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นโยบายการจัดพิมพ์
 วารสาร EAU Heritage เป็นวารสารราย 4 เดือน มหาวิทยาลยั
อี ส เ ทิ ร์ น เ อ เ ชี ย จัด พิ ม พ์ ขึ� น เ พื� อ เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ ใ น ส า ข า วิ ช า 
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื�อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ศึกษาคน้ควา้และเปิดโอกาสให้นกัศึกษา นกัวิจยั คณาจารย ์ตลอดจน
นักวิชาการทั�วไป ทั� งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาส
เผยแพร่ผลงานให้เป็นที�รู้จกัต่อสาธารณชน และไดแ้ลกเปลี�ยนความรู้
ในวิทยาการดา้นต่างๆ

บทความที�เสนอเพื�อตีพิมพ์
 บทความที�เสนอเพื�อพิจารณาตอ้งเป็นบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยทั� งภาษาไทย ภาษาองักฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื�น 
เรื� องที�จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั�นกรอง
โดยผูท้รงคุณวุฒิ 2 ท่าน (Double-blind peer review) ในสาขาวิชาที�
เกี�ยวขอ้งก่อนลงตีพิมพ ์และตอ้งเป็นบทความที�ยงัไม่เคยไดรั้บการตี
พิมพเ์ผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารอื�นๆ (การละเมิด
ลิขสิทธิ� ถือเป็นความรับผิดชอบของผูส่้งบทความโดยตรง) บทความที�
ไดรั้บการกลั�นกรองจากผูท้รงคุณวฒิุและทาํการปรับแกใ้หถู้กตอ้งแลว้ 
จึงจะไดรั้บการตีพิมพล์งในวารสารฯ

การเตรียมต้นฉบับ
 ตน้ฉบบัที�เสนอเพื�อพจิารณาลงตีพมิพ ์ตอ้งมีรูปแบบดงัต่อไปนี�
1. พิมพด์ว้ยกระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 15 หนา้
2. รูปแบบตวัอกัษรให้ใช ้Angsana new ทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
  และขนาดของตวัอกัษร หากเป็นชื�อเรี�องใชต้วัอกัษรขนาด 20 หวัขอ้
  ต่างๆ ใชต้วัอกัษรขนาด 16 และส่วนเนื�อหาทั�วไปใชต้วัอกัษรขนาด 15
3. รูปแบบการจดัหนา้ และจดัแนวขอ้ความชิดซ้าย (ไม่ตอ้งปรับขวา)
4. เขียนชื�อ ตาํแหน่ง สถานที�ทาํงานและที�อยู่ของผูเ้ขียนอย่างชดัเจน 
  โดยแยกออกจากส่วนตน้ฉบบัและบทคดัย่อ
5. แนบบทคดัย่อทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษมาพร้อมกบับทความ 
  โดยกาํหนดความยาวของบทคดัย่อไม่เกิน 15 บรรทัด พร้อมทั� ง
  กาํหนดคาํสาํคญั (key words) ไม่เกิน 6 คาํ
6. แยกไฟล์ตาราง รูปภาพ ที�ประกอบในเนื�อหาบทความ และส่งมา
  พร้อมกบัไฟลบ์ทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
 ในกรณีที�ผูเ้ขียนตอ้งการระบุแหลง่ที�มาของขอ้มลูในเนื�อเรื�อง 
ให้ใชวิ้ธีการอา้งอิงแบบนามปี (APA) โดยระบุชื�อผูแ้ต่ง ปีพิมพ ์และ
เลขหนา้ที�ขอ้มูลปรากฎอยู ่(ชื�อ นามสกุล, ปีพิมพ,์ เลขหนา้) ตวัอยา่งเช่น
 (ธวชัชยั สันติวงษ,์ 2540, น. 142)
 (Fuchs, 2004, p. 21)
 ส่วนการเขียนรายการอา้งอิงทา้ยเล่ม ให้ใชร้ะบบการอา้งอิง
แบบ APA ตวัอย่างการเขียนรายการอา้งอิง มีดงันี�
1. หนังสือ
  ชื�อผูแ้ต่ง. (ปีพิมพ)์. ชื�อหนังสือ (ครั� งที�พมิพ)์. เมืองที�พิมพ:์ สาํนกัพิมพ์
 หรือหน่วยงานที�พิมพ.์
  ประคอง กรรณสูต. (2541). สถิติเพื�อการวิจัยทางพฤติกรรม     
     ศาสตร์. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.

  Sharp, W. F. (1985). Investment (3rd ed.). New Jersey: 
 Prentice-Hall.
2. ชื�อบทความในหนังสือรายงานการประชุม
  Hay, S. P. (1975). Political parties and the community-society 
 continuum. In W. N. Chambers & W. D. Burnham 
 (Eds. ) . ,  The American party  sys tems Stage  of 
 p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  ( 2 n d e d . ) .  N e w  Y o r k : 
 Oxford University Press.
  สุไร พงษท์องเจริญ. (2539). สาระสาํคญัเกี�ยวกบัการเรียนการสอน
 ภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษา. ในเอกสารการสอนชุดวิชา
 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (พิมพค์รั� งที� 2, 
 หน่วยที� 9). นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.
3. วารสาร
  ชื�อผู ้แต่ง.  (ปีพิมพ์) . ชื� อบทความ. ชื� อวารสาร,  ปีที� (ฉบับที� ), 
 เลขหนา้.
  สุจินต์ สิมารักษ์. (2550) หลากหลายปัญหาการเลี� ยงโคนมใน
 ประเทศไทย. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร, 27(2), 53-57.
4. หนังสือพิมพ์
  ชื�อผูแ้ต่ง. (ปี, เดือน วนัที�). ชื�อบทความ. ชื�อหนังสือพิมพ์, หน้า.
  ศรีสกุล ลีวาพีระพนัธ์. (2545, กรกฎาคม 11). จบัทีวีใส่กระเป๋า
 เขาทาํกนัอยา่งไร?. มติชน, หนา้ 19.
5. วิทยานิพนธ์
  กอบกุล สรรพกิจจาํนง. (2541). การวิจัยเชิงนโยบายเพื�อการพัฒนา
 นโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตสําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย. 
 ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.
6. สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต
  ชื�อผูเ้ขียน. (ปีที� เผยแพร่เอกสาร). ชื�อเรื� อง. ค้นจาก (ระบุ URL 
 ที�สืบคน้บนอินเทอร์เน็ต).
  มานพ แกว้ผกา. (2549). เศรษฐกิจพอเพียง กับการค้าเสรีไปด้วยกัน
 ได้จริงหรือ. คน้จาก http://www.ftawatch.org
  Prizker,T. J. (1989). An early fragment from central Nepal. 
 Retrieved from http://www.ingress.com/-astranart/
 pritzker.html

การบอกรับเป็นสมาชิก
 ผูส้นใจสามารถติดต่อบอกรับเป็นสมาชิกไดที้� กอง
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ความเปนมา  วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัอีสเทิรนเอเชีย (EAU Heritage) ฉบับสงัคมศาสตร
และมนุษยศาสตร เดิมมีกําเนิดพรอมฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตป พ.ศ. 
2550 ดวยความหลากหลายของบทความและตองการใหมีความชัดเจนของการเปน
แหลงขอมูล จึงไดมีการบริหารจัดการแยกออกจากฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เปนฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ในป พ.ศ. 2554 โดยใชการนับเวลาการเผย
แพรตอเนื่องเปนปที่ 5 ฉบับที่ 1 เผยแพรปละ 2 ฉบับ  ในป พ.ศ. 2557 ไดเริ่มเผยแพร
วารสารเปนฉบับออนไลนจนถึงปจจุบัน ตอมาในป พ.ศ. 2559 ไดมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มการออกเผยแพรวารสารเปนปละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน) และในปท่ี 7 ฉบับที่ 3 
(กันยายน – ธันวาคม 2560) ไดมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตวารสารจากตัวเลม
หนังสือเปนการผลิตแบบ CD ในปที่ 8 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน2561) ไดมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตอีกครั้ง โดยการผลิตเปน Flash Drive สงมอบใหสมาชิก 
หากไมไดสมัครสมาชิก สามารถสืบคนเพื่ออางอิงหรืออานบทความไดที่ https://
eauheritage.eau.ac.th/ หรือสืบคนไดจากฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสาร
ไทย (Thai Journal Citation Index Center: TCI)
 ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรไดผานการรับรองคุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) โดย
ไดรับการรับรองคุณภาพจัดใหเปนวารสารกลุมที่ 2 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 

 1. เพื่อเผยแพรบทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ 
(Academic Paper) ที่มีคุณภาพของอาจารยประจํา บุคคลภายนอก ตลอดจน
ผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดแก สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี 
เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร วิทยาการจัดการ ภาษาศาสตร ศึกษา
ศาสตร ปรัชญา ศาสนา และสาขาท่ีเกี่ยวของ
 2. เพื่อสงเสริมและกระตุนใหเกิดการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการแกสังคม โดย
สนับสนุนใหอาจารยประจํา และบุคคลภายนอกนําเสนอผลงานวิชการในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร วิทยาการจัดการ 
ภาษาศาสตร ศึกษาศาสตร ปรัชญา ศาสนา และสาขาท่ีเกี่ยวของ
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วัตถุประสงค



 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียฉบับสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร มีความยินดีรับตีพิมพบทความสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร 
นิเทศศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร วิทยาการจัดการ ภาษาศาสตร ศึกษาศาสตร ปรัชญา 
ศาสนา และสาขาที่เกี่ยวของ เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้
 1. ผลงานวิชาการที่สงมาขอตีพิมพ ตองไมเคยเผยแพรในสิ่งพิมพอื่นใดมากอน 
และตองไมอยูในระหวางการพิจารณาของวารสารอื่น
 2. การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูสงบทความโดยตรง กอง
บรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธบทความเขาสูกระบวนการประเมิน
คุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ บทความที่ไดรับการตีพิมพตองผานการพิจารณากลั่นกรอง
คุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ (Double Blind Review) จํานวน 2 ทาน โดยผูทรงคุณวุฒิ
ตองมีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ และไดรับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการ
 3. ขอความที่ปรากฏภายในบทความแตละเรื่องที่ตีพิมพในวารสารเลมนี้ 
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียนแตละทานไมเก่ียวของกับกองบรรณาธิการและ
คณาจารยทานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยแตอยางใด ความรับผิดชอบดานเนื้อหา และการ
ตรวจรางบทความแตละเรื่องเปนของผูเขียนแตละทาน หากมีความผิดพลาดใดๆ ผูเขียน
จะตองรับผิดชอบบทความของตนเอง
 4. ผลงานที่ไดรับการตีพิมพถือเปนลิขสิทธิ์ของวารสาร
 5. ผูประสงคจะสงบทความเพื่อตีพิมพในวารสารฯ สามารถสงบทความ 
ออนไลนไดที่ https://eauheritage.eau.ac.th/ หรือ https://www.tci-thaijo.org/ 
 หากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอกองบรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย อาคาร ชวน ชวนิชย ชั้น 4 หอง C423 
เลขที่ 200 หมู 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
โทรศัพท 0-2577-1028 ตอ 377, 378  อีเมล eau_heritage@eau.ac.th
 ผูสนใจสงบทความกรุณาอานรายลละเอียดการสงบทความ ซึ่งระบุไวใน 
website https://eauheritage.eau.ac.th/ และ https://www.tci-thaijo.org/

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
กําหนดออกเผยแพรราย 4 เดือน ปละ 3 ฉบับ ดังนี้

 ฉบับที่ 1: มกราคม-เมษายน (กําหนดออก เมษายน)

 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม-สิงหาคม (กําหนดออก สิงหาคม)

 ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม (กําหนดออก ธันวาคม)

ผลิตเปนอิเล็กทรอนิกส (Flash Drive) และเผยแพรฉบับ Online ที่ website 
https://eauheritage.eau.ac.th/ และ https://www.tci-thaijo.org/ 

ศูนยผลิตเอกสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย/ กองบรรณาธิการวารสารฯ 

นโยบายการรับบทความ

กําหนดการเผยแพร

การจัดพิมพ

แหลงผลิต



ที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษากอง
บรรณาธิการ (Editorial 

Advisory Board)
  

ประธานบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ
  
  

ผูชวยบรรณาธิการ

ออกแบบปก/จัดรูปเลม

อาจารยโชติรัส ชวนิชย   อธิการบดี
อาจารยสุภกัญญา ชวนิชย   รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูชวยศาสตราจารย บุษยมาส สินธุประมา รองอธิการบดีฝายวิชาการ

รองศาสตราจารย ครรชิต มาลัยวงศ  ราชบัณฑิต
รองศาสตราจารย บุญมี เณรยอด  มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผูชวยศาสตราจารย บุษยมาส สินธุประมา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

อาจารยนันทิยา จรูญแสง   มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รองศาสตราจารย เชาว โรจนแสง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศาสตราจารยกิตติคุณ สุเทพ เชาวลิต เลขที่ 3 ซ.จินตะเวช ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
      หวยขวาง กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย โคริน เฟองเกษม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองศาสตราจารย นภาลัย สุวรรณธาดา เลขที่ 50/335 ถ.แจงวัฒนะ ต.บางพูด  
     อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
รองศาสตราจารย อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพรภาพ
     และการกระจายเสียง
ผูชวยศาสตราจารย ประภาส ภาวินันทน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูชวยศาสตราจารย ชญาพิมพ อุสาโห จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย กิติมา อินทรัมพรรย        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Mr.O. Leorard Trudo   มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
Mr.Joseph C. Gumbel   สํานักงานทนายความบํารุง

นางสาวสุจิตรา สัตบุศย                         มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

นางสาวสุจิตรา สัตบุศย            มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
อาจารยวิลาวรรณ สุขมาก   มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

นางสาวสุจิตรา สัตบุศย        มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
นางสาวเสาวลักษณ ชัยสิทธิ์  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

พิสูจนอักษรประจําฉบับ



จรรยาบรรณการตีพิมพ บทบาทและหนาที่ของผูนิพนธ
 1. ผูนิพนธตองรับรองวาผลงานที่สงมานั้นเปนผลงานใหม และไมเคยตีพิมพที่
ใดมากอน
 2. ผูนิพนธตองรายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัย ไมบิดเบือนขอมูล 
หรือใหขอมูลที่เปนเท็จ
 3. ผูนิพนธตองอางอิงผลงานของผูอื่น หากมีการนําผลงานเหลานั้นมาใชในผล
งานตัวเอง รวมทั้งจัดทํารายการอางอิงทายบทความใหครบถวน
 4. ผูนิพนธตองเขียนบทความวิจัยใหถูกตองตามรูปแบบที่กําหนดไวใน 
Template ของวารสาร
 5. ผูนิพนธที่มีรายชื่อปรากฏในบทความทุกคน ตองเปนผูมีสวนรวมในการ
ดําเนินการวิจัยจริง

บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการวารสาร
 1. บรรณาธิการวารสารมีหนาที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพเผย
แพรในวารสารที่ตนรับผิดชอบ
 2. บรรณาธิการตองไมเปดเผยขอมูลของผูนิพนธ และ ผูประเมินบทความ แก
บุคคลใดๆ ที่ไมเกี่ยวของในชวงระยะเวลาของการประเมินบทความ
 3. บรรณาธิการตองตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพิมพหลังจากผาน
กระบวนการประเมินบทความแลว โดยพิจารณาจากความสําคัญ ความใหม ความ
ชัดเจน และความสอดคลองของเน้ือหากับนโยบายของวารสารเปนสําคัญ
 4. บรรณาธิการตองไมตีพิมพบทความที่เคยตีพิมพที่อื่นมาแลว
 5. บรรณาธิการตองไมปฏิเสธการตีพิมพบทความ เพราะความสังสัยหรือไม
แนใจ โดยตองหาหลักฐานมาพิสูจนขอสงสัยนั้นๆ กอน
 6. บรรณาธิการตองไมมีประโยชนทับซอนกับผูนิพนธ ผูประเมิน และทีม
บริหาร
 7. บรรณาธิการตองมีการตรวจสอบบทความในดานการคัดลอกผลงานผูอื่น 
(Plagiarism) อยางจริงจัง โดยใชโปรแกรมที่เชื่อถือได เพื่อใหแนใจวาบทความที่ลงตี
พิมพในวารสารไมมีการคัดลอกผลงานของผูอื่น
 8. หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผูอื่นในกระบวนการประเมินบทความ 
บรรณาธิการตองหยุดกระบวนการประเมิน และติดตอผูนิพนธหลักทันทีเพื่อขอคําชี้แจง 
ประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพบทความนั้นๆ 



จรรยาบรรณการตีพิมพ 
(Publication Ethics)

บทบาทและหนาที่ของผูประเมินบทความ
 1. ผูประเมินบทความตองรักษาความลับและไมเปดเผยขอมูลบางสวนหรือทุก
สวนของบทความที่สงมาเพื่อพิจารณาแกบุคคลอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของ ในชวงระยะเวลา
ของการประเมินบทความ
 2. หลังจากไดรับบทความจากกองบรรณาธิการวารสารฯ ผูประเมินบทความ
ตระหนักวาตัวเองอาจมีผลประโยชนทับซอนกับผูนิพนธ เชน เปนผูรวมโครงการ หรือ
รูจักผูนิพนธเปนการสวนตัว หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถใหขอคิดเห็นและขอ
เสนอแนะอยางอิสระได ผูประเมินบทความควรแจงใหบรรณาธิการวารสารทราบ และ
ปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ 
 3. ผูประเมินบทความ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ 
โดยพิจารณาความสําคัญของเนื้อหาในบทความที่จะมีตอสาขาวิชานั้น ๆ คุณภาพของ
การวิเคราะหและความเขมขนของผลงาน ไมควรใชความคิดเห็นสวนตัวที่ไมมีขอมูล
รองรับมาเปนเกณฑในการตัดสินบทความวิจัย
 4. ผูประเมินตองระบุผลงานวิจัยที่สําคัญๆ และสอดคลองกับบทความที่กําลัง
ประเมิน แตผูนิพนธไมไดอางถึง เขาไปในการประเมินบทความดวย นอกจากนี้ หากมี
สวนใดของบทความที่มีความเหมือน หรือซํ้าซอนกับผลงานชิ้นอื่นๆ ผูประเมินตองชี้แจง
ใหบรรณาธิการทราบดวย



รองศาสตราจารย เกียรติชัย เวษฎาพันธุ            มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
รองศาสตราจารย โกศล มีคุณ                      มหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย คมเพชร ฉัตรศุภกุล                     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
ผูชวยศาสตราจารย เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน           มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย ฉลองศรี พิมลสมพงศ                มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย ชลิดาภรณ สงสัมพันธ            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองศาสตราจารย เชาว โรจนแสง                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผูชวยศาสตราจารย ณัฐพงศ บุญเหลือ            มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูชวยศาสตราจารย ณัฐพล รําไพ             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ผูชวยศาสตราจารย ดาวรุุ ง ไอยเดช            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย เทิดชาย ชวยบํารุง              มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
รองศาสตราจารย เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย ธนิดา จิตรนอมรัตน                มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ผูชวยศาสตราจารย ธีระวัฒน จันทึก            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย นพพร แหยมแสง            มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูชวยศาสตราจารย บัณฑิต จันทรโรจนกิจ            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย ปองสิน วิเศษศิริ            มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ผูชวยศาสตราจารย พิพัฒน นนทนาธรณ                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย พรธิดา วิเศษศิลปานนท           มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูชวยศาสตราจารย ภาคภูมิ ฤกขะเมธ                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองศาสตราจารย มาลินี บุณยรัตพันธุ            มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รองศาสตราจารย เมธินี วงศวานิช รัมภกาภรณ           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย ระหัตร โรจนประดิษฐ            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารย รุจา รอดเข็ม                       มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ผูชวยศาสตราจารย วาสินี วิเศษฤทธิ์                     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย วิลาศ พูริวัฒน            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย วิไลศักด์ิ กิ่งคํา             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย วรนุช แหยมแสง            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย สถาพร โอภาสานนท            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองศาสตราจารย สนอง โลหิตวิเศษ            ผูทรงคุณวุฒิอิสระ
รองศาสตราจารย สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย           จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ



รองศาสตราจารย สมใจ พุทธาพิทักษผล   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
รองศาสตราจารย สุชาดา นันทะไชย            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
รองศาสตราจารย สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย สุพัตรา จุณณะปยะ            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
เรืออากาศโท สุฐิต หวงสุวรรณ             มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
รองศาสตราจารย สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



สวัสดีสมาชิกและทานผูอานเราพบกันอีกครั้งในฉบับแรกของป 2563 สําหรับวารสารวิชาการ EAU Heritage 
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมฯ ปท่ี10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
ของวารสารใหเปนไปตามเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ยังคงรักษาคุณภาพไวไดและยังคงอยูกลุม 
2 การจัดทําวารสารฯไดจัดทํารูปเลมเปนแบบอิเล็กทรอนิกสไฟลอยางเต็มรูปแบบ บทความทุกบทความของวารสารได
รับการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิบทความละ 2 ทานตั้งแตฉบับแรกปแรกของวารสารจากผูทรงคุณวุฒิท่ีในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของจากหลากหลายสถาบันการศึกษา และในฉบับนี้ก็เชนกันยังคงมีจํานวนบทความหลั่งไหลเขามารอรับการตี
พิมพจากกองบรรณาธิการ เปนบทความที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของวารสารจํานวนทั้งสิ้น 22 บทความ บทความ
วิชาการ 6 เรื่องบทความวิจัย จํานวน 16 เรื่อง เปนบทความที่มีความหลากหลายทางความคิดทางวิชาการเกี่ยวกับการ
ศึกษา วิทยาการจัดการ ศิลปะศาสตร บริหารธุรกิจ บัญชี นิติศาสตร ศาสนาและศาสตรอื่นๆท่ีเกี่ยวของและสอดคลอง
ตามวัตถุประสงค สวนสุดทายที่ไมเคยขาดหายเลย คือแนะนําหนังสือดีท่ีควรอานสักครั้งในชีวิตเพราะการอานหนังสือ
เปนเรื่องที่ดีสําหรับทุกคนแตการเลือกอานหนังสือท่ีมีคุณคาก็เปนเรื่องสําคัญเพราะจะทําใหนําเรื่องราวจากการอาน
นั้นมาใชประโยชนในชีวิตหรือใชชีวิตไดเชนเดียวกับหนังสือที่ขอแนะนําเรื่อง Fortress Besieged นําเสนอโดยอาจารย
ประจําหลักสูตรภาษาจีน ของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับภาษาตางประเทศที่ไดสรุปเรื่องราวใน
หนังสือเกี่ยวกับ ยุคท่ีการเขาถึงขอมูลขาวสารกลายเปนเรื่องงายแคปลายนิ้ว รายละเอียดตางๆในชีวิตของคนดังถูกนํามา
เปดเผยอยางหมดเปลือก รวมถึงประวัติดานการศึกษาที่คนดังควรรูวาการโกหกในเรื่องนี้ไมใชส่ิงท่ีทํากันไดงายๆอีกตอไป
 ในสังคมปจจุบัน การศึกษาทุกระดับในบุค 4.0 กําลังเผชิญกับความทาทายดาน ”การเรียนรูยุคใหม” ที่เกิด
จากการเปลี่ยนผานการศึกษาเขาสู สังคมเศรษฐกิจฐานการเรียนรู  ซึ่งเนนสรางบัณฑิตพันธุ ใหม เพ่ือใหเปนกําลังคน
ที่มีสมรรณนะและคุณภาพสูงในการผลิตนวัตกรรม สรางมูลคาเพ่ิมดานการผลิตและการบริการจะตองใชองคความรู
ในการขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้น สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจําเปนตองเรงปรับบทบาทของตนใหเปนองคกรแหงการเรียน
รูตลอดชีวิตเปนแหลงรวมความรูและจิตนาการที่เนนความคิดสรางสรรค เนนการวิจัยที่มุ งเปาใหเปนศูนย บมเพาะ
และผลิตผู ท่ีมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมและตอยอดเชิงพาณิชย ดวยการผสมผสานรวมกับการบูรณาการ
หลักสูตรขามศาสตรตามศักยภาพและความตองการของผู เรียน ปรับภารกิจใหมของอาจารยในการพัฒนาสมรรถนะ
และฝกทักษะของผูเรียนดวยการใชส่ือการสอนแบบใหม ซึ่งมุงเนนการเรียนและการทํางาน หรือการพัฒนาผูเรียนให
มีความพรอมกาวเขาสูอาชีพ ท้ังนี้ลวนเปนทิศทางสําคัญและทาทายการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษายุค 4.0 ในขณะนี้
 กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาวารสารฉบับนี้จะเปนแหลงทางวิชาการที่จะกระตุ นความคิดและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู “ดานการเรียนรูยุคใหม” ของนักวิชาการ นักวิจัยและผูอานทุกทานเพื่อการมีสวนรวมในการจุด
ประกายความคิดหรือตอยอดความคิดที่จะกอใหเกิดกระบวนทัศนทางความคิดที่สงผลตอการปรับเปล่ียนกระบวนการ
เรียนรู สู การสรางสรรคใหเป นผู สามารถกาวทันโลกและทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลตามนโยบายประเทศไทย 4.0
 วารสารฉบับนี้ ออกในชวงเวลาประเทศไทย และประเทศทั่วโลก กําลังเผชิญกับภัยพบิัตทิี่เกิดจากไวรสัราย โควิด-19 
(COVID-19) มผีลกระทบในทกุทานของความเปนอยูการใชชวีติประจาํวนั ตลอดจนชวีติการทาํงานกเ็ปลีย่นไป เชน ตองทาํงานที่
เรียกวา Work From Home แตทัง้น้ีการดาํเนนิการผลติเอกสารไมไดหยดุ ยงัมคีวามมุงมัน่ ทีจ่ะออกวารสารใหทนัตามกรอบเวลา

บทบรรณาธิการ
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรปที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-เมษายน 2563 1

บทคัดยอ

 การวิจัยเชิงคุณภาพเปนการสรางขอสรุปแบบอุปนัยโดยอาศัยกระบวนการยอความ การนําเสนอขอมูลที่เชื่อม
โยงความสัมพันธรายประเด็นและการสรุปตีความที่ผานการตรวจสอบความถูกตองตรงตามประเด็นการวิจัย การวิจัยเชิง
ปรากฏการณวิทยาเปนการศึกษาประสบการณจากตัวบุคคลซึ่งไดรับความนิยมมากขึ้นในสาขาพยาบาลศาสตร ประเด็น
ทาทายของนักวิจัยวิจัยเชิงคุณภาพคือการสรางความนาเชื่อถือของขอมูลและขอคนพบจากการวิจัย บทความนี้จึงมุง
อธิบายการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพที่ถูกตองและการวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปรากฏการณวิทยาไดอยางเหมาะ
สม เพื่อใหผูวิจัยไดศึกษาใหเกิดความชัดเจนกอนวางแผนและกอนลงมือวิจัยตอไป เนื้อหาบทความประกอบดวย (1) การ
ออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใหความสําคัญกับองคประกอบ 5 ประเด็น ไดแก คําถามการวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย 
กรอบแนวคิดการวิจัย วิธีการศึกษาวิจัยและความถูกตองตรงตามประเด็นของผลการวิจัย พรอมตัวอยางการออกแบบ
การวิจัยที่ถูกตองเพียงพอตามหลักวิชาการและ (2) การวิเคราะหขอมูลเชิงปรากฏการณวิทยา เสนอตามแนวคิดของ
ฮุสเซิรลและไฮเดกเกอร ซึ่งแตละแนวคิดมีวิธีการวิเคราะหขอมูลท่ีเชื่อมโยงความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีแตกตางกัน 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวิธีที่ไดรับความนิยมตามแนวคิดของฮุสเซิรล ไดแก โคไลซี (Colaizzi) จีออจี (Giorgi) 
และแวน คัม (Van Kaam) วิธีที่ไดรับความนิยมตามแนวคิดของและไฮเดกเกอร ไดแก ไดเคลแมนและอัลเลน 
(Diekelmann and Allen) เลียวนารด (Leonard) และเบนเนอร (Benner)

คําสําคัญ: การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ, การวิเคราะหขอมูลเชิงปรากฏการณวิทยา, พยาบาลศาสตร

Abstract

 Qualitative research is creating inductive summaries, by data reduction, data display 
presentation of data linking the relationship, the issue and the interpretation of the correct 
interpretation of the research. Phenomenology research is the study of personal experiences, 
which are increasingly popular in the field of nursing Science. Challenges of Qualitative Researchers 
are the creation of credibility and the findings of research. The article focus describe the design, 

การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะหขอมูลเชิงปรากฏการณ
วิทยา: สาขาพยาบาลศาสตร

Qualitative Research Design and Data Analysis in
 Phenomenology: Nursing Science

ชัชวาล วงคสารี
Chutchavarn Wongsaree

อาจารยประจําวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Instructor College of Nursing and Health, Suansunandha Ratchabhat University

Received: September 3, 2018
Revised: November 27, 2018

Accepted: November 28, 2018



2 Vol. 10 No. 1 January-April 2020EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

qualitative research, and appropriate analytical methodology for the researcher to make clear 
before planning and before research. The content included; First, qualitative research design the 
focus is on five elements: research questions Research objectives, research framework, the research 
methodology and the accuracy of the results of the research. Include examples of research design 
that are sufficiently academic. Second, analysis of phenomenological data proposed by the concept 
of Edmund Husserl and concept of Heideggerian each of these ideas has a way of analyzing data 
that relies on the reliability of the data. The literature review found popular ways of the concept 
of Husserl phenomenology method: Colaizzi, Giorgi, and Van Kaam method. The popular ways of 
concept of Heideggerian phenomenology method: Diekelmann and Allen, Leonard, and Benner.

