหวหรือ

เปล่งสียงเพราะภาพท่ีปรากฏมาบรรจบกับบริบทของฉาก

ตามเรื่องทาน	 ชีวิตภายในของภาพฮูปแต้มปรากฏข้ึนใน

ใจด้วยจินตนาการและแสดงออกมาด้วยเงาร่างกายก่อน

บริบทภาพจะเข้ามา	 การเลือกจุดเริ่มและสิ้นสุดของภาพ

จะน�าไปสู่การด้นสดละครหน้าฉาก
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ภาพ 5 นักแสดงก�าลังเคลื่อนไหวร่างกายด้วยจินตนาการพร้อมภาพในใจ

ที่มา: ผู้วิจัย (2554)

ภาพ 6 นักแสดงฟังเสียงจากภาพเพื่อให้เสียงกลับไปท่ีตัวละครและโต้ตอบกับเสียงดนตรี

ที่มา: ผู้วิจัย (2554)

	 การด้นสดของกลุ่มละครเอ๊าะเป๊าะมีในส่วนของ

เงาร่างกาย	 หุ่นเงาและละครหน้าฉาก	 การเลือกจุดเริ่ม

และส้ินสุดของฉากเงาร่างกายน�ามาสู่การด้นสด	ณ	 จุด

เริ่มต้นของภาพในใจนักแสดง	 นักแสดงจะด้นสดครั้งแรก

จากแรงกระตุ้นท่ีต่อเน่ืองมาจากร่างกายในจินตนาการที่

ก�าลังเคล่ือนไหว	มีเสียง	เกิดค�าพูดและการกระท�า	ความ

รู้สึกที่เกิดภายในตอบโต้กับบรรยากาศที่เกิดภายนอก	การ

ตอบโต้กับเงาตัวละครอื่นและฉากของหุ่นเงาเริ่มเกิดขึ้นจน

น�าไปสู่การโต้ตอบกันของเงาร่างกาย	 เสียงและค�าพูดแต่

อาจไม่ได้ส่ือสารความหมายเป็นประโยค	 เช่น	 นักแสดง

เปล่งเสียงร้องของสัตว์	ท�าเสียงลมฝนขึ้นมา	ก่อนจะน�าไป

สู่เสียงของค�าพูด	ประโยค	หรือ	บทเจรจาตอบโต้กัน	ต่อ

มาการด้นสดจะเข้ามาพร้อมกับบริบทของภาพเพื่อช่วยให้

ตัวละครเคลื่อนที่ต่อไปในฉากด้วยการตีความของนักแสดง

แต่ละคน

	 ละครหน้าฉากเป็นส่วนขยายออกจากจุดเร่ิมต้น

หรือจุดสิ้นสุดของฉากเงาร่างกาย	 ขยายจากตัวละครใน

ฉากโดยเคลื่อนไหวหรือหลังจากตัวละครหยุดนิ่งเมื่อฉาก

จบลง	แสดงบริบทของภาพ	เหตุการณ์หรือประวัติศาสตร	์

อาทิ	ฉากสินไซเดินดง	นักแสดงจะด้นสดหน้าฉากเป็นสิน

ไซที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นด้วยตัวนักแสดง

เองก่อนจะกลับไปหลังม่านแล้วให้เงาร่างกายของนักแสดง

ได้เริ่มขยับเป็นตัวละคร	และออกมาหน้าฉากเพื่อด้นสดอีก

ครั้งหลังเหตุการณ์ในฉากจบลง	อย่างไรก็ดีนักแสดงกล่าว

ว่ารู้สึกมีอิสระในการด้นสดเป็นตัวละครชาวบ้านที่ไม่ได้อยู่

ในเรื่องเล่า	คล้ายกับตัวละครลับท่ีช่างแต้มวาดแทรกเข้ามา

เพราะสามารถเล่นกับจินตนาการในใจได้มากข้ึนและสร้าง

ความขัดแย้งก่อนจุดเริ่มต้นและหลังจุดสิ้นสุดฉากได้โดยไม่
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กระทบกับเส้นเรื่องในฉาก	ในระยะที่สองนักแสดงไม่ได้เล่า

เรื่องตามล�าดับโครงเรื่องมีเพียงจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของ

แต่ละภาพ	 เอื้อให้แต่ละฉากนักแสดงได้เสนอชีวิตภายใน

ตามจินตนาการเพื่อให้ตัวละครเสนอความเป็นไปได้มาก

ขึ้น	 นอกจากนี้เมื่อเสียงดนตรีจากกีตาร์คลาสสิคให้เสียง

บรรยากาศก�าลังเล่น	 ตัวละครจะรับเสียงดนตรีที่มาจาก

การตีความของผู้เล่นดนตรีเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการด้น

สด	การด้นสดน�าไปสู่ขั้นตอนที่	8.	นักแสดงเข้าใจฮูปแต้ม

จนแลกเปลี่ยนให้ผู้ชมรู้จักฮูปแต้มผ่านละครเวที	ผ่านละคร

หน้าฉากและการตั้งค�าถามจากตัวละครโดยตรงกับผู้ชม	ผู้

ชมแสดงการรับรู้ฮูปแต้มและสะท้อนกลับออกมาให้เห็น

ผ่านค�าตอบและค�าถามต่อเน่ืองของผู้ชมเอง	 จึงท�าความ

เข้าใจฮูปแต้มไปพร้อมกับนักแสดง

สรุป
	 การวิจัยสรุปผลได้ดังนี้	1.)	ผู้วิจัยออกแบบ	8	ข้ัน

ตอนในการแสดงละครเวทีฮูปแต้มจากการปรับแบบฝึกหัด

การแสดงของไมเคิล	 เชคอฟให้กับนักแสดงที่ไม่มีภูมิหลัง

เรื่องฮูปแต้มได้เข้าใจฮูปแต้มผ่านการแสดง	เทคนิคในการ

สร้างร่างกายในจินตนาการของเชคอฟท�าให้นักแสดงสร้าง

เงาร่างกายฮูปแต้ม	 การปรับรวมกับระหว่างแบบฝึกหัด

จินตนาการกับการด้นสดท�าให้นักแสดงพัฒนาเงาร่างกาย

ให้กลายเป็นฉากละครเช่ือมโยงกบับรบิทของเรือ่งและละคร

หน้าฉาก	2.)	นักแสดงได้ร่วมค้นหาและให้ความหมายของ

ภาพในฮปูแต้ม	ความหมายของภาพปรากฏต่อนกัแสดงครัง้

แรกจากการมองเห็น	การรับรู้ภาพและจินตนาการ	ครั้งท่ี

สองจากความพยายามแปลงความหมายของภาพมาเป็น

เงาร่างกายและฉากละคร	ครั้งที่สามจากการเชื่อมโยงฉาก

ในละครกับบริบทของภาพก่อนจะถ่ายทอดไปสู่ผู้ชม	 3.)	

นักแสดงพัฒนาวิธีอ้างอิงถึงศิลปะฮูปแต้มผ่านละครและ

ผู้ชมได้แสดงความเข้าใจว่าฮูปแต้มเป็นศิลปะแหล่งที่มา

ของละคร	 ผ่านวิธีถามค�าถามผู้ชมผ่านตัวละครในละคร

หน้าฉาก	5	ข้ันตอน	ท�าให้นักแสดงสามารถถ่ายทอดความ

เข้าใจเก่ียวกับฮูปแต้มและบริบทของฮูปแต้มไปสู่ผู้ชม	4.)	

นักแสดงอ้างอิงการแสดงเงาร่างกายและละครหน้าฉากถึง

ฮูปแต้มของจริงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและขอนแก่น	

ผู้ชมได้แสดงความต้องการเข้าถึงฮูปแต้มในพื้นท่ีการแสดง

ละครต่อไปด้วยตนเอง	 ผู้วิจัยเห็นว่าละครเงาร่างกายฮูป

แต้มเป็นทางเลือกในการอนุรักษ์ฮูปแต้ม	อาจมีการศึกษา

เพิ่มเติมต่อไปถึงเทคนิคการแสดงละครท่ีสัมพันธ์กับการ

อ้างอิงเรื่องราวและศิลปะอีสานในรูปแบบอื่นๆ
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงพรรณนาเพื่อหาความสัมพันธ์	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 (1)	 ผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตลอดหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	สาขาพยาบาลศาสตร์	 (2)	คุณภาพของนักศึกษาปี

สุดท้าย	(3)	คุณภาพบัณฑิตตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต	และ	(4)	ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	สาขาพยาบาลศาสตร์	กับคุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้ายตามมุมมองของ

พยาบาลพี่เลี้ยง	และคุณภาพบัณฑิตตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่น	18	วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี	จักรีรัช	กลุ่มตัวอย่าง	ประกอบด้วย	(1)	อาจารย์จ�านวน	32	คน	(2)	พยาบาลพี่เลี้ยงจ�านวน	24	คน	และ	(3)	ผู้ใช้

บัณฑิต	จ�านวน	54	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ	สาขาพยาบาลศาสตร์	ที่พัฒนามาจากสถาบันพระบรมราชชนก	ส�าหรับการประเมินคุณภาพนักศึกษาปีสุดท้าย

และคุณภาพบัณฑิต	 วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบประเมินคุณภาพนักศึกษาปีสุดท้ายและคุณภาพบัณฑิต	 โดยใช้ค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค	เท่ากับ	0.92	ผลการวิจัยพบว่า	(1)	คะแนนเฉลี่ยผลลัพธ์การเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับ

ดี	(M=3.94-4.11,	SD=0.13-0.14)	ผู้ประเมินทั้ง	3	กลุ่ม	ให้คะแนนประเมินเกือบทุกด้านในระดับสูง	(M	=3.77	-4.48,	

SD	=	0.06)	ยกเว้นกลุ่มอาจารย์ที่ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร	ด้านความรู้ในระดับปานกลาง	(M=3.40,	SD	

=	0.18)	(2)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร	คุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้าย	และคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	มีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางบวก	โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร	มีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้าย	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (r=0.29,	 p<	 0.05)	 และผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรมี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(r=0.24,	p<	0.05)

ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ คุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้าย 

และคุณภาพบัณฑิตหลังส�าเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
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Abstract

 This correlation descriptive study research aimed to explore (1) the Program learning  

outcome	according	to	Thailand	qualification	framework	for	higher	education	(TQF:	HEd)	(2)	quality	

of	final	year	students	(3)	graduate	quality	after	graduation	of	graduates	of	Boromarajonani	College	of	

Nursing, Chakriraj and (2) test the relationship among these three variables. Subjects were recruited 

from three groups: 32 instructors, 24 preceptors, and 54 graduate users. Research measurement tools 

included learning outcomes questionnaires based on Prabormarajchanok Institute and reliability  

testing	with	alpha	Cronbach	coefficient	was	0.92.	Spearman	rank	coefficient	correlations	were	used	

for data analyzing. Results revealed in two folds: (1) means of overall learning outcomes, quality of 

final	year	students	and	graduate	quality	after	graduation	scores,	graded	from	there	groups	of	subjects,	

were	at	good	level	(M=3.94-4.11,	SD=0.13-0.14).	All	three	groups	graded	at	good	level	for	five	aspects	

of	TQF.	(M	=3.77	-4.48,	SD	=	0.06),	except	nursing	instructors	graded	students	as	moderate	level	for	

knowledge	aspect	(M=3.40,	SD	=	0.18),	(2)	Scores	of	program	learning	outcomes,	quality	of	final	year	

students and graduate quality after graduation were positively correlated, in particular, means of 

program	learning	outcomes	and	quality	of	final	year	students	were	correlated	significantly	(r=0.29,	

p<	0.05).	Additionally,	means	of	program	learning	outcomes	and	Graduate	quality	after	graduation	of	

graduates	were	correlated	significantly	(r=0.24,	p<	0.05).

Keywords: Learning	outcomes,	Quality	of	final	year	students,	Graduate	quality	after	graduation	of	 

                graduates

บทน�า
	 แผนการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	-	2579	และ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ	พ.ศ.	2561	มุ่งเน้นการพัฒนา

คนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ		

มีความพร้อมทางกาย	 ใจ	 สติปัญญา	และทักษะศตวรรษ

ที่	 21	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 เคารพกฎหมาย	มีภาวะผู้น�า	

รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทย	และรู้บริบทสากล	โดยมุ่งหวัง

ให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต	สร้างวิถีการ

เรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู ่การร่วม

กันสร้างสรรค์นวัตกรรม	เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม	 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง	มาตรฐานการ

อุดมศึกษา,	2561)	ส�าหรับการเรียนการสอนพยาบาล	ซ่ึง

เป็นวิชาชพีทีต้่องปฏบิติัโดยตรงต่อชวีติ	สขุภาพและอนามยั

ของประชาชนด้วยความเอาใจใส่	 อย่างเอื้ออาทรจ�าเป็น

ต้องใช้ศาสตร์	 และศิลป์ทางการพยาบาล	 การผดุงครรภ์	

ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง	และหลักฐานเชิงประจักษ์	 เพื่อให้การ

พยาบาลองค์รวมแก่ผู ้รับบริการที่เป็นบุคคล	 ครอบครัว

และชุมชน	ในทุกมิติ	ทุกภาวะสุขภาพ	และทุกช่วงชีวิต	โดย

ค�านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ	การ

เปลี่ยนแปลงของสังคม	ความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการ

พยาบาล	ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง	และเทคโนโลยี	ทางการแพทย์	

รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ท่ีสนองตอบความต้องการ

ของประชาชนและผู้รับบริการสุขภาพ	ดังนั้น	การจัดการ

เรียนการสอน	 จึงเน้นการฝึกปฏิบัติการพยาบาล	 ทั้งใน

สถานการณ์จ�าลองเสมือนจริง	และสถานการณ์จริง	เพื่อให้

มีความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้รับบริการสุขภาพ	(ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ	เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ	ระดับปริญญา

ตรี	สาขาพยาบาลศาสตร์,	2560)	และพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2545	และ	 (ฉบับท่ี	3)	พ.ศ.	2553	
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ระบุว่า	“การศึกษา”	เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการพัฒนา

มนุษย์	 โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 2542	 ได้

ก�าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษา	 เพ่ือให้ผู้เรียนทุก

คนมีความสามารถในการเรียนรู้	และให้ถือว่าผู้เรียนมีความ

ส�าคัญที่สุด	กระบวนการเรียนรู้	จ�าเป็นต้องมีการส่งเสริม

ให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถตามธรรมชาติเต็มตาม

ศักยภาพ	 จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

เล็งเห็นความส�าคัญและศักยภาพของบุคคล	ที่จะสามารถ

พัฒนาตามความสามารถและศกัยภาพของตนจากประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง	 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อดุมศกึษาแห่งชาติ	(Thai	Qualifications	Framework	for	

Higher	Education,	TQF:HEd)	โดยก�าหนดปัจจัยส�าเร็จ

ที่เป็นวงจรคุณภาพของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	 ประกอบ

ด้วย	แนวทางการออกแบบหลักสูตร	รายวิชากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนและรายงานผลการด�าเนินการ	 เพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับส�าหรับการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร	รวมถึงการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน	เพื่อ

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการ

รับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา	 โดยคุณภาพ

ของบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี	 สาขา

พยาบาลศาสตร์	 พ.ศ.	 2560	 ก�าหนดมาตรฐานผลการ

เรียนรู้	6	ด้าน	ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ	และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

สาขาพยาบาลศาสตร์ที่ก�าหนดไว้	 ดังนี้	 1)	 ด้านคุณธรรม

จริยธรรม	 2)	 ด้านความรู้	 3)	 ด้านทักษะทางปัญญา	 4)	

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 และความรับผิด

ชอบ	 5)	 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การสื่อสาร	

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ	 6)	 ด้านทักษะการ

ปฏิบัติทางวิชาชีพ	(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ,	2560)	

ซึ่งการก�าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้นี้เพื่อให้สถาบันการศึกษา

บริหารจัดการหลักสูตร	พัฒนาอาจารย์และผู้เรียนรวมท้ัง

ทรัพยากรการเรียนรู	้การประเมนิผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนที่

ต้องครอบคลมุผลลัพธ์การเรยีนรูใ้นทกุ	ๆ 	ด้าน	ตามทีก่�าหนด

ไว้ในหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ที่ก�าหนดในมาตรฐาน	(ประกาศคณะกรรมการ

อุดมศึกษา,	2552)

	 การผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณภาพนั้น	สถาบัน

การศึกษาจ�าเป็นต้องประเมินและตัดสินผลของนักศึกษา

เป็นระยะ	ได้แก่	ระยะที่ก�าลังศึกษา	โดยประเมินในแต่ละ

รายวิชา	จ�าแนกตามทักษะ	6	ด้าน	ท่ีสอดคล้องตามท่ีระบุ

ไว้ใน	มคอ.3	และ	4	เพื่อสะท้อนถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

นักศึกษารายด้าน	 อันจะน�าไปสู่การช่วยเหลือและพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาระหว่างการศึกษา	ระยะก่อนส�าเร็จ

การศึกษา	โดยน�าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาทักษะ

ท่ียังบกพร่องของนักศึกษาก่อนส�าเร็จการศึกษา	ท้ังนี้เพ่ือ

ให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ผู ้ใช้บัณฑิต

ต้องการมากที่สุด	 และระยะหลังส�าเร็จการศึกษา	 ซึ่งจะ

เป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิต	 โดยผู ้ใช้บัณฑิต	 การ

ประเมนินีเ้ป็นการสะท้อนคณุภาพของผลผลติของหลกัสูตร

และสถาบันการศึกษา	(ศุจิกา	ภูมิโคกรักษ์,	อัจฉรา	สุคนธ

สรรพ์,	 อัญญารัตน์	 ว่องวิริยะพันธุ์,	 ธันยาภรณ์	 เหลี่ยว

ตระกูลและวัชระ	นาคะป่า,	2559)

	 หลักการประเมินผลการเรียนรู ้ ท่ีเหมาะสมใน

สถานการณ์ปัจจุบันหรือในยุคศตวรรษที่	 21	 ควรจะมี

การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพ

จริง	ท่ีมีจุดเน้นในการน�าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน	และในการ