Keywords: Qualitative Research Design, Data analysis in Phenomenology, Nursing Science

บทนํา
 การวิจัยเชิงคุณภาพเป นการวิจัย ท่ีแสวงหา
ความจริงในสภาพที่เปนอยูโดยธรรมชาติ (Naturalistic 
inquiry) ซึ่งเปนการสอบสวน มองภาพรวมทกุมิต ิ(Holistic 
perspective) ดวยตัวผูวิจัยเอง เพื่อหาความสัมพันธของ
ปรากฏการณที่สนใจกับสภาพแวดลอมนั้น โดยใหความ
สําคัญกับขอมูลที่เปนความรูสึกนึกคิด คุณคาของมนุษย 
และความหมายที่มนุษยใหตอสิ่งแวดลอมตางๆรอบตัว 
เนนการวิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบ
อุปนัย (Inductive analysis) (Oumtanee, 2016) การ
พยาบาลเปนการดูแลดวยบทบาท 4 มิติของผูประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล โดยมุงใหเกิดประสิทธิภาพตอผูปวย
แบบองครวมตามปจเจกบุคคลอันไดแก การสงเสริมสุข
ภาพ การปองกันโรค การชวยแพทยทําการรักษาโรค และ
การฟนฟูภาวะสุขภาพ ใหครอบคลุมดานรางกาย จิตใจ 
สังคม เศรษฐกิจและจิตวิญญาณของผูรับบริการ โดยใช
หลักการทางวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรในการบริการ 
(Wongsaree and Pongboriboon, 2014) การวิจัยเชิง
คุณภาพในสาขาพยาบาลศาสตรจึงเปนการมุ งหาความ
รูซึ่งเปนเหตุเปนผลที่อยูในตัวของบุคคลซึ่งเปนผูรู ขอมูล
หรือเปนบุคคลท่ีรู ประสบการณตามบริบทของตน จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบวาปจจุบันมีรายงานวิจัยเชิง
คุณภาพในศาสตรการพยาบาลของประเทศไทยถูกเผย
แพรมากขึ้น สามารถจําแนกออกเปน 3 ขอคนพบคือ ขอ
คนพบดานการบริหารการพยาบาล ขอคนพบดานการ

บริการทางการพยาบาลและขอคนพบดานการศึกษาใน
สาขาพยาบาลศาสตร ซึ่งขอคนพบดังกลาวเปนขอมูลเชิง
คุณภาพที่มีคุณคาในการพัฒนาศาสตรการพยาบาล
 การวจิยัเชงิคุณภาพเปนการศึกษาความหมายและ
กระบวนการทีอ่ยูในสถานการณหนึง่ใหเกดิความกระจางชดั 
ดวยการใหคําอธิบายที่ไดมาจากผูรูบริบทของสถานการณ
นั้นๆ อันเกี่ยวของกับชาติพันธุวรรณาและปจจัยการดําเนิน
ชีวิตตามปจเจกบุคคลซึ่งวิจัยเชิงคุณภาพมักมองหาเหตุผล
ในสถานการณหนึ่งๆท่ีเกิดขึ้น เพื่อนําเหตุผลนั้นมาอธิบาย
สถานการณที่เกิดขึ้น ซึ่งเรียกโดยรวมในการศึกษารูปแบบ
นี้วา การศึกษาตาม “ปรากฏการณวิทยา” นั่นเอง มโน
ทัศนทางการวิจัยเชิงคุณภาพมีความเชื่อวาบุคคลที่อยูใน
เหตกุารณ บคุคลท่ีรวมเหตกุารณเปนบุคคลทีม่ปีระสบการณ
และความรูสึก ที่ดีที่สุดในบริบทนั้นๆ (Phothisita, 2009) 
กลาวคือประสบการณเปนความรูและทักษะเฉพาะของ
บุคคลที่ไดมาจากการเผชิญกับเหตุการณในการดํารงชีวิต
ในแตละวัน การเรียนรูจากเหตุการณจะตกผลึกเปนความ
รู แงคิด มุมมองและการปรับตัวหลอมรวมเปนพฤติกรรม
ของบุคคลตามมา ดังนั้นการศึกษาเชิงคุณภาพจึงเปนการ
ศึกษาประสบการณที่อยู ในตัวของบุคคลซึ่งมีความแตก
ตางท่ีซับซอนตามภูมิภาคของท่ีอยูอาศัย ความคิด ความ
เชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม รูปแบบการดํารงชีวิต ระดับการ
ศึกษาและการเปลี่ยนผานของกลุมคน เปนตน ดังนั้นการ
เก็บขอมูลใหไดความชัดเจนสมบูรณนักวิจัยเชิงคุณภาพ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรปที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-เมษายน 2563 3

จึงตองใชความอดทนที่ยืดหยุนสูงและตั้งมั่นอยูในความ
ไมลําเอียงในการตีความหมายและการวิเคราะหขอมูล 
 บอยคร้ังท่ีผลงานวจิยัเชงิคณุภาพถูกโตแยงถึงความ
นาเชื่อถือของขอมูล กลุมนักวิจัยเชิงคุณภาพจึงพยายาม
คิดวิธีที่จะทําใหผลงานเชิงคุณภาพเกิดความนาเชื่อถือ
มากยิ่งขึ้น (Guba and Lincoln, 1989) ผูนิพนธจึงได
เขียนบทความนี้ขึ้นเพ่ือเสนอวิธีการออกแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพท่ีถูกตองตามหลักวิชาการและการวิเคราะหขอมูล
เชิงปรากฏการณวิทยาในสาขาพยาบาลศาสตร ใหผูที่สนใจ
ไดทําความเขาใจและนําไปประยุกตใชในการทําวิจัยพัฒนา
ศาสตรการพยาบาลสบืตอไป เพราะเชือ่วาการออกแบบการ
วิจัยที่ถูกตองเหมาะสมตามหลักวิชาการและการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพตามวธิีที่เหมาะสมจะทําใหไดขอมูลที่เปน
จริงท่ีสุด ชวยลดขอโตแยงในความนาเชื่อถือของขอมูลลง
ได อนึ่งเนื้อหาในบทความนี้สวนใหญลวนมีความคลาสสิก
ในแหลงที่มา ดังนั้นเอกสารอางอิงบางฉบับอาจลาหลังแต
ใหความชัดเจนตามแหลงกําเนิดของนักทฤษฎี
 1. การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาพยาบาล
ศาสตร (Qualitative research design in nursing 
science) การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพที่ถูกตองตาม
หลักวิชาการจะเปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหผลการศึกษาเชิง
คุณภาพที่ปรากฏขึ้นเกิดความนาเชื่อถือทางวิชาการ ซึ่ง
การออกแบบที่เพียงพอจะทําใหไดขั้นตอนที่มีแบบแผน
สมบูรณตามกระบวนการวิจัย นักวิจัยที่มีประสบการณ
มากจะใหความสําคัญกับการออกแบบการวิจัยที่ถูกตอง

ตามหลักวิชาการกอใหเกิดความเหมาะสมในโครงสรางอัน
เปรยีบเสมือนการกําหนดแผนทีค่วามคดิของนกัวิจัยในการ
ทําวิจัยเพื่อบรรลุในคําตอบที่สนใจ (Phothisita, 2009) 
ความแตกตางในการออกแบบวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัย
เชิงคุณภาพ คือ ความเขมงวดในโครงสรางที่ถูกออกแบบ 
โดยวิจัยเชิงปริมาณเมื่อกําหนดแนวคิด ทฤษฏี ประชากร
และกลุมตัวอยาง วิธีการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล
แลวตองปฏิบัติตามแผนนั้นซึ่งมีความยืดหยุ นนอยมาก
หรืออาจไมมีความยืดหยุนเลยก็ไดในงานวิจัยท่ีตองควบคุม
อยางเครงคัด (Srisatidnarakoorn, 2010) สวนการศึกษา
วจิัยเชิงคณุภาพจะออกแบบท่ียืดหยุนตามความจําเปนตาม
หลักการและแนวคิดทฤษฏี นอกจากนี้กระบวนการวิจัย
เชิงคุณภาพยังตองใหความสําคัญกับสถานการณที่เกิดขึ้น
เฉพาะหนา เชน ขณะสัมภาษณเกี่ยวกับความทุกขทรมาน
ในการดูแลลูกท่ีปวยในระยะสุดทาย 
แมรองไหสะอึกสะอื้นอยูรวม 10 นาที กอนจะหยุดรองไห
และกลาววา “….ดิฉันไมพรอมที่จะใหขอมูลนี้….” ใน
ลักษณะเชนน้ีผูวจิัยตองยืดหยุนและปรบัตวัทุกบริบทในการ
ที่จะไดมาซึ่งขอมูลนั้น อาจนัดสัมภาษณอีกครั้งตามท่ีผูให
ขอมูลพรอม เปนตน ฉะนั้นการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ
จึงปรับเปล่ียนไดตามสถานการณเฉพาะหนา (emergent 
design) (Phothisita, 2009; Oumtanee, 2016)
 Maxwell (1996-2012) เสนอวา ในการออกแบบ
วิจัยเชิงคุณภาพผู วิจัยตองใหความสําคัญเปนพิเศษกับ 
5 องคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบสําคัญ คําอธิบายองคประกอบสําคัญสําหรับการออกแบบวิจัย
เชิงคุณภาพ

1. คําถามการวิจัย 
     (research question)

เปนขอคําถามที่นักวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด มุมมอง 
ประสบการณของผูวิจัย กรอบแนวคิด ทฤษฎีชั่วคราวและ
ทฤษฎีถาวรที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยคาดหวังวาผูใหขอมูลตอง
ตอบคําถามการวิจัยจากประสบการณของผูใหขอมูลเองใน
เรือ่งที่กําลังศึกษา คําถามวิจยัในงานวจิัยเชงิคุณภาพจัดเปน
องคประกอบที่มีความสําคัญมาก เปรียบเสมือนศูนยกลาง
ในการออกแบบการวิจัย

ตาราง 1 
องคประกอบสําคัญและคําอธิบายองคประกอบสําคัญสําหรับการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ
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องคประกอบสําคัญ คําอธิบายองคประกอบสําคัญสําหรับการออกแบบวิจัย
เชิงคุณภาพ

2. วัตถุประสงคในการ วิจัย (purpose) เปนเปาหมายสูงสุดที่นักวิจัยตองการบรรลุถึงการวิจัยใน
เรื่องนั้นๆ โดยนักวิจัยตองตั้งวัตถุประสงคใหสอดคลอง
กับชื่อเรื่องการวิจัย เหตุผลที่จะศึกษาวิจัยและนักวิจัยตอง
มีกระบวนการอันจะชวยใหบรรลุถึงเปาหมายนั้นๆดวย

3. กรอบแนวคิดการวิจัย(conceptual frame work) เปนกรอบมโนทศันหรือมมุมองท่ีนกัวจิยัจะใชตอบคําถามการ
วจิัยทีต่ัง้เอาไว กรอบแนวคิดการวจิยัจะบอกถึงปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้นกับปรากฏการณทางแนวคิดและทฤษฎีที่มีอยูแลว  
สิ่งที่เปนประโยชนที่จะไดจากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งกรอบ
แนวคิดการวจิยัผูวจิยัสรางมาสรางขึน้ไดจาก 4 ทางเลอืกหรือ
อาจสรางผสมผสานกันจากการทบทวนวรรณกรรมจากหลาย
แหลงก็ได กลาวคือ (1) สรางจากแนวคิดเบื้องตนอันเกิดจาก
ทกัษะความรูหรอืประสบการณสวนตัวของผูวิจัยท่ีอยากจะรู
หรือพัฒนาในบางเรื่องใหดีขึ้น (2) สรางจากทฤษฎีหรืองาน
วิจัยที่มีอยูแลว (3) สรางจากการศึกษานํารอง และ (4) สราง
จากการคิดสังเคราะหขึ้นมาโดยเชื่อมโยงเหตุผลของผูวิจัย
เอง  อนึง่บางการศึกษาไมจําเปนตองมีกรอบแนวคิดการวจิัย

4. วิธีการศึกษาวิจัย (research methodology) เปนการออกแบบแนวทางวิธกีารที่จะปฏิบัติจริงในการศึกษา
โดยประกอบดวย การบูรณาการเทคนิคการไดมาซึ่งขอมูล
ดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ กลาวโดย
สรุปในขั้นตอนวิธีการศึกษาวิจัยตองแสดงใหเห็นถึง 4 องค
ประกอบ ไดแก (1) ความสัมพันธระหวางการวิจัยกับกลุม
ประชากร (2) การเลือกพื้นที่และผูใหขอมูล โดยสวนใหญจะ
เลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจงซึ่งเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจ
และสามารถใหขอมูลในเรื่องนั้นไดลึกซึ้งดีที่สุด (3) วิธีการ
ที่จะใชในการเก็บขอมูล และ (4) การวิเคราะหขอมูลที่ถูก
ตองตามหลักวิชาการ ซึ่งรูปแบบวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพมีหลายรูปแบบ ผูนิพนธเสนอรายละเอียดตามขอ 2  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรปที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-เมษายน 2563 5

องคประกอบสําคัญ คําอธิบายองคประกอบสําคัญสําหรับการออกแบบวิจัย
เชิงคุณภาพ

5. ความถูกตองตรงตามประเด็นของผลการวิจัย 
    (validity)

เปนการตรวจทบทวนความถูกตองของผลการศึกษาเพ่ือ
ใหเกิดความนาเชื่อถือของผลการวิจัย ในการวิจัยเชิง
คุณภาพนิยมทําการตรวจสอบแบบสามเสาตามแนวคิด
ของ Denzin (1970 ) คือ การตรวจสอบสามเสาไดแก 
การตรวจสอบดานขอมูล(data triangulation) ซึ่งไดจาก
การตรวจสอบสามเสาดวยวิธีการรวบรวมขอมูลที่ออกแบบ
ไวรวมกับการสังเกตไปดวยขณะสัมภาษณ (methodo
logical triangulation)  ผู วิจัยวิเคราะหขอมูลแยก
กันก อนนําข อมูลมาหาขอสรุปร วมกัน(investigator 
triangulation) กอนนําขอสรุปที่คนพบกลับไปใหผูใหขอมูล
ตรวจสอบ (member checking) หรือผู วิจัยอาจตรวจ
สอบกับทฤษฎีที่มีอยู (theoretical triangulation)หลัง
จากนั้นผูวิจัยทําการแกไขขอมูลตามผูใหขอมูลตรวจสอบ 
เขียนอธิบายประเด็นขอมูลและแปลความหมายเปนความ
เรียงจนมั่นใจวาไดขอมูลที่อิ่มตัว และอภิปรายผลการวิจัย 

 ชาย โพธิสิตา (Phothisita, 2009) ซึ่งเปนผูมีความชํานาญการในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ไดเขียนสรุปเชื่อม
โยงองคประกอบสําคัญสําหรับการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพโดยไดดัดแปลงมาจากแนวคิดของ Maxwell (1986) ดังนี้
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ภาพ 1 องคประกอบของการออกแบบวิจัยและบริบทที่มีผลกระทบตอการออกแบบวิจัย
ที่มา: คัดลอกมาจาก ชาย โพธิสิตา หนา 115

ตัวอยางการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพสาขาพยาบาลศาสตร
 เพื่อใหเกิดความชัดเจนสําหรับการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาพยาบาลศาสตร ผูนิพนธเสนอใหเห็นภาพ
รวมของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแนวคิดของชัชวาล วงคสารี (Wongsaree, 2015) รายละเอียด ดังนี้
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ตาราง 2 
ตัวอยางการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพสาขาพยาบาลศาสตร

หัวขอวิจัย ประสบการณการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุแบบองครวม
ตามมุมมองของนักศึกษาเจเนเรชันแซดโดยใชชัชวาลโมเดล

คําถามการวิจัย คําถามหลัก ทานมีมุมมองและประสบการณการเรียนรู/การพัฒนาทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุแบบองครวมจากการใชชัชวาลโมเดลอยางไร เพื่อใหเกิดความ
เขาใจที่ละเอียด ใหอานแนวคําถามตามตารางท่ี 2

กรอบแนวคิดการวิจัย ชัชวาลโมเดล (CHUTCHAVARN MODEL หรือ “N” MODEL) แบงออกเปน 3 ขั้นตอน
หลัก 12 ขั้นตอนยอย  ซึ่งสรางขึ้นจากการผนวกแนวคิดของนักวิชาการหลายทานอธิบาย
รายละเอียด ดังนี้ การนําแนวคิดการใชสติสัมปชัญญะของชารมเมอร (Scharmer, C. O., 
2007) มาผนวกเพื่อเปาหมายใหผูเรียนเจเนเรชันแซดไดตื่นรู เปดใจกวางยอมรับความรู
และทักษะที่เปนพลวัตรตามสภาวะแวดลอมท่ีแตกตาง และไดผนวกแนวคิดการสอนบน
คลินิกในวิชาการปฏิบัติการพยาบาลผูใหญสําหรับนิสิต Generation Z ของชัชวาล วงค
สารี (Wongsaree, 2015) ตามประเด็นที่สอดคลองกับยุคของนักศึกษาเจเนเรชันแซด 
(ตามรูปที่ 2)………(อธิบายกรอบแนวคิดใหสมบูรณ แตในตัวอยางนี้ขอยกมาบางสวนให
เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเทานั้น)……………………….

ภาพ 2 CHUTCHAVARN MODEL หรือ โมเดลรูปตัวเอ็น (N)
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วิธีการศึกษาวิจัย    1. ขอบเขตการศึกษาวิจัย: การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพตีความตามแนวความ
คิดปรากฏการณวิทยาของ เอ็ดมันด ฮุสเสิรล (Edmund Husserl, 1875-1965) เพื่อ
ศึกษาประสบการณการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุแบบองค
รวมตามมุมมองของนักศึกษาเจเนเรชันแซดโดยใชชัชวาลโมเดล ผูใหขอมูล ผูใหขอมูล คือ 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ท่ีขึ้นฝกประสบการณบนคลินิก คัดเลือกแบบเจาะจงจํานวน 30 รายและ
ยินดีเขารวมการวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก การการสังเกต
แบบมีสวนรวมและบันทึกแบบสัมภาษณตามโครงสราง ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
   2. ผูใหขอมูล: ผูใหขอมูลเปนนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ขึ้นฝกประสบการณบนคลินิกรายวิชาการ
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 2 คัดเลือกแบบเจาะจงจํานวน 30 ราย ผูใหขอมูลทุกคนมีความ
สามารถในการรับรูและส่ือความหมายเขาใจดวยภาษาไทย มีการมองเห็น การไดยินปกติ 
มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ และยินดีใหความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้
   3. การพิทักษสิทธิผูใหขอมูล: การศึกษาวิจัยนี้ผานการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการ
พิจารณาการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่……….
        4. คณะผูวิจัยวางแผนเก็บรวบรวมขอมูลโดยชี้แจงใหกลุมเปาหมายทราบรายละเอียด
ในการทําวิจัยต้ังแตวันแรกที่ขึ้นฝกปฏิบัติพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2 และในวันสุดทาย
หลังการฝกปฏิบัติวิชาดังกลาวของแตละกลุม ผูวิจัยทําการสัมภาษณผูใหขอมูลที่ถูกคัด
เลือกเปนรายบุคคลโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก รวมกับการสังเกตแบบมีสวนรวม ผูวิจัย
สัมภาษณผูใหขอมูลคนละ 15 – 20 นาที พรอมบันทึกในแบบสอบถามตามโครงสราง และ
สรุปประเด็นทั้งกลุมโดยใหผูเรียนไดสะทอนประสบการณท่ีไดเรียนรูจากการพัฒนาทักษะ
การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุแบบองครวมโดยใชชัชวาลโมเดล โดยใชเวลา 30 นาที
  5. การวิเคราะหขอมูล : ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 5.1) ผูวิจัยการวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตนขณะทาํการสมัภาษณเพื่อจับประเดน็สําคัญใชสรางคําถามตอเน่ืองในระหวาง
การสัมภาษณเชิงลึก 5.2 ) ถอดเทปแบบคําตอคําหลังจากนั้นวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุป
ประเด็นตามตามขั้นตอนของจีออจี (Giorgi’s thedthod, 1985) โดยอานขอมูลท้ังหมด
เพื่อรับรูในภาพรวมจัดแยกขอมูลที่เปนประสบการณตามมุมมองการใชชัชวาลโมเดลออก
จากขอความบรรยายของผูใหขอมูลโดยใชโปรแกรม Atlas 6.1 หลังจากนั้นทําการเชื่อม
โยงความเขาใจทางจิตวิทยาในแตละขั้นตอนตามกรอบแนวคิดการวิจัย และสังเคราะห
ความหมายของประสบการณในแตละขั้นตอนที่ไดใหมีความสอดคลองกับประสบการณ
ของผูใหขอมูล
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ความถูกตองตรงประเด็น
ขอผลการวิจัย

ผูวิจัยทําการตรวจสอบแบบสามเสาตามแนวคิดของเดนซิน (Denzin, N. K,1970 )ผู
วิจัยไดตรวจสอบสามเสาดานขอมูล(data triangulation) ซึ่งไดจากการตรวจสอบสาม
เสาดวยวิธีการรวบรวมขอมูลที่ออกแบบไวรวมกับการสังเกตไปดวยขณะสัมภาษณ เนน
การพิจารณาสถานท่ี บุคคลและเวลาหากมีความตางกันขอมูลอาจตางกันก็ได (metho
dological triangulation) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลแยกกันกอนนําขอมูลมาหาขอสรุปรวม
กัน(investigator triangulation) กอนนําขอสรุปท่ีคนพบกลับไปใหผูใหขอมูลตรวจสอบ 
(member checking) จํานวน 5 คน ผูวิจัยทําการแกไขขอมูลตามผูใหขอมูลตรวจสอบ 
เขียนอธิบายประเด็นขอมูลและแปลความหมายเปนความเรียงจนมั่นใจวาไดขอมูลที่อิ่มตัว

คําถามหลัก ทานมีมุมมองและประสบการณการเรียนรู/การพัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุแบบองครวมจากการใชชัชวาลโมเดลอยางไร  

คําถามรอง - ชัชวาลโมเดลพัฒนาทักษะทางคลินิกไดอยางไรบาง
- ทานมีความรูสึกท่ีประทับใจจากการจัดการเรียนการสอนดวยชัชวาลโมเดลอยางไรบาง
- ทานคิดวาชัชวาลโมเดลชวยพัฒนาการเรียนรูใหคนในชวงอายุของทานดานใดบาง

คําถามลวงลึก 1. ทานจะใหความหมายของชัชวาลโมเดลอยางไรบาง
2. ทานคิดวาชัชวาลโมเดลชวยใหทานไดตื่นรู ในการเปนนักศึกษาพยาบาลที่ดีของพระ
ราชา/การพัฒนาทักษะทั้งการสนทนาดานสุขภาพและการปฏิบัติการพยาบาล/การทํางาน
เปนทีมในวัฒนธรรมที่หลากหลายอยางไรบาง
3. ทานคิดวาชัชวาลโมเดลชวยใหทานไดพัฒนาทานในการใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูบนคลินิก/การสรางและสรุปผังความคิดแบบมีวิจารณญาณ/การดูแลผูรับบริการ
ดวยหัวใจความเปนมนุษย/ชวยสรางทัศนคติ ความรับผิดชอบและความพรอมในการทํา
ประโยชนตอวิชาชีพการพยาบาลอยางไรบาง
4. ทานคิดวาชัชวาลโมเดลชวยในทานไดพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลภายใตหลักกฎหมาย
และจริยศาสตร การสะทอนคิดเนื้อหากระบวนการพยาบาลผานผังความคิดที่ผานมาทําให
ทานมีมุมมองในการสรางแบบจําลองการเปนพยาบาลท่ีดีในอนาคตไดอยางไรบาง

 การวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวผู วิจัยเอง คือ เครื่องมือการวิจัยที่ สําคัญท่ีสุดเพราะจะเปนคนวิเคราะหจับ
ประเด็น ถามลวงลึกใหไดขอมูลท่ีเปนจริงจากผู รู ที่มีประสบการณมากที่สุด แตอยางไรก็ตามการเตรียมตัวของ
ผู วิจัยที่ดีจะทําใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณภายใตเงื่อนไขเวลาที่จํากัด ส่ิงที่ผู วิจัยตองเตรียมตัว ไดแก ภาษา
ถิ่น ความรู ความเข าใจเกี่ยวกับโรคและการเผชิญกับความเจ็บปวย ความเชื่อและวัฒนธรรมประจําถิ่น การ
แตงกายที่ เหมาะสม สมุดบันทึก เทป ดินสอ ปากกา กลองถายรูป และแนวขอคําถามการสัมภาษณเชิงลึก

ตาราง 3 
ตัวอยางแนวขอคําถามการสัมภาษณเชิงลึก คัดลอกมาจากชัชวาล วงคสารี (Wongsaree, 2018)



10 Vol. 10 No. 1 January-April 2020EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

วิธีการไดมาซึ่งขอมูล -การสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล / สนทนากลุม
-การสังเกตแบบมีสวนรวม
-การจดบันทึก/บันทึกเทป 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปรากฏการณวิทยาในสาขา
พยาบาลศาสตร
 การวิเคราะหขอมูลเชิงปรากฏการณวิทยาใน
สาขาพยาบาลศาสตร หมายถึง การจัดกระทํากับถอยคํา
ที่ไดจากการเก็บขอมูลดวยเทคนิคตางๆ ผานกระบวนการ
ตีความขอมูลดวยวิธีทางวิจัยเชิงคุณภาพตามสถานการณที่
เปนจริงในสาขาพยาบาลศาสตรที่เกี่ยวของกับการบริหาร
การพยาบาล การบริการทางการพยาบาลในคลินิก/ชุมชน
และการศึกษาพยาบาล โดยขอมูลท่ีไดตองถูกวิเคราะห
สังเคราะหออกมาเปนขอความท่ีสามารถอธิบายปรากฏ
การณนั้นๆตามความเชื่อและความหมายท่ีบุคคลรับรูใน
สิ่งที่ประสบมาได (Poggenpoel, 1998; Whiting, 2001; 
Hasanvand, Ashktorab, & Seyedfatemi, 2016) 
 ซึ่งในขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเปน
ขั้นตอนที่มีความสําคัญมาก เพราะเปนขั้นตอนที่ตีความ 
เชื่อมโยงขอความประสบการณของผูใหขอมลู (Phothisita, 
2009) สรางเปนประเดน็หลกั ประเดน็ยอย พรอมพรรณนาค
วามอธิบายใหเกิดความชัดเจน โดยใชกระบวนการสําคัญ 3 
กระบวนการ (Miles & Huberman,  1984; Plodpluang, 
2013; Phothisita, 2009) ไดแก 1) กระบวนการยอความ 
(data reduction) เปนการจัดกระทํากับขอมูลไดเทคนิค
ตางๆใหเหลือเฉพาะขอความที่เกี่ยวของกับการศึกษาอัน
นํามาสรางเปนประเด็นหลัก ประเด็นยอยไดอยางมีความ
หมายและใหคําอธิบายท่ีชัดเจนในรายประเด็น 2) การ
แสดงขอมูล (data display) เปนการนําเสนอขอมูลดวย
การพรรณนาใหเห็นความชัดเจนดวยตัวอักษรที่ส่ือความ
หมายใหเกิดความเขาใจตรงกัน ซึ่งขอมูลที่เขียนในวิจัย
เชิงคุณภาพจะไมนิยมการแสดงขอมูลที่เปนตัวเลข ดังนั้น
ตัวเลขที่บงบอกจํานวนหากตีความและอธิบายไดดวยตัว
อักษรจะเปนการนําเสนอขอมูลที่ถูกหลักวิชาการของการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 3) การหาขอสรุป ตีความและตรวจ
สอบความถูกตองตรงตามประเด็นการวิจัย ยืนยันความนา
เชื่อถือของขอมูลดวยวิธีตางๆ จากการทบทวนพบวาการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปรากฏการณวิทยามีแนวคิดสําคัญ 2 
แนวคิด แบงตามนักทฤษฎีที่คิดคน คือ แนวคิดของ เอ็ด

มันด ฮุสเซิรล( Edmund  Husserl, 1875-1965) และ
แนวคิดของมารติน ไฮเดกเกอร (Heideggerian, 2003) 
ซ่ึงท้ังสองแนวคิดการวิเคราะหขอมูลเชงิปรากฏการณวทิยา
จะมีวิธีและรูปแบบการวิเคราะหขอมูลเฉพาะ รายละเอียด
ดังนี้
       2.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปรากฏการณ
วิทยาในสาขาพยาบาลศาสตรตามแนวคิดของเอ็ดมัลด 
ฮุสเซิรล ( Edmund  Husserl, 1875-1965,  2001) 
แนวคิดนี้จะพิจารณามนุษยในฐานะผูที่รับรูโลกและถือวา
มนุษยอาศัยอยูในโลกซึ่งวาเปนวัตถุในการรับรูของมนุษย 
กลาวคือแนวคิดนี้มองกายกับจิตแยกสวนตอกัน ดังนั้น
การทําความเขาใจประสบการณชีวิตของมนุษยจึงเปนการ
ทําความเขาใจโครงสรางการรับรูของบุคคลตอโลกประสบ
การณนั้นๆ การศึกษาตามแนวคิดของฮุสเซิรลจึงเปนการ
ศึกษาที่ไมเนนประวัติศาสตรภูมิหลังของมนุษย แตจะเนน
การสืบหา/คนหาความจริงผานโครงสรางของกระบวนการ
การรับรูของบุคคลตอประสบการณที่บุคคลประสบมา ใน
แงการตีความผานความเช่ือมมุมองแหงตนและการใหความ
หมายในมุมมองนั้นๆ ซึ่งผูวิจัยทําหนาที่นําความจริงจาก
ประสบการณมานําเสนอในแงคิด มุมมอง ความรูสึกท่ีมี
ความหมายและอธิบายประเด็นใหสอดคลองกับความเปน
จริงที่คนพบ โดยละเวนการลําเอียงกับผูใหขอมูล ละเวน
การเพิ่มเติมแตงขอมูลและอคติตางๆ มีนักวิจัยที่ใชแนว
คิดของฮุสเซิรล (Husserlian Phenomenology) ในการ
ศึกษาวิจัยและคนพบวิธีการวิเคราะหขอมูลเฉพาะของตน 
ซึ่งมีวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปรากฏการณวิทยาในสาขา
พยาบาลศาสตรตามแนวคิดของฮุสเซิรลที่ไดรับความนิยม
มี 3 วิธี (Plodpluang, 2013) ไดแก  โคไลซี (Colaizzi)  
จีออจี (Giorgi) และแวน คัม (Van Kaam) ในแตละวิธีมี
สาระสําคัญดังนี้
      2.1.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปรากฏการณ
วิทยาตามวิธีของโคไลซี (Colaizzi, 1978; Wojnar & 
Swanson, 2007) วิธีของโคไลซีมีจุดเดนตรงที่มีการเนน
ความแมนยําจากการวิเคราะหขอมูลดวยการนําผลการ
วิจัยกลับไปใหผูใหขอมูลตรวจสอบความถูกตอง แบงออก
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เปน 7 ขั้นตอน ไดแก (1) การถอดเทปหรือเรียงถอยคํา
จากการสัมภาษณแบบคําตอคําพรอมอานทบทวนถอยคํา
ที่แสดงความรูสึกและความเขาใจในความหมายเหลานั้นใน
ภาพรวมท้ังหมดใหเกิดความเขาใจในขอมูล (2) ทบทวน/
ตรวจสอบขอความพรอมดึงประเด็นที่เปนสาระสําคัญ (3) 
ทําความเขาใจในขอความใหตรงกันกับผูใหขอมูลพรอม
การใหความหมายและคําอธิบายที่ถูกตองตรงกัน (4) จัด
หมวดหมูขอความเขียนเปนประเด็นหลัก ประเด็นรองโดย
ใหคําอธิบายประกอบ (5) เขียนพรรณนาเชื่อมโยงผลการ
ศึกษาที่ปรากฏตามปรากฏการณวิทยาดวยการบรรยาย
และอธิบายใหตรงประเด็น (6) อธิบายผลการศึกษาให
ละเอียด ชัดเจนที่สุดเทาที่จะเปนไปไดภายใตระเบียบวิธี
การวิจัยกําหนด และ (7) นําผลการศึกษาท่ีคนพบจากการ
วิจัยกลับไปใหผูใหขอมูลตรวจสอบความถูกตองของความ
หมายและการอธิบายประเด็น พรอมปรับแกไขใหครบถวน 
กอนอภิปรายผลการวิจัยในลําดับถัดไป
       2.1.2  การวิเคราะหขอมูลเชิงปรากฏการณ
วิทยาตามวิธีของจีออจี (Giorgi, 1985) วิธีของจีออจีมีจุด
เดนตรงท่ี เปนวธิีท่ีสรางความเขาใจประสบการณของบคุคล
ที่เชื่อมโยงกับภาวะสุขภาพ เพื่อใหไดแนวคิดใหมท่ีมีสวน
ออกแบบกําหนดทิศทางการดูแลสุขภาพของบุคคล แบง
ออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก (1) การถอดเทปหรือเรียงถอยคํา
จากการสัมภาษณแบบคําตอคําพรอมอานขอความท้ังหมด
ใหเกิดความรูสกึ ที่เปนความเขาใจในภาพรวมของชุดขอมูล
การวิจัย (2)  แยกแยะสถานการณ ความสัมพันธ ความ
หมายและพฤติกรรมการมีสวนรวมออกจากประสบการณ
ของผูใหขอมูลขณะที่ศึกษาใหชัดเจน  (3) เชื่อมโยงเหตุผล
ที่เกิดจากการเขาใจในกระบวนการทางจิตวิทยาที่ผู ให
ขอมูลถายทอดผานการบอกเลา อธิบายประสบการณให
ครอบครอบคลุมประเด็นหลักและประเด็นยอย และ (4) 
สังเคราะหประเดน็หลัก ประเดน็ยอยใหสอดคลองกับขอมูล
ที่ไดจากการศึกษาพรอมยกขอความที่ไดจากการศึกษามา
ประกอบการอธิบายรายประเด็นใหเกิดความชัดเจนมาก
ขึ้น  กอนนําผลการศึกษาที่คนพบจากการวิจัยกลับไปให
ผูใหขอมูลตรวจสอบความถูกตองและปรับแกไขใหครบ
ถวน 
       2.1.3  การวิเคราะหขอมูลเชิงปรากฏการณ
วิทยาตามวิธีของแวน คัม (Van Kaam, 1966)วิธีของแวน 
คัม  มีจุดเดนตรงที่เนนการวิจัยทางจิตวิทยาซึ่งประยุกต