ตัดสินผลต้องพิจารณาตั้งแต่การสรุปผลการเรียนรู้ในระดับ

รายวิชาซึ่งเป็นการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน	ควบคู่ไปกับ

การตรวจสอบผลลพัธ์การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนว่ามคีณุสมบตัทิี่

จะสามารถเลื่อนชั้นหรือส�าเร็จการศึกษาได้หรือไม่	(ศศิธร	

บัวทอง,	2560)	ซึ่งวิธีตรวจสอบผลการเรียนรู้ประเภทหลัง

เป็นการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร	 ซึ่งมีการ

ก�าหนดไว้ใน	 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี	 สาขา

พยาบาลศาสตร์	พ.ศ.	2552	(ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร,	

2552)	และถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต	

(หลกัสตูรปรบัปรงุ	พ.ศ.	2555)	และน�าไปใช้ตัง้แต่ภาคเรยีน

ท่ี	1	ปีการศึกษา	2556	เป็นต้นมา

	 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรของผู้เรียนที่ได้

รับการประเมินโดยอาจารย์ประจ�าหลักสูตรของวิทยาลัย

มีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา	

ในบริบทของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 จักรีรัช	 ซึ่ง

ได้ด�าเนินการขยายผลต่อยอดโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการ

ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี	สาขาพยาบาลศาสตร์	ที่มีการพัฒนาโดยศุกร์ใจ	

เจริญสุขและคณะ	(ศุกร์ใจ	เจริญสุข,	อัญญา	ปลดเปลื้อง,	

วันดี	วงศ์รัตนรักษ์,	กุลฤดี	จิตตยานันต์	และ	นงนุช	เสือพู

มี,	2559)	มาใช้เป็นฐานในการออกแบบเครื่องมือประเมิน

ผู้เรียนในแต่ละรายวิชาให้มีคุณภาพ	เช่น	การใช้เกณฑ์การ
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ประเมินผลแบบรูบริคส์	แบบทดสอบ	แบบประเมินผลการ

ฝึกภาคปฏิบัติที่ผ่านการวิพากษ์โดยทีมอาจารย์ผู้สอนและ

ผู้ทรงคณุวฒิุ	และด�าเนนิการปรบัปรงุคณุภาพของเครือ่งมอื

เพื่อให้วัดและประเมินผู้เรียนได้ชัดเจนขึ้น	หลังจากนั้นจึง

วัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและรายงาน

ผลการประเมินโดยจ�าแนกเป็นทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาตรีสาขาพยาบาลรายด้านตามแผนที่กระจาย

ความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชา	 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวม

ข้อมูลจากรายวิชาต่างๆ	ตลอดหลักสูตรเพื่อน�ามาวิเคราะห์

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายบุคคลจ�าแนกเป็นทักษะ	6	ด้านได้แก	่

คุณธรรมจริยธรรม	ความรู้	ทักษะทางปัญญา	ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ	ทกัษะด้านการวเิคราะห์

เชงิตัวเลข	การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	และ

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

	 การประเมินคุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้าย	 มี

ความส�าคัญเน่ืองจากเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบผลการ

ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับหลักสูตร	ข้ันต้น	ซ่ึง

ด�าเนินการเมื่อผู้เรียนก�าลังจะส�าเร็จการศึกษาในช่วงระยะ

เวลาการฝึกประสบการณ์เพิ่มเติม	 (Internship)	 ท่ีหน่วย

งานต้นสังกัด	โดยมีพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกต่างๆ	เป็น

ผู้ประเมิน	 จัดเป็นการประเมินผู้เรียนจากมุมมองอื่นเพื่อ

ป้องกันการเกิดอคติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	

รวมทัง้เน่ืองจากกลุม่พยาบาลพีเ่ลีย้งในแหล่งฝึกภาคปฏบิตัิ

อาจจะมีมุมมองใกล้เคียงกับผู้ใช้บัณฑิตที่ได้รับการยอมรับ

ว่าเป็นผู้ที่มีความส�าคัญในการประเมินคุณภาพบัณฑิตใน

อนาคตเพือ่ให้มองเหน็แนวโน้มของผลการประเมนิคณุภาพ

บัณฑิตในอนาคต

	 การประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู ้ ใช ้บัณฑิต	

เป็นการประเมิน	 6	 ทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี	 สาขาพยาบาลศาสตร์	 ของผู้ส�าเร็จการศึกษา

ภายหลังจากส�าเร็จการศึกษาแล้ว	ประมาณ	1	ปี	จัดเป็น

องค์ประกอบหนึง่ในการตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีน

รู้ในระดับหลักสูตรและเป็นตัวบ่งชี้ส�าคัญในการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรด้านผลลัพธ์ที่เกิดต่อผู้

เรียนที่สถาบันการศึกษาต้องด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี

	 หากการประเมนิผลการเรียนรู้จากกลุม่ผูป้ระเมนิ	3	

กลุม่นีม้คีวามสมัพนัธ์กนั	จะช่วยยนืยนัถงึคุณภาพของเครือ่ง

มือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา	และช่วยให้

ผู้บริหารหลักสูตรสามารถเห็นแนวโน้มของผลการประเมิน

คุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญใน

การประกันคุณภาพการศึกษาด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนต่อ

ไป	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ

สมรรถนะที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร	รวมทั้งน�าไปสู่การพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรเพื่อพัฒนา

สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนให้ดีข้ึนตามมุมมองของ

ผู้ใช้บัณฑิต	อย่างไรก็ตามมีรายงานผลเกี่ยวกับการประเมิน

คณุภาพการศกึษาของกลุม่ประเทศในสหภาพยโุรปทีพ่บว่า

ยังมีช่องว่างหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค์ตามมุมมองของผู้สอนหรือสถาบันการศึกษา

กับมุมมองของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตท�าให้มีการพัฒนาผู้

เรียนได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได	้

(Amalia & Mihaela, 2013)

	 เม่ือพจิารณาจากบรบิทของวทิยาลยัพยาบาลบรม

ราชชนนี	จักรีรัช	ในปีการศึกษา	2558	ท่ีนักศึกษารุ่นที่	18	

เป็นนักศึกษาแรกเข้า	วิทยาลัยได้มีการน�าเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับหลักสูตรและการประเมินทักษะตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาของประเทศไทยมาใช้ในการจดัการ

เรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตข้ึน

	 ประกอบกับวิทยาลัยฯ	ซ่ึงได้มีการพัฒนารูปแบบ

การประเมินผลการเรียนรู ้โดยการออกแบบการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง	 มีการต่อยอดขยาย

ผลไปยงัทกุสาขาวชิาร่วมกบัมกีารสรปุรายงานการประเมนิ

ผลการเรยีนรูท้ีจ่�าแนกตามผลลพัธ์การเรยีนรูร้ายด้านของผู้

เรียนเป็นรายบุคคล	ร่วมกับได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่ม

เติมเก่ียวกับ	 การประเมินคุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้าย	

และผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นประจ�าทุกปีซึ่งเป็น

ตัวบ่งช้ีส�าคัญตามข้อก�าหนดของหลักสูตร

	 ส�าหรับผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต	รุ่นที่	18	

ในปีการศึกษา	2561	โดยผู้ใช้บัณฑิต	มีผู้ตอบแบบสอบถาม

ส�าหรับนักศึกษาจ�านวน	86	คน	มีค่าเฉลี่ย	4.04	ส�าหรับ

คะแนนเฉลีย่ด้านทีม่คีะแนนน้อยทีส่ดุ	ได้แก่	ด้านทักษะทาง

ปัญญา	คือ	3.77	รองลงมาคือด้านความรู้ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย	

3.80	 ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 3.87	

และทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ	ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย	3.95	ส่วน

ทักษะที่มีคะแนนสูงสุดคือทักษะด้านคุณธรรม	จริยธรรม	มี

คะแนนเฉล่ียเท่ากับ	4.23	และรองลงมาคือความสัมพันธ์
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ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	เท่ากับ	4.03	(รายงาน

ผลการด�าเนินงานหลักสตูร,	2561)	ผลการประเมนิเป็นการ

สะท้อนภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยที่ยังคง

ต้องการการพฒันาเพือ่ให้ได้บณัฑติทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	

มทีกัษะทางวิชาชพีเพิม่ขึน้	มศีกัยภาพด้านการคดิ	วเิคราะห์	

การแก้ไขปัญหา	ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของทักษะทางปัญญา	แต่

การประเมินคุณภาพบัณฑิตจะสามารถด�าเนินการได้เมื่อ

บัณฑิตมีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการภายใน	1	ปี	

ซ่ึงท�าให้มีข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนล่าช้าไม่ทันต่อการพัฒนา

	 วิทยาลัยฯ	ซึ่งตระหนักและให้ความส�าคัญในปรับ

กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาบัณฑิต

พยาบาลให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 (Thai	 Qualifications	 Fram 

ework	for	Higher	Education,	TQF:	HEd)	นอกจากนี	้

วิทยาลัย	 ฯ	 ยังคงต้องตระหนักถึงการประเมินผู้เรียนทุก

ระยะ	และควรพิจารณาผลการประเมิน	ที่วิทยาลัยประเมิน

นักศึกษา	 ระยะก่อนส�าเร็จการศึกษา	 กับผลการประเมิน

คุณภาพบัณฑิตที่ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตว่ามีความแตก

ต่างกันหรือไม่	 อย่างไร	 ควรมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู ้ใช้

บัณฑิตมากที่สุด

	 อย่างไรก็ตาม	 จากการทบทวนวรรณกรรมและ

ทบทวนการปฏบิตังิานด้านการวดัและประเมนิผลการเรยีน

รู้ของวิทยาลัยฯ	พบว่า	ยังไม่พบรายงานการเปรียบเทียบ

เก่ียวกับการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างของผู้

ประเมิน	3	กลุ่มน้ีว่ามีช่องว่างหรือมีความแตกต่างกันหรือ

ไม่	ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารและผู้สอนจึงสนใจศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างผลลพัธ์การเรียนรูข้องนกัศกึษาตลอด

หลักสูตรที่ประเมินโดยอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี	จกัรรีชั	ผลการประเมนิคณุภาพนกัศกึษาปีสดุท้าย

ที่ประเมินโดยพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกต้นสังกัด	และผล

การประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตหลังจากส�าเร็จ

การศึกษาและปฏิบัติงานที่ต้นสังกัดภายใน	 1	 ปีขึ้น	 เพื่อ

น�าข้อมูลที่ได้มาวางแผน	 ปรับปรุง	 และพัฒนาการเรียน

การสอนให้นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

คุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตก่อน

ส�าเร็จการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 ศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	สาขาพยาบาล

ศาสตร์	 ของนักศึกษาพยาบาลรุ่น	 18	 วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี	จักรีรัช

	 2.	 ศึกษาคุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้าย	 ของ

นักศึกษาปีสุดท้ายรุ่น	18	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ี

จักรีรัช

	 3.	 ศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาตขิองบัณฑติ	รุน่	18	วทิยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี	จักรีรัช

	 4.	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้

ตลอดหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง

ชาติ	 สาขาพยาบาลศาสตร์	 กับ	 คุณภาพของนักศึกษาปี

สุดท้าย	 และ	 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 รุ่น	 18	 วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี	จักรีรัช

กรอบแนวคิดการวิจัย
	 การประเมนิผลลพัธ์การเรยีนรูต้ลอดหลกัสตูร	ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	ท่ีประเมินโดย

อาจารย์	การประเมินคุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้าย	ของ

นักศึกษาปีสุดท้ายรุ่น	 18	 ท่ีประเมินโดยพยาบาลพี่เลี้ยง

ของแหล่งฝึก	และการประเมินคุณภาพบัณฑิต	ท่ีประเมิน

โดยผู้ใช้บัณฑิตเมื่อผู ้ส�าเร็จการศึกษากลับไปปฏิบัติงาน

แล้ว	 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทวนสอบ	 ว่าบัณฑิต

สามารถประกอบอาชพีได้ตรงตามทีห่ลกัสตูรก�าหนดไว้หรือ

ไม่	อย่างไร	เป็นการตรวจสอบ	เพื่อยืนยันความถูกต้องของ

การด�าเนินการ	ในบริบทของการศึกษาจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง

ของหลกัสตูร	และการเรยีนการสอนเพือ่ให้ได้คณุลกัษณะที่

พึงประสงค์	(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ,	2558)	ดังนั้น

การตรวจสอบผลลัพธ์เป็นระยะน่าจะมีทิศทางท่ีสอดคล้อง

กัน	หากไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	สถาบันการศึกษาควร

ต้องหา	 สาเหตุท่ีมาของปัญหาและวางแผนเพ่ือปรับปรุง

แก้ไข	การเรียนการสอน	การประเมินผล	ดังแผนภูมิท่ี	1
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	สาขาพยาบาลศาสตร์

วางแผน	ปรับปรุงแก้ไข	การเรียนการสอน	
และการประเมินผล	

คุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ	สาขาพยาบาลศาสตร์

คุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้าย

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
	 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู ้ตลอด

หลกัสตูร	ตามมาตรฐานคุณวฒุริะดับอดุมศึกษา	กบั	คณุภาพ

ของนักศึกษาปีสุดท้าย	และคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 สาขาพยาบาลศาสตร์มี

ความสัมพันธ์ทางบวก

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงพรรณนาเพื่อ

หาความสัมพันธ์	 (correlation	descriptive	study)	 ซ่ึง

ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	Source	of	Data)	ได้แก่

	 1.	ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ	สาขาพยาบาลศาสตร์ระหว่างท่ีก�าลัง

ศึกษา	 จากการวัดและประเมินผลของอาจารย์พยาบาล	

ตลอดหลักสูตร	ปีการศึกษา	2558-2561

	 2.	ผลประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ต่อคุณภาพนักศึกษา	 ของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต	 รุ่น

ที่	 18	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 จักรีรัช	 ประจ�าปี

การศึกษา	 2561	 ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาสาขา

พยาบาลศาสตร์

	 3.	 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

บณัฑติทีม่ต่ีอบัณฑติใหม่	รุ่นท่ี	18	ของวทิยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนีจักรีรัช	ประจ�าปีการศึกษา	2564	ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาประชากร	 3	 กลุ่ม	

ดังนี้

	 กลุ่มที่	1	คือ	อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี	จักรีรัช	จ�านวน	32	คน	ในการประเมินผลลัพธ์

การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต	ิ

ตลอดหลักสูตร

	 กลุ่มที่	2	คือ	พยาบาลพี่เลี้ยงในโรงพยาบาลแหล่ง

ฝึก	ภาคปฏบิตั	ิโครงการฝึกทกัษะเพือ่เพิม่พนูประสบการณ์

ทางวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาปีสุดท้าย	(Internship)	

จ�านวน	 24	 คน	 ในการประเมินคุณภาพของนักศึกษาปี

สุดท้าย	หลังจากสิ้นสุดการฝึก

	 กลุ่มท่ี	 3	 คือผู้ใช้บัณฑิตท่ีประกอบด้วยผู้บังคับ

บัญชาและผู้ร่วมงาน	จ�านวน	54	คน	ของโรงพยาบาลต้น

สังกัดท่ีบัณฑิตปฏิบัติงานเป็นเวลา	1	ปี

	 กลุ่มตัวอย่าง	ในการวิจัยใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด

เนื่องจากมีจ�านวนน้อยและ	ไม่สามารถสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อ

เป็นตัวแทนกลุ่มประชากรได้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบประเมินผลลัพธ์

การเรยีนรูใ้ช้ในการประเมนิผลลพัธ์การเรยีนรูข้องนกัศกึษา

ปีสุดท้ายและคุณภาพบัณฑิตที่	ประกอบด้วยทักษะ	6	ด้าน	

ได้แก่	1)	ด้านคุณธรรม	2)	ด้านความรู้	3)	ด้านทักษะทาง

ปัญญา	 4)	 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ

ผิดชอบ	5)	ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	และ	6)	ด้านทักษะการ

ปฏิบัติทางวิชาชีพ	จ�านวน	75	ข้อ

	 ผู ้วิจัยปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช้ประเมินผลลัพธ์

การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต	ิ

สาขาพยาบาลศาสตร์	 ท่ีพัฒนาโดยคณาจารย์ของสถาบัน

พระบรมราชชนก	และส่งให้ผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน	3	คนตรวจ

สอบความตรงเชิงเน้ือหา	(Content	validity)	และหาค่า
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ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้เชี่ยวชาญ	 (Index	 of	 Ite 

m-Objective	 Congruence:	 IOC)	 เลือกข้อที่มีค่าดัชนี

ความสอดคล้อง	 (Index	 of	 Item	 Congruence:	 IOC)	

ระหว่าง	 0.66-1.00	 ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและน�าไปทดลอง

ใช้กับนักศึกษาพยาบาลมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	 30	 คน	 วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยใช้ค ่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s	alpha	

coefficient)	เท่ากับ	.92

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีใช้ข้อมูล

ทุติยภูมิ	(Secondary	Source	of	Data)	จากข้อมูลการ

วัดและประเมินผลจากหน่วยหลักสูตรคุณภาพการศึกษา

และบริการการศึกษา	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	จักรี

รัช	ดังน้ี

	 1.	ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 จักรีรัช	

และหัวหน้าฝ่ายการโรงพยาบาล	โรงพยาบาลทัว่ไป	และโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในจังหวัดราชบุรี	ที่เกี่ยวข้อง

ในการประเมิน

	 2.	แนะน�าตัวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย	และ

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง	 รวมทั้งขอ	 ความร่วมมือใน

การท�าแบบสอบถามด้วยความสมัครใจไม่มีการบังคับและ

กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกที่จะไม่ตอบค�าถามข้อที่ท�าให้

เกิดความไม่สบายใจ	 ส่วนการน�าเสนอข้อมูลจะน�าเสนอ

ในภาพรวมซึ่งข้อมูลต่าง	ๆ	จะถูกเก็บเป็นความลับ	ข้อมูล

ทั้งหมดจะถูกท�าลายภายใน	1	ปี	ภายหลัง	จากผลการวิจัย

เผยแพร่แล้ว	จากนั้นเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างสอบถามใน

ส่วนที่ยังไม่เข้าใจ

	 3.	 เมื่อได้รับอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว	

ผู้วิจัยท�าหนังสือแจ้งงานทะเบียนวัดและประเมินผลการ

ศึกษาเพื่อขอข้อมูลผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอด

หลักสูตรของนักศึกษา	รุ่น	18	ที่รวบรวมไว้ระหว่าง	ปีการ

ศึกษา	2558-2561	และงานบริหารหลักสูตรเพื่อขอข้อมูล

ผลการประเมินคุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้าย	รุ่นท่ี	18	ท่ี

ประเมินในปีการศึกษา	2561	หลังจากสิ้นสุดการฝึกภาค

ปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์	(Internship)	และผลการ

ประเมนิคณุภาพบณัฑติหลงัส�าเรจ็การศกึษา	ทีป่ระเมนิโดย

ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน	โรงพยาบาลต้นสังกัดท่ีบัณฑิต

ปฏิบัติงานเป็นเวลา	1	ปี	ท่ีประเมินในปีการศึกษา	2562

	 4.	ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	และตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนการน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
	 การวิจัยนี้	 เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย	 เร่ือง

ความสมัพนัธ์ระหว่างผลลพัธ์การเรยีนรูต้ลอดหลกัสตูร	ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	สาขาพยาบาล

ศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 จักรี

รัช	ท่ีประเมิน	โดยอาจารย์กับผลการประเมินคุณภาพของ

นักศึกษาปีสุดท้าย	 และผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต

ท่ีประเมินโดยผู ้ใช้บัณฑิต	 ซ่ึงผ่านการรับรองจากคณะ

กรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์	 วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี	จักรีรัช	หมายเลขใบรับรอง	17-97-2563	ลง

วันท่ี	14	กันยายน	พ.ศ.	2563	โดยการเข้าร่วมการวิจัยนี	้

เป็นไปตามความสมัครใจและสามารถถอนตัวออกจากการ

วิจัยได้ตลอดเวลา	โดยไม่มีผลกระทบใดๆ	ต่อกลุ่มตัวอย่าง	

การน�าเสนอข้อมลูจะน�าเสนอในภาพ	ข้อมลูการวจิยัถกูเกบ็

เป็นความลับและท�าลายท้ิงภายใน	1	ปี	ภายหลังจากที่ผล

การวิจัยได้รับการเผยแพร่

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์สถิติด้วยเครื่องมือไมโคร

คอมพิวเตอร์	 โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 SPSS	 for	 Wi 

ndows (Statistical Package for the Social Science for 

Windows)		เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

แล้ว	ท�าการวิเคราะห์	ดังนี้

	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

สถิติพรรณนา	ได้แก่	ความถ่ีและร้อยละ	วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย	

(M)	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(SD)	ของแบบสอบถาม

จ�าแนกเป็นรายข้อและโดยรวม	 โดยมีเกณฑ์โดยมีเกณฑ์

การแปลผลคะแนนเฉลี่ย	แบ่งเป็น	5	ระดับ	ดังนี้	(บุญชม	

ศรีสะอาด,	2556)

คะแนนเฉล่ีย	4.51	-	5.00	หมายถึง	ระดับสูงมาก

คะแนนเฉล่ีย	3.51	-	4.50	หมายถึง	ระดับสูง

คะแนนเฉล่ีย	2.51	-	3.50	หมายถึง	ระดับปานกลาง

คะแนนเฉล่ีย	1.51	-	2.50	หมายถึง	ระดับต�่า

คะแนนเฉล่ีย	1.00	-	1.50	หมายถึง	ระดับต�่ามาก
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	 2.	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การ

เรยีนรูต้ามมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต	ิสาขา

พยาบาลศาสตร์ตลอดหลักสูตร	กับ	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

นักศึกษาปีสุดท้าย	 และ	 คุณภาพบัณฑิตที่ประเมินตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	รุ่น	18	วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนน	ีจกัรรีชั	โดยใช้สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

ของสเปียร์แมน	 (Spearman	 rank	 correlation	 coe 

fficient)	เน่ืองจากไม่ผ่านข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติพารา

เมตริก	โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์	(r)	5	ระดับ	ดังนี้	(Hinkle,	William,	&	Stephen,	

1998)

r	=	0.81	-	1.00	หมายถึง	ระดับสูงมาก

r	=	0.61	-	0.80	หมายถึง	ระดับสูง

r	=	0.41	-	0.60	หมายถึง	ระดับปานกลาง

r	=	0.21	-	0.40	หมายถึง	ระดับต�่า

r	=	0.00	-	0.20	หมายถึง	ระดับต�่ามาก

ผลการวิจัย
	 น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัย

ในครั้งน้ีสรุปน�าเสนอ	2	ส่วน	ดังนี้

	 ส่วนที่1	 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	ผลการประเมิน

คณุภาพของนกัศึกษาปีสดุท้าย	และคุณภาพบณัฑติ	คณุภาพ

บณัฑิตตามมาตรฐานคุณวฒุริะดับอดุมศึกษาแห่งชาต	ิสาขา

พยาบาลศาสตร์	ของนักศึกษาพยาบาลรุ่น	18

	 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร	ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 ที่ประเมินโดยอาจารย์

ของวิทยาลัยพยาบาลนี้ผู้วิจัยได้จากฐานข้อมูลงานประเมิน

ผลของวิทยาลัย	 โดยท�าการประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา	 

2558-2561	พบว่าค่าเฉลี่ยผลลัพธ์การเรียนรู้ภาพรวมอยู่

ในระดับสูง	และมีผลลัพธ์การเรียนรู้จ�านวน	5	ด้าน	อยู่ใน

ระดับสูง	ได้แก่	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	(M	=	4.25,	SD	=	

0.06)	ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ

ผิดชอบ	(M	=4.25,	SD	=	0.09)	ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสนเทศ	(M	=4.16,	

SD	=	0.06)	ด้านทักษะปฏิบัติวิชาชีพ	(M	=4.04,	SD	=	

0.13)	ด้านทักษะทางปัญญา	(M	=3.94,	SD	=	0.08)	มี

เพียง	 1	 ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางได้แก่	

ด้านความรู้	 (M	=3.40,	SD	=	0.18)	ตามล�าดับ	ส่วนผล

การประเมินคุณภาพนักศึกษาปีสุดท้ายนักศึกษาพยาบาล

ศาสตรบณัฑติรุน่	18	ทีป่ระเมนิโดยพยาบาลพีเ่ลีย้งในแหล่ง

ฝึก	จ�านวน	24	คน	หลังเสร็จสิ้นการฝึกภาคปฏิบัติเพ่ิมพูน

ประสบการณ์	(Internship)	พบว่า	คะแนนเฉล่ียคุณภาพ

ของนักศึกษาปีสุดท้ายอยู่ในระดับดี	(M	=4.11,	SD=0.33)	

โดยด้านคณุธรรมจรยิธรรมมคีะแนนเฉลีย่สงูทีส่ดุและอยูใ่น

ระดับสูง	(M	=	4.48,	SD	=	0.40)	รองลงมาคือด้านทักษะ

การปฏิบัติทางวิชาชีพ	(M	=4.36,	SD	=	0.49)	ด้านความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล	และความรับผิดชอบ	(M	=	4.10,	

SD	=	0.47)	ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	(M	=4.00,	SD	=	0.47)	

ด้านความรู้	(M	=3.88,	SD	=	0.56)	และด้านทักษะทาง

ปัญญา	(M	=3.83,	SD	=	0.42)	ตามล�าดับ

	 ส�าหรับผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	สาขาพยาบาล

ศาสตร์	6	ด้าน	ท่ีท่ีมีการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต	ซึ่งได้แก	่

หัวหน้าหอผู้ป่วย	 หัวหน้างานท่ีรับผิดชอบในการควบคุม

ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ส�าเร็จการศึกษาและปฏิบัติงาน

ในสถานบริการอย่างน้อย	1	ปี	พบว่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพ

บัณฑติตามมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต	ิสาขา

พยาบาลศาสตร์	ภาพรวมอยู่ในระดับดี	(M	=3.94,	SD	=	

0.30)	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 ที่มีคะแนนเฉล่ียผลการ

ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร	 ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 คุณภาพของนักศึกษาปี

สุดท้าย	รุ่น	18	และคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	สาขาพยาบาลศาสตร์	จากกลุ่มผู้

ประเมินทั้ง	3	กลุ่ม	พบว่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับ

ดี	(M	=3.94	-4.11	,	SD	=	0.13-0.14)	หากพิจารณาราย

ด้าน		พบว่าผู้ประเมินท้ัง	3	กลุ่ม	ให้คะแนนประเมินเกือบ

ทุกด้านในระดับดี	 (M	=3.77	 -4.48,	 SD	=	 0.06-0.56)	

ยกเว้นกลุ ่มอาจารย์ที่ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอด

หลักสูตรของนักศึกษารุ่น	18	ด้านความรู้เพียงระดับปาน

กลาง	 (M	=3.40,	SD	=	0.18)	ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	

สูงท่ีสุดและอยู่ในระดับดี	 (M	=	4.23,	SD	=	0.33)	รอง

ลงมาคือ	ด้านความสัมพันธ์	ระหว่างบุคคลและความรับผิด

ชอบ	(M	=	4.03,	SD	=	0.38)	ด้านทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ	(M	=	3.95,	SD	=.35)	ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข	การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	(M	

=3.87,	SD	=	0.31)	ด้านความรู้	(M	=	3.80,	SD	=	0.36)	

และด้านทักษะทางปัญญา	(M	=	3.77,	SD	=	0.36)	ตาม

ล�าดับ	ดังแสดงในตารางท่ี	1
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ตาราง 1

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดหลักสูตร คุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้าย รุ่น 18 

และคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์

หัวข้อประเมิน ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ตลอดหลักสูตร

คุณภาพของ

นักศึกษาปีสุดท้าย

คุณภาพบัณฑิต

Mean SD Mean SD Mean SD

ด้านคุณธรรม	จริยธรรม 4.25 0.06 4.48 0.40 4.23 0.33

ด้านความรู้ 3.40 0.18 3.88 0.56 3.80 0.36

ด้านทักษะทางปัญญา 3.94 0.08 3.83 0.42 3.77 0.36

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ	

4.25 0.09 4.10 0.47 4.03 0.38

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การ

สื่อสาร	และการใช้เทคโนโลยี	สารสนเทศ

4.16 0.06 4.00 0.47 3.87 0.31

ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ	 4.04 0.13 4.36 0.49 3.95 0.35

รวมค่าเฉล่ียผลลัพธ์การเรียนรู้ 6 ด้าน 4.01 0.07 4.11 0.33 3.94 0.30

	 หากพิจารณาประเด็นอันดับการประเมิน	พบว่า	

ผู้ประเมินทั้ง	 3	 กลุ่ม	 มีผลการประเมินสอดคล้องกันว่า	

นักศึกษาพยาบาล	บัณฑิต	รุ่น	18	ของวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี	 จักรีรัช	 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ	 1	 คือ

ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	นอกจากนี้	กลุ่มผู้ประเมินท่ีเป็น

พยาบาลพีเ่ลีย้งทีป่ระเมนินักศึกษาปีสดุท้าย	กลุม่ผู้ใช้บัณฑติ

ทีป่ระเมนิคณุภาพบณัฑติ	ประเมนิ	นกัศกึษาพยาบาลบัณฑติ	

รุ่น	18	มีค่าเฉลี่ยน้อยสอดคล้องกัน	3	ล�าดับได้แก่	อันดับ	

4	ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี	 อันดับ	 5	 ด้านความรู้	 และอันดับท้าย	 คือ	

ด้านทักษะทางปัญญา	ดังแสดงในตารางท่ี	2

ตาราง 2

เรียงอันดับผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร คุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้าย และคุณภาพบัณฑิตตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

รายการการประเมิน

อันดับ ผลลัพธ์การเรียนรู้

ตลอดหลักสูตร

คุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้าย คุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

1 ด้านคุณธรรม	จริยธรรม ด้านคุณธรรม	จริยธรรม ด้านคุณธรรม	จริยธรรม

2 ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ

ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ

3 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	

การสื่อสารและการใช ้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ	

ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
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4 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	

การสื่อสารและการใช ้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	

การสื่อสารและการใช ้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ

5 ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความรู้ ด้านความรู้

6 ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทางปัญญา

ตาราง 3

ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร กับ คุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้าย และ คุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (N=67)

Pearson Correlation

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ตลอดหลักสูตร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาปีสุดท้าย

คุณภาพบัณฑิต

r Sig r Sig r Sig

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 1 .29* 0.01 .24* 0.041

ผลลัพธ์การเรียนรู้นักศึกษาปีสุดท้าย .29* 0.01 1 0.14 0.229

คุณภาพบัณฑิต .24* 0.04 0.14 0.23 1

p	<		*.05	 	 	 	 	 	

	 ส่วนที่	 2	 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมิน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร	 คุณภาพของนักศึกษา

ปีสุดท้าย	และคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ

	 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมิน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร	คุณภาพของนักศึกษาปี

สุดท้าย	 และคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อดุมศกึษาแห่งชาติ	พบว่า	ผลลพัธ์การเรยีนรูต้ลอดหลกัสตูร

มีความสัมพันธ์	 กับ	 คุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้าย	 โดย

มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ	 0.01	 มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 ที่	 .288	 และผลลัพธ์การเรียนรู้

ตลอดหลักสูตรมีความสัมพันธ์	 กับ	 คุณภาพบัณฑิตตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 โดยมีความ

สมัพนัธ์ทางสถติทิีร่ะดบันยัส�าคญั	0.05	มค่ีาสมัประสทิธิส์ห

สัมพันธ์	ที่	.235	ผลการทดสอบแสดงให้เห็นความสัมพันธ์

กันกับสัมประสิทธิ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง	ผลการประเมินผลลัพธ์

การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร	กับผลการประเมินคุณภาพของ

นักศึกษาปีสุดท้าย	และผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต	มี

ความสัมพันธ์กันไปในทิศทางบวก	ดังแสดงในตารางท่ี	3

การอภิปรายผล
	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียน

รู้ตลอดหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง

ชาติ	สาขาพยาบาลศาสตร์	คุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้าย	

และคุณภาพบัณฑิตหลังส�าเร็จการศึกษา	วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี	จักรีรัช	สามารถสรุปประเด็นการอภิปรายได้	

2	ส่วนดังนี้

	 1.	ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ	ตลอดหลักสูตร	คุณภาพของนักศึกษา

ปีสุดท้ายรุ่น	18	และคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 สาขาพยาบาลศาสตร์	 ตาม

สมมติฐานท่ี	1	2	และ3

	 2.	ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอด

หลักสูตรกับคุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้ายและคุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ	 อุดมศึกษาแห่ง

ชาติ	ตามสมมติฐานท่ี	4

	 1.	ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ	ตลอดหลักสูตร	คุณภาพของนักศึกษา

ปีสุดท้ายรุ่น	18	และคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	สาขาพยาบาลศาสตร์

	 คะแนนเฉลี่ยผลลัพธ์การเรียนรู ้ตลอดหลักสูตร	
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คุณภาพนักศึกษาปีสุดท้าย	คุณภาพบัณฑิต	ภาพรวมอยู่ใน

ระดับสูง	(M	=3.94	-4.11	,	SD	=	0.13-0.14)	ผู้ประเมิน

ทั้ง	 3	 กลุ่ม	 ให้คะแนนประเมินเกือบทุกด้านในระดับสูง	

(M	=3.77	-4.48,	SD	=	0.06-0.56)	ยกเว้นกลุ่มอาจารย์

ที่ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร	 	 ด้านความ

รู้เพียงระดับปานกลาง	 (M	 =	 3.40,	 SD	 =	 0.18)	 กลุ่ม

ผู้ประเมินทั้ง	 3	 กลุ่ม	 มีผลการประเมินสอดคล้องกันใน

ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ	1	

สอดคล้องกบัการศกึษาของ	ปัทมาภรณ์	คงขนุทด	และคณะ	

(2565)	เรือ่งความคดิเหน็ของผูใ้ช้บณัฑติต่อคณุภาพบณัฑติ

และอัตลักษณ์ของพยาบาลจบใหม่	ที่ส�าเร็จการศึกษาจาก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา	ปีการศึกษา	

2561	 และสอดคล้องกับการศึกษา	 เรื่องคุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี

ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

	 ชัยนาท	 ปีการศึกษา	 2559	 ที่พบว่าคุณภาพ

บณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอดุมศึกษาแห่งชาติ	

ภาพรวมอยู่ในระดับสูง	 (M	=	4.12	 ,	SD	=	0.52)	ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม	มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 (M	=	4.15,	SD	=	

0.63)	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ทักษะทางปัญญา	(M	

=	4.07	,	SD	=	0.55)	ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะวิชาชีพ

พยาบาลเป็นอาชีพท่ีต้องปฏิบัติงานเก่ียวกับความเป็น

ความตายของผู้ป่วย	 ต้องปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณ

วิชาชีพอย่างเคร่งครัด	มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับจริยศาสตร์	

กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล	 มีการสอดแทรกคุณธรรม	

จริยธรรม	 ในการเรียนการสอนทั้งนอกและในห้องเรียน	

(วิสุทธิ์	 โนจิตต์	 และคณะ,	 2562)	 นักศึกษาพยาบาลจึง

ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม	 ตลอดระยะเวลาที่

ศึกษา	 นอกจากน้ีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 จักรีรัช	

ยังก�าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตคือการบริการด้วยหัวใจ

ความเป็นมนุษย์	 ซึ่งหมายถึงการให้บริการด้วยความเป็น

มิตร	 มีความรัก	 ความเมตตา	 ใส่ใจในปัญหา	 และความ

ทุกข์ของผู้รับบริการ	โดยค�านึงถึงความแตกต่างของบุคคล	

(หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต	หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	