ใชไดกับการวิจัยในสาขาพยาบาลศาสตร ผูวิจัยตองเปน
อิสระจากผูใหขอมูลทุกขั้นตอน สาระสําคัญทุกประเด็น
จะปรากฏเปนประเด็นยอยพรอมการอธิบายขอความที่
ชัดเจนสมบูรณ ความนาเชื่อถือของวิธีนี้อยูท่ีการรวบรวม
ขอมูลจากหลายแหลงที่มีความสอดคลองกันหรือการใช
ผูวิจัยหลายคนรวมวิจัยพรอมอธิบายขอมูลไดสอดคลอง
กัน แบงออกเปน 6 ขั้นตอน ไดแก (1) การถอดเทปหรือ
เรียงถอยคําจากการสัมภาษณแบบคําตอคําพรอมจัดกลุม
ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาใหเปนหมวดหมูโดยผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่องนั้นๆ และผูเชี่ยวชาญจะรวมตรวจสอบขอมูล
ทุกขั้นตอน (2) ลดทอนขอมูลที่ไมชัดเจนดวยการตัดออก
หรือนัดเก็บขอมูลเพิ่มใหเกิดความชัดเจนของขอมูลที่สุด 
ลดการซํ้าซอนของขอมูลที่อยูในหมวดหมูเดียวกันกอนดึง
ประเด็นสําคัญโดยคํานึงถึงความสอดคลองกันของขอมูล 
(3) กําจัดขอมูลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการศึกษาออก เพื่อ
ใหเหลือขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาท่ีชัดเจนที่สุด (4) 
เขียนบรรยาย อธิบายขอมูลใหสอดคลองกับสมมติฐาน
หรือคาํถามการวิจยัใหครอบคลุมประเด็นหลักและประเด็น
ยอย (5) เลือกผูใหขอมูลที่เคยใหขอมูลแลวเพื่อถามซํ้า
คําถามเดิมและตรวจสอบประสบการณของผูใหขอมูลวา
ตรงกับขอคนพบจากการศึกษาโดยภาพรวมหรือไม และ 
(6)  พิจารณาทบทวนประสบการณตามขอ (5) และเขียน
เพิ่มเติมขอคนพบจากการศึกษาใหเกิดความสมบูรณ
       2.2  การวเิคราะหขอมูลเชงิปรากฏการณวทิยา
ในสาขาพยาบาลศาสตรตามแนวคิดของมารติน ไฮเดกเก
อร (Heideggerian, 2003) แนวคิดนี้เชื่อวาชีวิตของมนุษย
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกไมสามารถแยกออกจากกันได 
นั่นหมายถึงโลกใหความหมายกับมนุษยและมนุษยเองก็ให
ความหมายกับโลก ดังนั้นการทําความเขาใจประสบการณ
ชีวิตของมนุษยจึงเปนการทําความเขาใจการรับรูของมนษุย
ตอปรากฏการณภายนอกและการรับรูปรากฏการณของ
มนุษยตอโลกน้ันๆ การศกึษานั้นจึงเนนประวัตศิาสตรความ
เปนมาภูมิหลังของมนุษย และภาษาของมนุษย เพื่อใหได
แนวคิดการดํารงอยูของบุคคล เปนการสืบหา/คนหาความ
จริงจากความเปนอยู การดํารงอยูตามปรากฏการณที่เกิด
ขึ้นวามนุษยเขาใจเชนไร และขอคนพบจากการศึกษาเปน
เพียงสวนหนึ่งในกระบวนการตีความของผูใหขอมูลที่รับ
รูตนเองและมีการสะทอนคิดเกี่ยวกับตนเองอยูกอนแลว 
ซึ่งมีวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปรากฏการณวิทยาในสาขา
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พยาบาลศาสตรตามแนวคิดของไฮเดกเกอร ท่ีไดรับความ
นิยมมี 3 วิธี (Plodpluang, 2013) ไดแก ไดเคลแมนและ
อัลเลน (Diekelmann and Allen) เลียวนารด (Leonard) 
และเบนเนอร (Benner) ในแตละวิธีมีสาระสําคัญดังนี้
           2.2.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงปรากฏการณ
วิทยาตามวิธีของไดเคลแมนและอัลเลน  (Diekelman, 
Allen, and Tanner, 1989) วิธีของไดเคลแมนและอัลเลน
มจีดุเดนตรงทีก่ารใชนามแฝงหรือสัญลักษณบงบอกทีม่าของ
ขอมูลวิจัยไดและเปนแนวคิดที่นิยมใชวิเคราะหขอมูลการ
ศึกษาที่เกี่ยวของกับการพยาบาลแบบองครวม (Wojnar 
& Swanson, 2007) แบงออกเปน 7 ขั้นตอน ไดแก (1) 
การถอดเทปหรือเรียงถอยคําจากการสัมภาษณแบบคําตอ
คําพรอมอานขอความทั้งหมดใหเกิดความเขาใจในความ
รูสึกของประสบการณที่ผูใหขอมูลถายทอด (2) วิเคราะห
แยกแยะขอมูลที่สอดคลองสมบูรณและที่ไมสมบูรณออก
จากกัน กอนเขียนสรุปขอความท่ีมีความหมายที่ใหความ
ละเอียดในการอธิบายขอความได (3) ทีมนักวิจัย/ผูวิจัย
เขียนคัดลอกเนื้อหาสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณและใส
นามแฝงตามขอมูลที่ปรากฏ (4) นําขอมูลที่ไมสมบูรณแต
เห็นวามีความสอดคลองกับการศึกษาวิจัยมาศึกษาเพิ่ม
เติมกับตํารา เอกสารทางวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของเชื่อมโยง
กับใหความหมาย อธิบายขอมูลท่ีไมสมบูรณนั้นใหเกิด
ความสมบูรณ (5) แยกแยะความเหมือนและความตาง
ของประสบการณในชุดขอมูล (6) คนหาความสัมพันธของ
ขอความพรอมเขียนสาระสําคัญยกขึ้นเปนประเด็นหลัก 
ประเด็นยอย และ (7) นําผลการวิจัยที่เปนสาระสําคัญตาม
ประเด็นหลัก ประเด็นยอยกลับไปตรวจสอบความนาเชื่อ
ถือตามหลักวิชากับทีม (ทีม หมายถึง นักวิจัย ผูเชี่ยวชาญ
และ/หรือผูใหขอมูล) กอนแกไขปรบัปรุงใหไดความสมบูรณ
และอภิปรายผลการวิจัยเปนขั้นตอนสุดทาย
           2.2.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงปรากฏการณ
วิทยาตามวิธีของเลียวนารด (Leonard, 1989) วิธีของเลีย
วนารดมีจุดเดนตรงที่ผู วิจัยจะพยายามอธิบายสาเหตุที่มี
ความสัมพันธกับประสบการณของผูใหขอมูล ดังนั้นวิธีนี้
ผูวิจัยจะตองมีประสบการณกับความรูเดิมในเรื่องที่ศึกษา
อยางเพียงพอที่คนหาความสัมพันธจากประสบการณของ
ผูใหขอมูลได แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ไดแก (1) การถอด
เทปหรือเรียงถอยคําจากการสัมภาษณแบบคําตอคําพรอม
ฟงเทปหรืออานทบทวนหลายๆครั้งจนเขาใจประสบการณ

ที่ชัดเจน (2) เขียนความสัมพันธของขอมูลโดยแยกแยะ
ประเด็นหลัก ประเด็นยอยเทาที่อธิบายไดไวเปนสวนๆ 
(3) จัดหมวดหมูความสัมพันธตามประเด็นหลัก ประเด็น
ยอย ผนวกธีม (Theme) ที่เปนเรื่องเดียวกันเขาดวยกัน 
(4) อธิบายคําท่ีเปนจุดสะทอนประสบการณของผูให
ขอมูลและใหความหมายเชื่อมโยงภาพเหตุการณระหวาง
เก็บขอมูลสะทอนความรูสึกของผูใหขอมูลตอความหมาย
ของประสบการณใหเกิดความชัดเจนในแตละประเด็น และ 
(5) เขียนสรุปสาระสําคัญ (Theme) ทั้งประเด็นหลักและ
ประเด็นยอยที่มีความสัมพันธกันตามความหมาย/ตาม
พฤติกรรม ใหเขาใจชัดเจนตามขอบเขตของความหมาย
หรือธีมนั้นๆ
           2.2.3 การวิเคราะหขอมูลเชิงปรากฏการณ
วิทยาตามวิธีของเบนเนอร (Benner, 1994) วิธีของเบน
เนอรนิยมใชกับการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อสรางกระบวน
ทัศนใหมที่ตอยอดทางประสบการณหรือกระบวนการที่
มีอยูเดิมจากประสบการณของผูใหขอมูล แบงออกเปน 
3 กระบวนการ ไดแก (1) วิเคราะหกระบวนทัศนทุกมิติ
ทางประสบการณที่ไดจากผูใหขอมูล โดยพยายามอธิบาย
คําตามสถานการณใหไดความหมายที่ ส่ือถึงพฤติกรรม
ที่ชัดเจนหรือท่ีเปนประเด็นมากท่ีสุด (2) วิเคราะหเชิงวิ
พากย (thematic analysis) ขอมูลที่ไดจากผูใหขอมูลทุก
คน โดยจัดความสัมพันธที่สอดคลองของเนื้อหาสาระดวย
ใหรหัสขอมูลกอนสรุปรวมโดยการจัดหมวดหมูขอมูลสราง
เปนประเด็นหลักและประเด็นยอยที่สัมพันธกัน (3) เขียน
ประเด็นจากขอคนพบพรอมอธิบายการเปนแบบอยางที่ดี
ของปรากฏการณนั้นๆ เพื่อใหความหมายในสถานการณ
อื่นท่ีคลายคลึงหรือที่เกี่ยวของได

บทสรุป
 การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพใหความสําคัญ
กับคําถามการวิจัยและผูใหขอมูลที่เปนผู รู จริงในเร่ืองที่
นักวิจัยสนใจศึกษาซึ่งตองมีวัตถุประสงคเฉพาะในการ
ดําเนินการศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพที่จะออกแบบการ
วิจัยไดดีนักวิจัยตองมีทักษะการเก็บขอมูลการวิจัยที่ดี มี
จริยธรรมในการวิจัยและตองรูบริบทหรือบุคคลที่นักวิจัย
กําลังศึกษาวิจัยเปนอยางดีดวย  นักวิจัยเชิงคุณภาพตองมี
การทบทวนวรรณกรรมแตจะมีกรอบแนวคิดการวิจัยหรือ
ไมมีกรอบแนวคิดการวิจัยก็ได ปจจุบันในสาขาพยาบาล
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ศาสตรนิยมศึกษาดวยระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพตามแนว
ปรากฏการณวิทยาที่ไดอธิบายไวในขางตน การวิเคราะห
ขอมูลเชิงปรากฏการณวิทยาในสาขาพยาบาลศาสตรตาม
แนวคิดของฮุสเซิรลและตามแนวคิดของไดเคลแมนและอัล
เลน มีความแตกตางกันตั้งแตพื้นฐานของความเช่ือที่กอเกิด
ประสบการณของบุคคล  แตกตางกันในวิธีวิทยาของการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพตามรูปแบบปรากฏการณวิทยา 
ดังนั้นผูวิจัยควรตระหนักถึงการออกแบบวิธีวิจัยโดยเฉพาะ

การต้ังคําถามการวจิยัจะตองยดึโยงกับแนวคิดการวเิคราะห
ขอมูลเชิงปรากฏการณวิทยาตั้งแตเริ่มตนกอนลงมือศึกษา
วิจัย เพราะการตีความของแตละวิธีใหความละเอียดออนที่
สรางความชัดเจนในความสัมพันธทางประสบการณที่แตก
ตางกัน การออกแบบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปรากฏการณวิทยาในสาขาพยาบาลศาสตรจึง
เปนจุดเริ่มตนที่ผูวิจัยตองทําความเขาใจใหกระจางชัดกอน
วางแผนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
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Abstract
 In the scientific world, the function of numbers is computation, strict order and distinct 
responsibilities. In the world of human mind, the function of numbers is to express meaning. 
After “deification”, it becomes “mysterious number”, “imaginary number” and “number of days”. 
In particular in Chinese language and culture, the digital connotation is more unique, from the 
ancient poetry, to the daily use of phrases. As a Chinese, it is not necessary to fully understand the 
connotation of their digital culture. China’s digital culture has a rich connotation and a long history. 
It has been given a new connotation of the times. In today’s era, the study of Chinese digital culture 
is of great significance and value for understanding the long history of China and learning the cultural 
connotation of China. The digital language is a part of culture and the bearer of culture. Through the 
connotation and extension of the digit, we can know the precious spiritual heritage of the thinking 
mode, philosophy and religious idea left by the wise men of ancient sages. In Chinese, almost every 
number has specific connotations, and digital culture is broad and profound. For example: “one” is 
regarded as the ancestor of all things and the source of all things by the Han nationality. This paper 
analyzes the connotation and social significance of each number in China through examples and 
historical combinations, disseminating the profound Chinese digital culture and carrying forward the 
value of Chinese language and literature.

Keywords: Chinese digital culture, Historical tradition, Digital connotation, Cultural inheritance 
       and development

บทคัดยอ
 ในโลกของวิทยาศาสตรหนาที่ของตัวเลขคือการคํานวณมีคําสั่งที่เขมงวดและหนาที่ที่แตกตางกันออกไป หากแต
ในจิตใจของมนุษยตัวเลขเปนสิ่งที่บงบอกถึงความหมายบางอยาง หลังจากที่มนุษยบูชาตัวเลขเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตัวเลขจึง
อาจถูกตีความหมายใหเปนตัวเลขแหงความลับ,ตัวเลขแหงจินตนาการ,ตัวเลขประจําวันขึ้นมา โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาษา
และวัฒนธรรมจีนมีนัยของตัวเลขที่มีลักษณะพิเศษมากกวานั้น มีตั้งแตบทกวีโบราณไปจนถึงประโยคสนทนาในชีวิตประจํา
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วัน ซึ่งแมแตคนจีนเองก็ยังไมสามารถที่จะเขาใจวัฒนธรรมตัวเลขของประเทศตนเองไดอยางถองแท วัฒนธรรมตัวเลขใน
ภาษาจีนมีนัยมากมายและมีประวัติศาสตรที่ยาวนานซึ่งแตละยุคสมัยจะมีนัยใหมๆเกิดขึ้น ปจจุบันการศึกษาวัฒนธรรม
ตัวเลขของประเทศจีนเปนสิ่งสําคัญและทรงคุณคาที่สุดอันจะทําใหเราสามารถเขาใจนัยของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร
ที่มีมาอยางยาวนานของจีนมากขึ้น ภาษาตัวเลขเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมและในขณะเดียวกันก็เปนสิ่งท่ีนํามาซึ่ง
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Introduction
 Numbers are also a kind of writing, but 

they are different from ordinary characters. They 
show strong uniqueness in auspicious culture. 
No matter in the auspicious language or in the 
auspicious questions, we can see that there are 
many numbers from one to ten, from 100 to 
10000, and some figures play an important part 
in the traditional culture of China. Therefore, the 
study of Chinese digital culture has great practical 
significance and historical heritage value. So this 
article focuses on the completion of this main 
task.
 The composition of digital and digital 
names and numeric names is very ingenious, and 
vividly embodies the beauty, accuracy, simplicity 
and culvert of Chinese language and characters, 
reflecting the cultural spirit of Chinese figures. In 
2002, Wang Chun’s “Shanxi graph journal” once 
said that the number of Chinese characters has 
two sizes. In ancient times, many scholars called 
numbers, and books were often named after 
numbers. The number, the name of the digital 
book, and the title of the digital book are ingenious, 

which vividly embodies the graceful, accurate, 
concise and culvert of the Chinese language 
and characters, reflecting the cultural spirit of 
the Chinese figures. Interpreting the meaning of 
such figures can not only arouse contemporary 
readers’ interest in ancient readers, but also help 
to sort out ancient books.
 In 2010, Dai Jie and Guo Chang two 
scholars published “auspicious numbers: the 
cultural interpretation of contemporary Chinese 
digital worship” points out that, in addition 
to the basic counting function, people have 
given it more cultural metaphor, philosophical 
meaning and religious significance. The lucky 
number is the number that is considered lucky in a 
number of people. In contemporary society, the phe
nomenon of auspic ious number worship 
accompanying economic and social devel
opment deserves our deep consideration. From 
the three aspects of cultural function, value 
orientation and social psychology, the inter
pretation of lucky numbers can objectively un
derstand the influence of Chinese traditional 
culture on the contemporary era. These figures 
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not only have distinctive features of the times, but 
also have a heavy Chinese cultural background. 
It is a real field for Chinese people to learn. Even 
if these figures are produced in the past, it has 
a high research value for the new era and the 
service of the new era. Its meaning is not only a 
reliable cultural ancient book, but also a deeper 
meaning implies the contact and dialogue between 
the two ways of thinking. It will guide the world 
to better understand China and guide China to 
better understand the world.
 The emergence of Chinese digital culture 
is not only due to the birth of ancient culture, 
but also because of the practical application of 
digital culture in the life of the ancient people 
and the governance of the government. In 2016, 
in Xu Xuanxuan’s publication of “the Chinese 
ancient city planning and construction of the 
number of Chinese characters”, it is pointed 
out that the ancient Chinese digital culture has 
always been full of mysterious and connotative 
flavor. In the urban planning of ancient China, 
the original meaningless and abstract figures were 
endowed with the concept form, transmitting 
different meanings and spirits, and the digital 
culture played an indispensable role. The number 
can be the most accurate way to record all kinds 
of norms in the ancient city planning. It can be 
the carrier of the feudal ruling class to highlight 
its supreme authority. It can be the carrier of 
people’s traditional view of the natural view of 
the wind, and it can also be the way to highlight 
the layout of the urban symmetry. Digital culture 
is an essential element in the ancient Chinese 
urban planning thought, and it is also worth our 
in-depth exploration.
 In 2002, Chen Xiuhui published the 
“digital culture in Chinese history”, which mainly 
introduced the digital achievements in Chinese 

history. The article points out that China’s 
digital culture has a long history and has brilliant 
figures and mathematical achievements in Chinese 
history. The article explores the digital culture in 
Chinese history and holds an optimistic outlook 
for the future “digitalization” process in China. 
At the same time, a large part of Chinese digital 
culture is embodied in the idioms. Through the 
analysis of the idioms containing numbers, the 
Chinese digital culture can be more detailed to 
understand the people’s psychology in Chinese 
digital culture. In 2012, Sun Yonglan published 
a detailed introduction to the Chinese digital 
cultural psychology from the idiom. The idioms, 
as an important part of the modern Chinese 
vocabulary, are like the living fossils in the language, 
with a long and valuable history. The profound 
connotation has provided us with the under
standing of Chinese culture and the study of 
Chinese people’s psychology. It is expensive 
and rich in material. Digital idioms are a special 
family in the idiom family. The Chinese culture 
reflected by digital idioms is not only living, learning 
concept, system, but also Chinese special 
culture. With the integration of digital culture 
and other cultures, its unique Chinese culture 
reflects the unique Chinese mentality. Through the 
understanding and study of these idioms, we can 
make a more detailed and accurate understanding 
of the psychology of the ancient Chinese people, 
which is of great significance for understanding 
the ancient culture of China.
 Finally, borrow a sentence from China 
to express the purpose of this study, making 
the past serve the present and making the West 
serve China. Since China’s reform and opening 
up, China has been pursuing the basic national 
policy of opening to the outside world. It is more 
so in cultural learning and development. In the 
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study of the expansion of Chinese and English 
numerals and digital culture published in 2008, 
Zhang Hongxia pointed out that as a unit of the 
language system, the numeral as a unit of the 
combination of sound and meaning. Its expression 
and application have their own characteristics in 
Chinese and English. We compare the similarities 
and differences between Chinese and English 
numeral, and discuss the cultural connotation 
of Chinese and English numeral, the complex of 
numerals, the translation of Chinese and English 
numeral and the number of words in the network, 
which can help to solve the increasing extension 
of Chinese and English numerals and the unique 
digital culture.

Content
 In a scientific world, the function of 
numbers is computation, strict order and 
distinct responsibilities. In the world of human 
mind, the function of numbers is to express 
meaning. The digital language is a part of 
culture and the bearer of culture. Through the con
notation and extension of the digital, we can 
know the precious spiritual heritage of the thinking 
mode, philosophy and religious idea left by the 
wise men of ancient sages. “Where there is beauty, 
there is beauty,” said Paul crass. Numbers can 
express not only quantity but also deep meaning. 
People in every country have their own favorite 
numbers. For example, Chinese like 8, western 
people like numbers 7, while Koreans have a 
preference for 3. In the language and culture 
of China, there are many words and common 
words, which are always on the back and often 
in the mouth. Many of them contain numbers. 
Behind these figures, they also have profound 
national cultural connotations, which highlight the 
profound historical origin of the Chinese nation 

and leave the sedimentation of the times, but 
also in the Chinese architecture and society. There 
is a wide range of applications and applications 
in my life. I want to study the culture behind it 
in China. I hope that I can not only master the 
language myself, but also understand the culture 
behind the language.
 The Chinese have a digital complex since 
ancient times, opening the dictionary of the 
idiom, and the idioms that are related to the 
figures are everywhere, and the idioms that are 
left by the ancients from one to ten to hundreds 
to thousands to ten thousand heads are enough 
for you to remember a minute and a half, such 
as “one horse first”, “thousands of horses”. 
People’s daily life work is also connected with the 
numbers, the year of birth cannot be separated 
from the number, the sale of the digital and the 
input password use the number. Now we are in a 
digital age, such as digital TV, digital troops. The 
ancient people wrote poems, and they also liked 
to insert numbers into poems, such as “sometimes 
three points and two rain, ten branches and five 
flowers everywhere”, “thirty dusts and soil, eight 
thousand miles of clouds and the moon”, “one 
piece of two pieces and three or four pieces, no 
sight”. The “marriage” of words and numbers is 
indeed the best combination of the two, which 
makes poetry or refreshing or simple or witty or 
implicit. (Hutangming, Zhengjianming. 2012)
 As we all know, numbers are usually used 
to express the number and order of things. But in 
the ancient tradition, numbers also have a sacred 
meaning, it has the religious superstition color. 
Because of the differences in language, religious 
belief, historical culture and customs, people of 
different nationalities and cultures are different 
to the numbers. One nation often advocates 
some numbers, and thinks that they are lucky. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรปที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-เมษายน 2563 19

On the other hand, they hate and taboo certain 
numbers, and they think that they are unlucky, 
which forms a nation. The unique concept of digital 
culture deeply affects people’s psychology and 
behavior. The Chinese have always pursued the 
mentality of symmetry, balance, harmony and 
stability. Chinese traditional culture believes that 
everything is composed of two aspects: Yin and 
Yang, and only Yin and yang can make all things 
grow. “Zhou Yi” thinks “the universe originated 
from Taiji.” Tai Chi is born with two instruments. 
Two are born with four elephants and four 
elephants are born with eight diagrams. Under 
such cultural considerations, things are developed 
from one to two, two to four, and four to eight. 
Therefore, the dual number in Chinese contains the 
auspicious cultural connotation. Chinese people 
pursue good things in pairs in their daily lives and 
yearn for double happiness. From the antithetical 
couplet of the common people to the duality of 
the rhetorical figures in the literary works, all the 
Han people have a special liking for the duality 
of “two”. In addition, even four, six, eight and 
ten are considered auspicious figures in Chinese 
culture. In Chinese idioms, the description of good 
things is “smooth and stable”, which describes 
the convenience of transportation as “extending 
in all directions”. “66 great Shun” means that 
everything goes smoothly. The number ten means 
perfection. People say that the realm of beauty 
cannot be said to be “perfect”, and is very sure 
to be “sure”. It can be seen that people worship 
the double. Lucky numbers have always played 
an important role in Chinese culture. In modern 
society, when people choose phone numbers, 
license plates and number plates, lucky numbers 
are the primary factors to consider. “Two” means 
“harmony”, “six” meaning “smooth”, “eight” is 
the most auspicious number, and Cantonese in 

the “Fa” homonym, meaning prosperity, wealth 
and status. Many Gaestgiveriet Hotel in order to 
plan Geely, add all the room numbers to the 
word “8”. It is a common digital superstition 
that arranging important matters in homophonic 
lottery. The Beijing Olympic Games, which attracted 
worldwide attention, opened on August 8, 2008 
at 8 o’clock pm. In January 4, 2013, because of 
its homophonic “love your whole life”, it became 
the first choice for many young Chinese to get 
married. According to media reports, the “Spring 
Festival wedding” boom has emerged throughout 
the country, and many cities have created a new 
record of single day marriage registration, and 
even a number of people have come to the Civil 
Affairs Bureau to queue up all night.
 Number is a symbolic language, which 
indicates the number and order of things. When 
numbers enter the field of language, they have 
the color of traditional culture when they are 
established in folk communication. Because 
of the differences in cultural background and 
the randomness of semantic understanding, 
the number of embedded words may produce 
different weighting methods and counting 
methods. Although the numbers are the same, they 
have different cultural connotations in different 
languages and cultures. Back to the past, we will 
find that in ancient China, the good things that 
ancestors did were inseparable from the numbers, 
and the eight diagrams were the crystallization 
of the intelligence that was inseparable from the 
numbers. There are numbers in the seed field, the 
house has figures, and there are many figures in 
the idiom, “nine nine back one”, and so on. The 
three in the eyes of the Chinese people is also 
an auspicious number, such as, heaven, earth, 
human beings or three spirit; a person meets 
a happy event, saying “this is my three life”, 
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“three lives” refers to the front life, the present 
life, the next life. The three relations between 
the monarch and the minister, the father and 
the son and the couple are three classes. Seven 
does not go out, eight does not return home, 
this is a folk custom. Then, on some days, the 
station was cold and clear. On some days, the 
station was packed with people, and thousands 
of people contended for the same train. As long 
as there is a little attention to the reality, and 
the touch of the number 4, 6, 8 flying, from 
the phone, phone number to the license plate 
number, people are obstinately expressed the 
love of these numbers. Chinese people like to 
work in pairs, such as double happiness, double 
win, double pay, and pick a couple of days to be 
lucky. The most popular even number of 6 and 
8 are the most popular among Chinese people, 
because the homophones of the two numbers 
are very close to the Fa of the money. People, 
whether business, shop, license plate, etc., all 
have to pick 6 or 8, such as the store opening 
multiple choice 518818, meaning I want to make 
a fortune. According to the news, Guangzhou has 
a car owner, his license plate number is 8888, 
he expected good luck, smooth, he did not think 
of his auspicious license plate brought trouble 
to him, he often received a blackmail letter, 
someone asked him for money, and under the 
helplessness, he had to choose an ordinary car 
number. The number 8 is not a simple numeral, 
it contains the cultural connotation of a nation. 
Behind these figures, the cultural expectation and 
the philosophical connotation of China are hidden, 
and the connotation of which needs Chinese to 
carry on the cultural reflection. We can also find 
more connotation and cultural implication behind 
the numbers, so as to better understand the 
arbitrariness of linguistic signs. (Juan, X. U. 2009)

 Chinese traditional culture is extensive 
and profound. In traditional Chinese culture, 
numbers occupy a very important position. The 
cultural connotation behind it is very profound. 
These numbers, such as eighteen, twenty-seven, 
thirty-six, seventy-two, eighty-one, one hundred 
and eight, five hundred, three thousand and 
so on, all contain the role of a certain cultural 
symbol. These figures have a common feature, 
that is, in some fixed expressions and specific 
occasions, they have a certain meaning. Numbers 
are the beginning of Chinese culture, so we have a 
special liking for numbers. The number, as the name 
implies, is the word of the table number, it was 
very simple. However, in the long process of use, 
the numbers are gradually dyed by human culture: 
making people happy and worrying; making people 
love and hate; making people rich and bankrupt; 
making people happy and unhappy. Digital words 
are found in all kinds of languages, mainly 0-9. 
Different beliefs decide different definitions of 
numbers. “1” is a number that almost everyone 
likes, meaning “unique”, meaning “completely 
complete”, meaning “the first”, so Chinese people 
are countless the single name as “one” and the 
double name “one”. It is said that the number of 
Hongkong car license plates can be priced at the 
auction, and “111” can be sold at a large price 
“(up to about 1000000 Hong Kong dollars), but 
only one” 1 “license cannot be bought for any 
amount of money. In particular, the mysterious 
number of “four” contains thousands of figures. 
It runs through Chinese history for thousands of 
years, and there is no shadow in culture and life. 
At the same time, Chinese people also have taboo 
figures. In Chinese culture, “four” is regarded as 
an unlucky number. Because the pronunciation 
of “four” in Chinese is homophonic with “death”, 
the four in the number of vehicle numbers, 
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telephone numbers and other mantissa 
numbers is unpopular. In particular, people 
should avoid “14” (homophonic “death”), “514” 
(homophonic “I want to die”), 44, 444, 4444 and 
so on. In idioms, the number “four” often with 
“three” together, often with a derogatory sense, 
and in daily life, this number is greatly derogatory 
use. Moreover, “seven” is a dual figure in Chinese 
culture. First of all, “seven” is often associated 
with death. The seven day of Chinese folk funeral 
is a death day. The lunar calendar July 7th is a 
ferocious day, and avoid marriage. The number 
and the life are inseparable, the number and 
the language are interconnected, the numbers 
bear the heavy cultural language, especially in 
the modern Chinese language and culture, which 
inherits and develops the ancient digital cultural 
connotation. From ancient times to the present, 
Chinese people have a very complex psychology 
for the development of numbers. On the one 
hand, the figures have a sacred meaning. On the 
other hand, the use of digital culture is very wide, 
not only a number as a count symbol. The most 
magical numbers of “one”, “three” and “Nine” 
contain profound cultural significance. In daily life 
and work, we all use numbers, some people like 
singular, some people like double, because of 
different love, a small number can affect the mood 
of a person. The same is true of Chinese people 
and the rest of the world. Chinese people love 
and taboo numbers and date, foreigners do not 
care, and the numbers and dates of foreigners’ 
preference and offending, the Chinese may be 
the opposite, because of the differences between 
tradition and custom.
 Number is an indispensable part of 
language. Digital words exist in language with its 
unique cultural connotations and social functions. 
Number is a special language symbol, and is an 

important part of all ethnic cultures. However, in 
the course of historical development, the figures 
have different symbols and associative meanings in 
Chinese and Western culture, which are influenced 
by different national psychology, religious belief, 
thinking concept and geographical environment. 
Behind these figures, people can find the various 
causes of digital culture. Some special elements 
in language also have profound cultural meanings, 
and some are not interesting. For example, the 
number is the most typical example. Numbers are 
available in various languages, and the number is 
closed, mainly from “zero” to “Nine”, plus “100, 
000, 000, 100 million”. The numbers of foreign 
languages, of course, have cultural implications.
(Dong, R. 2013) For example, “thirteen” is very 
unlucky in the eyes of the westerners, which is 
generally considered to be related to mythology 
and the story of the Bible. In Chinese, almost 
every number has specific connotations, and 
digital culture is broad and profound. Take the 
number of “one” to “ten” as an example: “one” 
is regarded as the ancestor of all things and the 
source of all things by the Han nationality. Laozi 
said, “Tao produced one, one produced two, 
two produced three, three produced all things.” 
Some people think that the core of Chinese 
traditional concept is the harmony between man 
and nature. Again, “ten”, the Chinese aesthetic 
psychological has the pursuit of perfection, the 
“ten” as a complete, complete and auspicious 
symbols, so Chinese has a preference for ten as 
its standard number, such as “ten big, ten good”. 
The oracle bone inscriptions have a decimal 
system of counting, which is far more scientific 
than the other ancient words in the world, which 
is probably the source of the Chinese nation’s 
advocacy of “ten”. The Chinese people pay 
attention to the symmetry, pay attention to the 



22 Vol. 10 No. 1 January-April 2020EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

aesthetic psychology of the pairs, and discuss 
the cultural psychology of avoiding the murder. 
It has formed the habit of consciously using 
homophonic and harmonic sense to seek 
auspiciousness, or deliberately avoiding the 
inauspicious sense of association caused by 
phonetic similarity or word construction. The 
Chinese language is rich in homophonic and 
harmonic culture, and the number is the 
most complete and the most vivid. Almost no 
language in the world has such a large 
number of homophonic, harmonic meanings and 
analogical and interpenetrating digital culture as in 
Chinese. Chinese digital culture also embodies the 
infiltration of Confucianism and Taoism. The 
Chinese custom of digital taboos, although not 
so many Westerners, is not as strong as they 
are, and the ways and means are quite different. 
However, both in China and the West , the ‘4’ is 
associated with “death”, expressing the human 
fear of death.
 As mentioned above, China’s traditional 
culture has a strong preference for the number 
ten, partly because of its own success and partly 
because of its integrity. Chinese people also like to 
use “ten” as a unit of number, some celebrations 
meet “ten”, is always special attention, especially 
solemn, such as marriage 10th anniversary, the 
parties think that marriage has been ten years, 
husband and wife experienced the test of ten 
years of wind and rain, not easy to celebrate 
one time, especially warm and meaningful. As for 
the victory of the long march 70th anniversary, 
the school celebrations 80th anniversary, the 
celebrity’s birthday of 100th anniversary, the 
media and related units should be more open and 
enthusiastic about celebrating, holding a variety of 
activities and even large parties. If it is not “ten”, 
such as the long march victory 67th anniversary, 

the newspaper and the relevant departments 
simply introduce it, because it is a major event, 
not publicity is inappropriate, but the annual hype 
will also bring people visual exhaustion, just wait 
for a whole period to celebrate the celebration. 
In the above, I mention the Chinese view of the 
number three. In fact, among all the figures, 
idioms and idioms composed of “three” relate to 
all aspects of life and bring the greatest influence 
to Chinese people. “Three” is a cardinal number. 
In classical Chinese, it sometimes contains the 
meaning of “multi”. “One” is just beginning, “two” 
is only a little more than “one”, it is too little 
in the number of the arrangement, and “three” 
in the number of intermediate numbers in the 
middle, not too much, just to break the “less” to 
“more” March, this is in line with the Confucian 
“golden mean”, so there is one unique aesthetic 
taste. The Chinese view of eight has existed for a 
long time. In fact, except for the number eight. 
In contemporary China, compared to the “8”, 
the 108 is not a sensitive figure. If we consider 
that 6 and 8 can be considered lucky figures by 
contemporary Chinese, they are all related to the 
homonyms considered by contemporary Chinese. 
The 108 similar homophonic probably is “wants 
you to send” “must send”, but 108 certainly is 
not only “wants you to send” “certainly sends” 
the homophonic. Compared to the many popular 
lucky numbers, the number of “108” figures seems 
to be more concentrated in ancient China, and a 
lot of things have been found to be associated 
with the mystical number of 108. The image of 
the 108 heroes in Liangshan is very popular, often 
used by merchants in various places, for example, 
There are 108 stone pillars in each palace of prayer 
at Tiantan in Beijing. At the same time, the “night 
bridge of maple bridge” by Zhang Ji, a poet in the 
Tang Dynasty, is almost a famous Chinese story. 
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On the eve of the new year’s Eve, the monks 
in Hanshan Temple have kept the tradition of 
knocking the clock. The visitors to the Hanshan 
Temple, the monks of the Hanshan Temple in 
Suzhou generally have to knock down the clock, 
but this is not the patent of the Hanshan Temple.
(Wu, G. 2014) From ancient times to now, most 
monasteries usually have 108 bells. Because 
the number of “108” has special meaning in 
Buddhism. In Buddhism, we believe that there 
are one hundred and eight kinds of troubles in 
life. It is called trouble. When the bell rings 108 
times, all troubles can be eliminated.
 Speaking of the cultural connotation 
behind the number three, we have to say a 
world famous book, “journey to the west”, as 
one of the four most famous classics in Chinese 
classics. There are too many brilliant places 
in the journey to the West. For example, the 
exaggerated and imaginative plot design; the 
splendid rhetorical art; the splendid poems of 
praise of the rhetoric; the vivid personalities of 
the characters; the theme of the novel and the 
punishment of the evil. What this article is going 
to discuss is those figures that have appeared 
in journey to the west, and the ancient Chinese 
culture behind them. A number of impressive 
figures have also appeared in the journey to 
the west, which contain a special meaning, 
including the deep digital culture in ancient China. 
In particular, the number of “wandering” novels 
is full of curiosity. For example: the seventy-two 
change of Wukong, the thirty-six change of the 
eight ring, the eighteen change of the sand monk, 
why their master called Tang Sancang instead of 
Tang four, why they have to experience the 99 
eighty-one difficulties and so on... Next, this ar-
ticle will take “three” as an example to illustrate 
my point. In the “journey to the west”, there 

are a lot of numbers, and the number “three” 
is a regular guest, the number of appearing is 
relatively more, the following is about the 
content of “three” in mathematical words. Tang 
San Zang’s three apprentice: the great apprentice 
(Sun Wukong), the two apprentice (Zhu Bajie), the 
three apprentice (Sha Seng); the white dragon 
horse is the three Prince of the Dragon King in the 
West Sea; Wukong’s three dozen white bones; 
three by the banana fan; the devil three play Tang 
San Zang; the weak water three thousand; three 
empty; three religions and so on. The content 
of the number “three”, as above, is much more 
in the journey to the West. It is a coincidence to 
try to ask why so many “three” appeared in the 
novel. Is it careless of the author? The answer is 
obviously negative. This is closely related to the 
extensive and profound digital culture in ancient 
China. China is a country that pays special attention 
to numbers, so digital culture is very developed. 
A simple number may contain many contents. 
Some figures seem simple, but it has a very 
complex cultural connotation, and its symbolic 
meaning is often infinitely expanded, with magic 
power and even an unfathomable degree. From 
“one” to “two”, the increase is only “one”, but 
the increase from “two” to “three” is not only 
“one”, but on the surface, it only reflects the 
ancient people’s understanding of the numbers. 
But in a deeper sense, this is a cognitive process 
from little to many, from small to large.(Sun, Q. 
2010) That is to say, this is an ancient person’s 
cognition process of something.
 I had been lucky to read a book about 
Chinese digital culture called digital cipher: 
36 numbers affecting Chinese life. From the 
perspective of traditional culture, it has a multi 
angle and multilevel interpretation of 36 figures 
closely related to the daily life of the Chinese 
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people. It is unique and interesting. This is a very 
interesting and memorable about folk knowledge 
books. The number of impacts on people and 
society is the objective existence. Digital culture 
is an important part of human culture, and even 
can be said to be one of the national culture 
and the foundation of human civilization. After 
thousands of years of cultural accumulation, this 
kind of memory and concept has formed the 
psychological accumulation of race in the hearts of 
people, and has become the consciousness of race 
by the repeated practice of the later generations, 
and has been spread in culture for a long time, 
so that the advanced people have a mysterious 
and ancient digital worship to a certain number. 
(Wu, W. 2017) But we do not know whether you 
know, Chinese lucky number is the first statement 
from the Guangdong Province, from the homonym. 

Conclude
 Language is not the highest philosophy of 
life, and language is the fundamental existence 
of culture. Every nation has its own cultural 
customs. The consciousness of cultural customs 
is deeply rooted in people’s minds. Numbers are 

also part of culture. Numbers have important 
research values in the field of culture, and have 
a special position in life, especially in Chinese 
traditional culture, although the numbers 
are small, but it also represents a cultural 
custom. Behind a group of figures, it shows 
cultural charm. The basic function of the number is 
calculation. In addition to the number and order 
of things, the number also carries a lot of cultural 
information, which is widely used in folklore acti
vities and folk language, reflecting the digital culture of 
different nationalities. Therefore, the study of 
digital culture will help us understand the 
differences between Chinese and Western 
cu l t u r e s ,  b r oaden  ou r  ho r i z on s  and 
promote cultural exchanges. When we learn a 
language, we must first understand the culture, 
traditions and customs of the language, and do it 
in Rome as the Romans do. Only in this way can 
communication be carried out smoothly. There is 
no reason for ancients to use numbers. In fact, we 
know more about the stories behind the figures 
in Chinese characters, which will help us to know 
more about the wisdom of the ancients
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บทคัดยอ
 พัฒนาการของการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของไทย เปนการกลาวถึงการปกครองเศรษฐกิจและสังคมของ
ไทยตั้งแตในสมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงปจจุบัน บทความวิชาการนี้มุงศึกษา ปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการของการปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ ดานการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของไทยในการกาวสู
ประชาคมอาเซียน ท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย พัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทย
ในทางที่ดีขึ้นมากกวาอดีต 

คําสําคัญ: การพัฒนา, การปกครอง, เศรษฐกิจ, สังคม

Abstracts
 Development of Governmant, Economy and and Society of Thailand that refers to the 
Governmant, Economy and Society of Thailand during the Sukhothai, Ayutthaya to the present. 
Therefore, this article aims to the factors effecting of Development of Governmant, Economy and 
Society of Thailand and the effecting to Thailand’s economy, moreover Thai society is forward to the 
Asean community and bringing to the change of Development of Governance and Society of Thailand 
are well more than period.

Keywords: Development, Governmant, Economy, Society

บทนํา
 ประเทศไทยไดชื่อวาเปนประเทศเกาแก มีประวัติ
ความเปนมายาวนานชาติหนึ่ง แมวาหลักฐานเกี่ยวกับปฐม
กําเนิดของชาติไทยจะไมสามารถยืนยันไดแนชัดวา ชนชาติ
ไทยเปนผูท่ีอพยพมาจากทางตอนใตของประเทศจีนแถบ

มณฑลยูนาน หรือมีรกรากอยูในสุวรรณภูมิแหงนี้มาแตเกา
กอนก็ตาม การศึกษาวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครอง
สมควรจะเริ่มตนตั้งแตประเทศไทยตั้งอาณาจักรมั่นคงขึ้น
ในแหลมทอง เมื่อ พ.ศ. 1781 อาณาจักรแรกของชาติไทย 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรปที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-เมษายน 2563 27

คือ อาณาจักรสุโขทัย ซึ่งสถาปนาโดยพอขุนศรีอินทรา
ทิตย ตนราชวงศพระรวง ประกาศตนเปนอิสระจากขอม
ซึ่งยึดครองดินแดนแถบนั้นอยูในสมัยนั้น 
 การเมืองการปกครองไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจน
กระท่ังถึงสมัยรัตนโกสินทร กอนหนามีการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 อยูในรูป
แบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ซึ่งมีลักษณะคลายกับ
ระบอบเผด็จการ เพราะวาอํานาจสูงสุดในการปกครอง
เปนของพระมหากษัตริยเพียงพระองคเดียวเทานั้น พระ
มหากษัตริยไดอํานาจมาดวยการสืบสันตติวงศ หรือการ
ปราบดาภิเษก ประชาชนไมมีสวนรวมในการสถาปนาหรือ
คัดเลือกพระมหากษัตริยเลย
 เศรษฐกิจสังคมไทยเปนกระบวนการที่มีการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ไมไดหยุดนิ่งอยู ในสภาพที่เรา
เขาใจในปจจุบัน (ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ, 2554) เศรษฐกิจ
ไทยมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ตางจากประเทศอื่นในเอเชีย
แอฟริกา ลาตอิเมริกา การทีนั่กวิชาการตะวนัตกกระแสหลกั
มักชอบกลาวรวมๆ วาในอดีตประเทศกําลังพัฒนาท้ังหลาย
รวมทัง้ประเทศไทยลวนเปนประเทศดอยพฒันาลาหลัง และ
ปจจุบันกําลังอยูในระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจใหทันสมัย
ตามประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมตะวันตก จึงเปนการสรุป
จากปรากฏการณบางอยางในปจจุบันอยางรีบดวนเกินไป 
และไมถูกตองมากนัก (ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ, 2554)
 เศรษฐกิจสังคมไทยในอดีตจะดอยพัฒนาหรือไม
อยางไร ขึ้นอยูกับการใหคํานิยามวาความดอยพัฒนาและ
การพฒันาคืออะไร หากเรานิยามแบบตะวนัตกวาการพฒันา
เศรษฐกิจสังคมคือ การพัฒนาแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม
ตะวันตกที่ตองมีการผลิตและบริโภคสินคาในระบบตลาด 
ผูคนมีรายไดบริโภคมากก็จะมองวา ประเทศไทยในสมัย
กอนการพัฒนาแบบทุนนิยมนั้นเปนประเทศท่ีดอยพัฒนา
ลาหลังมาโดยตลอด

1.ปจจัยท่ีสงผลตอพัฒนาการของการปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคมไทย
 1.1 ปจจัยทางภูมิศาสตรที่ของการต้ังของ
ประเทศ
ราชอาณาจักรไทยหรือท่ีเรียกกันวา” ประเทศไทย” นั้น มี
ที่ต้ังอยูในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียง
ใตของทวีปเอเชีย มีตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตรที่ละติจูด 

5 องศา 37 ลิปดาเหนือถึง 20 องศา 28 ลิปดาเหนือ จึง
อยูในเขตรอน ทําใหมีอุณหภูมิสูงตลอดป และมีตําแหนง
ลองจิจูดที่ 97องศา 21 ลิปดาตะวันออกถึง 105 องศา 37 
ลิปดาตะวันออก 
 ประเทศไทยมีพิกัดภูมิศาสตร ดังนี้
จุดเหนือสุด พื้นที่อําเภทแมสาย จ.เชียงราย ละติจูด 99 
องศา 58 ลิปดาตะวันออก จุดใตสุด พื้นท่ีอําเภอเบตง 
จ.ยะลา ละติจูดท่ี 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 
101 องศา 08 ลิปดาตะวันออก จุดตะวันออกสุด พื้นที่
อําเภอศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี ละติจูด 15 องศา 38 
ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 105 องศา 37 ลิปดาตะวัน
ออก จุดตะวันตกสุด พื้นที่ อ. แมสะเรียง จ.แมฮองสอน 
ละติจูด 18 องศา 34 ลิปดาเหนือและลองจิจูดท่ี 97 องศา 
21 ลิปดาตะวันออก
 รูปราง ประเทศไทยมีลักษณะคลายขวาน โดยภาค
ใตมลีักษณะเปนดามขวาน แนวดานตะวันตก มลีกัษณะเปน
สันขวาน ภาคเหนือเปนหัวขวาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวนัออกเปนคมขวาน จากลกัษณะดงักลาว ความ
ยาวตั้งแตเหนือสุดถึงใตสุด ซึ่งวัดจากอ.แมสาย จ.เชียงราย
ไปจนถึง อ.เบตง จ.ยะลา มีความยาว 1,650 กิโลเมตร สวน
ที่กวางสุดจากตะวันตกไปตะวันออก โดยวัดจากอําเภอ
สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ไปยัง อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 
เปนระยะทาง 800 กิโลเมตร สวนท่ีแคบที่สุดของประเทศ
อยูที่ตําบลคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ วัดระยะ
จากชายแดนสหภาพพมาไปจนถึงทะเลอาวไทย มีระยะ
ทาง 10.6 กิโลเมตร แตสวนที่แคบสุดของแหลมมลายูแผน
ดินระหวางอาวไทยและทะเลอันดามันเรียกวา “ คอคอด
กระ” อยูในพื้นที่ของ จ.ระนองกับชุมพร มีระยะทาง 50 
กิโลเมตร
 อาณาเขตและเขตแดน การแบงเขตแดนระหวาง
ประเทศ โดยทั่วไปใชลักษณะทางธรรมชาตเิปนแนวกําหนด 
เชน บริเวณชายแดนท่ีเปนภูเขาจะใชแนวสันปนนํ้า บริเวณ
ที่เปนแมนํ้าและคลองจะใชรองนํ้าลึก แตหากเปนท่ีราบ
หรือพื้นที่ที่มีการตกลงในสัญญาจะใชหลักเขต หรือบาง
แหงสรางเปนกําแพงหรือรั้วลวดหนาม
 ประเทศไทยมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อน
บาน 4 ประเทศ ดังนี้
 1. ดานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
ชายแดนติดตอกับประเทศไทยนับต้ังแตบริเวณสามเหลี่ยม
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ทองคํา จ.เชียงราย ผาน จ.พะเยา นาน เลย หนองคาย 
โดยมีพื้นที่ชายแดนที่เปนภูเขา แมนํ้า และที่ราบแมนํ้าโขง
 2.  ด านสหภาพพม า มีชายแดนติดต อกับ
ประเทศไทยนับต้ังแตบริเวณสามเหลี่ยมทองคํา บานสบ
รวก
อ. เชียงแสน จ. เชียงราย ลัดเลาะชายแดนที่เปนภูเขาและ
แมนํ้าผาน จ.เชียงใหม ตาก ราชบุรี บริเวณท่ีเปนภูเขาใช
สันปนนํ้าเปนแนวเขต บริเวณท่ีมีแมนํ้าไหลใชรองนํ้าลึก
เปนแนวเขต เนื่องจากตะเข็บชายแดนดานนี้มีชนกลุมนอย
ของพมาหลายเผา
 3. ดานราชอาณาจักรกัมพูชา มีชายแดนติดตอ
กับประเทศไทยนับตั้งแตชองบก (สามเหลี่ยมมรกต) อ. 
นํ้ายืน จ. อุบลราชธานี ผาน จ. ศรีสะเกษ สุรินทร บริเวณ
ชายแดนตอนลางของภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีทิวเขาพนม
ดงรักเปนชายแดน แถบ จ. สระแกวบริเวณชายแดนแถบ
ตอนลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทิวเขาพนมดงรัก
เปนเขตแดน แถบ จ.สระแกวเปนที่ราบและคลอง จึงเปน
เสนทางเดินติดตออันสะดวกพื้นที่แถบนี้เรียกวา ฉนวนไทย
 4. ดานมาเลเซีย มีชายแดนติดตอกับประเทศไทย
นับตั้งแตจังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส มีรั้ว
คอนกรีตที่ จ. สตูล นอกจากนั้นใชทิวเขาสันกาลาคีรีและ
แมนํ้าโก-ลก กําหนดเขตแดน ชายแดนดานนี้มีเสนทาง
คมนาคมที่ติดตอกันไดสะดวกทั้งทางรถยนตและรถไฟ 
ทําใหมีการติดตอไปมาหาสูกันสะดวกในพื้นที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ปญหาชายแดนดานนี้ เชน การลักลอบ
ขนของหนีภาษี ปญหาการทําประมง
1.2 ปจจยัท่ีสงผลตอพัฒนาการทางการปกครองของไทย
 ลักษณะการปกครองของไทยสมัยสุโขทัย
 ลักษณะการปกครองจะเปนแบบ “บิดาปกครอง
บุตร” คือ พระมหากษัตริยจะถือพระองคเปนพอของ
ราษฎรมีหนาท่ีใหความคุมครอง ปองกัน และสงเสริมความ
สมบูรณพูนสุขใหราษฎรสวนการจัดการปกครองอาณาจักร
สุโขทัย แบงการปกครอง ดังนี้ การปกครองราชธานี พระ
มหากษัตริยดํา เนินการปกครองเอง และเปนศูนยกลาง
การปกครองอํานาจการวินิจฉัยส่ังการอยูที่เมืองหลวง การ
ปกครองสวนภูมิภาค แบงหัวเมืองการปกครองออกเปน 3 
ประเภท คือ หัวเมืองชั้นใน ไดแก เมืองหนาดาน หรือเมือง
ลูกหลวง จัดเปนเมืองในเขตรอบพระราช ธานี 4 ดาน คือ 
เมืองศรีสัชนาลัย (สวรรคโลก) สองแคว (พิษณุโลก) สระ

หลวง (พิจิตร) ชากังราว (กํา แพงเพชร) หัวเมืองชั้นนอก 
หรือเมืองพระยามหานคร ที่มีผูปกครองดูแลที่ขึ้นตรงตอ
สุโขทัย แตอยูไกลออกไป เชน เมืองแพรก (สรรคบุรี) อูทอง 
(สุพรรณบุรี) ราชบุรี ตะนาวศรี แพร หลมสักเพชรบูรณ 
ศรีเทพเมืองประเทศราช สวนใหญเปนเมืองที่ชาวตาง
ชาติ ตางภาษา ตางวัฒนธรรม มีกษัตริยปก ครองแตขึ้น
กับสุโขทัยในฐานะประเทศราช เชน นครศรีธรรมราช ยะ
โฮว ทวาย เมาะตะมะ หงสาวดี นาน เวียงจันทน (นิวัฒน
ไชยโคตร, 2558)
 ลักษณะการปกครองของไทยสมัยอยุธยา
 การปกครองของอยุธยาจะมีลักษณะแตกตาง
จากสมัยสุโขทัยกลาวคือพระมหากษัตริย จะมีพระราช
อํานาจมากและไดรับการเปรียบเทียบเสมือนเปนสมมุติ
เทพ ลักษณะการปกครองเปนแบบเทวสิทธ์ิ ในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากขอมและ
อินเดีย ยึดหลักการปกครองแบบนายปกครองบาว เจา 
ปกครองขา กษัตริยทรงมีฐานะเปนเทวราชหรือสมมติเทพ
เปนเจาชีวิต ลักษณะความสัมพันธของพระมหากษัตริยกับ
ราษฎรไมไดใกลชดิเหมอืนกบัสมยัสโุขทยั สมยัพระเจาอูทอง
มีการจัดระเบียบการปกครองสวนกลางแบบ จตุสดมภ คือ 
เวียง วัง คลัง นา
 ลักษณะการปกครองของไทยสมัยกรุงรัตนสนิทร
ตอนตน
 การดําเนินการดานการปกครอง ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช ทรงใชในการปกครองประเทศนั้น ทรงเอาแบบ
อยางซึ่งมีมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแหง
กรุงศรีอยุธยา กลาวคือ พระมหากษัตริยทรงมีอํานาจสูงสุด
และเด็ดขาดในการปกครองประเทศ มีอัครมหาเสนาบดี 2 
ตําแหนง คือ สมุหพระกลาโหม และ สมุหนายก ตําแหนง
สมุหนายก มีเสนาบดี 4 ตําแหนง ที่เรียกวา จตุสดมภ ขึ้น
อยูในบังคับบัญชาโดยตรงที่แตกตางออกไปคือ ทรงแบง
การปกครองพระราชอาณาเขตออกเปน 3 สวน ไดแก
การปกครองสวนกลาง การปกครองสวนหัวเมือง และการ
ปกครองเมืองประเทศราช (ประเสริฐ วิทยารัฐและคณะ, 
2542)
 การปกครองสวนกลาง สมุหพระกลาโหม มียศ
และพระราชทินนามวา เจาพระยามหาเสนา ใชตราคชสีห
เปนตราประจําตําแหนงมีอํานาจบังคับบัญชาหัวเมืองฝาย
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ใตทั้งดานการทหารและพลเรือน สมุหนายก มียศและพระ
ราชทินนามไมทรงกําหนดแนนอน ที่ใชอยูไดแก เจาพระยา
จักรี บดินทรเดชานุชิต รัตนาพิพิธ ฯลฯ ใชตราราชสีหเปน
ตราประจําตาํแหนง มอํีานาจบังคับบญัชาหัวเมอืงฝายเหนอื
และอีสานทั้งดานการทหารและพลเรือน จตุสดมภ มีดังนี้ 
 1. กรมเวยีง หรือ กรมเมอืง เสนาบด ีคือ เจาพระยา
ยมราช มีตราพระยมทรงสงิหเปนตราประจาํตาํแหนง มหีนา
ที่ดูแลกิจการท่ัวไปในพระนคร 
 2. กรมวัง เสนาบดี คือ พระยาธรรมา ใชตรา
เทพยดาทรงพระนนทกิาร (พระโค) เปนตราประจาํตาํแหนง 
มีหนาที่ดูแลพระราชวังและตั้งศาลชําระความ 
 3. กรมคลัง หรือ กรมทา ใชตราบัวแกว เปนตรา
ประจําตําแหนงมีเสนาบดีดํารงตําแหนงตามหนาที่รับผิด
ชอบคือ 
- ฝายการเงิน ตําแหนงเสนาบดีคือ พระยาราชภักดี 
- ฝายการตางประเทศ ตําแหนงเสนาบดีคือ พระยาศรี
พิพัฒน 
- ฝายตรวจบัญชีและดูแลหัวเมืองชายทะเลตะวันออก 
ตําแหนงเสนาบดีคือ พระยาพระคลัง
 4. กรมนา เสนาบดีมีตําแหนง พระยาพลเทพ 
ใชตราพระพิรุณทรงนาค เปนตราประจําตําแหนง มีหนา
ที่ดูแลนาหลวง เก็บภาษีขาว และพิจารณาคดีความเกี่ยว
กับที่นา (ประเสริฐ วิทยารัฐและคณะ, 2542)
 การปกครองหัวเมือง คือ การบริหารราชการแผน
ดินในหัวเมืองตางๆ ซึ่งแบงออกเปนหัวเมืองชั้นในและหัว
เมืองชั้นนอก หัวเมืองชั้นใน (เดิมเรียกวา เมืองลูกหลวง 
หรือ เมืองหนาดาน) ไดแก หัวเมืองท่ีกระจายอยูรายลอม
เมืองหลวง ถือเปนเมืองบริวารของเมืองหลวง ไมมีศักดิ์เปน
เมืองอยางแทจริง เพราะไมมี เจาเมือง มีเพียง ผูรั้ง (ซึ่งไมมี
อํานาจอยางเจาเมือง จะตองฟงคําส่ังจากเมืองหลวง) หัว
เมืองชั้นนอก ไดแก เมืองทั้งปวง(นอกจากเมืองหลวง เมือง
ชั้นใน และเมืองประเทศราช) เมืองเหลานี้จัดแบงระดับ
เปนเมืองชั้น เอก โท ตรี ตามขนาด จํานวนพลเมืองและ
ความสําคัญ แตละเมืองยังอาจมีเมืองเล็กๆ(เมืองจัตวา) อยู
ใตสังกัดไดอีกดวย เจาเมืองของเมืองเหลานี้ มีอํานาจสิทธิ์
ขาดในเมืองของตน แตตองปฏิบัติตามพระบรมราชโองการ
และนโยบายของรัฐบาลที่เมืองหลวง ตามเขตการรับผิด
ชอบคือ หัวเมืองเหนือและอีสาน อยูในความรับผิดชอบ
ของสมุหนายก หัวเมืองใต (ตั้งแตเมืองเพชรบุรีลงไป) อยูใน

ความรับผิดชอบของ สมุหพระกลาโหม หัวเมืองชายทะเล
ตะวันออก (นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สาคร
บุรี ชลบุรี บางละมุง ระยอง จันทบุรี และตราด) อยูใน
ความรับผิดชอบของ เสนาบดีกรมพระคลัง คือ พระยา
พระคลัง(ประเสริฐ วิทยารัฐและคณะ, 2542)
 ลักษณะการปกครองของไทยหลังการปฏิวัติ 
2475
 พระมหากษตัริยทรงเปนประมขุภายใตรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 
อํานาจอธิปไตย เปนของปวงชนชาวไทยและเปนอํานาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศ ประชาชนใชอํานาจอธิปไตย
ผานทางรัฐสภา รัฐบาลและศาล ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
เทาเทียมกัน ประชาชนเลือกตัวแทนในการบริหารประเทศ 
ซ่ึงเรียกวา รฐับาล หรือคณะรัฐมนตร ีในการบริหารราชการ
แผนดิน แบงเปน 3 สวน คือ การปกครองสวนกลาง แบง
เปน กระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ  การปกครองสวนภูมิภาค 
แบงเปน จังหวัด และอําเภอ การปกครองสวนทองถิ่นแบง
เปนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
การเปล่ียนแปลงการปกครองของไทยเปนไปอยางสงบ
ไมรุนแรงเหมือนบางประเทศ แตอยางไรก็ตามลักษณะ
การเมืองการปกครอง มิไดเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ 
อํานาจบางสวนตกอยูกับผูนําทางการเมือง หรือผูบริหาร
ประเทศ มีการขัดแยงกันในดานนโยบาย มีการแยงชิงผล
ประโยชน เปนเหตุใหเกิดการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นหลาย
ครั้ง ระบบการปกครองของไทยจึงมีลักษณะกลับไปกลับ
มาระหวางประชาธิปไตยกับคณาธิปไตย (การปกครอง
โดยคณะปฏิวัติ)
 ลกัษณะการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย
ของไทยในปจจุบัน
 การเปล่ียนแปลงการปกครองเมือ่วนัที ่24 มถินุายน 
พ.ศ. 2475 โดย คณะราษฎร ซึ่งนําโดยพันเอกพระยาพหล
พลพยุหเสนา นับเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญท่ีสุดใน
การเมืองการปกครองของไทย เพราะเปนการเปล่ียนจาก
ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยรัฐธรรมนูญมี
เปาหมายจะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยเปนประมุข เปนหลักในการปกครอง
 เมื่อคณะราษฎรทําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
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ไดสําเร็จแลวก็มีการประกาศใชพระราชบัญญัติธรรมนูญ
การปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 เมื่อวันที่ 
27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ่งอาจถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรก แมจะเปนกฎหมายที่ใชชั่วคราวก็ตาม และหลัง
จากนั้นประเทศไทยก็ปกครองโดยมีรัฐธรรมนูญเปนหลัก
มาโดยตลอด แมจะมีการยุบเลิกรัฐธรรมนูญบางก็เปนการ
ชั่วครั้งชั่วคราว ในที่สุดก็จะตองมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้น
มาทดแทนเสมอไป คงกลาวไดวา การปกครองของไทยนั้น
พยายามท่ีจะยึดหลักการปกครองโดยกฎหมาย คือ ใหมี
บทบัญญัติ กฎเกณฑ กติกาที่แนนอนเปนแนวทางในการ
ปกครอง
 ประเทศไทยมีการใชรัฐธรรมนูญและธรรมนูญ
การปกครอง จนกระทั่งถึงฉบับปจจุบันทุกฉบับจะประกาศ
เจตนารมณที่จะสรางการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขขึ้น แมบทบัญญัติของธรรมนูญ
แตละฉบับจะเปนประชาธิปไตยไมสมบูรณตามหลักสากล
เชนในทุกฉบับจะตองมีสมาชิกรัฐสภาประเภทแตงตั้งเขา
มาทําหนาที่เปนผูแทนปวงชนชาวไทยรวมกันสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้งอยูเสมอ รัฐสภาบางสมยั
มีสมาชิกที่มาจากการแตงตั้งทั้งหมด เปนตน ก็เปนเพราะ
เหตุผลและความจําเปนบางประการตามสถานการณใน
ขณะนั้น
 การปกครองแบบประชาธิปไตยของไทย
 ตามทีก่ลาวมาแลววา รัฐธรรมนูญและธรรมนญูการ
ปกครองทุกฉบับประกาศเจตนารมณไวชัดเจนวาตองการ
ใหประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริยเปนประมุข ซึ่งอาจวิเคราะหแยกแยะหลักกา
รสําคัญๆ ของการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยได
ดังนี้
 1. อํานาจอธิปไตยและการใชอํานาจอธิปไตย 
รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองทุกฉบับ กําหนด
อํานาจอธิปไตยซึ่งถือเปนอํานาจสูงสุดในการปกครอง ใหมี
การแบงแยกการใชออกเปน 3 สวน คือ อํานาจนิติบัญญัติ 
หรอือํานาจในการออกกฎหมาย อํานาจบริหาร หรืออาํนาจ
ในการนํากฎหมายไปบังคับใช และบําบัดทุกขบํารุงสุข
ประชาชนและอํานาจตุลาการ หรืออํานาจในการตัดสินคดี
ใหเปนไปตามกฎหมาย เมื่อมีขอขัดแยงเกิดขึ้น องคกรที่ใช
อํานาจทั้ง 3 สวนนี้ คือ รัฐสภา เปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติ 
รัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรีเปนผูใชอํานาจบริหาร และ ศาล 

เปนผูใชอํานาจตุลาการ โดยใชในพระปรมาภิไธยของพระ
มหากษัตริยการกําหนดใหมีการแยกการใชอํานาจอธิปไตย
ออกเปน 3 สวน และใหมีองคกร 3 ฝาย รับผิดชอบไป
องคกรแตละสวนนี้ เปนไปตามหลักการประชาธิปไตย 
ที่ไมตองการใหมีการรวมอํานาจแตตองการใหมีการถวง
ดุลอํานาจซึ่งกันและกัน เพราะถาใหองคกรใดเปนผู ใช
อํานาจมากกวาหนึ่งสวนแลวอาจเปนชองทางใหเกิดการ
ใชอํานาจแบบเผด็จการได เชน ถาใหคณะรัฐมนตรีเปน
ผูใชอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร คณะรัฐมนตรีก็
อาจจะออกกฎหมายท่ีไมสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน และนํากฎหมายนั้นไปบังคับใชเพ่ือประโยชน
ของตนเพียงฝายเดียว การแยกอํานาจนั้นเปนหลักประกัน
ใหมีการคานอํานาจซึ่งกันและกัน และปองกันการใชอาํนาจ
เผด็จการ
 2. รูปของรัฐ ประเทศไทยจัดวาเปนรัฐเดี่ยว 
รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองทุกฉบับกําหนดไว
วา ประเทศไทยเปนอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยก
มไิด ศูนยอํานาจทางการเมืองและการปกครองมาจากแหลง
เดียวกับประชาชนท้ังหมดอยูภายใตเอกรัฐซึง่จะตองปฏบิัติ
ตามอํานาจหนึง่อาํนาจเดยีว พรอมท้ังอยูภายใตรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายเดียวกันการใชอํานาจอธิปไตยทั้งภายใน
และภายนอกประเทศเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท้ังประเทศ
การปกครองภายในประเทศแมจะมีการแบงอํานาจการ
ปกครองไปตามเขตการปกครอง เชน จังหวัด อําเภอ ก็เปน
เพียงการแบงอํานาจตามลักษณะการปกครองสวนภูมิภาค 
เพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาลในสวนกลางและความสะดวก
ของประชาชนในการรับบริการจากรัฐ อํานาจที่แทจริงยัง
คงอยูที่รัฐบาลในสวนกลาง หนวยงานในภูมิภาคเปนเพียง
ผูรับเอาไปปฏิบัติเทานัน้ ไมสามารถที่จะกําหนดการดําเนิน
การในความรับผิดชอบของตนโดยอิสระ
การปกครองระดับทองถิ่น อันไดแก องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล รวมทั้งการปกครองรูปกรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยานั้น แมจะมีอิสระพอสมควรในการดําเนิน
การ และมีการเลือกตั้งเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นใหเขา
มามีสวนรวมในการปกครอง มีลักษณะในการกระจายอํา
นาจ การปกครองแตก็ยังไมเปนอิสระหรือการปกครอง
ตนเองอยางแทจริง รัฐบาลในสวนกลางยังมีสวนเขาไป
ควบคุมหรือรวมในการดาํเนินการอยูดวย อยางไรก็ตามการ
ปกครองระดับทองถิ่นนี้มีสวนในการฝกประชาชน ใหรูจัก
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การปกครองตนเองตามหลักการประชาธิปไตย
 3. ประมุขแหงรัฐ รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการ
ปกครองทุกฉบบักาํหนดรูปแบบการปกครองไววาเปน แบบ
ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัริยเปนประมขุ และ กําหนด
ไวอยางชัดแจง เทิดทูนพระมหากษัตริยเปนสถาบันสูงสุด 
ดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะผูใดจะละเมิดมิได 
รัฐธรรมนูญกําหนดวา ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระ
มหากษัตริยในทางใดๆ มิได พระราชอํานาจของพระมหา
กษัตริย จึงมีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญโดยปกติรัฐธรรมนูญ
กําหนดใหพระมหากษัตริยเปนผูใชอํานาจอธิปไตยซึ่งเปน
ของประชาชนโดยใชอํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา 
อํานาจบริหารผานทางคณะรัฐมนตรี และอํานาจตุลาการ
ผานทางศาล การกําหนดเชนนี้ หมายความวาอํานาจตางๆ 
จะใชในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยซึ่งในความเปน
จริงอํานาจเหลานี้มีองคกรเปนผูใช ฉะนั้นการที่บัญญัติวา
พระมหากษัตริยเปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร 
และอํานาจตุลาการผานทางองคกรตางๆ นั้นจึงเปนการ
เฉลิมพระเกียรติ แตอํานาจที่แทจริงอยูที่องคกร ที่เปนผู
พิจารณานําขึ้นทูลเกลาฯถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรง
ลงพระปรมาภิไธย
 อยางไรก็ตาม แมกระทัง่พระมหากษัตริยในระบอบ
รัฐธรรมนูญ จะไดรับการเชิดชูใหอยูเหนือการเมือง และ
กําหนดใหมผีูรับสนองพระบรมราชโองการในการปฏบัิตกิาร
ทางการปกครองทุกอยาง แตพระมหากษัตริยก็ทรงมีพระ
ราชอํานาจบางประการท่ีไดรับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญ
และเปนพระราชอํานาจที่ทรงใชไดตามพระราชอัธยาศัย
จริงๆ ไดแก การตั้งคณะองคมนตรี การพระราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ เปนตน
 พระราชอํานาจที่สงผลกระทบตอการเมืองการ
ปกครองอยางแทจริง คือ พระราชอํานาจในการยับยั้ง
รางพระราชบัญญัติ ในกรณีที่พระมหากษัตริยทรงไมเห็น
ดวยกับรางพระราชบัญญัติท่ีผานการเห็นชอบของรัฐสภา
มาแลว และนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระ
มหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช ก็อาจใชพระ
ราชอํานาจยับย้ังเสียก็ได ซึ่งรัฐสภาจะตองนํารางพระราช
บัญญัติท่ีถูกยับยั้งนั้นไปพิจารณาใหม
 1.3 ปจจัยที่สงผลทางดานเศรษฐกิจ และสังคม
ของไทย
 ลักษณะเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย

ลักษณะเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย ขึ้นอยูกับอาชีพหลักของ
ราษฎร คือ การเกษตรกรรม หัตถกรรม และ คาขาย
การเกษตร อาชีพหลักของ ชาวสุโขทัย คือ เกษตรกรรม
ไดแก ทํานา ทําไร ทําสวน และการเลี้ยงสัตว ชาวสุโขทัย
มีการสรางระบบชลประทานท่ีเปน พ้ืนฐานท่ีสําคัญในการ
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เนื่องจากสุโขทัยมีปญหา
ความแหงแลงในฤดูแลง เพราะดินเปนดินปนทราย ทําให
ดินไมอุมนํ้า จึงมีการสรางเขื่อนดินทางทิศตะวันตกเฉียง
ใตของตัวเมือง สุโขทัย เขื่อนดินนี้ เรียกวา สรีดภงส หรือ 
ทํานบพระรวง สําหรับเก็บกักนํ้าไวภายในหุบเขา และ ขน
ระบายนํ้าเขาไปใชภายในตัวเมือง และ บริเวณใกลเคียงตัว
เมือง นอกจากน้ีภายในตัวเมืองยังมีการขุดสระนํ้าที่เรียกวา 
ตระพัง เพื่อเก็บกักนํ้าไวใชสอย พืชที่ปลูกมาก คือ ขาว รอง
ลงมาเปนผลไม เชน มะมวง มะขาม มะพราว หมากพลู 
เปนตน โดยพื้นที่เพาะปลูกท่ีสําคัญ ไดแก บริเวณที่ราบลุม
ทางแถบเมืองศรีสัชนาลัย ชากังราว สองแคว และนครชุม
 อุตสาหกรรมผลผลิตทางดาน อุตสาหกรรมที่มีชื่อ
เสียงมากของสุโขทัยคือ เครื่องสังคโลก มีแหลงผลิตอยูที่
เมืองศรีสัชนาลัย และเมืองสุโขทัย สินคาเครื่องสังคโลก
ที่ผลิต ไดแก ถวย โถ จาน ไห กระปุก เปนตน นอกจาก
คาขายกันภายในประเทศแลว ยงัสงออกไปขายตางประเทศ
อีกดวย ซึ่งจากการสํารวจทางโบราณคดีไดพบแหลงเตา
เผามากมาย โดยเฉพาะบริเวณทิศเหนือนอกกําแพงเมือง
สุโขทัย นํ้าโจน และเมืองศรีสัชนาลัย ริมฝงแมนํ้ายมที่รูจัก
กันดี คือ เตาทุเรียงสุโขทัย เตาทุเรียงปายาง และเตาทุเรียง
เกาะนอย
 การคาขายการคาขายในสุโขทัยมีการคาขาย
อยู 2 ประเภท คือการคาขายภายในอาณาจักรและการ
คาขายกับตางประเทศการคาภายในอาณาจักร เปนการ
คาแบบเสรี มีตลาดเปนศูนยกลางการคา เรียกวา ปสาน 
ไวสําหรับประชาชนจากถิ่นตาง ๆ  ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยน
สินคากัน การคาขายระหวางเมืองจะไมมีการเก็บภาษีผาน
ดาน ที่เรียกวา จกอบ ดังศิลาจารึก กลาววา เจาเมืองบเอา
จกอบในไพรลูทาง ทําใหประชาชนคาขายไดอยางเสรี
 ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยอาณาจักรอยุธยา
เศรษฐกิจของอยุธยาขึ้น อยูกับการเกษตร และการคากับ
ตางประเทศ ความรุงเรืองของอาณาจักรอยุธยาเปนผล
มาจากความเจริญทางดานเศรษฐกิจการดําเนินงานดาน
เศรษฐกิจของอยุธยามีลักษณะเปนการคาแบบผูกขาดและ



32 Vol. 10 No. 1 January-April 2020EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

การคาสําเภาหลวงกับตางประเทศ ซึ่งทํารายไดจํานวนมาก
แกอยธุยา การคากับตางประเทศซึง่ทํารายไดจํานวนมากแก
อยุธยา การคากับตางประเทศเปนแหลงรายไดสําคัญที่นํา
ความมั่งคั่งมาสูประเทศ กรมพระคลังสินคาทําหนาที่ดูแล
การคาผูกขาดและจัดเรือสาํเภาหลวงไปคาขายกับเมืองตาง 
ๆ คนอยธุยาทําเกษตรกรรมเปนหลกั มีการเพาะปลูกสาํคัญ 
อาทิ ขาว พืชและผลไมชนิดอื่น เชน ทุเรียน มะพราว สม 
มะมวง และมังคุด เปนตนนอกจากการเกษตร คนอยุธยายัง
มีฝมือเรื่องงานหัตถกรรมดวยเชนกัน โดยมีชุมชนชางฝมือ
ที่เปนแรงงานชั้นดีและผลิตสินคาออกขายอยูหลายชุมชน 
อาทิ ยานตําบลบานกระเบื้อง บานศาลาปูน ตลาดตะกั่ว 
และยานตําบลบานหมอ ฯลฯ รายไดหลักของกรุงศรอียธุยา
หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 คือการคา สังเกตได
จากเริ่มมีไพรสวยเกิดขึ้นหลังจากกลางพุทธศตวรรษที่ 22
 ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทยในปจจุบัน
 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบ
เปด (open economy) คือเปนประเทศท่ีติดตอทําการ
ซื้อขายสินคาและบริการกับประเทศเพื่อนบาน การคา
ระหวางประเทศจึงมีบทบาทสําคัญในฐานะกลไกในการ
พัฒนาและนําความเจริญรุงเรืองมาสู ประเทศ รวมทั้งมี
สวนสําคัญในการผลักดันใหเศรษฐกิจของประเทศขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว นับตั้งแต พ.ศ. 2504 ซึ่งเปนปที่รัฐบาล
ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
1 มาเปนแนวทางในประเทศ การคาระหวางประเทศของ
ไทยที่ผานประเทศไทยสวนใหญจะขาดดุลการคา และได
ดุลการคาการชําระเงินเปนสวนใหญ เนื่องจากสินคาสง
ออกของไทยสวนใหญจะเปนสินคาเกษตรกรรม ไดแก ขาว 
ยางพารา ไมสัก ดีบุก ขาวโพด ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง กุง
สด ทุเรียน มังคุดและที่สงออกมากข้ึนโดยเปนสนิคาสงออก
ที่สําคัญไดแก ซีเมนต อัญมณี ชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส ผา
ไหมไทย แตในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ไดนําเขาสินคา
เยอะมาก เปนเหตุใหเราขาดดุลการคา สามารถจําแนก
สินคานําเขาไดดังนี้ สินคาอุปโภคบริโภคประเภทอาหาร 
ผลิตภัณฑนม เครื่องดื่ม เครื่องใชในบาน มีแนวโนมลดลง
เพราะมีการผลิตทดแทนการนําเขา และพัฒนาไปสูการ
ผลิตเพื่อการสงออก สินคากึ่งสําเร็จรูปและวัตถุดิบ เพื่อ
ใชในอุตสาหกรรมภายใน มีแนวโนมสูงขึ้น สินคาประเภท
ทุน ไดแก เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช เครื่องทุนแรง
รถแทรกเตอร ปุยเคมี มีแนวโนมสูงขึ้น สินคาอื่นๆ ไดแก 

รถยนต เชื้อเพลิง อะไหลรถยนต มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
 ในรอบระยะ 10 ปที่ผานมาอัตราการนําเขาสินคา
ของไทยสูงมากขึ้น เนื่องจากการเรงพัฒนาประเทศมีความ
จําเปนตองนําเขาสินคาทุนมากขึ้น การบริโภคของคนใน
ประเทศเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคเลียน
แบบ ซึ่งมักจะเปนสินคาฟุมเฟอยและมีราคาสูง นอกจากนี้
ประเทศไทยสงเสริมการคาเสรี ควบคุมการนําเขาเพียงไม
กี่รายการ จึงมีการนําเขาสินคาอยางมาก จากสาเหตุเหลา
นี้ เปนเหตุใหประเทศไทยขาดดุลการคามาตลอด
 ภาวะการณเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองนั้น ยอมกอกําเนิดขึ้นไดตลอดเวลาตามลักษณะ
แหงปจจัยในแตละดาน สําหรับการเปล่ียนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ นับไดวามีความสําคัญ ใหญหลวง จะมีผลกระทบ
เชนไรตอการดํารงชีพของประชาชนโดยสวนรวมในแตละ
ชวงเวลา ตลอดจนจะตองพิจารณาความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศดวยวามีแนวโนมดําเนินไปอยางไร 
ประสานสอดคลองกับปจจัยตางๆ ในขณะนั้นหรือไมเพียง
ใด สมควรที่จะไดปรับปรุงและแกไขขอบกพรองดานใดบาง 
ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมสวนรวม
โดยแทจริง ปญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในขณะนี้ มีสาเหตุมา
จากการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่มุงจะรักษาอัตรา
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราสูง จึงทําใหมีการ
พึ่งพาปจจัยภายนอกประเทศเกินสมควร จากการติดตาม
สถานการณทางเศรษฐกิจปญหาตางๆเหลานี้จะคงอยูตอ
ไปและจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หากไมมีการปรับปรุง
โครงสรางการผลิต การนําเขา และการสงออกตลอดจน
การแกไขนโยบายเศรษฐกิจหลายๆ ดานอยางมีระเบียบ
แบบแผน ปญหาเหลานี้ก็จะย่ิงสะสมเพ่ิมพูนขึ้นจนยากที่
จะแกไข (พัชรี สุวรรณศรี และสุภัทณี เปยมสุวรรณกิจ, 
2543)
 1.4 โครงสรางทางสังคมไทย
 สังคมและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
 สุโขทยัเปนอาณาจกัรทีก่อตัง้ข้ึนภายหลังการกําจดั
อิทธพิลของขอม การทีส่โุขทัยสามารถกําจดัอทิธพิลของขอม
ไปได ยอมแสดงวาสังคมสุโขทัยเปนสังคมที่มีความสมัคร
สมานสามัคคีเปนอยางดี การไดผูนําที่เกงกลาสามารถยอม
กอใหเกิดขวัญและกําลังใจแกประชาชนพลเมือง จึงทําใหมี
การพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรือง ประกอบกับสังคม
สุโขทยัยดึมัน่ในพระพุทธศาสนา ประชาชนไดรับการขัดเกลา
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จิตใจใหมีความละเอียดออนทั้งในแงของอารยธรรมและใน
แงของศิลปกรรม ทําใหสามารถสรางสรรคศิลปวิทยา ซึ่ง
ไดสั่งสมเปนมารดตกทอดมาจนถึงปจจุบัน
ลักษณะชนชั้นทางสังคม สังคมสุโขทัยประกอบดวยชนชั้น
ตางๆ ดังนี้
 1. พระมหากษัตริย เปนประมุขของอาณาจักร 
เปนผูบาํบดัทุกขบํารุงสุขของราษฎร เปนผูปกครองประเทศ 
และเปนผูนําทัพในยามเกิดสงคราม
 2. เจานายหรือขุนนาง ไดแก กลุมพระราชวงศ
และขาราชการซึ่งตางมีหนาท่ีในการชวยเหลือพระมหา
กษัตริยในการปกครองบานเมือง คําวา เจา ขุน และ ลูก
เจา ลูกขุน แสดงใหเห็นวากลุมพระราชวงศเขามารับหนาที่
เปนขาราชการฝายปกครอง
 3. พระสงฆ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาหลักใน
สังคมสุโขทัย วัดและพระสงฆเปนศูนยกลางของคนไมจาํกัด
ฐานะหรือเพศ พระมหากษัตริยเปนผูอุปถัมภ พระพุทธ
ศาสนา จงึปกปองคุมครองและอปุถัมภพระสงฆดวย กษตัริย 
เจานายหรือขุนนาง และพระสงฆ จัดเปนชนชั้นปกครอง
 4. ประชาชน คําที่นํามาใชเรียกชนชั้นนี้ ไดแก 
ทวย ลูกบาน ลูกเมือง ไพร ไพรฟาขาไท ประชาชนจัด
เปนชนชั้นถูกปกครอง ในยามสงบเปนพลเรือน มีหนาที่
ประกอบอาชีพเล้ียงดูครอบครัว และจะตองสละแรงงาน
ของตนทํางานใหแกอาณาจักรที่เปนสาธารณะและเปน
ประโยชนตอสวนรวม ในยามสงครามชายฉกรรจจะตอง
เปนทหารเขารวมตอสูปองกันอาณาจักร ประชาชนหรือ
ไพรเปนชนกลุมใหญของสังคม
 ลักษณะทางสังคมสมัยอยุธยา
 สังคมในสมัยอยุธยาเปนสังคมที่มีการจัดระเบียบ
โดย ระบบมูลนาย – ไพร เปนระบบควบคุมกําลังคน ระบบ
ศักดินาเปนกรอบที่ทําหนาที่กําหนดสิทธิและหนาที่ พึง
มีของบุคคลในสังคมอยุธยามีลักษณะของการแบงชนชั้น
ในสังคม และการควบคุมกําลังคนชัดเจนเครงครัด เปน
ไปตามระบบมูลนายไพร ซึ่งมูลนายมีหนาท่ีควบคุมดูแล
ไพร คุ มครองไพรและไพรจะตอบแทนโดยการใหความ
จงรักภักดีและใหแรงงานแกมูลนาย การแบงชนชั้นในสมัย
อยุธยาแบงเปนชนชั้นปกครองไดแก พระมหากษัตริย เจา
นาย ขุนนาง และชนชั้นใตปกครองไดแก ไพร ทาส ระบบ
สังคมของอาณาจักรอยุธยาเปดโอกาสใหมีการเลื่อนฐานะ
ทางสังคมได ระบบศักดินา หมายถึง ระบบสังคมที่มีการ

แบงชนชั้น ซึ่งกําหนดสิทธิหนาที่และฐานะของแตละบุคคล
ในสังคม ระบบศักดินาเปนเรื่องกําหนดฐานะทางสังคม
มากกวาจะเปนเรื่องของการถือครอง ปรากฏในกฎหมาย
ตราสามดวง คือ ระบบศักดินา ภาษาโบราณเรียกวา พระ
ไอยการตําแหนงนาพลเรือน และพระไอยการตําแหนงนาท
หารหัวเมือง เปนเครื่องมือการจัดระเบียบในสังคมโบราณ 
เร่ิมประกาศใชเปนกฎหมายแนนอนในสมัยสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991-2031)
 แบงหนาที่การควบคุมกําลังคนเปนฝายพลเรือน
และฝายทหาร กําหนดฐานะสิทธิและหนาที่ของคนใน
สังคม โดยกําหนดจากสิทธิในการครอบครองที่ดินและผล
ประโยชนที่ไดรับจากแรงงานไพรทั้งนี้อาจไมไดครอบครอง
ที่ดินเทาที่กําหนดจริง ศักดินาเปนเครื่องมือในการวางหลัก
ปฏิบัติระหวางคนตางๆ ในสังคม กําหนดขอหามสําหรับ
บุคคลในสังคมใชเปนเกณฑในการลงโทษตามกฎหมายใน
คดีความเดียวกัน กําหนดใหผูมีศักดินาสูงรับโทษมากกวา
ศักดินาตํ่าใชศักดินาสูงเปนเกณฑ ผูมีศักดินาเกินกวา 400 
จัดอยูในชนชั้นปกครอง สวนผูมีศักดินาตํ่ากวา 400 จัดอยู
ในชนชั้นใตปกครอง
 การแบงชนชั้นในสังคม ตามลําดับชั้นในระบบ
ศักดินา พระมหากษัตริย เปนพระเจาแผนดิน เจาชีวิต เปน
ผูพระราชทานศักดินา มีศักดินาสูงสุดจนไมอาจนับจํานวน
ได
 เจานาย มีการสืบสายเลือดได ไดรับเกียรติยศ 
และอภิสิทธิ์มาต้ังแตกําเนิด ยศของเจานาย มีสองประเภท
คือ 1) สกุลยศ ไดรับต้ังแตเกิด 2) อิสริยยศ เปนยศท่ีไดรับ
พระราชทานเมื่อมีความดีความชอบ
 ขุนนางในสมัยอยุธยามีฐานะประกอบดวย ยศ 
ราชทินนาม ตําแหนง ขุนนาง มีสิทธิทางสังคม สามารถ
ควบคุมไพร ทั้งดานแรงงานและผลผลิตตําแหนงขุนนาง
ไมมีการสืบตอในตระกูลแตลูกหลานมักไดรับราชการเปน
ขุนนางเหมือนบรรพบุรุษ
 ไพร เปนบคุคลทีอ่ยูในความควบคุมดแูลของชนชัน้
นาย มีความสําคัญในฐานะเปนกําลังผลิตทางเศรษฐกิจ
กําลังรบของแผนดินประชาชนท้ังชายและหญิงมีศักดินา 
25 ไร
 ทาส เปนกลุมชนในชนชัน้ผูใตปกครองอกีกลุมหน่ึง 
ซ่ึงไมมีอิสระในการดําเนินชวีิตแตตองอยูในการควบคุมของ
นายทาสมีศักดินา 5 ไร
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 ระบบมูลนาย – ไพร 
 ระบบมูลนาย – ไพร คือ ระบบที่ใชในการควบคุม
กําลังคน หรือแรงงานซึ่งเปนพื้นฐานการผลิตดานเศรษฐกิจ
และการเมือง ความจาก “กฎหมายลักษณะรับฟอง” แสดง
ใหเห็นวาราษฎรทั่วไป ถูกแบงออกเปน 2 ประเภท ตาม
สังกัด คือ ไพรหลวงและไพรสม ตอมาเมื่อการคากับตาง
ประเทศขยายตัวทําใหพันธะของไพรหลวงที่มีตอภูมิลําเนา
ที่หางไกลแตมีทรัพยากรที่ใชเปนสินคาไดเปล่ียนแปลงไป 
ทําใหไพรหลวงกลุมหนึ่งไดกลายมาเปน ไพรสวย ราษฎร
ทั่วไปหรือไพรตองอยูโดยมีการขึ้นสังกัดกรมกอง และลูก
หลานของไพรตองสังกัดกรมกองเชนกัน หากไมมีสังกัดกรม
กองจะไมไดรับความคุมครองจากรัฐระบบไพรเปนระบบที่
ผกูพนักับทองถิน่เพือ่ความสะดวกในการเรียกเกณฑแรงงาน
ของราชสํานักราษฎรสามัญท่ัว ไปของอยุธยาไมไดมีเฉพาะ
ไพร แตยังมี “ทาส” ซึ่งเปนชนชั้นที่ตํ่ากวาไพร ทาสเปนก
ลุมคนที่ไมตองถกูเกณฑแรงงานไปรับใชทางการเหมือนไพร
หลวง ทาสเปนกลุมคนที่มีพันธะตอเจาของหรือนายเงิน ใน
ขณะทีไ่พรเปนกลุมคนท่ีมีพันธะตอมูลนายสิทธิ์ของเจาของ
ที่มีตอทาสนั้นสูงมาก ทาสตองสูญเสียแรงงานเปนสิทธิ์ขาด
ของนายตลอดชีวิตหรือจนกวาจะไถถอนตัวเองออกมาได 
ทาสถูกจางไปทํางานได แตตองแจงขออนุญาตนายเงิน
กอน หรือนายเงินอาจสงทาสไปทํางานเพื่อนําเงินมาให
นายเงินได นายเงินมีสิทธิ์ทําโทษทาสใหหลาบจําได แต
ไมมีสิทธิ์ทําใหตาย ไมเชนนั้นนายเงินจะมีความผิดยกเวน
กรณีไปรบในสงครามแทนนายเงินจนถึงแกความตายไป
เอง นายเงินไมมีความผิดทาสในสมัยอยุธยาสวนใหญเปน
ทาสสินไถและทาสในเรือนเบี้ยจากหลักฐานพบวาทาสดูจะ
มีหลกัประกันทีม่ั่นคงกวาไพรเน่ืองจากนายเงินตองชบุเล้ียง
ทาสดวย
 ลักษณะทางสังคมไทยในปจจุบัน
 เปนสังคมที่บุคคลสามารถเลือกปฏิบัติในส่ิงที่ตน
พอใจ ไมยดึถือวาตองปฏิบตัิเปนแบบเดียวกัน สังเกตไดจาก 
คานิยมของคนไทยหลายประการที่ขัดกันเองเชน “ชา ๆ  ได
พราสองเลมงาม” ในขณะเดียวกันก็มีคานิยมวา “นํ้าขึ้นให
รีบตัก” หรือ “มือใครยาว สาวไดสาวเอา” เปนการแสดง
ใหเห็นถึงเอกลักษณที่ยึดมั่นในสิ่งใดหรือไมจริงจังตอสิ่งใด 
ขอใหสบายก็แลวกัน บุคคลจะทําตามความพอใจมากกวา
สังคม มีการยืดหยุน ไมมีกฎตายตัวแตก็ไมกอใหเกิดความ
ขัดแยง หรือถึงกับทําใหเดือดรอนจนอยูในสังคมนี้ได สังคม

ไทย (Thai Society) จัดเปนรูปแบบสังคม เกษตรกรรม 
(Agratian Society) ประมาณ รอยละ 80 ของประชากร
ทั่วประเทศทําการเพาะปลูก และเล้ียงสัตว 
 ระบบสังคมไทย (Society system) อาจแบงเปน 
2 ระบบคือ
 1. สังคมชนบท (Rural Society)
 2. สังคมเมือง (Urban Society)
 ทั้งสองระบบนี้เปนตัวกําหนดบทบาทหนาที่ และ
วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยซึ่งมีการเปล่ียนแปลงนอย จะ
เปลี่ยนแปลงนอยจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะ ผูอยูในเมืองเปน
สวนใหญ ซึ่งถือวาเปนเพียงคน กลุมนอยของสังคมไทย 
เพราะประชากรสวนใหญจะอยู ในชนบททําการเกษตร 
ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีมีการศึกษา นอยฐานะ
ยากจน ไมคอยยอมรับความคิดเห็นใหม ๆ ยึดถือเงินตรา 
เกียรติ อํานาจ มีโครงสรางของชนชั้นยกยองความเปนเจา
คนนายคน ยึดบุคคลเปนหลัก ยกยองผูอาวุโส
 ลักษณะท่ีสําคัญของสังคมไทย ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เปนอาชีพหลัก มีนิสัยประนีประนอม มีนิสัย
พึ่งพาอาศัยกัน ใหความสําคัญระบบอุปถัมภ มีลักษณะ
นิสัยเรื่องเปนเจาคนนายคน คือ ใหความสําคัญกับลาภยศ 
มีความรักเทิดทูลพระมหากษัตริย นับถือพุทธศาสนา ไมมี
ความขัดแยงทางดานเชื้อชาติและวัฒนธรรม
 ลักษณะเดนของสังคมไทย จากลักษณะสําคัญของ
สังคมไทยที่กลาวมาแลว พอสรปุลักษณะเดนของสังคมไทย
ไดดังนี้ (สํานักประชาสัมพันธเขต1 ขอนแกน, 2559)
 1. สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม ประชากร
รอยละ 80 เปนเกษตรกร
 2. มีพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจ ความรัก 
ความสามัคคี ของชาวไทย
 3. พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่คนไทยสวนใหญ
นับนับถือ ประมาณรอยละ95 สวนศาสนาอื่นรองลงมาคือ 
ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ – ฮินดู และ
ศาสนาซิกข
 4. มีการอพยพแรงงานเขาสูตัวเมือง เนื่องจากภัย
แลง ทําการเกษตรไมได
 5. ประชาชนมีฐานะยากจน การศึกษาและ
โภชนาการยังอยูในระดับตํ่า
 6. ความเจริญสวนใหญจะอยูในเมืองหลวงและ
เขตเมืองใหญ
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 7. ชอบความสนุกสนานรื่นเริง
 ลักษณะสังคมชนบท (Rural Society) บางที
เรียกวา สังคมแบบชาวบาน (Folk Society) ซึ่งจัดวามี
ความสําคัญที่สุดในสังคมไทย เพราะเปนโครงสรางหลัก
เกือบทั้งหมดของประเทศไทย อันมีผลมาจากพฤติกรรมทั้ง
ทางขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ประชากรมี
ความสัมพันธแบบปฐมภูมิ ประชากรอยูตามธรรมชาติ ไม
หนาแนนมีการแขงขันกันนอยสภาพการครองชีพตํ่า สวน
ใหญยงัประกอบอาชพีทางการเกษตร ทาํใหตองพึง่พาอาศัย
แรงงานแลกเปลี่ยนกัน มีความใกลชิดกัน จึงมีความสนิท
สนมกัน ลักษณะครอบครัวมีความสัมพันธกันแนนแฟน 
เปนหนวยที่สําคัญทางเศรษฐกิจชวยกันทํางานทําเครื่อง
มือ เครื่องใชทอผาเอง ทําอาหารเอง ชุมชนมักตั้งอยูนอก
เมือง เปนหมูบาน ตําบล กระจายอยูหางกัน มีประชากรไม
หนาแนนวัดและศาสนสถาน เปนสถานที่สําหรับประกอบ
พิธีกรรมศาสนา ในสมัยกอนวัดเปนแหลงความรู อบรมบม
นสิยั ปจจบุนัวัดก็ยงัมคีวามสําคัญอยูไมนอย สวนใหญยึดมัน่
อยูกับขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ไมคอยเปล่ียนแปลง
งาย ๆ มีชีวิตความเปนอยูท่ีเรียบงาย คานิยมในเรื่องคุณ
งามความดีในทางศาสนา เปนตัวควบคุมความประพฤติ
ทางสังคม
 ลักษณะสังคมเมือง (Urban Society) จัดวา
เปนสังคมท่ีมีความซับซอน เปนศูนยกลางทางความเจริญ 
และความเสื่อมรวมอยูดวย เมืองเปนสถานที่ตั้งถิ่นฐาน
อันถาวร หนาแนนดวยประชากร และเปนที่รวมของคน
ที่มีความแตกตางทางพื้นเพ ซึ่งอยูในเขตเมือง เทศบาล 
เปนตน สังคมเมืองมีลักษณะคือ ประชากรมีความสัมพันธ
กันแบบทุติยภูมิประชากรอยูอยางหนาแนน มีการแขงขัน
สูงมีชุมชนอุตสาหกรรม ฐานะรํ่ารวยและยากจนแตกตาง
กัน มีอาชีพหลายหลาย ท้ังธุรกิจ การคา ราชการ ลูกจาง 
อุตสาหกรรม อาชีพบริการ ฯลฯ ความสัมพันธของกลุม
คนมีความผูกพันกันนอยมาก ตางรักษาผลประโยชนของ
ตนเอง ครอบครัวมีความผูกพันนอย เพราะความจําเปน
ในเรื่องของเศรษฐกิจ สมาชิกในครอบครัวมีภาระตอง
ทํา ไมคอยมีเวลาใหแกกัน อีกท้ังความผูกพันกับเพื่อน
บานก็มีนอย ชุมชนตั้งอยูในเขตท่ีมีผูอาศัยอยูเปนจํานวน
มาก เปนศูนยกลางความเจริญ มีประชากรหนาแนนกวา
ชนบท มักเกิดปญหาขึ้นในสังคมมากมาย และศาสนสถาน
ยังเปนท่ีสักการะเครารพ แตคนไทยในปจจุบันเห็นสถาบัน

ทางศาสนาเปนเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
และสั่งสอนหลักธรรม จริยธรรม แกคนในสังคมเทานั้น มี
การละเมิดขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท่ีดีงาม รับอธิ
พลจากวัฒนธรรมตะวันตกสูง คานิยมจะเนนหนักในเรื่อง
อํานาจ ความมั่นคง การยองยองสังคมชั้นสูง และมีความ
ตองการในการเล่ือนชั้นทางสังคมสูง (สํานักประชาสัมพันธ
เขต 1 ขอนแกน, 2554)
 2. ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ ดาน
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของไทยในการกาวสู
ประชาคมอาเซี่ยน
 ผลกระทบดานการปกครองและความมั่นคง ผลก
ระทบในดานบวกและดานลบ คือ สิทธิ และเสรีภาพของ
ประชาชน และชุมชน จะไดรับการปกปองใหดีขึ้น เปด
โอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการปกปองผลประโยชน
ของชุมชนตนเอง ลดขอขัดแยงตางๆ ในภูมิภาค โดยการ
จัดทําขอตกลงและกลไกในการแกปญหาและมาตรการ
ปองกันความขัดแยง ผลกระทบที่ไมพึงประสงค ปญหา
ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไดแก 
ปญหาแรงงานขามชาติ ปญหาชุมชนชาวตางชาติในภูมิภาค
ตางๆ ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด การคาอาวุธ
และการลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย
 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ ผลกระทบในดานบวก
และดานลบ โอกาสในการประกอบอาชีพที่เปดกวาง มี
การจางงาน การขยายตัวของการลงทุน ซึ่งจะเปนการยก
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สินคาจากตางประเทศ
ที่มีคุณภาพดี ราคาตํ่าเขามาในตลาดไทยทําใหประชาชน
มีโอกาสในการเลือกซื้อสินคามากขึ้นเกิดการพัฒนาสินคา
และศักยภาพการแขงขันในพ้ืนที่สงูข้ึน ทําใหเกดิการพัฒนา
คุณภาพสินคาและการผลิตสินคาใหมๆ ตามความตองการ
ของตลาดกอใหเกิดความรวมมือทางการคาและการบริการ 
ซึ่งจะสรางความแข็งแกรงในดานอํานาจการตอรอง และ
การขับเคลื่อนทางการคาและทางเศรษฐกิจ เกิดตลาด
ขนาดใหญในภูมิภาค ซึ่งจะสรางประโยชนสูงสุดทางดาน
การผลิต การคา และการลงทุน เกิดการขยายตัวทางการ
คาและการลงทุน จากการยกเลิกอุปสรรคดานภาษีหรือ
มาตรการทางการคา รวมทั้งการสงเสริมการใชทรัพยากร
รวมกัน ผูบริโภคไดรบัการคุมครองจากการบริโภคสนิคาและ
บริการ จากขอตกลงอาเซียน การสรางเครือขายการผลิต 
และการถายทอด แลกเปล่ียนเทคโนโลยีที่ทันสมัยระหวาง
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กัน การไดรับประโยชนจากระบบโลจิสติกสท่ีมีสะดวกและ
ราคาที่ถูกลง จากความรวมมือทางการคา และการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาการทองเที่ยวจาการเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น และการเปนศูนยกลางในภูมิภาคของไทย
 ผลกระทบทีไ่มพงึประสงค การเคลือ่นยายฐานการ
ผลิต ทําใหสินคาภายในประเทศถูกตีตลาด สงผลกระทบ
ตอการจางงานเกิดปญหาการวางงานการถูกเลิกจาง และ
การเปลี่ยนอาชีพ การเปนคูแขงทางเศรษฐกิจ มากกวาที่จะ
เปนหุนสวนทางเศรษฐกิจระหวางกันของประเทศสมาชิก 
การเปนคูแขงทางการคา และการแขงขันในตลาดที่สูงขึ้น 
ทําใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาไดหลากหลาย นําไป
สูการกดดันราคาสินคา และการปรับตัวของผูประกอบการ 
นโยบายของรัฐบาลไทยดานคาแรงขั้นตํ่า 300 บาท ทําให
ตนทุนการผลิตในประเทศสูงขึ้น สงผลกระทบตอการยาย
ฐานการผลติในประเทศ กลุมธุรกจิขนาดเล็กและผูประกอบ
การในชุมชน จะไดรับผลกระทบจากการแขงขันที่สูงขึ้น 
ทําใหผูผลิตและผูประกอบการในชุมชนเสียเปรียบดานเงิน
ทุน และการแยงการตลาด
 3. พัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทย
 ชนชาติไทยมีพัฒนาการความเจริญในด าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรม
มีความสัมพันธกับรัฐ เพื่อนบานใกลเคียง และรัฐที่อยูไกล
ในเอเชีย และซีกโลกตะวันตก ทําใหเกิดการผสมผสาน
อารยธรรมตางๆ รวมกนัเปนเอกลกัษณไทย ซึ่งถือเปนความ
ภาคภูมิใจของชาวไทย โดยมีสองอารยธรรมใหญท่ีมีอิทธพิล
ตออารยธรรมไทยคือ อารยธรรมตะวันออกกับอารยธรรม
ตะวนัตก ซึง่เปนผลใหอารยธรรมไทยมพีฒันาการความเจรญิ 
ทางสังคมศิลปวัฒนธรรม ดานการเมืองการปกครองและ
เศรษฐกิจ สืบทอดกันมายาวนาน อันสงผลตอความเจริญ
งอกงามทางความคิด รูปแบบ การดําเนินชีวิต เทคโนโลยี 
และความสัมพันธระหวางประเทศในระยะตอมา
 เศรษฐกิจไทยสมัยสุโขทัย
 สัญลักษณแหงความอุดมสมบูรณทางเศรษฐกิจ
ของกรุงสุโขทัย คือ ขอความใน หลักศิลาจารึกหลักท่ี 1 
กลาววา “เมืองสุโขทัยนี้ดี ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว” (อัส
วิน โกมนเมนะ, 2517:48) พื้นฐานทางเศรษฐกิจการยังชีพ
ของกรุงสุโขทัยอยูที่การเกษตร การคา และการทําเครื่อง
สังคมโลก การเกษตรของกรุงสุโขทัย มีการผลิตแบบดั้งเดิม 
พึ่งธรรมชาติ พื้นที่เพาะปลูกเปนที่ราบลุม คือ ที่ราบลุม

แมนํ้ายม แมนํ้านาน และที่ราบเชิงเขา ซึ่งดินขาดความ
อุดมสมบูรณ มีการสรางเขื่อน (สรีดภงค) หรือถนนพระรวง 
พืชสําคัญท่ีปลูกกันมาก คือ ขาว มะมวง มะพราว มะขาม 
ขนุน หมาก พลู พืชไรและไมผลอื่นๆ 
 ดานการคา มีการคาภายในอยางเสรี มีตลาดที่
สําคัญ เรียกวา ตลาดปสาน มีการติดตอการคากับ ลาน
นา มอญ และอินเดีย สวนการคาทางเรือมุงสูจีน ญี่ปุน 
มลายู สุมาตรา และชวา สินคาสงออกไดแก ผลิตผลของ
ปา เครื่องเทศ เครื่องสังคมโลก เปนตน สมัยสุโขทัยใชเงิน
พดดวง เปนสื่อกลาง ในการแลกเปล่ียนซื้อขายสินคาตางๆ
 เศรษฐกิจไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา
 ดานการเกษตรกรรม ข้ึนอยูกบัลกัษณะการเกษตร
แบบดั้งเดิม คือยังอาศัยธรรมชาติ พืชเศรษฐกิจสําคัญ เชน 
ขาว พริกไทย ฝาย หมาก มะพราว ไมฝาง นอแรด หนัง
สัตว และงาชาง
 ดานการตางประเทศ กรุงศรีอยุธยาติดตอคาขาย
กับอินเดีย จีน ญ่ีปุน และอาหรับ การคาขายกับจีน เรียก
วา จ้ิมกอง (การยอมรับเปนเมืองขึ้นของจีนโดยตองสง
เครื่องราชบรรณาการ แลวจีนจะตอบแทนคืนท่ีมากกวา
ในฐานะประเทศที่ยิ่งใหญ) สินคาออก ที่สําคัญ เชน ของ
ปา ดีบุก เงิน พลอย และเครื่องปนดินเผา เปนตน สินคา
เขาที่สําคัญ เชน แพร เครื่องถวยชาม ดาบ ทองแดง และ
เกราะ เปนตน การคากับชาติตะวันตก เริ่มปรากฏตั้งแต
หลังสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 เปนตนมา ชาติตะวัน
ตกชาติแรกท่ีเขามาติดตอคาขาย ไดแก โปรตุเกส สเปน 
อังกฤษ ฮอลันดา ฝรั่งเศส และเดนมารก สินคาออกที่ชาว
ตะวันตกตองการ เชน งาชาง ไมกฤษณา ไมจันทน และ
ไมหอม เปนตน สินคาเขา เชน กระสุนดินดํา ปนไฟ และ
กํามะถัน เปนตน
 ในสมัยของสมเด็จพระเจาปราสาททองไดมีการ
ตั้ง พระคลังสินคา เพื่อทําหนาที่เปนตัวกลางในการซื้อขาย
สินคา ทําใหการคา ของกรุงศรอียุธยา เปนระบบผูกขาดมาก
ขึ้น การคากับตางประเทศ ของกรุงศรีอยุธยาเจริญรุงเรือง
ที่สุด ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและ สมเด็จพระ
เอกาทศรถ และการคากับตางประเทศของกรุงศรีอยุธยา
เส่ือมลง ในสมัยสมเด็จพระเพทราชา เพราะนโยบาย ของ
ผูนําที่ไมตองการจะคบคากับ ชาติตะวันตก จนเกิดความ
ขัดแยงระหวางกรุงศรีอยุธยากับฝรั่งเศส 
 รายไดแผนดินของกรุงศรีอยุธยา รายไดของกรุง
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ศรีอยุธยาแบงเปนประเภทใหญ ๆ 3 ประเภท คือ รายได
จากภาษีอากรประเภทตาง ๆ ไดแก จังกอบ คือคาผาน
ดานขนอนทั้งทางบกและทางนํ้า รับจะเก็บจากราษฎรใน
อัตรา 10 ชัก 1 ถาเปนภาษีขาเขา เรียกวา ภาษีรอยชัก 
ถาเก็บตามความกวางของปากเรือ เรียกวา ภาษีปากเรือ 
หรือ ภาษีเบิกรอง อากร คือ การเก็บภาษีจากราษฎรที่ไม
ไดประกอบอาชีพคาขายโดยตรง เชน ทํานา ทําสวน และ
ทําไร สวย คือการเก็บสิ่งของแทนการเกณฑแรงงานไพร
หลวง เชน ดีบุก มูลคางคาว รังนก และสวยบรรณาการที่
ไดจาก เมืองประเทศราช ฤชา คือ คาธรรมเนียมที่รัฐเก็บ
จากประชาชนที่มาใชบริการจากรัฐ เชน การออกโฉนด 
และคาธรรมเนียมในการฟองรอง 
 ผลกําไรจากการคาขายพระคลังสินคา พระคลัง
สินคามีกําไรมากจากการซื้อขายสินคาตองหาม เชน มูล
คางคาว งาชาง และกระสุนดินดํา ซึ่งถือวาเปนรายไดหลัก
ที่สําคัญอยางหนึ่งของแผนดิน 
รายไดจากการคากับตางประเทศ กรุงศรีอยุธยาคาขายกับ
ประเทศทั้งในเอเชียและยุโรป จึงมีรายไดเขาประเทศท้ังผล
กําไร จากการคา ภาษีขาเขา และภาษีขาออก
 เศรษฐกิจไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร
 ลักษณะเศรษฐกิจแบบยังชีพ สมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน (รัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลที่ 4 กอนเกิดสัญญาเบา
วริง) สภาพเศรษฐกิจของไทยมีลักษณะเปน “เศรษฐกิจ
แบบยังชีพ” เปนการผลิตเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน
และนําไปแลกเปลี่ยนกับสินคาอื่น ๆ ภายในทองถิ่น ใน
สวนรายไดของหลวงไดมาจากภาษีประเภทตาง ๆ เปน
หลัก ไดแก จังกอบ คือ ภาษีที่เก็บจากสินคาขาเขา – ขา
ออก อากร คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากการประกอบอาชีพของ
ราษฎรที่ไมใชการคา เชน ทํานา ตองเสียอากรนา ฤชา คือ 
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากราษฎร เมื่อขอใหทางการจัด
ทําสิ่งใดได เชน การออกโฉนดที่ดิน สวย มีหลายประเภท
ที่สําคัญ ไดแก สิ่งของ หรือเงินทดแทนคาแรงงานที่ราษฎร
จายใหเพื่อไมตองเขามาทํางานใหทางการ
 นอกจากนี้ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีรายไดมาจาก กําไร
จากการผูกขาดการคาโดย “พระคลังสินคา” เปนหนวย
ราชการท่ีทําหนาท่ีคาขายกับตางประเทศ (สังกัดกรมคลัง
หรือกรมทา) การคาเรือสําเภาหลวง โดยพระคลังทําหนาที่
แตงเรือสําเภาหลวงนําสินคาไปขายยังตางแดน เชน จีน 
ชวา มลายู

 การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรและรายไดเพิ่ม
เตมิในสมยัรชักาลที่ 3 การประมลูผูกขาดการเก็บภาษีอากร 
เรียกวา “ระบบเจาภาษีนายอากร” เงินคาผูกปขอมือจีน 
เปนเงินที่ชาวจีนตองเสียใหรัฐแทนการถูกเกณฑแรงงาน 
เงินคาราชการ เปนเงินที่ไพรหรือราษฎรชายชาวไทยตอง
ใหรัฐแทนการเขาเวรรับราชการ
 เศรษฐกิจไทยยุคทุนนิยมโดยรัฐ
 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี 
ระหวาง พ.ศ. 2481 - 2487 มีนโยบายพัฒนาประเทศ 
คือ นโยบายสงเสริมลัทธิชาตินิยมทางเศรษฐกิจ ภาย
ใตคําขวัญ “ไทยทํา ไทยใช ไทยเจริญ” ดานพาณิชยกร
รม รัฐบาลตองการสนับสนุนใหคนไทยประกอบอาชีพ
คาขาย ดานอุตสาหกรรม รัฐบาลจะลงทุนดําเนินการผลิต
ในอุตสาหกรรมท่ีเอกชนไมมีทุน หรือขาดความชํานาญ 
(กฤษณา วิเชียรเพชร, 2553:47-49)
 สภาพเศรษฐกิจไทยภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ภายหลังท่ีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ได
ทําการปฏิวัติเมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 แลวไดนํา
เอาความคิดเกี่ยวกับการวางแผนเศรษฐกิจมาใช โดยมี
วัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ การยกมาตรฐานการครองชีพ
ของประชาชนใหดีขึ้น ดังนั้น รัฐบาลจึงไดประกาศใชแผน
พัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2504 - 2509 
มีระยะเวลา 6 ป จนมาถึงปจจุบันประเทศไทยประกาศใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
 ปญหาเศรษฐกิจในปจจุบัน
ชวงป พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๔ ขาดดุลการคามากขึ้น
ชวงป พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๘ การขึ้นราคานํ้ามันเปนผล
ใหสินคามีราคาแพง
ชวงป พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙ เกิดปญหาเงินเฟออยางรุนแรง
ชวงป พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๗ ดุลการชําระเงินขาดดุลและ
ขาดแคลนเงินตราตางประเทศทําใหรัฐบาลตองประกาศ 
“ลดคาเงินบาท”
ชวงป พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๔ เศรษฐกิจเริ่มฟนตัว รัฐบาล
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ประกาศนโยบาย “เปลี่ยน
สนามรบเปนสนามการคา”
ชวงป พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ เกิดปญหาการขาดสภาพ
คลองทางการเงิน
ชวงป พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๓ เกิดปญหาทุนสํารองระหวาง
ประเทศตกตํา่และปญหาการขาดความเช่ือมัน่ตอคาเงนิบาท
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ชวงป พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนตนมารัฐบาลตองดําเนินนโยบาย
อยางประหยัด เพ่ือแกไขปญหาทางการเงินและการคลัง 
และมีมาตรการใหม ๆ ออกมาใช

บทสรุป
 ก าร เ มื อ งการปกครอง ไทยตั้ ง แต  อดี ตถึ ง
ปจจุบัน กอนหนามีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 อยู ในรูปแบบระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ซึ่งมีลักษณะคลายกับระบอบ
เผด็จการ เพราะวาอํานาจสูงสุดในการปกครองเปนของ
พระมหากษตัริยเพยีงพระองคเดยีวเทานัน้ พระมหากษัตริย
ไดอํานาจมาดวยการสืบสันตติวงศ หรือการปราบดาภิเษก 
ประชาชนไมมสีวนรวมในการสถาปนาหรอืคัดเลอืกพระมหา
กษัตริยเลย ระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 มีลักษณะที่
ไมราบรื่นและพัฒนามากนัก แมวาจะดําเนินมาเปนเวลา
กวา 86 ป แตก็พอจะอนุมานไดวาระบอบประชาธิปไตย
ไดหยั่งลึกพอสมควร การศึกษาการเมืองการปกครองไทย
หากจะแบงยุคสมัยใหเหมาะสมแกการศึกษาแลวจะแบง
ออกไดเปน 3 ยุคสมัยดวยกัน คือ สมัยสุโขทัย ระหวาง 
พ.ศ. 1781 – 1921 สมัยอยุธยา พ.ศ. 1893 – 2310 และ
สมัยรัตนโกสินทร พ.ศ. 2325 – 2475 และหลักจาก พ.ศ. 
2475 จนถึงปจจุบัน
 เศรษฐกิจสังคมไทย สมัยพันกวาปที่แลวถึงเมื่อ
ราว 150 ปท่ีแลวเปนเศรษฐกิจการเกษตรท่ีผลิตแบบพึ่ง
ตนเองตามธรรมชาติหรือเศรษฐกิจพอเพียง มีอาหารการ
กินและปจจัยที่จําเปนสนองความตองการของสมาชิกไดดี
พอสมควร เพราะธรรมชาติอุดมสมบูรณประชากรมีไมมาก
การจัดองคกรทางเศรษฐกิจสังคมมีรูปแบบงายๆ ก็มีกฎ
ระเบียบ ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ที่ทําให

สมาชิกในชุมชนอยูรวมกันไดอยางสันติสุขจะมีปญหาบาง
ก็เวลาเกิดสงคราม เกิดทุพภิกขภัยและโรคระบาดหรือการ
ขมเหงรังแกของผูมอีาํนาจ แตสภาพชวีติประชาชนโดยทัว่ไป
มีเศรษฐกิจแบบพอเพียงประชาชนไมไดยากจน ขาดแคลน
ปจจัยท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ เมื่อประเทศไทยเร่ิมเปด
ประตูการคาและพัฒนาประเทศแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม
ในสมัยรัชกาลที่ 4 กรุงรัตนโกสินทรสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของไทยไดเปลี่ยนแปลงขนานใหญจากการทําการ
เกษตรและการผลิตเพื่อใชเปนการผลิตเพื่อขายท้ังเกษตร
และอุตสาหกรรม มีการพัฒนาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และการลงทุนผลิตแบบอุตสาหกรมที่ทําใหประชาชนมี
สินคาและบริการใชมากขึ้น แตก็ทําใหทรัพยากรถูกทําลาย 
สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมลง วิถีชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปเปนแบบชุมชนเมืองท่ีภาคอุตสาหกรรม 
การคาการบริการเจริญเติบโตมากขึ้น
 สังคมไทยนับตั้งแตอดีตจนปจจุบัน นอกเหนือ
จากวัฒนธรรมของประเทศไทยเองแลว เรายังไดอิทธิพล
จากวัฒนธรรมภายนอกท่ีเขามาผสมผสานอีกดวย กลาว
คือ ในสมัยสุโขทัยสังคมไทยไดรับวัฒนธรรมหลักๆมาจาก
อินเดียและขอม โดยเฉพาะดานศาสนา แบบแผนการ
ปกครองกฎหมาย โดยมีวัฒนธรรมจีนเขามาผสมผสานอยู
ในชวงปลายสุโขทัย ตอมาในสมัยอยุธยา นอกเหนือจาก
วัฒนธรรมอินเดีย ขอม และจีนแลวก็เริ่มมีวัฒนธรรมจาก
ชาติตะวันตก เชน อังกฤษ โปตุเกส ฮอลันดาเขามาเผย
แพร จนถึงสมัยรัตนโกสินทร วัฒธรรมตะวันตก ไดเขามา
มีบทบาสําคัญตอสังคมไทย ทําใหความสลับซับซอนของ
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว
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บทคัดยอ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสังเคราะหรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ เดวีส แฮรโรว และซิมพสัน เพื่อนํา
ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน จากแนวคิดการจําแนกลําดับขั้นของพฤติกรรมดานทักษะพิสัยทั้ง 3 แนวคิด
ของ เดวีส แฮรโรว และซิมพสัน สามารถสังเคราะหลําดับขั้นของพฤติกรรมดานทักษะพิสัยได 6 ลําดับขั้นหลัก ไดแก (1) 
การปฏิบัติขั้นพื้นฐาน (2) การรับรู (3) ขั้นเตรียมความพรอมกอนลงมือปฏิบัติ (4) การทดลองปฏิบัติ (5) การฝกซอมจน
ชํานาญ และ (6) การปรับประยุกต

คําสําคัญ: การสอนทักษะปฏิบัติ, การสอนวิชาคอมพิวเตอร

Abstract

 This article has a purpose to synthesize teaching concepts practical skills follows by Davies, 
Harrow and Simpson concepts to apply computer courses management. There are 4 steps to follow (1) 
to study the principles and theories related to teaching skills (2) to study the principles of computer 
instruction (3) patterns synthesis (4) to present model of computer skills teaching from the concept 
of hierarchical classification three skills of Davies, Simpson, and Harrow concepts and can synthesize 
the hierarchy of six types of occupational skills: (1) Basic practice (2) Recognition (3) Preparing for 
implementation (4) Experimentation (5) Advanced practice to expertise and (6) Apply adjustment.

การสังเคราะหรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร ตามแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของ เดวีส แฮรโรว และซิมพสัน 
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บทนํา
 การศึกษาในปจจบุนัไมเพยีงแตจะมุงหมายใหความ
รูแตเพียงอยางเดียว หากแตจะตองมุงถึงการเรียนรูในดาน
ทักษะปฏิบัติดวย ตามที่ วิจารณ พานิช (2556) ไดกลาว
ถึงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไววา ตองเรียนใหไดทักษะ 
หมายถึง เรียนแลว ผูเรียนตองลงมือฝกหรือลงมือทํา เพ่ือ
ใหไดทักษะที่จําเปน 3 ดานคือ ทักษะชีวิตและการทํางาน 
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะดานสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยีนอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศศักดิ์ (2559) กลาวถึง บทบาทของการศึกษาไทย
ในยุค Thailand 4.0 วา การศึกษาตองเปล่ียนจากการ
พัฒนาแคเพียงความรูแบบเดิม ไปสูการศึกษาแบบใหมที่
ครูจะตองพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนไปสูการปฏิบัติไดจริง 
กระทั่งสามารถผลิตองคความรูและนวัตกรรมได การให
ความสําคัญกับการเรียนรูดานทักษะปฏิบัตินี้ยังปรากฏอยู
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ดวยวา หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่
สมดุลทั้งดานรางกายและคุณธรรม มีความรูและทักษะพื้น
ฐาน รวมทัง้เจตคติท่ีจาํเปนตอการศึกษา การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ในมาตรา 
26 ที่ใหสถานศกึษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม
การเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับและรูปแบบการศึกษา และใหสถานศึกษาใชวิธีการ
ที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และให
นําผลการประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการ
พิจารณาดวย
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
คอมพิวเตอร ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัตินั้น ตางจากการสอนใน
รายวิชาที่เปนทฤษฎีหรือความรูทั่วไป เพราะผูสอนจะตอง
คํานึงถึงความสามารถในการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติ

ที่แตกตางกันของนักเรียน บางคนสามารถเลียนแบบการ
สาธิตของผูสอนในเวลาอันรวดเร็ว แตบางคนตองไดเห็น
การสาธิตหลาย ๆ ครั้ง และบางคนอานเพียงเนื้อหา หรือ
ทฤษฎีก็สามารถปฏิบัติไดเลย และในการฝกปฏิบัตินั้นบาง
คนก็ตองใชระเวลาในการฝกฝนมากกวาคนอื่น ๆ จึงจะ
เกิดความชํานาญเทียบเทาคนอื่น นอกจากนี้เมื่อผูเรียนได
ปฏิบัติขั้นตอนพื้นฐานไดอยางแมนยําแลว ควรจะสามารถ
ประยุกตวิธกีารไปสูสถานการณอ่ืน ๆ  หรอืผลติช้ินงานในรูป
แบบอื่นไดดวย ดังนั้น รูปแบบของการสอนทักษะปฏิบัติใน
รายวิชาคอมพิวเตอรจึงควรมีความยืดหยุน รองรับลักษณะ
ที่หลากหลายของผูเรียนและมีขั้นตอนของการประยุกตใช
ความรูที่ไดเรียนมาไปอีกดวย

กรอบในการวิเคราะห
 ในการสังเคราะหรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ
วชิาคอมพวิเตอร ในครัง้น้ีดาํเนินการสังเคราะหรูปแบบจาก
แนวคิดของเดวีส (Dave, 1970), แฮรโรว (Harrow, 1972)  
และซิมพสัน (Simpson, 1972) เพื่อนําไปประยุกตใชใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร มีขั้นตอนในการ
ศึกษาดังนี้ 1) ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ
สอนทักษะปฏิบัติ 2) ศึกษาหลักการสอนวิชาคอมพิวเตอร 
3) สังเคราะหรูปแบบ 4) นําเสนอรูปแบบขั้นตอนการสอน
ทักษะปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร ท่ีไดจากแนวคิดการจําแนก
ลําดับขั้นของพฤติกรรมดานทักษะพิสัยของ
เดวีส ซิมพสันต และแฮรโรว 

เนื้อหา
 ทักษะปฏิบัติ (Psychomotor) ประกอบไปดวย
การเคล่ือนไหวรางกายและการประสานสัมพันธของทักษะ
ตางๆ อาจเปนการเคล่ือนไหวของรางกายแบบพื้นฐานหรือ
เปนการปฏิบตังิานตามกระบวนการตางๆ นับเปนพฤตกิรรม
การเรียนรูดานหนึ่งที่นักการศึกษา ดังเชน บลูม (Bloom, 
1961) กลาววา มีความสําคัญไมนอยไปกวาพฤติกรรม
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การเรียนรูดานสติปญญา (Cognitive) ซึ่งเกี่ยวกับความรู
ความฉลาดในเรื่องราว และพฤติกรรมการเรียนรูดานจิตใจ 
(Affective) ซึ่งเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดในเรื่องตางๆ ดัง
นั้น การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัตินั้น 
จึงไมใชแตเพียงบอกเลาใหฟงเพียงครั้งเดียว ดังเชน การ
บรรยายเนื้อหาความรูทั่วไป แตจะตองมีวิธีการใหไดนํา
ความรูนั้นมาลองใชหรือฝกทดลองใชในสถานการณตางๆ 
ดวย ซึ่ง กมลวรรณ  ตังธนกานนท (2557) กลาววา การ
พัฒนาทักษะการปฏิบัตินั้นตองอาศัยการฝกฝน ครูผูสอน
จึงตองพัฒนารูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติเพื่อใหผูเรียน
มีโอกาสไดฝกหัดใชทักษะดานตางๆ ใหเกิดความชํานาญ
ประสานสอดคลองไปกับการเรียนรูในดานอื่นๆ ดวย ซึ่ง
สอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2557) ที่ไดกลาวยํ้าวา ทักษะ
สวนใหญนั้นจะประกอบดวยทักษะยอยๆ โดยทักษะเหลา
นี้จะพัฒนาไดก็ดวยการฝกฝนที่ดี จึงจะเกิดความชํานาญ
ในการใชงานรางกายสวนตางๆ นั่นเอง
 ปญหาในการสอนทกัษะปฏิบตัน้ัิน จากการประชุม
ขับเคลือ่นการยกระดบัคุณภาพโรงเรยีนท่ีตองการความชวย
เหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) ธีระเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป (2560) ไดวิเคราะหสภาพปญหาดาน
การศึกษาที่ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษ
อยางเรงดวนวา ในดานคุณภาพผูเรียน เชน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ําอยางตอเนื่อง ท้ังยังขาดทักษะดานการคิด
วิเคราะห หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรหรือหองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตรไมเพียงพอ และยังพบปญหาเกี่ยวกับการ
ใชระยะเวลาในการเรียนรูของนักเรียนที่มีความแตกตางกัน 
บางคนมีพื้นฐานท่ีดีก็สามารถปฏิบัติไดรวดเร็วสวนบางคน
ที่มีพื้นฐานนอยก็ทําใหปฏิบัติงานไดลาชา นอกจากนี้ระยะ
เวลาเรียนที่โรงเรียนมีระยะเวลาที่จํากัดและมีอุปกรณ
ทางการเรียนท่ีจํากัดเชนกัน ทําใหผูเรียนไมสามารถจดจํา
ขั้นตอนการสาธิตในขณะที่ครูสอนได ครูผู สอนตองให
เวลามากในการสาธิตการใชงานเปนรายบุคคล เนื่องจาก
มีผูเรียนเปนจํานวนมากทําใหไมสามารถดูแลและชี้แนะผู
เรียนไดอยางทั่วถึงผูเรียนไมสามารถเชื่อมโยงทักษะยอย 
ๆ ใหเปนทักษะที่สมบูรณไดเนื่องจากประสบการณเดิม
ของผูเรียนเองท้ังในดานความรูพื้นฐานทางคอมพิวเตอร
และดานสติปญญา นอกจากนี้เวลาในการเรียนอันจํากัด
ขาดความยืดหยุนในดานเวลาเรียนและเสียเวลาการเรียน
ไปกับการเดินเปล่ียนคาบเรียนทําใหผู เรียนที่เรียนออน

หรือมีพื้นฐานความรูตํ่าเรียนไมทันเพื่อนและไมสามารถ
ทํางานใหเสร็จตามเวลาที่กําหนดไดนักเรียนที่เรียนเกงยัง
ขาดโอกาสที่จะไดรับการเสริมประสบการณใหมากขึ้นตาม
ความสามารถของผูเรียนแตละคน ซึ่งสงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนไมดีเทาที่ควร 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวกับการปฏิบัตินั้น ตางจากการสอนในรายวิชาที่เปน
ทฤษฏีความรูทั่วไป ซึ่งตองคํานึงถึงความหลากหลายของ
ทักษะ บุปผชาติ ทัฬหิกรณและคณะ (2554) อธิบายวา การ
ที่ผูเรียนมีทักษะที่แตกตางกันหลายระดับจากผูที่เริ่มฝกหัด
ไปจนถึงผูที่มีความรูมาก หรือในบางครั้งจะหมายถึง กลุม
คนที่มีอายุแตกตางกันมาอยูรวมกันภายใตบรรยากาศการ
เรียนรูเดยีวกนั มีการแลกเปล่ียนหรอืถายทอดประสบการณ
ซึ่งกันและกัน ในบรรยากาศและสภาพการเรียนรูที่ผูเรียน
มีความหลากหลายของทักษะและระดับความสามารถจะ
ทําใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน โดยปกติแลวคน
แตละคนจะมีความสามารถและทักษะท่ีแตกตางกัน บาง
คนอาจจะเกงในบางเรื่องแตบางเรื่องก็ไมมีความถนัด แต
ในขณะเดียวกันถามีคนที่เกงในเรื่องที่คนอื่นไมถนัดก็จะ
ทําใหสามารถถายทอดประสบการณหรือแลกเปลี่ยนองค
ความรูรวมกันได ดังนั้นคนที่มีประสบการณนอยสามารถ
เรียนรูไดจากผูท่ีมีทักษะมากกวาตนเอง สวนผูที่ถายทอด
ทักษะจะมีความรูเพิ่มมากขึ้นและเกิดความภาคภูมิใจจาก
การที่ไดชวยเหลือใหกับผูอื่น นอกจากนี้ในการสรางผลงาน
ของแตละบุคคลไมเหมือนกัน จะเปนการสรางจินตนาการ
ใหกับผูอื่น ความคิดจะถูกยืมและเสริมความรู ใหเจริญ
งอกงามขึ้นดวย 
 นอกจากนี้จะเห็นไดวาผลผลิตทางดานการศึกษา
ของไทยเราสวนใหญขาดความคิดในการพัฒนาและคิด
แบบสรางสรรค เพราะมีการจัดการเรียนการสอนที่ครู
เปนศูนยกลางหรือครูปอนความรู ใหผู เรียนเพียงอยาง
เดียว และยังตีกรอบความคิดใหผูเรียนปฏิบัติตาม ทําให
ผูเรียนขาดโอกาสในคิดและแสวงหาองคความรูในแนวทา
งอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีครูปอนให การสอนในลักษณะดัง
กลาวทําใหผูเรียนขาดโอกาสคิดในการออกแบบพัฒนาใน
สิ่งใหม ๆ เพราะยึดติดกับลักษณะการสอนที่ครูปอนองค
ความรูใหเพียงอยางเดียวหรือกรอบที่ครูวางใหจนเคยชิน 
ทําใหผูเรียนไมสามารถประยุกตความรูที่เรียนมากับการแก
ปญหาในการทํางานทํางานและปญหาในชีวิตประจําวันได 
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ผลจากการถูกตีกรอบทางความคิดจนเคยชิน ทําใหระบบ
ความคิดของผูเรียนถูกตีกรอบโดยไมรูตัว เมื่อมีการคิดจะ
ทําอะไรสักอยางหนึ่ง เขามักจะมีการตีกรอบทางความคิด
ขึ้นมาดวยความคุนชินวาหามทําอยางนูน ไมควรทําอยาง
นี้ ซึ่งทําใหขาดความคิดหาสิ่งใหม ๆ  ที่มีความหลากหลาย
หรือที่เรียกวาขาดการคิดสรางสรรคนั่นเอง สวนหนึ่งเกิด
จากการสอนในชั้นเรียนซึ่งมีบรรยากาศที่ไมเอื้ออํานวยตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน สวนใหญจะมีบรรยากาศ
การเรียนการสอนที่เปนเชิงวิชาการ เนนทฤษฎีมากเกินไป
ผูเรียนตองมานั่งเรียนในชั้นเรียนอยางมีระเบียบ และทําให
มีการปฏิสัมพันธของผูเรียนระหวางกันนอยมากและยังมี
การแขงขันในเรื่องการเรียนมากขึ้น สงผลทําใหผูเรียนขาด
ความเอื้อเฟอแผแผ ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ทําให
เปนแหลงที่บมเพาะบุคคลที่ไมมีคุณภาพออกมาสูสังคม
ในอนาคต ซึ่งปญหาเหลานี้เปนปญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคม
ปจจุบันยากที่จะแกไขได 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของพบ
วา มีผลการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะปฏิบัติระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ตโดยทักษะการสอน
ปฏิบตัขิองเดวสีทาํใหนกัเรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนดขีึน้ 
ปราณี เปลงสูงเนิน (2554) ไดทําการศึกษาคนควาเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากบทเรียนบนเครือขาย
รายวิชาการใชโปรแกรม Microsoft Excel โดยใชรูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 คนพบวาคาเฉล่ียของ
การทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05สอดคลองกับผลการศึกษาของ 
ซอนกล่ิน เรืองมียัง (2552) ที่ไดทําการเปรียบเทียบความ
สามารถดานมติสิมัพนัธของเดก็ปฐมวยักอนและหลังการจัด
ประสบการณการเรียนรูโดยใชแบบฝกทกัษะการปฏบัิตติาม
แนวคิดของเดวีส พบวาคะแนนมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอนทักษะปฏิบัติ
 จากการศึกษาหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ
การสอนทักษะปฏิบัติ มีผูที่นําเสนอแนวคิดดานการสอน
ทักษะปฏิบัติ ดังนี้
 ทศินา แขมมณ ี(2557) ไดกลาวถึงรูปแบบการเรยีน