2555)	ดังน้ันจึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีอัต

ลักษณ์ตามที่หลักสูตรก�าหนด	จึงอาจเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ผู้

เรียนและบัณฑิตมีคะแนนเฉลี่ยด้านคุณธรรมมีคะแนนสูง

ที่สุด	ส่วนคะแนนด้านทักษะทางปัญญาแม้จะอยู่ในระดับ

ดี	แต่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น	อาจเกิดจากการจัด

กิจกรรมที่พัฒนาทักษะทั้งนอกและในห้องเรียน	 ด้านนี้

ยังไม่มากพอ	แม้ว่าการประเมินของผู้ประเมินท้ัง	3	กลุ่ม

พบว่า	 เกือบทุกด้านอยู่ในระดับดี	 และมีผลการประเมิน

บางด้านท่ีสอดคล้องกัน	แต่หากพิจารณาตารางท่ี	1	การ

ประเมนิคณุภาพบัณฑติ	พบว่า	คณุภาพบัณฑติทีผู้่ใช้บัณฑติ

ประเมินนั้นมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านต�่ากว่า	การประเมิน

ของอาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยง	ยกเว้นด้านความรู้	ท่ีเป็น

เช่นนี้อาจเกิดจากในปีสุดท้ายของหลักสูตร	 วิทยาลัยฯ	 มี

การประเมินความรู้เป็นระยะ	และมีโครงการเตรียมความ

พร้อม	เพื่อการเรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพของนักศึกษา	ดังน้ัน

การประเมินท่ีอาจารย์ประเมินซ่ึงเป็นระยะก่อนการด�าเนิน

โครงการ	จึงพบคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้	ต�่ากว่าหลังด�าเนิน

โครงการ	ท่ีประเมนิคณุภาพนกัศึกษาปีสดุท้าย	โดยพยาบาล

พี่เลี้ยง	ส่วนคุณภาพบัณฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษาภายใน	1	ปี	

ท่ีประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตว่ามีทักษะทางปัญญา	ทักษะการ

ปฏิบัติทางวิชาชีพ	 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ	ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	การสื่อสาร	

และการใช้เทคโนโลยี	สารสนเทศต�่ากว่าการประเมินของ

อาจารย์	และพยาบาลพี่เลี้ยงประเมิน	อาจเนื่องจากบัณฑิต

ท่ีเพิ่งส�าเร็จการศึกษามาเพียง	1	ปี	ต้องสร้างความคุ้นเคย

กับงานและสภาพแวดล้อมใหม่ในการปฏิบัติงาน	และต้อง

สั่งสมประสบการณ์ให้เกิดความเช่ียวชาญ	 ความสามารถ

ในการแก้ไขปัญหา	รวมทั้งยังไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่

การปฏิบัติในสถานการณ์จริง	ดังนั้นระยะเวลาการปฏิบัติ

งาน	 1	 อาจมีผลต่อทักษะการปฏิบัติงาน	 และการปฏิบัติ

งานร่วมกับผู้อื่น	(ปัทมาภรณ์	คงขุนทด	และคณะ,2561)	

ส่วนการประเมินของพยาบาลพี่เลี้ยงท่ีมีความแตกต่างจาก

การประเมินของอาจารย์

	 อาจเนื่องมาจาก	เป็นเพราะว่านักศึกษาพยาบาล

ศาสตร์ช้ันปีท่ี	 4	 ได้ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาต่างๆ	

ครอบคลุมทุกสาขาวิชา	 และการฝ ึกปฏิบัติรายวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพนี้เป็นรายวิชาสุดท้ายของการฝึก

ภาคปฏิบัติของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	มีพยาบาล

พี่เลี้ยงดูแล	สอนทักษะการพยาบาลควบคู่ไปกับคุณธรรม	

จริยธรรมในคลินิกอย่างใกล้ชิดทุกกิจกรรมการพยาบาล	

ท�าให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาลอย่างมั่นใจ	 มี

ความพร้อมท่ีจะเป็นพยาบาลวิชาชีพ	ดูแลรับบริการอย่าง

มีคุณภาพ	ดังนั้นคะแนนด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

และด้านคุณธรรม	จริยธรรมท่ีพยาบาลพี่เลี้ยงประเมินจึงมี



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 101

คะแนนสูงกว่าด้านอืน่อย่างชดัเจน	(ยพุนิ	หม่ืนทพิย์	จนัทมิา	

ช่วยชุม	วรนิภา	กรุงแก้ว	ชุติมา	รักษ์บางแหลม,	2565)

	 2.	ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอด

หลักสูตร	กับคุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้าย	และคุณภาพ

บณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอดุมศึกษาแห่งชาติ

	 การทดสอบความสัมพันธ์	พบเป็นไปในทางบวก	

โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรมีความสัมพันธ์	 กับ	

คุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้าย	ที่ระดับนัยส�าคัญ	0.01	มี

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	ที่	.254	และผลลัพธ์การเรียนรู้

ตลอดหลักสูตรมีความ

	 สัมพันธ์	กับ	คุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิ	

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 ที่ระดับนัยส�าคัญ	 0.05	 มีค่า

สัมประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์	ที	่.222	ซึง่ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์	

ดังกล่าวอยู่ในระดับต�่า	 ที่เป็นเช่นน้ีอาจเกิดจากหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต	

หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2555)	มีกระบวนการทวนสอบผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในระดับรายวิชา	และระดับหลักสูตร	

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า	นักศึกษา

จะได้รับการจดัการศกึษาทีดี่และมมีาตรฐาน	ซึง่ต้องเริม่จาก

หน่วยเล็กที่สุดนั่นคือ	ระดับกระบวนวิชา	(Course)	และน�า

ไปสูร่ะดบัโปรแกรม	(Program)	ของหลกัสตูร	การทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นสิ่ง

ส�าคญัในการพฒันาคุณภาพบัณฑติ	เพราะผลลพัธ์การเรยีน

รู้ของหลักสูตร	(Curriculum	Learning		Outcomes)	เป็น

พฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมของผู้เรียนที่เป็นผลส�าเร็จ	ที่แสดง

ถึงความรู้และความเข้าใจ	ทักษะปฏิบัติของวิชาชีพ	ท่ีเกิด

จากกระบวนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร	บัณฑิตที่ส�าเร็จการ

ศึกษาจากหลักสูตรจึงเป็นผู้สะท้อนคุณภาพของหลักสูตร	

สะท้อนเป้าประสงค์ของบัณฑิตตามปรัชญาของหลักสูตร	

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์	 ของสถาบัน	 (Oliva	 &	

Gordon	 II,	 2013;	 Ornstein	 &	 Hunkins,	 2018)	 ดัง

นั้นจึงท�าให้การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรมีความสัมพันธ์ทาง

บวกกับคุณภาพบัณฑิตปีสุดท้าย	และมีความสัมพันธ์ทาง

บวกกับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ	เช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรจัดกลยุทธ	์

เพื่อเสริมแรงให้	อาจารย์ผู้สอนใช้รูปแบบการจัดการเรียน

รู ้ตามศาสตร์การสอนแนวใหม่โดยใช้กลวิธีการจัดการ	

เรียนรู้เชิงรุก	(Active	Learning)	เน้นการบูรณาการ	การ

ใช้เทคโนโลยี	ฝึกการวิเคราะห์เชิง	ตัวเลขและการสื่อสาร

พร้อมทั้งฝึกทักษะ	เพื่อให้	ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ครบท้ัง	6	ด้าน

	 2.	ส่งเสริมให้มีระบบก�ากับติดตาม	ทวนสอบผล

การประเมินคุณภาพบัณฑิตและผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอด

หลักสูตรของนักศึกษารายบุคคล	 เพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับผลการประเมินด้านท่ี

ยังเป็นปัญหาหรือด้านท่ีมีคะแนนน้อย

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน

แรกเข้ากับผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรและคุณภาพ

บัณฑิต

	 2.	 ศึกษาในประเด็นปัจจัยท�านายต่อการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการบัญชีบริหารที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรม	 New	 S-Curve	 โดยมีการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรกลาง	

โดยมีบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม	 New	 S-Curve	 จ�านวน	 400	 บริษัทเป็นกลุ่มตัวอย่าง	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามผ่านระบบ	email	 สถิติที่ใช้ได้แก่	 (1)	 สถิติพ้ืนฐาน	 ได้แก่	 การแจกแจงความถ่ี	 (Frequency)	 ค่าร้อยละ	

(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	(2)	ใช้การวิเคราะห์การถดถอย

เชิงพหุเพื่อทดสอบสมมติฐาน	ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะทางการบัญชีบริหาร	ได้แก่	กลยุทธ์การวางแผนและการปฏิบัติ

งาน	การรายงานและการควบคุม	และเทคโนโลยีและการวิเคราะห์	มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด�าเนินงานโดยมี

การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วน	และพบว่าจรรยาบรรณและค่านิยมระดับมืออาชีพกับความ

รู้ทางกฎหมายและภาษีเป็นตัวแปรส่งผ่านอย่างสมบูรณ์

ค�าส�าคัญ: สมรรถนะทางการบัญชีบริหาร,	การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์,	ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

Abstract

 The objective of this study is to examine the relationship between management accoun 

ting	competency	and	operational	efficiency	of	a	New	S-Curve	company	with	strategic	management	 

accounting: SMA as a mediator. The sample in this research is a group of 400 New S-Curve companies. 

Questionnaires	were	sent	by	email.	The	frequency,	percentage,	and	mean	were	used	as	statistics.	

The	multiple	regression	analysis	was	used	as	a	hypothesis	test.	The	research	findings	indicate	that	

management accounting competency including strategy planning and performance, reporting and 

control,	 and	 technology	and	analytics	affect	operational	efficiency	and	SMA	mediates	 the	 relatio 
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nship	 between	management	 accounting	 competency	 and	 operational	 efficiency	 as	 a	 partial	me 

diator.	In	addition,	professional	ethics	and	values	and	tax	and	law	affect	operational	efficiency	and	

SMA mediates the relationship as a perfect mediator.

Keywords: Management Accounting Competency, Strategic Management Accounting, Operational  

																Efficiency

บทน�า
	 สถานการณ์ของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะในด้านของการด�าเนิน

ธุรกิจ	ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการลงทุน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งจะเป็นกลไกในการขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต	 อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 แบ่ง

เป็น	2	รูปแบบ	รูปแบบแรก	คือ	First	S-Curve	เป็นการ

ลงทุนของอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วในประเทศ	จะอยู่ใน

ช่วงการเตบิโตทางเศรษฐกจิในช่วงระยะสัน้และระยะกลาง

เท่าน้ัน	ซึ่งในปัจจุบัน	การลงทุนในกลุ่มนี้	ยังไม่เพียงพอท่ี

จะช่วยให้เศรษฐกจิของไทยก้าวกระโดดได้ตามทีค่าดหวงัไว้	

จึงมีการลงทุนในรูปแบบท่ีสองคือ	New	S-curve	ควบคู่ไป

ด้วย	ประกอบด้วย	5	กลุ่ม	ได้แก่	1)	อุตสาหกรรมหุ่นยนต	์

2)	 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์	 3)	 อุตสาหกรรม

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	4)	อุตสาหกรรมดิจิตอล	

และ	 5)	 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	 การลงทุนใน

อุตสาหกรรมนี้	เป็นการลุงทุนเพื่อพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง

รูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี	 อีกทั้งยังเป็นหัวใจหลักของ

กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	(New	Growth	

Engines)	ทกุกลุม่อตุสาหกรรมควรมกีารเตรยีมความพร้อม

และมีการพัฒนาโครงสร้างภายในขององค์กรเป็นหลักก่อน	

เพราะประสิทธภิาพทางการด�าเนินงานเป็นสิง่ส�าคญั	ในการ

เพ่ิมโอกาสทางการแข่งขนั	ดังนัน้	ข้อมลูทางการบญัชีบรหิาร

เชิงกลยุทธ์มีความส�าคัญที่จะช่วยให้แต่ละอุตสาหกรรมมี

ประสิทธิภาพทางธุรกิจ	ส่งผลให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพ

ทางการด�าเนินงานได้ในระยะยาว	 (Krung	 Thai	 Bank,	

2565)

	 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์	 หมายถึง	 การจัด

เตรียม	 วิเคราะห์ข้อมูล	 เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของคู่

แข่ง	 เพื่อใช้ในการพัฒนา	ติดตาม	และเทคนิคท่ีเช่ือมโยง

กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ของการด�าเนินงานของธุรกิจ	(Chenhall	and	Langfiel 

d-Smith,	 1998;	 Simmonds,	 1982)	 โดยเทคนิคการ

จดัการเชิงกลยทุธ์ถือเป็นตัวขับเคลือ่นหลกัของประสทิธภิาพ	

ประสิทธิผล	และผลก�าไรของบริษัท	ซ่ึงจะช่วยพัฒนาท�าให้

องค์กรมีกลยุทธ์ที่เหนือกว่าคู่แข่งซึ่งน�าไปสู่วิธีในการสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันได้	การประยุกต์ใช้บัญชีการ

จัดการเชิงกลยุทธ์	 และประสิทธิภาพการด�าเนินงานจะ

ท�าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย	 โดยเป็นองค์กรที่

มีประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	 สอดคล้องกับ	 Kornchai	

Phornlaphatrachakorn	 (2562)	 การบัญชีบริหารอาจ

ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร	Cadezand	Guilding	

(2008)	 โดยท่ีนักบัญชีบริหารสามารถเข้าไปมีบทบาทใน

การช่วยพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้	 จากผลการ

ศึกษาความได้เปรียบในการแข่งขัน	 สิ่งที่ส�าคัญคือความ

สามารถในการท�าก�าไรทางเศรษฐกิจมากกว่าที่คู ่แข่งใน

ตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกันสามารถท�าได้	 สอดคล้อง

กับ	Martusaand	Dicky	(2011)	กล่าวว่า	กลยุทธ์หน่ึงที่

ทุกกิจการต้องท�า	คือ	การลดต้นทุน	เพิ่มผลผลิต	ปรับปรุง

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถในการ

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า	 การมีข้อได้เปรียบ

ในการแข่งขันเป็นวิธีหนึ่งในการชนะการแข่งขันทางธุรกิจ	

ซึ่งการสร้างประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้แก่ธุรกิจนั้น

สามารถท�าได้หลายวิธี	เช่น	การให้คุณภาพดีในราคาที่ต�่า

กว่า	การบริการลูกค้าท่ีน่าพอใจและอื่น	ๆ	 ท้ังหมดนี้เป็น

เพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการสร้างประสิทธิภาพการ

ด�าเนินงานของธุรกิจท่ีจะส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทาง

ธุรกิจในอนาคต

	 ตามทฤษฎีฐานทรัพยากร	 (Resource-based	

View:	 RBV)	 ได้เสนอว่าลักษณะที่ส�าคัญของทรัพยากร

เชิงกลยุทธ์ที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน



106 Vol. 12 No. 3 September-December 2022EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

ในการด�าเนินธุรกิจ	 คือ	 ทรัพยากรนั้นต้องมีคุณลักษณะ	

4	 ประการ	 ได้แก่	 1)	 ทรัพยากรนั้นต้องมีคุณค่าในการ

ด�าเนินธุรกิจและการแข่งขันอย่างแท้จริง	2)	ทรัพยากรนั้น

ต้องหายาก	3)	ทรัพยากรเหล่านั้นจะต้องไม่สามารถลอก

เลียนแบบได้	และ	4)	ทรัพยากรเหล่านั้นไม่สามารถหามา

ทดแทนได้	Barney	(1991)	โดยเฉพาะทักษะทางการบัญชี

บริหารที่ส�าคัญขององค์กรหากกิจการมีทักษะที่เหนือกว่า

คู่แข่งขันแล้วก็จะส่งผลให้กิจการสามารถก�าหนดกลยุทธ์

การด�าเนินงานได้อย่างเหมาะสม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความความ

รู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้วิเคราะห์และ

รายงานแก่ฝ่ายบรหิารขององค์กร	โดยประเทศสหรฐัอเมรกิา

มีสถาบันวิชาชีพนักบัญชีบริหาร	Ugrin	et	al.	(2021)	ท่ี

ได้ก�าหนดกรอบสมรรถนะทางการบัญชีบริหาร	ครอบคลุม

ถึงความสามารถในการบัญชีบริหารที่นักบัญชีบริหาร

ต้องมีในอนาคตโดยระบุถึงความรู้หลัก	ทักษะ	และความ

สามารถหลักทางการบัญชีบริหาร	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงก�าหนด

ให้สมรรถนะทางการบัญชีบริหารประกอบด้วย	 7	 ด้าน	

ดังน้ี	1)	กลยุทธ์การวางแผน	และการปฏิบัติงาน	2)	การ

รายงานและการควบคุม	 3)	 เทคโนโลยีและการวิเคราะห	์

4)	ความเฉียบแหลมทางธุรกิจและการด�าเนินงาน	5)	ความ

เป็นผู้น�า	6)	จรรยาบรรณและค่านิยมระดับมืออาชีพ	และ	

7)	ความรู้ทางกฎหมายและภาษี	โดยสมรรถนะทั้ง	7	ด้าน

เปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีคุณค่าของกิจการจะช่วยให้

กิจการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

โดยเฉพาะการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ผู ้ปฏิบัติงานต้อง

มีสมรรถนะในการปฏิบัติจึงจะสามารถท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	(Institute	of	Management	Accounting,	

2019;	กรณิศา	ดิษฐ์เสถียร,	2562)

	 จากการทบทวนวรรณกรรม	พบว่าผลการศึกษา

ในอดตีพบว่าการบญัชบีรหิารเชงิกลยทุธ์มคีวามสมัพนัธ์เชงิ

บวกต่อประสิทธิภาพการด�าเนินงานของกิจการ	 (Cadez	

and Guilding, 2012; Dang et al., 2021; Kornchai 

Phornlaphatrachakorn, 2562; Lay and Jusoh, 2017; 

Wajdi	and	Arsjah,	2019)	และในขณะเดียวกันตามทฤษฎี

ฐานทรัพยากร	(Resource-based	View:	RBV)	ได้เสนอ

ว่าทรัพยากรเชิงกลยุทธ์	4	ประการของกิจการ	ที่จะก่อให้

เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขนัในการด�าเนนิธรุกจิได้	ดงั

นัน้ผูวิ้จยัจงึก�าหนดให้สมรรถนะทางการบญัชบีรหิารเปรยีบ

เสมือนทรัพยากรที่มีคุณค่าของกิจการที่จะมีอิทธิพลต่อ

การด�าเนินงานของกิจการ	จากเหตุผลดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัย

เกิดค�าถามในงานวิจัยว่าสมรรถนะทางการบัญชีบริหาร	มี

ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพทางการด�าเนินงานของกลุ่ม

อุตสาหกรรม	 New	 S-Curve	 โดยมีการบัญชีบริหารเชิง 

กลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่านอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ

ทางการบัญชีบริหารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ของธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรม	New	S-Curve	ในประเทศไทย	

โดยมีตัวแปรการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

การทบทวนวรรณกรรม
	 ทฤษฎีฐานทรัพยากร	(Resource-based	View:	

RBV)

	 Barney	 (1991)	 ได้เสนอว่าลักษณะที่ส�าคัญ

ของทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ท่ีจะก่อให้เกิดความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันในการด�าเนินธุรกิจ	คือ	ทรัพยากรนั้นต้อง

มีคุณลักษณะ	 4	 ประการ	 ได้แก่	 1)	 ทรัพยากรน้ันต้องมี

คุณค่าในการด�าเนินธุรกิจและการแข่งขันอย่างแท้จริง	

(Valuable	Resources)	2)	ทรพัยากรนัน้ต้องหายาก	(Rare	

Resources)	3)	ทรัพยากรเหล่านั้นจะต้องไม่สามารถลอก

เลียนแบบได้	 (Imitate	Resources)	และ	4)	ทรัพยากร

เหล่านั้นไม่สามารถหามาทดแทนได้	(Non-substitutable	

Resources)	โดยหัวใจส�าคัญของทรัพยากรท้ัง	4	ลักษณะ

สามารถท�าให้กิจการเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันสูง

ท�าให้กิจการมีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ

ได้ในอนาคต	 โดยเฉพาะทักษะ	ความรู้ความสามารถของ

บุคลากรในองค์กรที่สามารถถ่ายโอนไปสู่การสร้างสรรค์

ผลงานให้แก่กิจการให้มีผลการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนจนก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน	ดังน้ันผู้

วจิยัจงึได้ใช้ทฤษฎีนีอ้ธบิายความเช่ือมโยงระหว่างสมรรถนะ

ทางการบัญชีบริหาร	 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์	 และ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของกิจการ	จากการทบทวน

วรรณกรรมพบว่างานวิจัยด้านบัญชีบริหารส่วนใหญ่ได้น�า

ทฤษฎีนี้มาอธิบายความเชื่อมโยงของกรอบแนวคิดการวิจัย	

(ณัฐนรี	ทองดีพันธ์	and	ปัญจพร	ศรีชนาพันธ์,	2562)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 107

สมรรถนะทางการบญัชีบรหิาร (Management Accoun 

ting Competency)

	 สถาบันวิชาชีพนักบัญชีเพื่อการจัดการ	Institute	

of	Management	Accounting	(2019)	ได้ให้ความหมาย

ของสมรรถนะทางการบัญชีบริหารว่าบัญชีบริหารเป็น

อาชีพที่รวมการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีท่ีท�างานใน

องค์กร	 บทบาทของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการเป็นหุ้นส่วน

ในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารวางระบบการวางแผนและ

จัดการผลการปฏิบัติงานและให้ความเชี่ยวชาญในการ

รายงานทางการเงินและการควบคุมเพื่อก�าหนดและใช้

กลยุทธ์ขององค์กร	ประกอบด้วย	6	ด้าน	ได้แก่	1)	กลยุทธ์

การวางแผน	และการปฏิบัติงาน	(Strategy,	Planning	&	

Performance)	2)	การรายงานและการควบคุม	(Repor 

ting	&	Control)	3)	เทคโนโลยีและการวิเคราะห์	(Techno 

logy	 &	 Analytics)	 4)	 ความเฉียบแหลมทางธุรกิจและ

การด�าเนินงาน(Business	Acumen	&	Operations)	5)	

ความเป็นผู้น�า	 (Leadership)	และ	6)	จรรยาบรรณและ

ค่านิยมระดับมืออาชีพ(Professional	Ethics	&	Values)	

อย่างไรก็ตามพบว่าการศึกษาของ	 กรณิศา	 ดิษฐ์เสถียร	

(2562)	การวิเคราะห์ถึงคุณสมบัติของนักบัญชีบริหาร	พบ

ว่า	 คุณสมบัติของนักบัญชีบริหารที่ส�าคัญคือ	 ความรู้ทาง

กฎหมายและภาษี	 (Tax	 and	 Law)	 ดังน้ันในการศึกษา

ครั้งนี้ผู ้วิจัยจึงก�าหนดให้สมรรถนะทางการบัญชีบริหาร	

(Management	 Accounting	 Competency)	 ได้แก่	

1)	 กลยุทธ์การวางแผน	 และการปฏิบัติงาน	 (Strategy,	 

Planning	 &	 Performance)	 2)	 การรายงานและการ

ควบคุม	(Reporting	&	Control)	3)	เทคโนโลยีและการ

วิเคราะห์	 (Technology	 &	 Analytics)	 4)	 ความเฉียบ

แหลมทางธรุกจิและการด�าเนนิงาน	(Business	Acumen	&	

Operations)	5)	ความเป็นผู้น�า	(Leadership)	6)	จรรยา

บรรณและค่านิยมระดับมืออาชีพ	(Professional	Ethics	

&	 Values)	 และ	 7)	 ความรู้ทางกฎหมายและภาษี	 (Tax	

and	Law)	สมรรถนะทางการบัญชีบริหารเป็นหัวใจส�าคัญ

ของกิจการเป็นเสมือนทรัพยากรอันทรงคุณค่าของกิจการ

ที่จะช่วยให้กิจการสามารถมีการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ี

มีประสิทธิภาพ	และส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ของกิจการได้มากขึ้น	โดยผู้วิจัยได้ให้ค�านิยามองค์ประกอบ

สมรรถนะทางการบัญชีบริหารดังนี้

	 1.	 กลยุทธ์	 การวางแผน	 และการปฏิบัติงาน	

(Strategy, Planning & Performance)

	 กลยุทธ์การวางแผนและการปฏิบัติงาน	หมายถึง	

ความสามารถประเมินปัจจัยส�าคัญทางธุรกิจท้ังภายในและ

ภายนอก	สามารถประยกุต์ใช้ความรูเ้พ่ือวางแผนกลยทุธ์ทาง

ธรุกจิ	สามารถวเิคราะห์และประเมนิทางเลอืกเพือ่ประกอบ

การตัดสินใจอย่างเหมาะสม	 สามารถบริหารจัดการและ

ควบคุมต้นทุนท้ังต้นน�้า	 กลางน�้า	 และปลายน�้า	 สามารถ

วิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่าง	ๆ 	ที่มีผลต่อการลงทุนท้ัง

ระยะสั้นและระยะยาว	สามารถระบุประเภทและประเมิน

ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงานและด้านการเงินขององค์กร	

สามารถจัดท�างบประมาณเพื่อวางแผนได้อย่างแม่นย�าเพื่อ

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร	 สามารถควบคุม

การท�างานให้ส�าเร็จตามงบประมาณท่ีก�าหนดไว้	สามารถ

ควบคุมการใช้จ่าย	 การจัดการดูแลทรัพย์สิน	 และหนี้สิน

ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า	และสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินใน

การบริหารจัดการทรัพย์สินและหนี้สินขององค์กรได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

	 2.	 การรายงานและการควบคุม	 (Reporting	 &	

Control)

	 การรายงานและการควบคุม	 หมายถึง	 ความ

สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายในทั้ง

ด้านการด�าเนินงาน	ด้านการเงิน	และด้านการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ	 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินมูลค่า

เหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบต่อธรุกจิ	พร้อมทัง้บนัทกึเหตกุารณ์

ได้อย่างถูกต้อง	และเหมาะสม	สามารถเลือกวิธีการปฏิบัติ

ทางการบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ	สามารถวิเคราะห์	และ

ค�านวณต้นทุนของกิจการได้อย่างถูกต้อง	แม่นย�า	สามารถ

จัดท�ารายงานทางการเงิน	 และการเปิดเผยข้อมูลได้ถูก

ต้องตามมาตรฐานการบัญชีก�าหนด	สามารถวิเคราะห์และ

เปรียบเทียบข้อมูลรายงานทางการเงินเพื่อประเมินผลการ

ด�าเนินงานของธุรกิจ	 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบทาง

ภาษีได้อย่างถูกต้อง	 และมีการด�าเนินงานเพื่อให้กิจการ

ได้รับประโยชน์ทางภาษีมากท่ีสุด	 สามารถจัดท�ารายงาน

เพื่อน�าเสนอการด�าเนินงานของกิจการได้ตรงตามความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

	 3.	เทคโนโลยีและการวิเคราะห์	(Technology	&	

Analytics)

	 เทคโนโลยีและการวิเคราะห์	 หมายถึง	 ความ

สามารถรวบรวมข้อมูล	 และเช่ือมโยงข้อมูลต่าง	 ๆ	 ที่เกิด
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ขึ้นในการองค์กรเพื่อให้มีการประมวลผลข้อมูลอย่างเที่ยง

ตรง	สามารถรวบรวมข้อมูล	และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง	ๆ	ท่ี

เกิดข้ึนในการองค์กรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	 สามารถ

บริหารจัดการข้อมูลให้มีความปลอดภัยและถูกต้องตาม

ที่กฎหมายก�าหนด	ทั้งในเร่ืองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล

ของกิจการ	 สามารถจ�าแนก	 และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับ

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถ

ใช้ข้อมูลสารสนเทศ	ในการอภิปรายถึงประสิทธิภาพ	และ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	และสามารถสร้างเอกสาร	

หรือรายงานเพื่อน�าเสนอและอธิบายข้อมูลสารสนเทศให้

เข้าใจได้อย่างเหมาะสม

	 4.	ความเฉียบแหลมทางธุรกิจและการด�าเนินงาน	

(Business Acumen & Operations)

	 ความเฉียบแหลมทางธุรกิจและการด�าเนินงาน	

หมายถึง	 ความสามารถประยุกต์ความรู ้และเครื่องมือ

ทางการบัญชีได้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ	 สามารถ

เข้าใจกระบวนการท�างานทั้งองค์กรและสามารถประสาน

งานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถน�า

เอาผลการรายงานประสิทธิภาพการท�างานมาพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพการท�างานอย่างต่อเนื่อง	 และสามารถ

บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรทั้งทรัพยากรมนุษย์

และเงินทุน	ให้บรรลุตามเป้าหมายของกิจกรรมโครงการ

	 5.	ความเป็นผู้น�า	(Leadership)

	 ความเป็นผู้น�า	 หมายถึง	 การยอมรับและเข้าใจ

ต่อการเปลี่ยนแปลง	พร้อมทั้งมีแผนรองรับเพื่อบริหารการ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม	สามารถช่วยแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน	และเป็นแบบ

อย่างให้เพื่อนร่วมงานปฏิบัติตาม	สามารถถ่ายทอดความ

คิด	และข้อเท็จจริง	ผ่านรูปแบบการสื่อสารที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ	ได้อย่างชัดเจน	ถูกต้อง	และมีเหตุผล	

สามารถจูงใจ	 และสร้างแรงบันดาลใจ	 ให้กับเพื่อนร่วม

งาน	 เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของกิจการ	

สามารถแก้ไข	 และจัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม	

เพ่ือให้เกิดการจัดการที่ดีที่สุดส�าหรับกิจการ	และสามารถ

บริหารจัดการทีมงาน	 รวมถึงการเลือกทีมงาน	 และการ

พัฒนาบุคลากรในทีมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามความ

สามารถของแต่ละบุคคล

	 6.	 จรรยาบรรณและค่านิยมระดับมืออาชีพ	 

(Professional Ethics & Values)

	 จรรยาบรรณระดับมืออาชีพ	 หมายถึง	 ความ

ตระหนกัในมาตรฐานวชิาชีพ	และจรยิธรรมตามบรรทดัฐาน	

ค่านิยม	 และกฎหมายของสังคมอย่างสม�่าเสมอ	 สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	ตามกฎหมาย	ระเบียบ

ปฏิบัติของกิจการ	และจรรยาบรรณวิชาชีพ	สามารถปฏิบัติ

งานโดยตระหนกัถงึความขดัแย้งทางจรยิธรรมทีอ่าจเกิดขึน้

ในความรับผิดชอบของตน	 พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายของกิจการ

	 7.	ความรู้ทางกฎหมายและภาษี	(Tax	and	Law)

	 ความรู้ทางกฎหมายและภาษี	 หมายถึง	 ความ

สามารถ	ความรู้	ความเข้าใจ	ในกฎหมาย	และมาตรฐาน

ต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะและประเภทของธุรกิจ	

สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย	ได้โดยถูกต้องตามข้อ

ก�าหนด	และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	มีความรู้	ความเข้าใจ	ใน

กฎหมายภาษทีีเ่กีย่วข้องในการประกอบธรุกิจ	และสามารถ

ใช้ประโยชน์จากมาตรฐาน	 กฎหมาย	 และกฎหมายภาษี	

เพื่อให้กิจการได้ประโยชน์สูงสุด

การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์

	 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์	 (SMA)	 เป็นการ

จัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินของบริษัท

ในตลาดผลิตภัณฑ์ต้นทุนของคู่แข่งขัน	ความสามารถของ

คู่แข่งขันโครงสร้างของต้นทุนและการตรวจสอบกลยุทธ์

ขององค์กรและของคู่แข่งในตลาด	ดังนั้นการบัญชีบริหาร

เชิงกลยุทธ์	 (SMA)	จึงเก่ียวกับการน�าข้อมูลทางการบัญชี

มาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรซึ่งถือเป็นเครื่องมือของฝ่าย

บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ	การวางแผน	การควบคุม

และการประเมินผล	 Abernethyand	 Guthrie	 (1994);	

Kornchai Phornlaphatrachakorn (2562); Wajdiand 

Arsjah	(2019);	พัทรียา	เห็นกลาง	(2561);	ศิริเพชร	สุนทร

วิภาต	(2562)	จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยจึงได้แบ่ง

องค์ประกอบการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ตามงานวิจัยของ	

Wajdiand	Arsjah	(2019)	และ	Kornchai	Phornlaph 

atrachakorn	(2562)	ได้แก่	1.	การต้ังราคา	(Costing)	2)	

การวางแผนและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ	(Planning,	

control	and	performance	measurements)	3)	การ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์	(Strategic	decision	making)	4)	คู่

แข่งทางธุรกิจ	(Competitor	Accounting)	และ	5)	บัญชี

ของลูกค้า	(Customers	Accounting)
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	 การตัง้ราคาเป็นหน่ึงในเทคนิคการบญัชกีารจดัการ

ที่เน้นเชิงกลยุทธ์ผ่านการบูรณาการและความสอดคล้อง

ของต้นทุนการด�าเนินงานและกลยุทธ์องค์กรเป็นอย่าง

ดี	 Cadezand	Guilding	 (2012)	และ	Kornchai	Phor 

nlaphatrachakorn	(2562)	กล่าวว่า	กลยุทธ์การตั้งราคา

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ	ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	ซึ่ง

สอดคล้องกบั	Wajdiand	Arsjah	(2019)	กล่าวว่า	การบญัชี

บริหารเชิงกลยุทธ์	มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพ

การด�าเนินงาน	นอกจากนั้นหากกิจการมีการวางแผนและ

ควบคมุอย่างมปีระสทิธภิาพจะส่งผลดต่ีอประสทิธภิาพการ

ด�าเนินงานของกิจการมากขึ้น	เช่นเดียวกันกับการตัดสินใจ

เชิงกลยุทธ์	กิจการเชื่อว่าการตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่ดี

ที่สุดสามารถส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน	ความ

ส�าเร็จ	 การอยู่รอด	 และความยั่งยืนของบริษัท	 การบัญชี

บริหารเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพ

การด�าเนินงาน	สอดคล้องกับ	Kornchai	Phornlaphatr 

achakorn	(2562)	กล่าวว่าเพือ่ให้ธรุกจิประสบความส�าเรจ็

ข้อมูลที่อ้างอิงจากคู่แข่งต้องสามารถช่วยให้บริษัทบรรลุ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้	 ซึ่งรวมถึงความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้น	 ประสิทธิภาพขององค์กรท่ี

โดดเด่นขึ้น	 ความสามารถในการท�าก�าไรที่เพิ่มขึ้น	 ความ

อยู่รอดและความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว	 กลยุทธ์

และเทคนิคที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมบริษัทให้ประสบ

ความส�าเร็จในการท�าธุรกิจ	ดังนั้นการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

ของค�าแถลงที่เผยแพร่ของคู่แข่งมีแนวโน้มว่าบริษัทต่างๆ	

หากได้รับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีจะมีผลต่อประสิทธิภาพ

ธุรกิจที่ดี	ซึ่งการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์	มีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับ	ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หากกิจการมีการจัดท�าการบัญชีของลูกค้า	 (Customers	 

Accounting)	ซึ่งเป็นการจัดเตรียมข้อมูลและวัตถุประสงค์

ของลูกค้าอย่างเป็นระบบ	 จะสามารถช่วยสนับสนุนการ

ตัดสินใจขององค์กรให้ประสบความส�าเร็จยิ่งขึ้น	 (Cadez	

and Guilding, 2012; Kornchai Phornlaphatrach 

akorn, 2562; Wajdi and Arsjah, 2019)

ประสิทธิภาพการด�าเนนิงาน (Operational Efficiency)