การสอนทีเ่นนการพัฒนาดานทักษะพิสัย เปนรูปแบบท่ีชวย
มุงพัฒนาความสามารถขอผูเรียนในดานการปฏิบัติ การก
ระทํา หรือการแสดงออกตาง ๆ ซึ่งจําเปนตองใชหลักการ
วิธีการที่แตกตางไปจากการพัฒนาดานจิตพิสัยและพุทธิ
พิสัย โดนําเสนอแนวคิด 3 รูปแบบ ไดแก แนวคิดของเด
วีส แนวคิดของแฮรโรว และแนวคิดของซิมพสันต
 กมลวรรณ ตังธนกานนท (2557) ไดนําเสนอ
แนวคิดของการสอนทักษะปฏิบัติ ซึ่งไดสังเคราะหลําดับ
ขั้นพฤติกรรมดานทักษะพิสัยของเดวีส แฮรโรว และซิมพ
สัน ได 5 ลําดับขั้นหลัก ซึ่งในแตละขั้นมีรายละเอียดดังตอ
ไปนี้ 1) การรับรูและการปฏิบัติพื้นฐาน 2) เตรียมความ
พรอมและการเรียนแบบ 3) การฝกปฏิบัติ 4) การปฏิบัติ
ดวยความชํานาญ 5) การปรับเปล่ียนหรือสรางปฏิบัติการ 
จากขั้นตอนดังกลาวจะเห็นไดวา 3 ขั้นตอนแรก อยูในขั้น
ของการเตรียมตัว ในความเปนจริงแลวการสอนทักษะ
ปฏิบัติรายวิชาคอมพิวเตอรนั้นตองมีการแยกขั้นตอนยอย 
เนื่องจากวาผูเรียนแตละคนไมสามารถปฏิบัติเหมือนกันได 
ขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ ขั้นตอนที่ 4 เปนขั้นตอนที่
ตองการปฏิบัติดวยความชํานาญ และขั้นตอนที่ 5 การปรับ
เปลี่ยนหรือสรางปฏิบัติการ ซึ่งเปนขั้นตอนที่เปดโอกาสให
ผูเรียนไดนําเอาทักษะการปฏิบัติไปใชฝกฝนในสถานการณ
ใหม
 เมื่อพิจารณาการนําเสนอแนวคิดดังกลาวขางตน 
จะเห็นถึงความนาสนใจในแนวคิดของทั้ง 3 บุคคลซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้
 1. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบั ติ
ของเดวีส (Davies’ Instructional Model for 
Psychomotor Domain)
 เดวีส (Dave, 1970) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะปฏิบัติไววา ทักษะสวนใหญจะประกอบ
ไปดวยทักษะยอย ๆ  จํานวนมาก การฝกใหผูเรียนสามารถ
ทําทักษะยอย ๆ เหลานั้นไดกอนแลวคอยเชื่อมโยงตอกัน
เปนทักษะใหญ จะชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จไดดีและ
เร็วขึ้น
 วัตถุประสงคของรูปแบบ
 รูปแบบนี้มุงชวยพัฒนาความสามารถดานทักษะ
ปฏิบัติของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทักษะท่ีประกอบดวย
ทักษะยอยจํานวนมาก
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 ขั้นตอนการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของ
เดวีส 
 1. การเลียนแบบ (Imitation) เปนการสังเกต
และการเลียนแบบพฤติกรรมคนอื่น ซึ่งประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติอาจมีคุณภาพตํ่า
 2. การปฏิบัติตามคําส่ัง  (Manipulation) เปน
ความสามารถในการดําเนินการ ตามความจําหรือตามคํา
สั่ง
 3. การปฏิบัติดวยความแมนยํา (Precision) 
เปนการปฏิบัติท่ีมีความแนนนอนมากขึ้น หรือเปนการ
แสดงทักษะในระดับความแมนยําสูงขึ้น
 4. การประสานสัมพันธ (Articulation) เปนการ
ประสานงานภายในรางกายและปรบัตวัใหเขากับการดําเนิน
การเพื่อใหเกิดความสอดคลองในการปฏิบัติ
 5. การปฏิบัติจนเปนธรรมชาติ (Naturalization)  
เปนการแสดงออกระดับสูง จนกลายเปนธรรมชาติหรือ
ปฏิบัติโดยไมจําเปนตองคิดมาก 
 จุดเดนและจุดดอยของรูปแบบขั้นตอนการสอน
ทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส  
 จุดเดน คือ มีขั้นตอนที่แสดงถึงการปรับตัวของ
รางกาย
 จุดดอย คือ 1. ไมมีการเตรีมความพรอม
 2. ขั้นตอนแรกเปนการรวมขั้นตอนหลาย ๆ ขั้น
ตอนเขาดวยกันไมไดแยกทักษะยอย ๆ 
 3. ไมมีการปรับเปลี่ยนหรือการสรางชิ้นงานใหม
ในขั้นตอนสุดทาย

 2. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบั ติ
ของแฮรโรว (Harrow’s Instructional Model for 
psychomotor Domain)
 แฮรโรว (Harrow, 1972) ไดจัดลําดับขั้นของการ
เรียนรูทางดานทักษะปฏิบัติไว 5 ขั้น โดยเริ่มจากระดับที่
ซับซอนนอยไปจนถึงระดับท่ีมีความซับซอนมาก ดังนั้น
การกระทําจึงเริ่มจากการเคล่ือนไหวกลามเนื้อใหญไปถึง
การเคลื่อนไหวกลามเนื้อยอย ลําดับขั้นดังกลาวไดแกการ
เลียนแบบ การลงมือกระทําตามคําส่ัง การกระทําอยาง
ถูกตองสมบูรณ การแสดงออกและการกระทําอยางเปน
ธรรมชาติ  

 วัตถุประสงคของรูปแบบ
 รูปแบบนี้มุงใหผูเรียนเกิดความสามารถทางดาน
ทักษะปฏิบัติตาง ๆ กลาวคือ ผูเรียนสามารถปฏิบัติหรือ
กระทําอยางถูกตองสมบูรณและชํานาญ
 ขั้นตอนการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของ 
แฮรโรว
 1 .  การตอบสนองโดยอัต โนมั ติ  (Reflex 
Movements) เปนปฏิกิริยาที่ไมไดเกิดจากการเรียนรู 
หรือ ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ
 2. การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน (Fundamental 
Movements ) เปนการเคล่ือนไหวรางกายทั่วไป เชนการ
เดินหรือการความือ
 3. ความสามารถในการรับรู   (Perceptual 
Abilities) เปนการตอบสนองตอส่ิงเรา เชน การแยกแยะ
สิ่งที่มองเห็น สิ่งที่ไดยิน หรือสิ่งที่สัมผัส
 4. สมรรถภาพทางกาย (Physical Abilities )
เปนความแข็งแกรงที่ตองพัฒนา หรือเตรียมความพรอม 
เชน ความแข็งแรง และความวองไว
 5. การเคล่ือนไหวอย างมี ทักษะ (Skil led 
movements ) เปนการเรียนรูขั้นสูงแบบเดียวกับที่พบใน
นักกีฬาหรือนักแสดง
 6. การปฏิบัติโดยไมใชดุลยพินิจ (Nondiscursive 
communication) เปนใชภาษากายอยางมีประสิทธิภาพ 
เชนทาทาง และการแสดงออกทางสีหนา
 จุดเดนและจุดดอยของรูปแบบขั้นตอนการสอน
ทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของแฮรโรว
 จุดเดนคือ เปนรูปแบบที่คํานึงถึงพื้นฐานการ
เคลื่อนไหวรางกายเพื่อใหมีการเตรียมความพรอม 
กอนลงมือปฏิบัติ
 จุดดอย คือ ไมมีการปรับเปลี่ยนหรือการสรางชิ้น
งานใหมในขั้นตอนสุดทาย

 3. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซัน(Instructional Model 
Based on Simpson’s Processes for psycho-Motor 
Skill Development)
 ซิมพซัน (Simpson, 1972) กลาววา ทักษะเปน
เรื่องที่มีความเกี่ยวของกับพัฒนาการทางกายของผูเรียน 
เปนความสามารถในการประสานการทํางานของกลาม
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เนื้อหรือรางกาย ในการทํางานท่ีมีความซับซอน และตอง
อาศัยความสามารถในการใชกลามเนื้อหลาย ๆ สวน การ
ทํางานดังกลาวเกิดขึ้นไดจากการสั่งงานของสมอง ซึ่งตองมี
ความสัมพันธกับความรูสึกทีเ่กิดข้ึน ทักษะปฏิบัตินี้สามารถ
พัฒนาไดดวยการฝกฝน ซึ่งหากไดรับการฝกฝนที่ดีแลว จะ
เกิดความถูกตอง ความคลองแคลว ความเชี่ยวชาญชํานาญ
การ และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระทํา
สามารถสังเกตไดจากความรวดเร็ว ความแมนยํา ความเร็ว
หรือความราบรื่นในการจัดการ
 วัตถุประสงคของรูปแบบ
 เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถปฏิบัติหรือทํางานที่
ตองอาศัยการเคล่ือนไหวหรือการประสานงานของกลาม
เนื้อทั้งหลายไดอยางดี มีความถูกตองและมีความชํานาญ
ขั้นตอนการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพซัน 
 1. การรับรู (Perception) : ความสามารถในการ
ใชประสาทสัมผัสเพื่อเปนแนวทางในการ เคล่ือนไหว ของ
รางกาย 
 2. การเตรียมพรอม (Set) เปนความพรอมในการ
ปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย จิตใจ รางกายและอารมณ สาม
สวนนี้ เปนเปนสิ่งที่รางกายกําหนดไวลวงหนาเพื่อตอบ
สนองตอสถานการณตางๆ (บางครั้งเรียกวาmindsets)
 3. การตอบสนองตอคําส่ัง (Guided Response) 
เปนขั้นตอนแรกของการเรียนรูทักษะท่ีซับซอนซึ่งรวมถึง
การเลียนแบบ การทดลอง และการพบขอผิดพลาด ความ
สามารถในการปฏิบตัิงานจะมีประสิทธภิาพจากการฝกซอม
 4. การปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน (Mechanism) 
เปนขั้นตอนขั้นกลางในการเรียนรูทักษะที่ซับซอน การ
เรียนรูการตอบสนองไดกลายเปนนิสัยและการเคล่ือนไหว
สามารถดําเนินการดวยความมั่นใจ
 5. การปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ (Complex 
Overt Response ) การปฏิบัติท่ีเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
มีความรวดเร็วถูกตอง และมีการประสานงานที่คลองแคลว 
รวมถึงการปฏิบัติโดยไมลังเล อยางมีประสิทธิภาพและเปน
ไปโดยอัตโนมัติ 
 6. การปรับเปลี่ยน ( Adaptation) มีการพัฒนา
ทักษะที่ดีและบุคคลสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เคลื่อนไหวใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ 
 7. การสรางรูปแบบใหม (Origination) เปนการ
สรางรูปแบบการ เคลื่อนไหวใหมเพื่อใหเหมาะสมกับ

สถานการณเฉพาะหรือปญหาเฉพาะ ผลการเรียนรูเนน
ความคิดสรางสรรคซึ่งข้ึนอยูกับทักษะที่พฒันาข้ึนอยางมาก
 จุดเดนและจุดดอยของรูปแบบขั้นตอนการสอน
ทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพซัน
 จดุเดนคือ 1. มีข้ันการรับรู และเตรยีมความพรอม
ใหผูเรียนกอนเริ่มปฏิบัติ
 2. มีขั้นการปรับเปล่ียนและการสรางชิ้นงานใหม
ในขั้นตอนสุดทาย
 3. มีขั้นตอนท่ีใหผูปฏิบัติไดพบขอผิดพลาดดวย
ตนเอง
 จุดดอย คือ 1. ขั้นตอนท่ีใหผูปฏิบัติพบขอผิด
พลาดอาจทําใหเสียเวลาในการฝกปฏิบัติ

หลักการสอนวิชาคอมพิวเตอร
 การสอนทักษะปฏิบัติในรายวิชาคอมพิวเตอรดวย
สื่อดิจิทัลนั้น แมวาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (2552) จะกลาวถึงคุณภาพผูเรียนเมื่อ
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วา จะตอง “เขาใจกระบวนการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ  ใชกระบวนการกลุมในการทํางาน 
มีทักษะการแสวงหาความรู ทักษะกระบวนการแกปญหา
และทักษะการจัดการ” อีกทั้ง “ เขาใจหลักการเบื้องตน
ของการสื่อสารขอมูลเครือขายคอมพิวเตอร หลักการและ
วิธีแกปญหา หรือการทําโครงงานดวยกระบวนการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการคนหาขอมูล การใช
คอมพิวเตอรในการแกปญหา สรางชิ้นงานหรือโครงงาน
จากจินตนาการ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนอ
งาน” 
 ในการจัดการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษา กระทรวงศกึษาธกิาร (2551) ไดนาํเสนอกระบวนการ
ทํางานในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังนี้
 การลงมือทํางานดวยตนเอง โดยมุงเนนการฝก
วิธีการทํางานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังการทํางานเปนรายบุคคล
และการทํางานเปนกลุมเพื่อใหทํางานไดบรรลุเปาหมาย 
ไดแก การวิเคราะหงาน การวางแผนในการทํางาน การ
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลงาน
 นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงทักษะการทํางานรวม
กัน สรุปไดวา การทํางานเปนกลุมสามารถทํางานรวม
กับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยมุงเนนใหผูเรียนไดทํางาน
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อยางมีกระบวนการตามขั้นตอนของการทํางานและฝก
การทํางานเปนกลุม โดยรูถึงบทบาทหนาที่ภายในกลุม มี
ทักษะในการฟงพูด มีคุณธรรมในการทํางานรวมกัน สรุป
ผล และนําเสนองาน
 สรุปได ว า  กระบวนการทํางานในรายวิชา
คอมพิวเตอร มีขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดังนี้ 1. ขั้นเตรียมการ 2. ขั้นเตรียมความพรอม 3. 
ขั้นทดลองปฏิบัติ 4. ขั้นฝกซอมจนชํานาญ 5. ขั้นประยุกต
ใช และ 6. ขั้นสรุปผล

การสังเคราะหรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ
 หลักการและทฤษฎีที่ เกี่ยวข องกับการสอน
ทักษะปฏิบัติ ตามแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสอนทักษะ

ปฏิบัติของ เดวีส (Dave) แฮรโรว (Harrow) และซิมพสัน 
(Simpson) และหลักการสอนวิชาคอมพิวเตอร ท้ังนี้ในการ
สังเคราะหลําดับขั้นทักษะปฏิบัตินั้น มีการเปรียบเทียบใน
แตละขั้นตอนของลําดับขั้นทักษะปฏิบัติ และวิเคราะหจุด
เดนจุดดอยของแตละทฤษฎี โดยคงขั้นตอนที่มีประโยชน
ตอการสอนทักษะปฏิบัติในรายวิชาคอมพิวเตอร และ
หลอมรวมขั้นตอนท่ีมีความคลายคลึงกันใหเปนขั้นตอน
เดียวกัน โดยไมตัดทิ้งขั้นตอนสําคัญของแตละทฤษฎีออก
ไป ทําใหสามารถสังเคราะหรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ
วิชาคอมพิวเตอร ดังตารางที่ 1

ตาราง 1 
ลําดับขั้นของทักษะปฏิบัติในวิชาคอมพิวเตอรที่ไดจากการสังเคราะหทฤษฎีของ เดวีส แฮรโรว และซิมพสัน

เดวีส แฮรโรว ซิมพสัน ลําดับขั้นทักษะปฏิบัติท่ี
สังเคราะหได

1. การเลียนแบบ
เปนการสังเกตและการเลียน
แบบพฤติกรรมคนอื่นซึ่ ง
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
อาจมีคุณภาพตํ่า

1 .  ก า รตอ บสนอ ง โ ดย
อัตโนมัติเปนปฏิกิริยาท่ีไม
ไดเกิดจากการเรียนรู หรือ
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยไมได
ตั้งใจ

1. การปฏิบัติขั้นพื้นฐาน 
หมายถึง การตอบสนองตอ
สิ่งเราโดยอัตโนมัติ หรือการ
เคล่ือนไหวรางกายโดยทั่วไป 
การทบทวนทักษะพื้นฐานที่
จําเปนตอการฝกปฏิบัติ2. การเคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน 

เปนการ เคลื่อนไหวรางกาย
ทั่วไป เชนการเดินหรือการ
ความือ

1. การรับรู ความสามารถ
ในการใช ประสาทสัมผัส
เพื่ อ เป นแนวทางในการ 
เคลื่อนไหว ของรางกาย

3. ความสามารถในการรับ
รู เปนการตอบสนองตอส่ิง
เรา เชน การแยกแยะสิ่งที่
มองเห็น สิ่งที่ไดยิน หรือสิ่ง
ที่สัมผัส

2. การรับรู เปนการทําความ
เขาใจ ถึงส่ิงที่ไดเห็น ไดยิน 
หรือไดสัมผัส
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2. การปฏิบัติตามคําส่ัง
เป นความสามารถในการ
ดาํเนินการ ตามความจําหรือ
ตามคําส่ัง

2. การเตรียมพรอมความ
พ ร  อ ม ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ซึ่ ง
ประกอบดวย จิตใจ รางกาย
และอารมณสามสวนนี้เปน
เปนสิ่งท่ีรางกายกําหนดไว
ลวงหนาเพื่อตอบสนองตอ
สถานการณตางๆ (บางครั้ง
เรียกวา mindsets)

4. สมรรถภาพทางกายเปน
ความแข็งแกรงที่ตองพัฒนา 
หรือเตรียมความพรอม เชน 
ความแข็งแรง และความ
วองไว

3. การเตรียมความพรอม
กอนลงมือปฏิบัติ เปนการ
เตรียมความพรอมทางดาน
รางกาย จิตใจ หรือความ
เขาใจของสิ่งท่ีรับรู รวมถึง
การทบทวนหรือซักซ อม
ทําความเขาใจก อนลงมือ
ปฏิบัติ 

3. การตอบสนองตอคําส่ัง
เป นขั้นตอนแรกของการ
เรียนรู ทักษะที่ซับซอนซึ่ง
รวมถึงการเลียนแบบ การ
ทดลอง และการพบขอผิด
พลาดความสามารถในการ
ปฏิบัตงิานจะมีประสิทธภิาพ
จากการฝกซอม

5. การเคลื่อนไหวอยางมี
ทักษะเปนการเรียนรูขั้นสูง
แบบเดยีวกับที่พบในนักกีฬา
หรือนักแสดง

4. การทดลองปฏิบัต ิเปนการ
เลียนแบบการทํางานหรือ
ลงมือปฏิบัติงานความเขาใจ  
ซึ่งอาจพบขอผิดพลาดบาง

3. การปฏิบัติด วยความ
แมนยํา เปนการปฏิบัติที่มี
ความแนนนอนมากขึ้น หรือ
เปนการแสดงทักษะในระดับ
ความแมนยําสูงขึ้น

4. การปฏิบัติจนเกิดความ
เคยชนิ: เปนข้ันตอนข้ันกลาง
ในการเรยีนรูทกัษะทีซ่ับซอน
การเรียนรู การตอบสนอง
ไดกลายเปนนิสัยและการ
เคล่ือนไหวสามารถดําเนิน
การดวยความมั่นใจ

4. การประสานสัมพันธ
เปนการประสานงานภายใน
รางกายและปรับตวัใหเขากบั
การดําเนินการเพื่อใหเกิด
ความสอดคลองในการปฏิบตัิ

5. การปฏิบัติจนเกิดความ
ชํานาญ : การปฏิบัติท่ีเกิด
ประสิทธภิาพมากข้ึน มคีวาม
รวดเร็วถูกตอง และมีการ
ประสานงานที่คลองแคลว 
รวมถึงการปฏิบัติโดยไมลังเล 
อยางมีประสิทธิภาพและเปน
ไปโดยอัตโนมัติ

6 .  การปฏิบัติ โดยไม  ใช 
ดุลยพินิจ เปนใชภาษากาย
อยางมีประสิทธิภาพ เชน
ทาทาง และการแสดงออก
ทางสีหนา

5. การฝกซอมจนชํานาญ 
เปนการปฏิบัติซํ้าๆ จนเกิด
ความคลองแคลวและความ
มั่ น ใจ ในการปฏิ บั ติ ง าน  
สามารถปฏิบัติงานไดโดย
อัตโนมัติและชิ้นงานมีความ
ถูกตอง
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5 .  ก า ร ป ฏิ บั ติ จ น เ ป  น
ธรรมชาติ เปนการแสดงออก
ระดับสู ง  จนกลายเป น
ธรรมชาติหรือปฏิบัติโดยไม
จําเปนตองคิดมาก

6. การปรับเปลี่ยน : มีการ
พัฒนาทักษะที่ดีและบุคคล
สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบ
การเคลื่อนไหวใหเหมาะสม
กับสถานการณตาง ๆ

6. การปรับประยกุต เปนการ
พัฒนาใหสามารถปรับการ
ทํางานตามสถานการณใหม
หรือสรางขั้นตอนการปฏิบัติ
รูปแบบใหมได  เชน สามารถ
ใชวิธีเดิมในการสรางชิ้นงาน
ใหม หรือสรางชิ้นงานเดิมใน
ขั้นตอนรูปแบบใหมได

7. การสรางรูปแบบใหม : 
เปนการสรางรูปแบบการ 
เ คลื่ อ น ไหว ใหม  เพื่ อ ใ ห 
เหมาะสมกับสถานการณ
เฉพาะหรือป ญหาเฉพาะ
ผลการเรียนรูเนนความคิด
สรางสรรคซึง่ข้ึนอยูกับทักษะ
ที่พัฒนาขึ้นอยางมาก

รูปแบบขั้นตอนการสอนทักษะปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร
 จากแนวคดิการจาํแนกลาํดบัขัน้ของพฤตกิรรมดาน
ทักษะการปฏิบัติท้ัง 3 แนวคิดของเดวีส แฮรโรว และซิมพ
สันสามารถสังเคราะหลําดับขั้นของพฤติกรรมดานทักษะ
การปฏิบัติได 6 ลําดับขั้นหลัก ไดแก 1) การปฏิบัติขั้นพื้น
ฐาน 2) การรับรู 3) ขั้นเตรียมความพรอมกอนลงมือปฏิบัติ 
4) การทดลองปฏิบัติ 5) การฝกซอมจนชํานาญ และ 6) 
การปรับประยุกต  โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1.การปฏิบัติขั้นพื้นฐาน การตอบสนองตอสิ่ง
เราโดยอัตโนมัติ หรือการเคล่ือนไหวรางกายโดยทั่วไป 
การทบทวนทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการฝกปฏิบัติ เชน 
การคลิกเมา การกดปุ มแปนพิมพในวิชาคอมพิวเตอร
 2. การรับรู  เปนการทําความเขาใจ ถึงสิ่งที่ไดเห็น 
ไดยิน หรือไดสัมผัส เชน การสังเกตทาทางการเคล่ือนไหว
หรือการปฏิบัติที่ครูสาธิตใหดู

 3. ข้ันเตรียมความพรอมกอนลงมอืปฏิบตั ิเปนการ
เตรียมความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ หรือความเขาใจ
ของสิ่งที่รับรูรวมถึงการทบทวนหรือซักซอมทําความเขาใจ
กอนลงมือปฏิบัติ เชน การทบทวนขั้นตอนการสรางชิ้นงาน
 4. การทดลองปฏิบตั ิเปนการเลยีนแบบการทาํงาน
หรือลงมือปฏิบัติงานความเขาใจ  ซึ่งอาจพบขอผิดพลาด
บาง
 5. การฝกซอมจนชํานาญ เปนการปฏิบัติซํ้าๆ 
จนเกิดความคลองแคลวและความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  
สามารถปฏิบัติงานไดโดยอัตโนมัติและชิ้นงานมีความถูก
ตอง
 6. การปรับประยุกต เปนการพัฒนาใหสามารถ
ปรับการทํางานตามสถานการณใหมหรือสรางขั้นตอนการ
ปฏิบัติรูปแบบใหมได  เชน สามารถใชวิธีเดิมในการสราง
ชิ้นงานใหม หรือสรางชิ้นงานเดิมในขั้นตอนรูปแบบใหมได
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ภาพ 1 รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ

บทสรุป
 จากการศึกษารูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ
ของแนวคิด คือ เดวีส แฮรโรว และซิมพสัน ผูเขียนจึงได
สังเคราะหเปนรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติเพื่อใหเหมาะ
สมกับรายวิชาคอมพิวเตอรมากยิ่งขึ้น ซึ่งไดสังเคราะห
ออกมาไดปรากฏเปน 6 ขั้นหลักไดแก 1)การปฏิบัติขั้นพื้น

ฐาน 2)การรับรู 3)ขั้นเตรียมความพรอมกอนลงมือปฏิบัติ 
4) การทดลองปฏิบัติ 5) การฝกซอมจนชํานาญ และ 6) 
การปรับประยุกต อันจะเปนประโยชนใหครูผูสอนวิชา
คอมพิวเตอรนํารูปดังกลาวนี้ไปใชสอนทักษะปฏิบัติใหแกผู
เรียนตอไป
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บทคัดยอ

 คอรรัปชัน เปนการใชอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบที่บุคคลนั้นมี เพื่อแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบให
แกต นเองหรือพวกพอง เปนการกระทําที่กอใหเกิดผลเสียอยางรายแรงตอสังคม รวมถึงเปนตนเหตุของปญหาที่เกิด
ขึ้นในสังคมตาง ๆ มากมาย อาจเปนพฤติกรรมท่ีผิดตอกฏหมายหรือไมผิดกฏหมายก็ได การคอรรัปชันนั้นไมไดเกิดขึ้น
เฉพาะในภาครัฐ แตยังรวมถึงภาคเอกชนดวย การคอรรัปชันเกิดขึ้นในสังคมมาอยางยาวนานหลายยุคหลายสมัยจนถึง
ปจจุบัน คอรรัปชันเกิดขึ้นในทุก ๆ  สังคมไมเวนแมแตประเทศที่พัฒนาแลว เพียงแตเกิดขึ้นมากหรือนอยแตกตางกันออก
ไป คอรรัปชันไดสงผลเสียอยางรายแรงตอสังคมเปนอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา บทความนี้
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ รูปแบบการคอรรัปชัน และแนวทางปองกันและแกไข

คําสําคัญ: คอรรัปชัน, รูปแบบ, แนวทางการแกไข

Abstract

 Corruption means exercising power and duties or responsibility to take a graft for 
oneself or companies. It causes negative effects to society and is a root of several social problems. 
Corruption may be an illegal or legal action. Corruption is found both in public sector and private sector. 
Corruption is a long serious problem in every society from past to present, even in developed 
countries, more or less seriously. Corruption has been negatively affected to society. It is an obstacle 
of country’s development and prosperity. This article thus aims to introduce types of corruption and 
corruption prevention and solving.

Keywords: Corruption, Types of corruption, Corruption prevention and solving 
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บทนํา
 คอรรัปชัน (corruption) ไมไดเปนสิ่งที่พึ่งเกิดขึ้น
ในสังคมปจจุบนัแตถือวาเปนปญหาที่อยูคูกับสังคมมาอยาง
ยาวนานหลายยุคหลายสมัยจนถึงปจจุบัน อาจเปรียบการ
คอรรัปชันเสมือนโรคชนิดหนึ่งก็ยอมได ซึ่งในปจจุบันยัง
ไมสามารถรักษาใหหายขาดได มีแตบรรเทาลงไดเทานั้น 
คอรรัปชันเกิดขึ้นในทุก ๆ สังคม แมแตประเทศท่ีพัฒนา
แลวการคอรรัปชันก็ยังมีใหเห็น ใหไดยินตามขาวโทรทัศน
หรือหนังสือพิมพอยูตลอดเวลา การคอรรัปชันเปนสิ่งท่ีสง
ผลกระทบในทางลบตอสังคมในวงกวางอีกทั้งยังเปนตน
ตอของปญหาอื่น ๆ ท่ีจะตามมาอีกมากมาย เชน ปญหา
ความยากจน ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน 
นักวิชาการชาวไทยและชาวตางประเทศไดใหความหมาย
ของ คอรรัปชัน เอาไวแตกตางกันออกไปหรือคลายคลึง
กันขึ้นอยูกับ มุมมอง แนวคิดและทัศนคติของนักวิชาการ
แตละทาน ในที่นี้ผูเขียนขอนําเสนอนิยามความหมายของ
คอรรัปชัน ดังตอไปนี้
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(2545, น. 79) ไดใหนิยามความหมายของ คอรรัปชัน
วา มาจากภาษาละติน “Corrumpere” ซึ่งหมายถึง การ
ทําลาย หรือละเมิดจริยธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติใน
การบริหารงานของเจาหนาที่รัฐเปนพฤติกรรมที่ไมปฏิบัติ
ตามกฏหมาย รวมถึงทําตามวัตถุประสงคของกฏหมาย 
แตใชวิธีการท่ีผิดกฏหมาย ซึ่งสงผลเสียอยางรายแรงตอ
สังคม หลาย ๆ ประเทศในโลกไดเผชิญกับปญหาการ
คอรรัปชันมาอยางยาวนาน โดยคนสวนใหญในสังคมมัก
กลาวกันวา กลุมขาราชการในภาครัฐถือเปนกลุมบุคคล
ที่เสี่ยงมีโอกาสการคอรรัปชันมากกวากลุมอื่น ๆ แตใน
ความเปนจริงนั้นการคอรรัปชันเกิดไดกับทุกกลุ มบุคคล 
ในขณะที่ Talisayon (1998 อางถึงใน สถาบันวิจัยและ
ใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรวมกับมาตา
ลักษณ ออรุงโรจนและคณะ, 2554, น. 15) ไดกลาวเกี่ยว
กับการคอรรัปชันไวอยางนาสนใจวา พฤติกรรมที่เรียกวา
คอรรัปชันเปนพฤติกรรมที่ไมกอใหเกิดประโยชนแกสวน
รวม เปนพฤติกรรมที่เอื้อประโยชนใหแกคนกลุมนอยแต
กลับสรางภาระใหแกคนสวนใหญในสังคม จากที่ไดกลาว
ไปจะเห็นไดวา นักวิชาการท้ังสองทานมีมุมมองท่ีคลายกัน
ในเรื่อง พฤติกรรมการคอรรัปชัน
 สําหรับ Tanzi (1998, น. 8-9) ไดกลาววา นิยาม