	 ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	 (Operational	

Efficiency)	 หมายถึง	 กิจการมีสัดส่วนก�าไรสุทธิเพิ่มข้ึน

อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อน	 กิจการมียอดขายเจริญ

เติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อน	 กิจการมีอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้นอย่างสม�่าเสมอ	กิจการมี

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของทีด่ขีึน้อย่างสม�า่เสมอ	

กจิการมอีตัราการเตบิโตของยอดขายเพิม่ขึน้อย่างสม�า่เสมอ	

กิจการสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม�่าเสมอ	 จาก

การลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ๆ	กิจการพิจารณาว่าลูกค้าเป็น

ทรัพย์สินที่มีค่า	 จึงมีการสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้

ได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงจะช่วยสร้าง

ความยั่งยืนของ	 กิจการสามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์	 หรือ

บริการท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง	

กิจการสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อเทียบกับปีก่อน	และกิจการมีประสิทธิภาพการบริหาร

งานท่ีดีและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	(Lay	and	Jusoh,	

2017)	 การท่ีกิจการจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง	ซึ่งพนักงานที่มีองค์ความรู	้

มีทักษะ	และสมรรถนะทางการบัญชีบริหารจะช่วยให้การ

ปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 สอดคล้อง

กับ	 เด็ดเดี่ยว	 บุญมา	 (2559)	 กล่าวว่า	 สมรรถนะความ

สามารถความเชีย่วชาญในการท�างานทีด่ใีนตวับคุคลจะเป็น

แรงผลักดันให้บุคคลสามารถท�างานท่ีรับผิดชอบอยู่ให้ดีอีก

ท้ังหากนักบัญชีบริหารมีการน�าการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์

มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการพัฒนาสมรรถนะในการท�างาน

จะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น	 สอดคล้องกับ	 Kornchai	 Phornlaphatrachakorn	

(2562)	กล่าวว่า	การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือ

ท่ีมีคุณค่าต่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้สามารถมี

ความได้เปรยีบในการแข่งขัน	และสามารถเพิม่ประสทิธภิาพ

การด�าเนินงานของกิจการได้ซ่ึงพบว่าเมื่อการบัญชีบริหาร

เชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่านบางส่วนส่งผลเชิงบวกต่อ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของกิจการ	 และพบว่า	 การ

จดัการเชิงกลยทุธ์น�าไปสูค่วามสมบูรณ์ของข้อมลูและความ

ส�าเร็จตามเป้าหมาย	ในขณะท่ีการวัดประสิทธิภาพเชิงกล

ยุทธ์นั้นส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นเลิศขององค์กร	ขั้น

ต่อไป	และการบัญชีการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นแหล่งส�าคัญ

ของความได้เปรียบทางการแข่งขันและประสิทธิภาพทาง

ธุรกิจ	สอดคล้องกับ	Layand	Jusoh	(2017)	พบว่าความ

สามารถขององค์กรและการใช้เทคนิค	SMA	ส�าหรับองค์กร

ผูป้ระกอบการทีด่�าเนนิงานในสภาพแวดล้อมทีเ่สีย่งภยั	อาจ

ใช้เทคนิค	SMA	ท่ีเหมาะสมเพื่อเสริมการวางแนวตลาดเพ่ือ
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ให้สามารถตดัสนิใจได้ดี	แนวทางปฏิบติัทางการบัญชบีรหิาร

มีอิทธิพลต่อบริษัทท่ีมีการลงทุนทางปัญญา	โดยวัดผลการ

วิจัยจากผลการปฏิบัติงานและการใช้เงิน	และมาตรฐานท่ี

ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน	ท�าการวิจัยโดยการสัมภาษณ์	และ

ข้อมูลที่ได้รับจากผู้จัดการฝ่ายการเงินในบริษัท	สอดคล้อง

กับ	Chenhalland	Langfield-Smith	(1998)		พบว่าการ

เลือกตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การจัดการ	เทคนิคการ

จดัการ	และแนวปฏบิตัทิางบญัชขีองการจดัการรวมกนัเพือ่

มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพโดยเฉพาะได้อย่างไร	 เป็นการ

แสดงให้เห็นมากขึ้นว่าการศึกษาไม่ใช้วิธีการที่เป็นระบบ	

โดยใช้การวิเคราะห์แบบกลุ่ม	 และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อื่น	ๆ 	อาจถูกน�าไปใช้กับการวิจัยการบัญชีเพื่อการจัดการ	

จากการทบทวนวรรณกรรมจึงได้ก�าหนดกรอบแนวการวจิยั

ดังนี้

กรอบแนวคิดการวิจัย

การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์

สมรรถนะทางการบัญชีบริหาร ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
	 สมมติฐานที่	1	สมรรถนะทางการบัญชีบริหารมี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	 โดยมีการ

บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

	 สมมตฐิานที	่2	กลยทุธ์การวางแผน	และการปฏบัิติ

งานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	โดยมี

การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

	 สมมติฐานที่	 3	 การรายงานและการควบคุมมี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	 โดยมีการ

บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

	 สมมติฐานที่	 4	 เทคโนโลยีและการวิเคราะห์มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	 โดยมีการ

บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

	 สมมติฐานที่	 5	 ความเฉียบแหลมทางธุรกิจและ

การด�าเนินงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด�าเนิน

งาน	โดยมีการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

	 สมมติฐานที่	6	ความเป็นผู้น�ามีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	 โดยมีการบัญชีบริหารเชิง 

กลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

	 สมมติฐานท่ี	7	จรรยาบรรณและค่านิยมระดับมือ

อาชีพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	โดย

มีการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

	 สมมติฐานที่	 8	 ความรู้ทางกฎหมายและภาษีมี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	 โดยมีการ

บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

วิธีด�าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรและตัวอย่างได้แก่	กิจการท่ีอยู่ในกลุ่ม

อุตสาหกรรม	New	S-Curve	4	อุตสาหกรรม	 โดยเลือก

เฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่	 จ�านวน	

2,902	 บริษัท	 โดยจะแบ่งเป็น	 1)	 อุตสาหกรรมการบิน

และโลจิสติกส์	(Aviation	and	Logistics)	จ�านวน	1,432	

บริษัท	 2)	 อุตสาหกรรมชีวภาพ	 พลังงาน	 –	 เคมีชีวภาพ	

(Biofuels	and	Biochemicals)	จ�านวน	741	บริษัท	3)	

อุตสาหกรรมดิจิทัล	 (Digital)	 จ�านวน	 538	 บริษัท	 และ	

4)	 อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ	 (Medical	 Hub)	

จ�านวน	191	บริษัท	(กรมโรงงานอุตสาหกรรม,	2563)

	 กลุม่ตวัอย่างผูว้จิยัใช้วธิกีารค�านวณขนาดของกลุม่

ตัวอย่างโดยวิธีการค�านวณของ	Yamane	(1973)	ก�าหนด

ค่าความเช่ือมั่นท่ี	95%	ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน	0.05	

จ�านวน	400	บริษัท	โดยผู้ตอบแบบสอบถาม	คือ	ผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชี	 หัวหน้าฝ่ายบัญชี	 ผู ้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร	

หัวหน้าฝ่ายบัญชีบริหาร	หรือ	พนักงานบัญชี	เป็นตัวแทน

ผู้ให้ข้อมูลของบริษัทเหล่านั้น
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
	 1.	การพัฒนาเครื่องมือและการวัดค่าตัวแปร	ได้

พัฒนาโดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	เครื่องมือท่ี

ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม	(Questionnaire)	ก�าหนด

เป็นประเมินความคิดเห็นแบบ	 5	 ระดับ	 (Five-point	 

Likert	scale)	ประกอบด้วย	ตอนที่	1	ข้อมูลท่ัวไปของผู้

ตอบแบบสอบถาม	ตอนที่	 2	ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ	ตอน

ที่	 3	 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทางการบัญชี

บริหาร	การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์	และประสิทธิภาพการ

ด�าเนินงานของกิจการ	 และตอนที่	 4	 ข้อเสนอแนะ	 ทั้งนี้

แบบสอบถามเกี่ยวข้องกับการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ผู ้

วิจัยได้ประยุกต์ใช้จากงานของ	 (Kornchai	 Phornlaph 

atrachakorn, 2562)

	 2.	การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	(Content	

Validity)	 ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู ้ทรง

คณุวฒิุท�าการตรวจสอบจ�านวน	3	ท่าน	เพือ่ท�าการประเมนิ

ให้คะแนนตามความเหมาะสมของเนือ้หาเป็นรายข้อ	ใช้ดชันี

ความสอดคล้อง	(Item	Objective	Congruence	Index:	

IOC)	พบว่าข้อค�าถามของผู้วิจัยมีค่าเฉลี่ย	IOC	ผ่านเกณฑ์

ตั้งแต่	0.66	ขึ้นไปทุกข้อ	แสดงให้เห็นว่า	ข้อค�าถามท่ีมีค่า	

IOC	เท่ากับ	0.50-1.00	ถือว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	

(Rovinelli and Hambleton, 1976)

	 3.	การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ	(Validity	and	

Reliability)	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ

จากผู้เชี่ยวชาญและแก้ไขแล้วท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล

และน�าแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับจ�านวณ	30	ชุดแรก

มาท�าการทดสอบความเที่ยงตรง	 (Validity)	 และความ

เชื่อม่ัน	(Reliability)	ดังนี้	1)	การทดสอบความตรง	(Vali 

dity)	การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง	(Construct	 

Validity)	 ทดสอบโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัย	 (Confirm 

atory	Factor	Analysis:	CFA)	พบว่ามีค่าน�า้หนกัอยูร่ะหว่าง	

0.753-0.953	 ซึ่งค่าเกินกว่า	 0.4	 แสดงให้เห็นว่าเครื่อง

มือที่ใช้ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง	(Hair	et	al.,	2006)	

และ	 2)	 การทดสอบความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 ทดสอบ

โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ	 Cronbach	 พบว่ามีค่า

อยู่ระหว่าง	0.920-0.962	ซึ่งมีค่ามากกว่า	0.70	แสดงให้

เห็นว่าเคร่ืองมือที่ใช้มีความเชื่อม่ันเพียงพอซึ่งสะท้อนได้

ถึงคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	(Nunnally	and	

Bernstein,	1994)	จึงท�าการวิเคราะห์ข้อมูลในล�าดับต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู ้ วิ จั ย เ ก็ บ ร วบรวมข ้ อมู ล โดยจั ดท� า เป ็ น

แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์	โดยส่งแบบสอบถามไป

ยังกลุ่มตัวอย่างผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิค	 (E-mail)	

ถึงกิจการท่ีอยู ่ในกลุ ่มอุตสาหกรรม	 New	 S-Curve	 4	

อุตสาหกรรม	 โดยเลือกเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดใหญ่	จ�านวน	2,902	บริษัท	โดยส่งถึงแผนกบัญชี	

หรือ	แผนกบุคคลของแต่ละบริษัท	และโทรไปแจ้งกับทาง

บริษัทว่าให้นักบัญชีบริหารเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม	 และ

หากบริษัทใดไม่มีนักบัญชีบริหารจะให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

เป็นผู้ตอบแบบสอบถามให้แทน

	 ท้ังนี้หากภายใน	2	สัปดาห์ยังส่งคืนมาไม่ครบ	ผู้

วิจัยจะท�าการส่งอีเมล์ซ�้าไปก่อน	และ	โทรไปสอบถามเพื่อ

ขอความร่วมมือให้ช่วยท�าแบบสอบถามและส่งกลับคืนมา

ให้ผู้วิจัย	 เมื่อผู้วิจัยได้แบบสอบถามกลับมาจ�านวน	 420	

ชุด	และได้ท�าการตรวจสอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์และ

ท�าการตัดออก	 จ�านวน	 20	 ชุด	 มีแบบสอบถามคงเหลือ

จ�านวน	400	ชุด	จึงท�าการวิเคราะห์ข้อมูลล�าดับต่อไป

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวจัิยครัง้น้ีได้ท�าการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปทางสถิติ	ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล	

ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล	 และเพื่อทดสอบสมมติฐาน

การวิจัย	มีดังนี้

	 1.	สถติเิชงิพรรณนา	(Descriptive	Analysis)	ได้แก่	

การแจกแจงความถ่ี	 (Frequency)	 ค่าร้อยละ	 (Percen 

tage)	ค่าเฉลีย่	(Mean:	 )	และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

(Standard Deviation: )

	 2.	 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ	 (Regressions	

Analysis)	โดยก�าหนดให้

	 CM	=	สมรรถนะของการบัญชีบริหาร	 (Manag 

ement Accounting Competency)

	 ST	 =	 กลยุทธ์การวางแผนและการปฏิบัติงาน	

(Strategy, Planning and Performance)

	 RC	=	การรายงานและการควบคุม	(Reporting	

and Control)

	 TA	=	เทคโนโลยีและการวิเคราะห์	(Technology	

and Analytics)

	 BO	=	ความเฉียบแหลมทางธุรกิจและการด�าเนิน
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งาน	(Business	Acumen	and	Operations)

	 LD	=	ความเป็นผู้น�า	(Leadership)

	 EV	 =	 จรรยาบรรณและค่านิยมระดับมืออาชีพ	

(Professional Ethics and Values)

	 TL	 =	 ความรู้ทางกฎหมายและภาษี	 (Tax	 and	

Law)

	 SMA	=	การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์	(Strategic	

Management Accounting Information)

	 OE	=	ประสทิธิภาพการด�าเนนิงาน	(Operational	

Efficiency)

ผลการวิจัย
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

เป็นเพศหญิงมากที่สุด	 จ�านวน	 298	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

74.50	มีอายุน้อยกว่า	30	ปี	จ�านวน	165	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	41.30	ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี	จ�านวน	214	คน	คิด

เป็นร้อยละ	53.50	มีประสบการณ์การท�างาน	น้อยกว่า	5	ปี	

จ�านวน	119	คนคิดเป็นร้อยละ	29.80	มีต�าแหน่ง	หัวหน้า

ฝ่ายบัญชี	จ�านวน	77	คน	คิดเป็นร้อยละ	19.30	ผลการ

วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และระดับ

ความคิดเห็นของสมรรถนะทางการบัญชีบริหาร	การบัญชี

บริหารเชิงกลยุทธ์	และ	ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ

กิจการ

	 พบว่าสมรรถนะทางการบัญชีบริหารด้านจรรยา

บรรณและค่านิยมระดับมืออาชีพอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย	

( )	 เท่ากับ	 3.83	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (SD)	 เท่ากับ	

0.70	รองลงมาด้านกลยุทธ์การวางแผนและการปฏิบัติงาน

มีค่าเฉลี่ย	( )	เท่ากับ	3.70	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(SD)	

เท่ากับ	0.65	พบว่าระดับการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้าน

คู่แข่งทางธุรกิจ	อยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	( )	เท่า	3.76	

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (SD)	 รองลงมาด้านการตั้งราคา

โดยรวม	( )	 เท่ากับ	3.69	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(SD)	

เท่ากับ	0.62	และพบว่าประสิทธิภาพการด�าเนินงานอยู่ใน

ระดับปานกลาง	โดยรวม	( )	เท่ากับ	3.30	ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	 (SD)	 เท่ากับ	 0.52	 ผลการทดสอบสมมติฐาน

การวิจัยแสดงดังนี้

ตาราง 1

แสดงผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระวิธีเพียร์สัน (Pearson’s Correlation)

Variables ST RC TA BO LD EV TL SMA OE

ST 1

RC 0.813** 1

TA 0.784** 0.882** 1

BO 0.669** 0.808** 0.784** 1

LD 0.782** 0.857** 0.834** 0.769** 1

EV 0.656** 0.663** 0.643** 0.544** 0.713** 1

TL 0.697** 0.788** 0.757** 0.842** 0.821** 0.537** 1

SMA 0.767** 0.773* 0.789** 0.750** 0.816** 0.706** 0.822** 1

OE 0.688** 0.691** 0.692** 0.637** 0.735** 0.598** 0.696** 0.835** 1

Significant	Level:	*p<0.10,	**p<0.05,	***p<0.01

	 จากตารางที่	1	ผลการทดสอบโอกาสในการเกิด

ปัญหาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ	(Multicolinearity)	

พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละด้านมีค่า

ระหว่าง	0.643	ถึง	0.882	โดยพบว่าบางคู่มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เกิน	0.80	ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์

ของตัวแปรอิสระที่สูงเกินไป	ผู้วิจัยจึงท�าการตรวจสอบค่า	

Variance	Inflation	factors	(VIFs)	ของตัวแปรอิสระพบ

ว่าค่า	VIF	อยู่ระหว่าง	2.560	ถึง	7.361	ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า	

10	 (Belsley,	 1991)	 จึงสามารถสรุปได้ว่าไม่พบปัญหา

ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ	 (Hair	 et	 al.,	 2006)	 จึง

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป
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การทดสอบสมมติฐาน

	 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ

ทางการบัญชีบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ของธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรม	New	S-Curve	ในประเทศไทย	 

โดยมีตัวแปรการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน	

ผู้วิจัยน�าเสนอผลตามหลักการวิเคราะห์ตัวแปรส่งผ่านของ	

Baron	and	Kenny	(1986)	ดังนี้

ตาราง 2

แสดงผลการทดสอบภาพรวมสรุปผลการวิเคราะห์ Simple Regression ของสมรรถนะทางการบัญชีบริหารที่มีผลต่อ

การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์

ตัวแปรอิสระ

การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ (SMA)

B Std.  

Error

ß t Sig R R 

square

SEE F Sig of 

F

1)	 สมรรถนะทางการบัญชี

บริหาร	(CM)

0.871 0.024 0.878*** 36.651 0.000 0.878 0.771 0.771 0.29315 1343.297

Significant	Level:	***p<0.01

	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 สมรรถนะทางการบัญชี

บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบัญชีบริหารเชิงกล

ยุทธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 (ß=0.878)	 

 

โดยสมรรถนะทางการบัญชีบริหารมีความสามารถในการ

อธิบายความสัมพันธ์กับการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์	 ร้อย

ละ	77.10

ตาราง 3

แสดงผลการสรุปผลการวิเคราะห์ Simple Regression ของสมรรถนะทางการบัญชีบริหารท่ีมีผลต่อการบัญชีบริหาร

เชิงกลยุทธ์

ตัวแปรอิสระ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน (OE)

B Std.  

Error

ß t Sig R R 

square

SEE F Sig of 

F

1)	 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ	์

(SMA)

0.704 0.023 0.835*** 30.315 0.000 0.835 0.698 0.284 918.986 0.000

Significant	Level:	***p<0.01

	 จากตารางที่	3	พบว่า	การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ	0.01	(ß=0.835)	โดยสมรรถนะ

ทางการบัญชีบริหารมีความสามารถในการอธิบายความ

สัมพันธ์กับการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์	ร้อยละ	69.80
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ตาราง 4

แสดงผลการทดสอบภาพรวมสรุปผลการวิเคราะห์ Simple Regression ของสมรรถนะทางการบัญชีบริหารที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ตัวแปรอิสระ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน (OE)

B Std.  

Error

ß t Sig R R 

square

SEE F Sig of 

F

1)	 สมรรถนะทางการบัญชี

บริหาร	(CM)

0.640 0.027 0.765*** 23.722 0.000 0.765 0.586 0.333 562.749 0.000

Significant	Level:	***p<0.01

	 จากตารางที่	 4	 พบว่า	 สมรรถนะทางการบัญชี

บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการด�าเนิน

งานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 (ß=0.765)	

โดยสมรรถนะทางการบัญชีบริหารมีความสามารถในการ

อธิบายความสัมพันธ์กับการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์	 ร้อย

ละ	58.60

ตาราง 5

แสดงผลการทดสอบภาพรวมสรุปผลการวิเคราะห์ของสมรรถนะทางการบัญชีบริหารและการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ที่

มีผลต่อประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ตัวแปรอิสระ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน (OE)

B Std.  

Error

ß t Sig R R 

square

SEE F Sig of 

F

1)	 สมรรถนะทางการบัญชี

บริหาร	(CM)

0.116 0.048 0.138*** 2.417 0.016 0.838 0.702 0.282 468.002 0.000

2)	การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ	์
(SMA)

0.602 0.048 0.714*** 12.458 0.000

Significant	Level:	***p<0.01

	 จากตารางที่	 5	 พบว่า	 สมรรถนะทางการบัญชี

บริหาร	 (CM)	 และการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์	 (SMA)	 มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	0.01	(ß1	=0.138,	ß2=0.714)	

โดยสมรรถนะทางการบัญชีบริหาร	 (CM)	 และการบัญชี

บริหารเชิงกลยุทธ์	 (SMA)	 มีความสามารถในการอธิบาย

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด�าเนินงานได้ร้อยละ	

70.20	สรุปผลการทดสอบในสมการที่	1	พบว่า	สมรรถนะ

ทางการบญัชบีรหิารมคีวามสมัพันธ์เชงิบวกกบัประสทิธภิาพ

การด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	

(ß=0.765)	 สมการที่	 2	 หลังจากน�าการบัญชีบริหารเชิง 

กลยุทธ์เข้าในสมการ	พบว่า	สมรรถนะทางการบัญชีบริหาร

มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเพิ่มข้ึน	และมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ	0.01	(ß=0.138)	ผลการทดสอบสมมติฐานที	่

1	แสดงตามภาพท่ี	2	สามารถสรุปยืนยันได้ว่า	สมรรถนะ

ทางการบัญชีบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ด�าเนินงานโดยมีการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่ง

ผ่านแบบบางส่วน	(Partial	Mediator)	ระหว่างสมรรถนะ

ทางการบญัชบีรหิารและประสทิธภิาพการด�าเนนิงานตวัเลข

ในวงเล็บ	หมายถึง	ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย	(ß)	ก่อน

ท่ีจะมีการทดสอบตัวแปรส่งผ่าน
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การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์

สมรรถนะทางการบัญชีบริหาร ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

(ß	=	0.878***) (ß	=	0.835***)

(ß	=	0.765***) (ß	=	0.138***)

ภาพ 2 ความสัมพันธ์ของสมรรถนะทางการบัญชีบริหารและการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน 

         ของธุรกิจ

ตาราง 6

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการบัญชีบริหารกับการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์

สมรรถนะทางการบัญชีบริหาร การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ (SMA)

B Std. Error ß t Sig

1.	 ด้านกลยุทธ์	 การวางแผน	 และการปฏิบัติงานโดย 

				เฉลี่ย	(ST)

0.178 0.039 0.188*** 4.538 0.000

2.	ด้านการรายงานและการควบคุม	(RC) -0.161 0.057 -0.169*** -2.827 0.005

3.	ด้านเทคโนโลยีและการวิเคราะห์โดยเฉลี่ย	(TA) 0.196 0.049 0.204*** 4.015 0.000

4.	 ด้านความเฉียบแหลมทางธุรกิจและการด�าเนินงาน 

				โดยเฉลี่ย	(BO)

0.039 0.034 0.053 1.151 0.250

5.	ด้านความเป็นผู้น�าโดยเฉลี่ย	(LD) 0.056 0.052 0.059 1.076 0.283

6.	 ด้านจรรยาบรรณและค่านิยมระดับมืออาชีพโดย 

				เฉลี่ย	(EV)

0.225 0.029 0.257*** 7.737 0.000

7.	ด้านความรู้ทางกฎหมายและภาษีโดยเฉลี่ย	(TL) 0.343 0.038 0.439*** 9.019 0.000

Significant	Level:	***p<0.01

	 จากตารางที่	 6	 ผลการทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างสมรรถนะทางการบัญชีบริหารที่มีต่อการบัญชี

บริหารเชิงกลยุทธ์	 พบว่าสมรรถนะทางการบัญชีบริหาร

ด้านกลยุทธ์การวางแผนและการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์

เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	(ß=0.188)	

ด้านการรายงานและการควบคุมกับการบัญชีบริหารเชิง 

กลยทุธ์มคีวามสมัพนัธ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติริะดบั	0.01	

(ß=-0169)	ด้านเทคโนโลยีและการวิเคราะห์กับการบัญชี

บริหารเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติระดับ	0.01	(ß=0.204)	ด้านความเฉียบแหลมทาง

ธรุกจิและการด�าเนนิงานกบัการบญัชีบรหิารเชงิกลยทุธ์	ไม่มี

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (ß=0.053)	 ด้าน

ความเป็นผู้น�ากับการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์	 ไม่มีความ

สัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (ß=0.059)	ด้านจรรยา

บรรณและค่านยิมระดบัมอือาชพีกบัการบญัชีบรหิารเชงิกล

ยุทธ์มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

(ß=0.257)	และด้านความรู้ทางกฎหมายและภาษี	พบว่า	

ความรู้ทางกฎหมายและภาษีและการบัญชีบริหารเชิงกล

ยุทธ์มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

(ß=0.439)
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ตาราง 7

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

การบัญชีบริหารเชิง 

กลยุทธ์

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน (OA)

B Std.  

Error

ß t Sig R R 

square

SEE F Sig of 

F

1)	การต้ังราคา	(CO) 0.646 0.026 0.777*** 24.66 0.000 0.777 0.604 0.325 608.122 0.000

2)	การวางแผนและควบคมุอย่าง 

			มีประสิทธิภาพ	(PC)

0.419 0.026 0.623*** 15.877 0.000 0.623 0.388 0.404 252.086 0.000

3)	การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์	(SD) 0.487 0.024 0.718*** 20.595 0.000 0.718 0.516 0.360 424.163 0.000

4)	คู่แข่งทางธุรกิจ	(CA) 0.564 0.027 0.729*** 21.217 0.000 0.729 0.531 0.354 450.176 0.000

5)	ลูกค้า	(CU) 0.544 0.022 0.772*** 24.193 0.000 0.772 0.595 0.329 585.297 0.000

Significant	Level:	***p<0.01

	 จากตารางที่	7	แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิภาพการ

ด�าเนินงาน	ผลการทดสอบรายด้านพบว่า

	 ด ้ านการตั้ งราคา	 พบว ่า 	 การตั้ งราคากับ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	(ß=0.777)	โดยการตั้งราคามี

ความสามารถในการอธิบายความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ

การด�าเนินงาน	ร้อยละ	60.40

	 ด้านการวางแผนและควบคมุอย่างมปีระสทิธภิาพ	

พบว่า	 การวางแผนและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ	 กับ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	(ß=0.623)	โดยการวางแผน

และควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีความสามารถในการ

อธิบายความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	ร้อย

ละ	38.80

	 ด้านการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์	พบว่า	การตัดสินใจ

เชิงกลยุทธ์กับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	มีความสัมพันธ์

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.01	 (ß=0.718)	 โดย

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มีความสามารถในการอธิบายความ

สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	ร้อยละ	51.60

	 ด้านคู่แข่งทางธุรกิจ	 พบว่า	 คู่แข่งทางธุรกิจกับ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.01	(ß=0.729)	โดยคูแ่ข่งทางธรุกจิ

มคีวามสามารถในการอธบิายความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพ

การด�าเนินงาน	ร้อยละ	53.10

	 ด้านลกูค้า	พบว่า	ลกูค้ากับประสทิธภิาพการด�าเนนิ

งาน	มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	0.01		

(ß=0.772)	 โดยลูกค้ามีความสามารถในการอธิบายความ

สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	ร้อยละ	59.50

ตาราง 8

ผลการทดสอบภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ตัวแปรอิสระ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน (OE)

B Std. Error ß t Sig

1)	การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์	(SMA) 0.704 0.023 0.835*** 30.315 0.000

Significant	Level:	***p<0.01
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	 จากตารางท่ี	 8	 แสดงผลการทดสอบภาพรวม

ของความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์

กับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	 ผลการทดสอบ	 พบว่า	

การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.01	(ß=0.835)	โดยการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์มี

ความสามารถในการอธิบายความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ

การด�าเนินงาน	ร้อยละ	83.50

ตาราง 9

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของสมรรถนะทางการบัญชีบริหารด้านกลยุทธ์การวางแผน และการปฏิบัติ

งานกับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน โดยมีวิธีปฏิบัติการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

Model ตัวแปรอิสระ B Std. Error ß R R Square Sig

1 กลยุทธ์การวางแผน	และการปฏิบัติ

งาน	(ST)

0.549 0.029 0.688*** 0.688 0.473 0.000

2 กลยุทธ์การวางแผน	และการปฏิบัติ

งาน	(ST)

0.920 0.034 0.115*** 0.839 0.703 0.007

การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์	(SMA) 0.630 0.036 0.747***  0.000

Significant	Level:	***p<0.01

	 จากตารางที่	9	ผลการทดสอบในสมการท่ี	1	พบ

ว่า	กลยุทธ์การวางแผนและการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	0.01	(ß=0.688)

	 สมการที่	 2	 หลังจากน�าการบัญชีบริหารเชิงกล

ยุทธ์เข้าในสมการ	 พบว่า	 กลยุทธ์การวางแผนและการ

ปฏิบัติงานมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเพิ่มขึ้นและมีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	(ß=0.115)

	 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี	2	แสดงตามภาพที่	2	

สามารถสรปุยนืยนัได้ว่ากลยทุธ์การวางแผนและการปฏบิตัิ

งานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

โดยมกีารบัญชีบรหิารเชิงกลยทุธ์เป็นตวัแปรส่งผ่านแบบบาง

ส่วน	(Partial	Mediator)	ระหว่างกลยุทธ์การวางแผนและ

การปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	ตัวเลขใน

วงเล็บ	หมายถึง	ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย	 (ß)	ก่อนที่

จะมีการทดสอบตัวแปรส่งผ่าน

ภาพ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การวางแผน และการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน โดยมีการบัญชี 

          บริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน
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ตาราง 10

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของสมรรถนะทางการบัญชีบริหารด้านการรายงานและการควบคุม กับ 

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน โดยมีวิธีปฏิบัติการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

Model ตัวแปรอิสระ B Std. Error ß R R Square Sig

1 การรายงานและการควบคุม	(RC) 0.552 0.029 0.691*** 0.691 0.477 0.000

2 การรายงานและการควบคุม	(RC) 0.089 0.034 0.111*** 0.838 0.703 0.010

การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์	(SMA) 0.632 0.036 0.749***  0.000

Significant	Level:	**p<0.05,	***p<0.01

	 จากตารางที่	10	ผลการทดสอบในสมการ	1	พบ

ว่า	 การรายงานและการควบคุมมีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	0.01	(ß=0.691)

	 สมการที่	 2	 หลังจากน�าการบัญชีบริหารเชิงกล

ยุทธ์เข้าในสมการ	 พบว่า	 การรายงานและการควบคุมมี

ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเพ่ิมขึ้นและมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	0.01	(ß=0.111)

	 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี	 3	 แสดงตามภาพที่	

3	 สามารถสรุปยืนยันได้ว่าการรายงานและการควบคุมมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการด�าเนินงานโดย

มีการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่านแบบบาง

ส่วน	 (Partial	 Mediator)	 ระหว่างการรายงานและการ

ควบคุมและประสิทธิภาพการด�าเนินงานตัวเลขในวงเล็บ

หมายถึง	ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย	(ß)	ก่อนท่ีจะมีการ

ทดสอบตัวแปรส่งผ่าน

ภาพ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานและการควบคุมกับประสิทธิภาพการด�าเนินงานโดยมีการบัญชีบริหารเชิง 

           กลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

ตาราง 11

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของสมรรถนะทางการบัญชีบริหารด้านเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ กับ 

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน โดยมีวิธีปฏิบัติการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

Model ตัวแปรอิสระ B Std. Error ß R R Square Sig

1 เทคโนโลยีและการวิเคราะห์	(TA) 0.559 0.029 0.692*** 0.692 0.478 0.000

2 เทคโนโลยีและการวิเคราะห์	(TA) 0.070 0.036 0.087* 0.837 0.701 0.054

การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์	(SMA) 0.647 0.038 0.767***  0.000

Significant	Level:	*p<0.10,	***p<0.01
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	 จากตารางที่	11	ผลการทดสอบในสมการ	1	พบ

ว่า	 เทคโนโลยีและการวิเคราะห์มีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	0.01	(ß=0.692)

	 สมการที่	 2	 หลังจากน�าการบัญชีบริหารเชิงกล

ยุทธ์เข้าในสมการ	 พบว่า	 เทคโนโลยีและการวิเคราะห์มี

ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเพ่ิมขึ้นและมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	0.10	(ß=0.087)

	 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี	 4	 แสดงตามภาพที่	

4	สามารถสรุปยืนยันได้ว่า	เทคโนโลยีและการวิเคราะห์มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการด�าเนินงานโดย

มีการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่านแบบบาง

ส่วน	 (Partial	 Mediator)	 ระหว่างการรายงานและการ

ควบคุมและประสิทธิภาพการด�าเนินงานตัวเลขในวงเล็บ	

หมายถึง	ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย	(ß)	ก่อนท่ีจะมีการ

ทดสอบตัวแปรส่งผ่าน

ภาพ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและการวิเคราะห์กับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน โดยมีการบัญชีบริหารเชิง 

          กลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

	 ผลการทดสอบสมมติฐานที	่5	แสดงตามตารางที	่6	

ผลการทดสอบในสมการ	พบว่า	ความเฉยีบแหลมทางธรุกจิ

และการด�าเนินงานไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(ß=0.053)

	 ผลการทดสอบสมมติฐานที่	 6	 แสดงตามตาราง

ท่ี	 6	 ผลการทดสอบในสมการ	พบว่า	 ความเป็นผู้น�าไม่มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	(ß=0.059)

ตาราง 12

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของสมรรถนะทางการบัญชีบริหารด้านจรรยาบรรณและค่านิยมระดับมืออาชีพ 

กับ ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน โดยมีวิธีปฏิบัติการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

Model ตัวแปรอิสระ B Std. Error ß R R Square Sig

1 จรรยาบรรณและค่านิยมระดับมือ

อาชีพ	(EV)

0.441 0.030 0.598*** 0.598 0.357 0.000

2 จรรยาบรรณและค่านิยมระดับมือ

อาชีพ	(EV)

0.011 0.029 0.015 0.835 0.698 0.704

การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์	(SMA) 0.695 0.033 0.825***  0.000

Significant	Level:	***p<0.01

	 จากตารางที่	12	ผลการทดสอบในสมการที่	1	พบ

ว่า	จรรยาบรรณและค่านิยมระดับมืออาชีพมีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	0.01	(ß=0.598,	p<0.01)

	 สมการที่	 2	 หลังจากน�าการบัญชีบริหารเชิง 

กลยุทธ์เข้าในสมการ	พบว่า	เทคโนโลยีและการวิเคราะห์

มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเพิ่มข้ึนแต่ไม่มีความสัมพันธ์

กับประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ



120 Vol. 12 No. 3 September-December 2022EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

	 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี	7	ปรากฎตามภาพท่ี	

5	สามารถสรุปยืนยันได้ว่าจรรยาบรรณและค่านิยมระดับ

มอือาชพีมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัประสทิธภิาพการด�าเนนิ

งานโดยมีการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

อย่างสมบูรณ์	(Perfect	Mediator)	ระหว่างจรรยาบรรณ

และค่านิยมระดบัมอือาชพีและประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน

ตัวเลขในวงเล็บ	หมายถึง	ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย	(ß) 

ก่อนท่ีจะมีการทดสอบตัวแปรส่งผ่าน	สอดคล้องกับ	Lay	

and	Jusoh	(2017)	กล่าวว่าการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

เนื่องจากท�าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและสามารถ

เพิ่มความสามารถในการบริหารงานให้กับกิจการ

ภาพ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณและค่านิยมระดับมืออาชีพกับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน โดยมีการบัญชี 

          บริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

ตาราง 13

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของสมรรถนะทางการบัญชีบริหารด้านความรู้ทางกฎหมายและภาษี กับ 

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน โดยมีวิธีปฏิบัติการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

Model ตัวแปรอิสระ B Std. Error ß R R Square Sig

1 ความรู้ทางกฎหมายและภาษี	(TL) 0.459 0.024 0.696*** 0.696 0.485 0.000

2 ความรู้ทางกฎหมายและภาษี	(TL) 0.019 0.032 0.028 0.835 0.698 0.558

การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์	(SMA) 0.685 0.041 0.812***  0.000

Significant	Level:	***p<0.01

	 จากตารางที่	13	ผลการทดสอบในสมการที่	1	พบ

ว่า	 ความรู้ทางกฎหมายและภาษีมีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	0.01	(ß=0.696,	p<0.01)

	 สมการที่	 2	 หลังจากน�าการบัญชีบริหารเชิง 

กลยุทธ์เข้าในสมการ	พบว่า	เทคโนโลยีและการวิเคราะห์

มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเพิ่มขึ้น	 แต่ไม่มีความสัมพันธ์

กับประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	0.01

	 ผลการทดสอบสมมติฐานที่	 8	 ปรากฎตามภาพ

ที่	 6	 สามารถสรุปยืนยันได้ว่าความรู ้ทางกฎหมายและ

ภาษีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการด�าเนิน

งานโดยมีการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

อย่างสมบูรณ์	 (Perfect	Mediator)	 ระหว่างความรู้ทาง

กฎหมายและภาษีและประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	ตัวเลข

ในวงเล็บ	หมายถึง	ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย	(ß)	ก่อน

ท่ีจะมีการทดสอบตัวแปรส่งผ่าน	สอดคล้องกับ	Lay	and	

Jusoh	(2017)	กล่าวว่าการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์มีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการด�าเนินงานเนื่องจาก

ท�าให้องคก์รสามารถบรรลเุป้าหมายและสามารถเพิม่ความ

สามารถในการบริหารงานให้กับกิจการ
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ภาพ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางกฎหมายและภาษีกับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน โดยมีการบัญชีบริหารเชิง 

           กลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

อภิปรายผล
	 1.	สมรรถนะทางการบัญชีบริหาร	ประกอบด้วย	

7	หัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกับยุคดิจิทัลและการด�าเนินธุรกิจ

ในปัจจุบัน	และบทบาทของนักบัญชีบริหารในอนาคตอย่าง

มีประสิทธิภาพ	 ได้แก่	 1)	 กลยุทธ์การวางแผน	 และการ

ปฏิบัติงาน	2)	การรายงานและการควบคุม	3)	เทคโนโลยี

และการวิเคราะห์	4)	ความเฉียบแหลมทางธุรกิจและการ

ด�าเนินงาน	5)	ความเป็นผู้น�า	6)	จรรยาบรรณและค่านิยม

ระดับมืออาชีพ	และ	7)	ความรู้ทางกฎหมายและภาษี	ซึ่งมี

เพียง	3	หัวข้อ	คือ	1)	กลยุทธ์การวางแผน	และการปฏิบัติ

งาน	2)	การรายงานและการควบคุม	และ	3)	 เทคโนโลยี

และการวิเคราะห์	 ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ด�าเนินงาน	 โดยมีการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปร

ส่งผ่านแบบบางส่วน(Partial	Mediator)	 สอดคล้องกับ	

Kornchai	Phornlaphatrachakorn	(2562)	ที่ระบุว่า	การ

บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือ	แนวทาง	และวิธีการ

อนัมค่ีาทีส่่งผลต่อความได้เปรยีบทางการแข่งขนัของบรษิทั

และประสิทธิภาพการด�าเนินงานในสภาพแวดล้อมของ

ตลาดท่ีมีการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	สอดคล้อง

กับ	 Dang	 et	 al.	 (2021)	 กล่าวว่า	 การบัญชีบริหารเชิง 

กลยุทธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการด�าเนิน

งานของธรุกจิ	และ	Layand	Jusoh	(2017)	ให้ความเหน็ตรง

กนัว่า	การบญัชีบรหิารเชงิกลยทุธ์มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพ

การด�าเนินงานโดยช่วยท�าให้องค์กรมปีระสทิธภิาพทางการ

ด�าเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

	 2.	 กลยุทธ์การวางแผน	 และการปฏิบัติงาน	 มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	 โดยมีการ

บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วน	

สอดคล้องกับ	พงศ์ศิรภพ	ทองดีรวิสุรเกตุ	(2555)	กล่าวว่า	

คณุสมบตัขิองนกับญัชทีีผู่บ้รหิารต้องการ	ได้แก่	ความเข้าใจ

ในองค์กรและตัดสินใจอย่างผู้มีวิชาชีพ	 สามารถตัดสินใจ

วางแผนเชิงกลยทุธ์	การจดัการองค์กรและบุคลากร	สามารถ

บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	Layand	Jusoh	(2017)	

บริษัทต่างๆ	 จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการวางแผนเชิงกลยุทธ์	เช่น	การคิดต้นทุน

เชิงกลยุทธ์	การก�าหนดราคาเชิงกลยุทธ์	และการประเมิน

มูลค่าแบรนด์	 ส�าหรับการบัญชีของคู่แข่ง	 บริษัทจ�าเป็น

ต้องปรับปรุงการประเมินต้นทุนของคู่แข่ง	การตรวจสอบ

ต�าแหน่งการแข่งขัน	และการประเมินประสิทธิภาพของคู่

แข่ง	และการประเมินมูลค่าของลูกค้าเป็นสินทรัพย์

	 3.	 การรายงานและการควบคุมมีความสัมพันธ์

กับประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	 โดยมีการบัญชีบริหาร

เชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วน	Dang	et	al.	

(2021)	 กล่าวว่าทักษะด้านการรายงานและการควบคุม

ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	 ส�าหรับ

การควบคุม	 และการวัดประสิทธิภาพ	 บริษัทจ�าเป็นต้อง

ปรับปรุงกระบวนการจัดท�างบประมาณ	การเปรียบเทียบ	

การบูรณาการ	และการวัดผลการปฏิบัติงาน

	 4.	เทคโนโลยีและการวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	โดยมีการบัญชีบริหารเชิงกล

ยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วน	 สอดคล้องกับ	 พงศ์

ศิรภพ	ทองดีรวิสุรเกตุ	 (2555)	กล่าวว่า	 ความรู้ด้านการ

ใช้งานระบบสารสนเทศ	ได้แก่	ความรู้ท่ัวไปทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 ความรู ้ด ้านการควบคุมระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีผู้บริหารต้องการ	

ความรู้ทางการใช้งานระบบสารสนเทศจึงมีความส�าคัญ

กับสมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชี	 สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ	Penafortand	Ahmad	 (1997)	ระบุว่า	สมรรถนะ

ของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นคุณสมบัติที่สถานประกอบ

การต้องการให้มีมากที่สุด	 เน่ืองจาก	 ในปัจจุบันมีการน�า

ระบบสารสนเทศเข้ามาประมวลผลข้อมูลนักวิชาชีพบัญชี

สมัยใหม่จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 5.	จรรยาบรรณและค่านยิมระดับมอือาชพี	ความรู้

ทางกฎหมายและภาษี	มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ด�าเนินงานโดยมีการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นตัวแปรส่ง

ผ่านอย่างสมบูรณ์	 แสดงให้เห็นว่า	 หากกิจการมีการหาก

กิจการมีนักบัญชีบริหารที่มีสมรรถนะของการมีจรรยา

บรรณและค่านิยมระดับมืออาชีพจะท�าให้นักบัญชีบริหาร

สามารถท�างานได้อยากอิสนระ	มีความรู้ความสามารถใน

การจัดท�ารายงานทางการบัญชีบริหารที่มีความเที่ยงตรง	

ละเอียดรอบคอบ	และสามารถตรวจสอบได้	สอดคล้องกับ	

มาลินี	สายก้อน	และ	ไพฑูรย์	อินต๊ะขัน	(2555)	กล่าวว่า	

คุณลักษณะของนักบัญชีที่องค์กรต้องการเป็นอันดับแรก

คือจรรยาบรรณและค่านิยมระดับมืออาชีพเพราะเป็นผู้ที่

มีความรู้ความสามารถอีกทั้งยังปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมี

ความซ่ือสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ	ส่วนด้านความ

รู้ทางกฎหมายและภาษีหากนักบัญชีบริหารมีความรู้ความ

สามารถในด้านน้ีจะมีประโยชน์ในหลายด้าน	เช่น	ในด้าน

ของการจัดท�างบการเงิน	 ด้านการค�านวณภาษี	 และด้าน

ความถูกต้องตรงตามมาตรฐานการบัญชีซ่ึงจะช่วยให้เป็น

ประโยชน์ต่อองค์กรและช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน	สอดคล้องกับ	วิกานดา	รสชุ่ม	(2562)	

กล่าวว่า	การท่ีนักบัญชีจะสามารถปฏิบัติงานให้กับองค์กร

อย่างมีประสิทธิภาพได้จ�าต้องมีความรู้ด้านกฎหมายและ

ภาษีอีกทั้งควรมีประสบการณ์และควรศึกษาหาความรู้เพ่ิม

เติมในด้านกฎหมายและภาษีอยู่เสมอ

	 6.	 ความเฉียบแหลมทางธุรกิจและการด�าเนิน

งานและความเป็นผู้น�ามีความสัมพันธ์กับ	 ประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานโดยไม่จ�าเป็นต้องมีการบัญชีบริหารเชิงกล

ยุทธ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้จากผล

การวิจัยพบว่าสมรรถนะทางการบัญชีบริหารมีผลกระทบ

ต่อความประสิทธิภาพการด�าเนินงานดังนั้นกิจการควร

ให้ความส�าคัญ	และส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากร	 เพื่อให้เกิดความมั่นคงในกิจการ	สามารถน�าพา

กิจการให้เจริญก้าวหน้าได้ในอนาคต

	 ข้อเสนอแนะในการวจิยัในอนาคตการศกึษาครัง้นี้

ผูว้จิยัได้ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูในกลุม่อตุสาหกรรม	New	

S-Curve	ในภาพรวม	ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปอาจจะมี

การศึกษาเจาะจงเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ข้อค้น

พบเชิงลึกมากข้ึน
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บทน�า
	 เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์	

เป็นหนงัสือทีน่�าเสนอแนวทางในการเขยีนรายงานวจิยัและ

วิทยานิพนธ์	อย่างครบถ้วนและถูกต้องพร้อมตัวอย่าง	ท่ีจะ

ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและสามารถเขียนรายงานวิจัย

และวิทยานิพนธได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

จุดประสงค์
	 หนังสือเล่มน้ีน�าเสนอการเขียนรายงานวิจัยและ

วิทยานิพนธ์	เหมาะส�าหรับนักศึกษาทุกระดับ	นักวิชาการ	

อาจารย์สถาบันการศึกษา	 รวมถึงใช้ในการเรียนการสอน

ส�าหรับนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

สาระส�าคัญ
	 หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา	12	บท	ได้แก	่

1)	รายงานวิจัย	2)	ช่ืองานวิจัย	3)	รายงานวิจัย	:	ส่วนต้น	

4)	บทน�า	:	ส่วนต้น	5)	บทน�า	:	กรอบแนวคิด	6)	บทน�า	:	

ส่วนท้าย	7)	การทบทวนวรรณกรรม	8)	ระเบียบวิธีวิจัย	9)	

ผลการวิจัย	(1)	10)	ผลการวิจัย	(2)	11)	ตารางและภาพ	

12)	สรุป	อภิปรายผล	และข้อเสนอแนะ

สะท้อนคุณค่า
	 1.	บทท่ี	1	รายงานวิจัย	บทนี้ได้น�าเสนอถึงภาพ

รวมของรายงานวิจยั	จดุมุง่หมายและโครงสร้างของรายงาน

วิจัย	และโครงสร้างส่วนท้ายของรายงานวิจัย	เป็นการน�า

เสนอให้เห็นองค์ประกอบของรายงานอย่างคร่าวๆ	พร้อม

มีตัวอย่างประกอบในส่วนท่ีส�าคัญ	อาทิ	ตัวอย่างการเขียน

อ้างอิงภาษาต่าง	ๆ

	 2.	 บทที่	 2	 ชื่องานวิจัย	 กล่าวถึง	 ความส�าคัญ

และองค์ประกอบของช่ืองานวิจัย	หลักการตั้งช่ืองานวิจัย	

รูปแบบของช่ืองานวิจัย	 ซึ่งมีการยกตัวอย่างประกอบรูป

แบบของช่ืองานวิจัยท่ีน่าสนใจถึง	 7	 รูปแบบท่ีสอดคล้อง

กับประเภทของงานวิจัย	สามารถเข้าใจได้ง่าย

	 3.	บทท่ี	3	รายงานวิจัย	:	ส่วนต้น	ท่ีเก่ียวข้องกับ

องค์ประกอบของรายงานการวิจัย	 โดยเฉพาะการเสนอ

ตัวอย่างของบทคัดย่อท้ังแบบไม่มีโครงสร้างและแบบมี

โครงสร้าง	ตัวอย่างการเขียนกิตติกรรมประกาศ

	 4.	บทท่ี	4	บทน�า	:	ส่วนต้น	ซ่ึงเป็นบทแรกของ

เนื้อหารายงานการวิจัยที่ประกอบด้วยส่วนส�าคัญๆ	 เช่น

ความเป็นมาของปัญหา	 วัตถุประสงค์การวิจัย	 ค�าถาม
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การวิจัย	สมมติฐานการวิจัย	ค�านิยามศัพท์	ประโยชน์ท่ีได้

รับ	 โดยแต่ละประเด็นจะมีการยกตัวอย่างประกอบอย่าง

ละเอียดและชัดเจน	เข้าใจง่าย

	 5.	 บทน�า	 :	 กรอบแนวคิด	 เป็นส่วนส�าคัญหนึ่ง

ของบทแรกของเนื้อหารายงานการวิจัยเพราะเป็นท่ีมา

ของค�าถามการวิจัยหรือสมมติฐานส�าหรันงานวิจัยที่จะท�า	

ซ่ึงแสดงถึงรายละเอียดต่าง	 ๆ	 ของกรอบแนวคิด	 ตั้งแต่		

ความหมาย	ความแตกต่างระหว่างกรอบแนวคิดและกรอบ

ทฤษฎี	ขั้นตอนการสร้างกรอบแนวคิด	รูปแบบของกรอบ

แนวคิด	และตัวอย่างการสร้างกรอบแนวคิด

	 6.	บทน�า	:	ส่วนท้าย	ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีเหลือ

ในบทน�าของรายงานการวิจัย	ประกอบด้วย	ขอบเขตของ

การวิจัย	 ข้อตกลงในการวิจัย	 นิยามศัพท์	 ประโยชน์ที่ได้

รับ	และการกล่าวสรุปท้ายบท

	 7.	การทบทวนวรรณกรรม	เป็นการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวข้อที่ศึกษา	 ที่จะต้องมีการ

ศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง	 และการสรุปที่ต้องใช้หลักการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์

	 8.	 ระเบียบวิธีวิจัย	 เป็นส่วนที่ต่อเนื่องจากการ

ทบทวนวรรณกรรม	ประกอบด้วย	การกล่าวน�า	ผู้เข้าร่วม

การวิจัย	การเลือกตัวอย่าง	เครื่องมือที่ใชในการเก็บข้อมูล	

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	และการกล่าว

สรุป

	 9.	 ผลการวิจัย	 (1)	 กล่าวถึง	 การกล่าวน�า	 การ

รายงานผลการวิจัย	 ผลการตรวจสอบข้อมูล	 และผลการ

ตรวจสอบเครื่องมือ	และมีการอธิบายถึงรายละเอียดของ

ประเด็นต่าง	ๆ 	ในการตรวจสอบข้อมูล	และการตรวจสอบ

เครื่องมืออย่างชัดเจน

	 10.	 ผลการวิจัย	 (2)	 กล่าวถึง	 ผลการวิเคราะห์

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผลการทดสอบสมมตืฐานของการ

วิจัย	 การบรรยายกลุ่มตัวอย่าง	 ผลการเปรียบเทียบกลุ่ม

ตัวอย่าง	ผลการทดสอบสมมติฐาน	สถิติท่ีรายงาน	รวมถึง

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องที่มีการบรรยายประกอบการยก

ตัวอย่างท่ีเข้าใจง่าย

	 11.	ตารางและภาพ	กล่าวถึงการแสดงข้อมูลใน

รูปของตารางและภาพ	ท่ีเสนอถึงองค์ประกอบ	การต้ังชื่อ	

การออกแบบ	และน�าเสนอตัวอย่าง	ท้ังการน�าเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป	การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา

และสถิติเชิงอนุมาน

	 12.	 สรุป	 อภิปรายผล	 และข้อเสนอแนะ	 กล่าว

ถึง	การกล่าวน�า	ค�าถามการวิจัยหรือสมมติฐานวิจัย	การ

อภิปรายผลการวจิยั	การเช่ือมโยงผลการวจิยักบังานอืน่และ

ทฤษฎี	ข้อเสนอแนะ	และการกล่าวสรุป	พร้อมยกตัวอย่าง

ประกอบในแต่ละประเด็นอย่างเข้าใจง่าย

สรุป
	 จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้นอกเหนือจากการน�า

เสนอเนื้อหาที่เป็นหลักวิชาการ	แนวคิด	สาระความรู้ในการ

เขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์แล้ว	มีการเสนอตัวอย่าง

ประกอบในทุกบท	ท่ีง่ายต่อการท�าความเข้าใจ	ท่ีจะท�าให้

ผู้อ่านสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการเขียนรายงานวิจัย

และวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีคุณภาพ	และหนังสือเล่มนี้ได้รับ

การตีพิมพ์เป็นครั้งท่ี	 6	 บ่งบอกถึงความมีคุณค่าและเป็น

ประโยชน์ต่อผู้สนใจในการผลิตผลงานวิจัย	และนักศึกษา

ที่ท�าวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา

ได้อย่างมีคุณภาพ	 และน�าไปใช้ในการเรียนการสอนแก่

นักศึกษาให้เกิดประสิทธิผลต่อไป