ความหมายของคาํวาคอรรัปชนั ท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย 
คือ นิยามความหมายของ ธนาคารโลก (World Bank) ได
ใหความหมายวา “The abuse of public power for 
private benefit” คอื การทีเ่จาหนาทีรั่ฐใชอํานาจโดยมชิอบ
เพื่อผลประโยชนสวนตน และ Tanzi ยงัไดใหทศันะเพิ่มเติม
เกีย่วกับนยิามความหมายของคอรรัปชันจากธนาคารโลกวา 
เปนนิยามความหมายที่แคบเกินไป การคอรรัปชันไมไดเกิด
ขึ้นเฉพาะในภาครัฐแตเพียงอยางเดียว แตเกิดขึ้นกับภาค
เอกชนดวย และคอรรัปชันน้ันไมไดกระทําไปเพื่อประโยชน
ของตนเพียงอยางเดียว แตอาจจะกระทําไปเพื่อพวก
พอง ครอบครัวและญาติสนิท มิตรสหาย ซึ่งคลายคลึงกับ 
Clinard and Yeager (2005 cited in The International 
Council on Human Rights Policy, 2009, น. 32) ได
กลาววา ในภาคเอกชนการคอรรัปชันมักจะเกิดขึ้นระหวาง
กลุมบุคคลในหนวยงานหรือหางรานกับผูจัดจําหนายหรือ
ผูใหหรือรับบริการส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เปนพฤติกรรมที่ไมชอบ
ดวยกฏหมาย โดยมีเจาหนาที่หรือบุคลากรในหนวยงาน
หรือองคกรนั้น ๆ  ใหความรวมมือหรืออํานวยความสะดวก
ซึ่งกระทําไปเพื่อผลประโยชนสวนตนหรือพวกพอง ตามที่ 
The Organisation for Economic Co-operation and 
Development (2008, น. 23) ไดกลาววา The Asian 
Development bank (ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย) ให
นิยามวา คอรรปัชันเปนการใชอํานาจหนาท่ีหรือยอมละเลย
หนาที่ของบุคลากรในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
ทางที่ผิดกฏหมายหรือไมถูกตอง เพื่อประโยชนแกตนเอง
 หนึ่งในนิยามความหมายท่ีนิยมใชในการจํากัด
ความของ คอรรัปชัน คือ ” Corruption is the abuse 
of entrusted power for private gain” คือ การ
แสวงหาอํานาจหรือผลประโยชนโดยมิชอบจากความไว
วางใจที่ไดรับโดยเปนไปเพื่อผลประโยชนสวนตน (The 
United States Agency for International Devel
opment, 1999 cited in The International Council on 
Human Rights Policy, 2009, น. 32) สถาบันวิจัยและ
ใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับมาตา
ลักษณออรุงโรจนและคณะ ( 2554: 16) ไดใหทัศนะเพิ่ม
เติมวา การคอรรัปชัน นาจะหมายถึง ฉอราษฎรบังหลวง 
ซึ่งมีความหมายกวางกวาการทุจริต โดยคําวา คอรรัปชัน 
หมายถึง การเบียดบังหรือยักยอกทรัพยของรัฐและของ
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สาธารณะ ซึ่งรวมถึงการกินสินบาทคาดสินบน และการ
แสวงหาอํานาจโดยวิธีที่ผิดทํานองคลองธรรม อาจไมผิด
ตอกฎหมายอาญา แตก็ถือวาเปนการคอรรัปชันดวยเชนกัน 
สําหรับ ฐานันท วรรณโกวิทย (2554 อางถึงใน จารุวรรณ 
สุขุมาลพงษ, 2556, น. 12) ไดกลาววา สภาประชาคมยุโรป
ไดใหคําจํากัดความคอรรัปชันวา หมายถึง การใชอํานาจ
สาธารณะเพื่อผลประโยชนสวนตน หรือการใหสินบน และ
ประพฤติฝาฝนความรับผิดชอบหรือหนาท่ีท่ีไดรับ อาจจะ
ผดิหรอืไมผิดกฏหมายก็ได แตเจตนาจะไดรับประโยชนอันท่ี
ไมสมควร สามารถเกิดขึ้นไดทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน สรุป
ไดวา ความหมายคอรรัปชัน ในขางตนมีการใหนิยามความ
หมายเอาไวหลากหลาย สําหรับความหมายของคอรรัปชัน 
ในทัศนะของผูเขียน หมายถึง การใชอํานาจหนาที่หรือ
ความรับผิดชอบท่ีบุคคลนั้นมี เพื่อแสวงหาผลประโยชน
โดยมิชอบใหแกตนเองหรือพวกพอง เปนการกระทําท่ีกอ
ใหเกิดผลเสียแกสังคม รวมถึงเปนตนเหตุของปญหาท่ีเกิด
ขึ้นในสังคมตาง ๆ  มากมาย อาจเปนพฤติกรรมที่ผิดตอกฏ
หมายหรือไมผิดกฏหมายก็ได การคอรรัปชันนั้นไมไดเกิด
ขึ้นเฉพาะภาครัฐแตยังรวมถึงภาคเอกชนดวย 

รูปแบบการคอรรัปชัน
 จากความหมายในขางตนสรปุไดวา คอรรัปชันเปน
เรื่องเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบเพื่อ
แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบใหแกตนเองหรือพวกพอง 
ผูเขียนเห็นวาเราอาจเรียกการคอรรัปชันวาเปนการทุจริต
ในตําแหนงหนาที่หรือความรับผิดชอบก็ยอมได รูปแบบ
การคอรรัปชันมีมากมายหลายรูปแบบ บุคลากรในแตละ
หนวยงานหรือองคกร หางรานตาง ๆ  อาจมีพฤติกรรมการ
คอรรัปชันที่แตกตางกันออกไปหรือคลายคลึงกัน คําวา 
คอรรัปชัน เปนคําที่มีความหมายที่กวางไกล เชน กรรมการ
ยักยอกเงินบริษัทก็คอรรัปชัน เจาพนักงานทองถิ่นเรียกคา
ใบอนุญาติก็เรียกวาคอรรัปชัน เปนตน ในขณะที่คําจํากัด
ความที่เปนสากลก็ระบไุวอยางกวาง ๆ  เชนกันวา คอรรัปชัน 
คือ กระบวนการบิดเบือนอํานาจโดยมิชอบ เพื่อแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรได คําจํากัดความเกี่ยวกับคอรรัปชันใน
ขางตนยังไมเอื้อตอการปราบปรามการคอรรัปชันเทาที่
ควร ดังนั้นเราจึงตองกําหนดรูปแบบการคอรรัปชันขึ้นมา
เพื่อที่จะไดเอื้อตอการปราบปรามการคอรรัปชันใหดียิ่งขึ้น 
การคอรรัปชันสามารถแบงออกได 3 ประเภท ดังตอไปนี้

 ประเภทแรกเปน คอรรัปชันในภาคเอกชน หรือ
พูดงาย ๆ เอกชนโกงกันเอง และยังรวมถึงเอกชนโกง
ประชาชน คอรรัปชันประเภทนี้เกิดขึ้นอยางแพรหลายใน
สังคมกระบวนการทางกฏหมายทั้งทางแพงและทางอาญา
ชวยปราบปรามไดในระดบัหนึ่งเทาน้ัน ยังไมมปีระสทิธภิาพ
ท่ีเพยีงพอในการควบคุมและปองกัน เชน การฉอโกงระหวาง
คูคาคูสัญญา พนักงานหรือผูบริหารโกงบริษัท การหลอก
ลวงผูบริโภคโดยการจําหนายสินคาท่ีไมไดมาตรฐานหรือ
การหลอกลวงนักลงทุน เปนตน
 ประเภทที่สอง คอรรัปชันในภาครัฐ หรือจะเรียก
วาบังหลวงก็ได การคอรรัปชันประเภทนี้เปนการเบียดบัง
เอาทรัพยสินของรัฐมาเปนของตนเองหรือพวกพอง โดยผูที่
กระทํา คือ เจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูที่มีความรูและชํานาญ
ในกฏระเบียบเปนอยางดี รูชองทางหลบเล่ียงขอกฏหมาย
หรือระเบียบตาง ๆ  ที่พอจะเห็นชองทางใหเอาเงินหรือผล
ประโยชนอื่น ๆ ที่เปนของหลวงมาเปนของตน เชน การ
ใชใบเสร็จเท็จในการเบิกเงินจากหลวง การออกใบรับรอง
สิทธิหรือโฉนดท่ีดินสาธารณะใหแกตนเองและพวกพอง 
คอรรัปชันประเภทนี้ถือวารายแรงสงผลกระทบตอคนสวน
ใหญในสงัคม คอรรปัชันประเภทน้ีเกิดขึน้เยอะมากในสังคม 
แตยังดีที่มีกระบวนการทางสังคมที่ติดตามตรวจสอบและ
มีแนวโนมพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น (บรรยง พงษพานิช
และธนกร จวงพานิชม, 2557, น. 20-22)
 นอกจากน้ีในปจจบุนัการติดสินบนใหกับเจาหนาที่
รัฐที่นิยมทํากัน คือ การใหของขวัญแทนการติดสินบนเพื่อ
ผลประโยชนสวนตน คอรรัปชันประเภทนี้สรางความเสีย
หายใหแกรัฐหรือสังคมเปนอยางมาก การกระทําประเภท
นี้ยากท่ีจะแยกไดอยางชัดเจนวา ใหเพื่อเปนของขวัญหรือ
ใหเพื่อติดสินบน แตก็ตองแยกแยะใหไดวาอันไหนเปนของ
ขวัญหรือการติดสินบน อาจทําไดโดย พิจารณาจากขนาด
หรือมูลคาของขวัญ ขอมูลความเชื่อมโยงกันระหวางผูให
และผูรับ รวมถึงใหโดยเปดเผยมีคนเห็นมากมายหรือใหใน
ที่ลับตาเก็บเปนความลับสองตอสอง การที่จะแยกยะไดนั้น
ตองทาํอยางละเอียดและรอบคอบ ซึ่งไมงายเลยท่ีจะแยกวา
อันไหนของขวัญหรือสินบน (Tanzi, 1998, p. 9) และยังมี
การคอรัปชั่นอีกรูปแบบหนึ่งที่นาสนใจ คือ การคอรรัปชัน
ที่เกิดจากการการทับซอนของผลประโยชน หรือการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสาธารณะและผลประโยชนสวนบุคคล 
ภาษาอังกฤษเรียกวา conflict of interest ซึ่งหมายความ



54 Vol. 10 No. 1 January-April 2020EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

วา การทับซอนของผลประโยชนของบุคคลที่มี 2 สถานะ 
หรือมากกวาในเวลาเดียวกัน คือ ตําแหนงสาธารณะ เชน 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี อธิบดี เปนตน และตําแหนงใน
บริษัทเอกชนในคราวเดียวกัน อาจจะเปนกรรมการบริษัท 
หรือหุนลม เปนตน ซึ่งบุคคลดังกลาวอาจมีแนวโนมในการ
ใชอํานาจและหาผลประโยชนโดยมิชอบใหตนเองหรือให
พวกพอง ตัวอยางที่พบเห็นไดเสมอ ๆ ในสังคม คือ การ
ชนะการประมูลโครงการกอสรางขนาดใหญจากภาครัฐ เมื่อ
ตรวสอบไดพบวาผูชนะประมูลมีพรรคพวกเปนนักการเมอืง 
หรือบริษัทที่ชนะการประมูลมีนักการเมืองรวมหุนหรืออยู
เปนหุนลม การชนะการประมลูดังกลาวดวยอทิธพิลทางการ
เมืองจะสงผลใหผูที่ชนะการประมูลสามารถทํากําไรไดเกิน
กวาท่ีควรจะเปน ปจจุบันการคอรรัปชันในโครงการขนาด
ใหญของภาครัฐไดกลายเปนแหลงหารายไดที่สําคัญของ
นักการเมืองและขาราชการที่มีความเกี่ยวของ พบเห็นได
ตามหัวเมืองใหญและในทองถิ่นตาง ๆ  (ผาสุก พงษไพจิตร, 
2546, น. 61- 63)
 นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (2551, น. 40-42) 
ไดกลาววาผลการสอบสวนและศึกษาของคณะกรรมการ
วิสามญัพจิารณาสอบสวนและศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการทจุริต
คอรรัปชันของวุฒิสภา ไดมีการแบงกรณีของการทุจริต
คอรรัปชันออกเปน 5 ประเภท ดังตอไปนี้
 1. การทุจริตเชิงนโยบาย ถือเปนการทุจริต
คอรรัปชันรูปแบบใหมที่มีความสลับซับซอน มักอาศัยรูป
แบบของกฏหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือมติของ
คณะกรรมการเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนให
แกตนเองหรือพวกพอง ทําใหประชาชนสวนใหญเมีความ
ขาใจวา เปนเรื่องที่ถูกตองชอบธรรม รวมถึงยังสามารถ
ตรวจสอบไดยาก ในอดีตนักการเมืองตองอาศัยนักธุรกิจ 
ขาราชการเปนผู ช วยเหลือถึงจะสามารถคอรรัปชันใน
องคกรขนาดใหญได แตในปจจุบันกลุ มนักธุรกิจเหลานี้
ไดกลายมาเปนนักการเมืองมีอํานาจในการออกกฏหมาย 
กําหนดมติคณะรัฐมนตรี คําสั่ง และระเบียบตาง ๆ  เสียเอง 
ทําใหกระบวนการแสวงหาผลประโยชนในโครงการตาง ๆ  
ของรัฐมีนโยบาย กฏหมายและคําสั่งตาง ๆ รองรับอยาง
ถูกตองชอบธรรม (สังศิต พิริยะรังสรรค, 2549, น. 18) 
ประกอบไปดวยขอเท็จจริงที่นาสนใจดังตอไปนี้
 ก. มีการกําหนดนโยบายที่จะทําโครงการหรือ

กิจการ โดยองคกรหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐบาลที่อาง
ประโยชนของประเทศชาติหรือประชาชนเปนหลัก
 ข. มีการเตรียมการรองรับโครงการหรือกิจการ
นั้นใหมีความชอบดวยกฏหมายหรือกฏระเบียบ
 ค. ทายที่สุด ผลผระโยชนจากการดําเนินงานจะ
ตกแกบุคคลหรือกลุมบุคคล รวมถึงพวกพอง ญาติมิตรของ
ผูกําหนดนโยบายซึ่งอาจเปนเงิน ทรัพยสิน สิทธิประโยชน
อยางอื่น มักเปนผลประโยชนมหาศาล
 2. การทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการ เปนการ
ใชอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบของตนในฐานะเจา
หนาที่ของรัฐเพื่อเอื้อประโยชนใหแกตนเองหรือกลุมบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง ปจจุบันมักเกิดจากความรวมมือกันระหวาง
นักการเมือง พอคาและขาราชการประจํา เชน การที่นักการ
เมืองและนักธุรกิจรวมกันครอบครองที่ดนิของรัฐโดยมิชอบ 
โดยมีขาราชการฝายปกครองและเจาพนักงานที่ดินในทอง
ถิ่นใหความรวมมือดวย
 3. การทจุริตในการจดัซ้ือจดัจาง การทจุริตประเภท
น้ีพบไดในรูปของการฮ้ัว ตั้งแตการออกแบบ กําหนดรายละ
เอียดหรือสเปกของงาน คํานวณราคากลาง การประกวด
ราคา การประกาศผล การอนุมัติ การทําสัญญาทุกขั้นตอน
ของกระบวนการจัดซื้อจัดจางลวนมีชองโหวใหมีการทุจริต
กันอยางงาย ๆ  นอกจากนี้ ยังมีการทุจริตที่มาเหนือเมฆ คือ 
การอาศัยความเปนหนวยงานราชการดวยกัน จึงไดรับการ
ยกเวนและไมถูกเพงเล็ง แตความจริง ผลประโยชนจากการ
รับงานและเงินที่ไดจากการรับงานไมไดนําสงกระทรวงการ
คลัง แตตกอยูแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 4. การทุจริตในการใหสัมปทาน เปนการแสวงหา
หรือเอื้อประโยชนโดยมิชอบจากกิจการหรือโครงการของ
รัฐ ซึ่งรัฐไดอนุญาติหรือมอบใหเอกชนดําเนินการแทน
ในลักษณะสัมปทานผูกขาดในกิจการ เชน การทําสัญญา
สัมปทานผูกขาดโรงงานสุรา การทําสญัญาสัมปทานผกูขาด
โทรคมนาคม เปนตน
 5. การทุจริตโดยการทําลายระบบตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐ เปนการพยายามดําเนินการใหมีสายสัมพันธ
กับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพื่อท่ีจะทําใหไดเขาไป
ดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหนาที่
ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เชน คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เปนตน 
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 จากทีไ่ดกลาวไปในขางตน การคอรรัปชันในสงัคม
ประกอบไปดวยพฤติกรรมการกระทําที่หลากหลาย การ
แยกประเภท หรือจัดรูปแบบคอรรัปชันที่ไดกลาวไปในขาง
ตนมีความแตกตางกันในหัวขอใหญ แตในรายละเอียดปลีก
ยอยในแตละหัวขอในภาพรวมมีความคลายคลีงและเชื่อม
โยงกัน รูปแบบคอรรัปชันที่ไดกลาวไปเปนสิ่งที่มีประโยชน
ในการปราบปรามหรือแกไขปญหาการคอรรัปชันในสังคม
ใหถูกที่ถูกทางและเปนแบบแผนมากยิ่งขึ้น 

แนวทางการปองกันหรือแกไขปญหาการคอรรัปชัน
 การจัดอันดับสูงต่ําในการคอรรัปชันที่เกิดขึ้นใน
แตละประเทศตาง ๆ ทั่วโลก เปนส่ิงท่ีทําใหคนในสังคม
ของประเทศนั้น ๆ หันมาใสใจ ต่ืนตัว หรือรวมกันหา
แนวทางปองกันหรือแกไข หรืออยางนอยที่สุดก็ไดทราบวา
ประเทศทีต่นเองอาศัยอยูนัน้มีระดับการคอรรัปชนัท่ีรุนแรง
หรือไมประการใด ประเทศท่ีถูกจัดใหเปนประเทศที่มีการ
คอรัปชั่นนอยที่สุดในโลก ไดแก 1.เดนมารก 2.นิวซีแลนด 
3.ฟนแลนด 4.สวีเดน 5.นอรเวย 6.สวิสเซอรแลนด 
7.สิงคโปร 8.เนเธอรแลนด 9.ออสเตรเลีย 10.แคนาดา 
สวนประเทศที่มีการคอรัปชั่นสูงที่สุดไดแก ประเทศ
โซมาเลีย เกาหลีเหนือ อาฟกานิสถาน รั้งอันดับที่ 175 เทา
กัน (องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ, 2557, ออนไลน)
สาํหรับประเทศไทยองคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย 
(Transparency Thailand) ไดเปดเผยผลการจัดอันดับดัข
นีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน ประจําป 2557 จากองคกรเพื่อ
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International: 
TI) ซึ่งเปนองคกรนานาชาติท่ีเปนผูนําและตอตานการ
คอรรัปชันในสังคมโลก กอตั้งขึ้นในประเทศเยอรมนี ผล
ปรากฏวาประเทศไทยอยูในอันดับที่ 85 จากการจัดอันดับ
ทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก และอยูในอันดับที่ 12 จาก 
28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปปซิฟก และในอาเซียอยู
อันดับที่ 3 เทากับฟลิปปนส จาก 9 ประเทศในกลุมอาเซียน 
การจัดอันดับดัชนีวัดภาพลักษณคอรรัปชันในป 2557 นี้ 
ประเทศไทยไดเลื่อนลําดับจากปที่แลวอันดับที่ 102 ในป
นี้มาเปน อันดับที่ 85 จาก 175 ประเทศทั่วโลก (จุรี วิจิตร
วาทการ, 2557: ออนไลน) การที่อันดับการคอรรัปชันของ
ประเทศไทยเล่ือนขึ้นหรือดีขึ้นกวาเดิมนั้นอาจเกิดจากการ
ตืน่ตวัและการรวมกันของประชาชนในสังคมทีจ่ะหาแนวทาง
ปองกันหรือแกไขปญหาการคอรรัปชันมากขึ้นกวาในอดีต

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงเยาวชน สังเกตุไดจาก
นโยบายและการดําเนินงานโดยภาครัฐและภาคเอกชนรวม
ถึงเยาวชน เชน โครงการโตไปไมโกง คานิยม 12 ประการ 
นักเรียนประทวงไลผูอํานวยการใหลาออกเนือ่งจากมีปญหา
พัวพันเกี่ยวกับการคอรรัปชัน การรวมกลุมเปนเครือขาย
ตาง ๆ เพื่อตรวจสอบการคอรรัปชันโดยประชาชนอยาง
กวางขวาง เปนตน 
 คอรรัปชันเปนปญหาท่ีอยูคูกับสังคมไทยมาอยาง
ยาวนานเปนพฤติกรรมหรือการกระทําที่สงผลกระทบใน
ทางลบตอคนสวนใหญในสังคม เปนอุปสรรคที่สําคัญใน
การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนารวมถึง ยังเปนตนเหตุ
ของปญหาตาง ๆ  มากมายที่เกิดขึ้น ดังนั้นการปองกันหรือ
แกไขปญหาการคอรรัปชันเปนส่ิงที่จาํเปนอยางเรงดวนที่จะ
ตองรีบดําเนินการ หากยิ่งปลอยไวนานเทาไหรยิ่งทําลาย
หรือสงผลเสียตอสังคมหรือประชาชนในประเทศมากขึ้น
เทานั้น การปองกันหรือแกไขปญหาการคอรรัปชันนั้นตอง
แกไข ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ  ดานไปพรอมกัน 
เชน เศรษฐกิจ สังคม กฏหมาย ระบบราชการ แนวคิดและ
การกระทํา คานิยม เปนตน การแกไขหรือปรับปรุงเพียง
ดานใดดานหนึง่ไมอาจทาํใหการปองกันหรือแกไขปญหาการ
คอรรัปชันในสังคมประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืนได แนวทาง
การปองกันหรือแกไขปญหาการคอรรัปชัน (เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศศักดิ์, 2548, น. 58-62) มีดังตอไปนี้
 1. การเพ่ิมโทษทางกฏหมายใหมีบทลงโทษที่
รุนแรงมากขึ้น เปนการเพ่ิมบทลงโทษใหหนักขึ้นแกทั้งสอง
ฝายท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยในสวนของเจาหนาที่
รัฐที่มีสวนพัวพันเกี่ยวกับคอรรัปชันตองรับโทษเพิ่มขึ้น 
มากกวาโทษปกติที่เคยกําหนดไว เพ่ือใหเกิดความเกรง
กลัวที่จะกระทําความผิดหรือใหตระหนักวาสิ่งที่ไดมาจะ
คุมกับสิ่งที่เสียไปหรือไม ตัวอยางของประเทศที่พัฒนาบท
ลงโทษการคอรรัปชั่นท่ีรุนแรง ไดแก สิงคโปร การพัฒนา
บทลงโทษนี้เปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งที่ชวยใหสิงคโปร
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินการปองกันหรือแกไขปญหา
การคอรรัปชัน
 2. การสรางกลุมเครือขายแนวลึกอยางทั่วถึงและ
หนวยงานที่รับแจงเบาะแส เพื่อตอตานการคอรรัปชัน เชน 
การเปดสายตรงพื่อรับแจงเบาะแสจากประชาชนและศูนย
รับเรื่องรองทุกขทางไปรษณียตาง ๆ ทั่วทุกจังหวัด อยาง
ตอเนื่องเพื่อตรวจสอบการทํางานของหนวยงานราชการ 
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ตาง ๆ ตลอดเวลา โดยภาคประชาชนแบงกลุ มกันดูแล
แตละหนวยงานใหทั่วถึง เชน กลุม ก ดูแล กรม ก กลุม ข 
ดูแลองคการบริหารสวนตําบลของตําบลนั้น กลุม ค ดูแล
องคการบริหารสวนจังหวัด เปนตน โดยแบงตั้งแตระดับ
กระทรวง ทบวง กรมและทองถิ่น อาจชวยปองกันหรือสกัด
และยบัยัง้การคอรรัปชันไดในระดับหนึง่ การสรางกลุมเครอื
ขายตอตานคอรรัปชันจะประสบความสําเร็จไดประชาชน
ทุกกลุมจะตองรวมดวยชวยกัน รวมถึงหนวยงานภาครัฐ
ควรสนับสนุนและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวรวม
อยางเต็มท่ีในทุก ๆ ดาน เพื่อที่จะดําเนินการสิ่งที่ไดกลาว
ไปในขางตนใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 3. หนวยงานราชการตองเปดเผยขอมูลอยาง
โปรงใส จากเดิมมักปกปดทุกเร่ืองยกเวนเรื่องที่มีเหตุผล
เพียงพอในการเปดเผย หนวยงานราชการควรเปลี่ยน
หลักคิดเกี่ยวกับการปกปดขอมูล มาเปนการใชหลักที่วา
ขอมูลทุกอยางควรเปดเผยไดหมด เชน ขอมูลการติดตาม
และประเมินผลโครงการจัดซื้อจัดจางตาง ๆ เปนตน และ
หากมีขอมูลใดที่จะไมเปดเผยจะตองมีเหตุผลสนับสนุนการ
ปกปดที่เพียงพอ ประชาชนจําเปนที่จะตองไดรับรูขอมูล
ขาวสาร เนื่องจากประชาชนจะไดชวยหนวยงานภาครัฐ
เปนหูเปนตาอีกแรงหนึ่งเมื่อมีการคอรรัปชันเกิดขึ้น ซึ่ง
จะนําไปสูการรวมมือชวยกันหาแนวทางปองกันและแกไข
ปญหาการคอรรัปชันที่เกิดขึ้น 
 4. การสรางและปลูกฝงคานิยมที่ถูกตอง การ
คอรรัปชันเปนปญหาระดับคานิยมที่เกิดขึ้นในสังคม ดวย
เหตุนี้การแกไขปญหาการคอรรัปชันจะตองจัดการแกไข
ในระดับคานิยมโดยสรางคานิยมในเร่ือง การปลูกฝงให
ประชาชนเห็นผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตนหรือ
พวกพอง รวมถึงใหนับถือคนท่ีคุณธรรมจริยธรรมมากกวา
ความรํ่ารวยจากการฉอโกง และการประสบความสําเร็จใน
ชีวิตดวยความเพียรหรือความพอเพียงมากกวาการคดโกง
 5. เชิดชูคนตนแบบที่ซื่อสัตยและทําความดี แบบ
อยางการกระทํามีความหมายมากกวาคําพูด ดังนั้นสังคม
ไทยจะตองรวมกันเชิดชูบุคคลตนแบบที่มีความซื่อสัตย
อาจเริ่มจากการปลูกฝงใหแกเยาวชนตั้งแตในโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย และประชาชนในสังคมและในหนวยงานภาค
รัฐและภาคเอกชน รวมถึงถาผูนําหรือหัวหนางานทําตัวให
เปนแบบอยางในความซื่อสัตยและความดีจะเปนผลดีตอ
การแกไขปญหาการคอรรัปชันเปนอยางมาก หากสังคม

เต็มไปดวยบุคคลตนแบบแหงความซื่อสัตยและทําความดี 
สังคมจะเตม็ไปดวยคนเลยีนแบบในการทาํความดแีละความ
ซ่ือสัตย และสดุทายคนทีทุ่จริตคอรรัปชนัจะถูกรังเกียจจาก
คนในสังคม และก็จะถูกขจัดใหไมมีที่ยืนในสังคมไปเรื่อย ๆ  
จนสุดทายอาจจะหมดไปจากสังคม 
 6. มีกลไก ถวงดุล ตรวจสอบการทํางาน การสราง
กลไกในการถวงดุลหนวยงานราชการ โดยมิใหหนวยงาน
ราชการใชอํานาจโดยขาดการตรวจสอบ ตองใหประชาชน
มีสิทธิ์ในการเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางาน
ดวย อาทิ การตั้งดานตรวจผูกระทําผิดกฏจราจร โครงการ
กอสรางขนาดใหญของภาครัฐหรือของทองถิ่น ควรมีภาค
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบดวย แนวทางดังกลาว
นี้สามารถนําไปประยุกตใชกับหนวยงานราชการบางแหงที่
มีอํานาจในการอนุมัติโครงการตาง ๆ  โดยใหภาคประชาชน
เขามาถวงดุลและตรวจสอบการทํางาน 
 7. เพิ่มตนทุนความเส่ียงในการคอรรัปชันที่แพง
ขึ้น โดยเพิ่มตนทุนหรือความเสี่ยงท่ีมากขึ้นกวาเดิม โดยให
ผูที่จะกระทําความผิดตัดสินใจไดยากขึ้นวาจะกระทําความ
ผิดดีหรือไม และใหเกิดความตระหนักวาจะคุมกับสิ่งที่ได
รับมาหรือไมในการเสี่ยงที่จะคอรรัปชัน จากแตกอนการ
ตัดสินใจคอรรัปชันจะตัดสินใจงาย เนื่องจากยากตอการถูก
จับถาไมมีหลักฐานเพียงพอ รวมถึงผลตอบแทนในรูปของ
ตัวเงินมีมูลคามาก โดยตองทําอาทิ ปรับบทลงโทษที่หนัก
มากขึ้นกวาปกติ ใหตระหนักถึงความเส่ือมเสียชื่อเสียงของ
วงศตระกูล มีระบบตรวจสอบท่ีเขมแข็งและละเอียดถี่ถวน
โอกาสของผูกระทําความผิดจะถูกจับไดงายยิ่งขึ้น 
 8. การเพิ่มเงินเดือนใหแกบุคลากรในภาครัฐให
สูงขึ้น จากการศึกษา พบวา ระดับของเงินเดือนมีผลตอ
การทุจริตคอรรัปชันของบุคลากร เชน ในประเทศสิงคโปร
เปนประเทศที่ถูกจัดอันดับวาเกิดการคอรรัปชันนอยที่สุด
ประเทศหนึ่งของโลก เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดพบ
วา ประเทศสิงคโปรไดมีการปรับขึ้นเงินเดือนใหแกบุคคล
ากรใหอยูในระดับสูงอยางเหมาะสมตอสังคมปจจุบันและ
ถือวาสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในหลาย ๆ  ประเทศ 
ผลปรากฏวาจากระยะเวลาทีด่าํเนนิการเรือ่งนีม้าไดสงผลให
ระดับการคอรรัปชันของประเทศลดลงไปจนนาตกใจจนถึง
ปจจุบันมีการคอรรัปชันเกิดขึ้นในระดับตํ่ามาก (Tanzi, 
1998, p. 16-17)
 การขจัดเง่ือนไขท่ีเอื้อใหเกิดการทุจริต เปนปจจัย
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หนึ่งที่ชวยปองกันหรือแกไขปญหาการคอรรัปชันไดอยางดี
เยี่ยม ทําไดโดยการลดระบบขั้นตอนในระบบราชการและ
กฏระเบียบที่ยุงยากซับซอนที่มีความเกี่ยวพันกับเจาหนาที่
รัฐในหลาย ๆ ขั้นตอนลง ในหลาย ๆ ประเทศโดยเฉพาะ
ในประเทศที่กําลังพัฒนา เจาหนาที่รัฐเปนผูที่มีบทบาทสูง
ในการอนุมัติหรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ตั้งแตการ
อนุมัติ การยอมรับ รวมถึงการอนุญาติในกิจกรรมอยางใด
อยางหนึ่งของประชาชน ซึ่งมีขั้นตอนที่มากมายและซับ
ซอน เชน การทําธุรกิจเปดรานตาง ๆ การกูยืมเงิน การ
ขอใบขับขี่ การขอหนังสือเดินทาง การขอสัญชาติ การทํา
ธุรกิจระหวางประเทศ เปนตน จากกิจกรรมตาง ๆ ที่ได
กลาวไปลวนตองการการอนุมัติ การยอมรับ รวมถึงการ
อนุญาติ และมีขั้นตอนดําเนินการท่ีซับซอนและตองการ
เอกสารเพื่อดําเนินการจํานวนมาก อีกทั้งอํานาจในการ
อนุมัติ รวมถึงระยะเวลาที่ใชดําเนินการขึ้นอยูกับเจาหนาที่
รัฐแทบทั้งส้ิน ส่ิงเหลานี้เปนการเปดโอกาสใหเจาหนารัฐมี
โอกาสในการคอรรัปชัน (Tanzi, 1998, p. 10) เพื่อแกไข
ปญหานี้ภาครัฐควรผลักดันงานบริการไปใหเอกชนใหมาก
ที่สุด เชน งานศุลการ เพ่ือตัดหรือยกเลิกงานบางอยางออก
ไปจากอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐ เพื่อที่จะไดลดโอกาสในการ
ทุจริตใหลดนอยลง และถากลัวเอกชนจะทุจริตอีก ก็เพิ่ม
โทษใหกับเอกชนที่บกพรองหรือทุจริตตอหนาที่ใหหนัก
ขึ้นกวาเดิมจนใหดูเหมือนวามากกวาประโยชนท่ีจะไดรับ
จากการยอมทุจริตหรือบกพรองตอหนาที่ การทําเชนนี้
จะชวยใหเอกชนขวนขวายหามาตราการมาปองหรือชวย
ไมใหเกิดการการทุริตหรือบกพรองตอหนาท่ีไดเองอยาง
อัตโนมัติ หนึ่งในคอรรัปชันที่ถือวาแนบเนียบและจับได
ยากที่สุด คือการโกงที่ “เสียกระจาย” เปนการโกงในระดับ
นโยบายสวนกลาง เพราะโกงไปเทาไหร เงินที่ถูกโกงไปก็
จะถูกเฉล่ียไปเปนภาษีของคนทั้งประเทศจนหารแลวตก
คนละไมกี่บาทยากที่ใครจะรูตัว และเปนเดือดเปนรอน 
แนวทางที่จะแกไขการทุจริตคอรรัปชันที่ไดกลาวไปในขาง
ตน คือ ตองมีการกระจายอํานาจที่จะกําหนดงบประมาณ
และควบคุมทรัพยากรตาง ๆ ไปใหทองถิ่นมากขึ้น การ
ทําแบบนี้จะตัดปญหาการโกงแบบกระจายไปได ซึ่งทําให
การตรวจสอบทําไดงายขึ้นอีกท้ังยังเปนแรงจูงใจใหคนใน
ทองถิ่นกวดขันตรวจสอบการใชงบประ มาณที่เขมงวดขึ้น 
เพราะรูสึกไดวาตนเองมีสวนไดเสียจากการใชงบประมาณ
ของทองถิ่นนั่นเอง (บรรยง พงษพานิชและธนกร จวงพา

นิชม, 2557, น. 43-44) รวมถึงการปฏิรูประบบราชการ
ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ปลูกฝงใหบุคลากร
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย รวมถึงมีธร
รมมาภิบาลท่ีดี จะชวยใหการปองกันและแกไขปญหาการ
คอรรัปชันในสังคมประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
เปนการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 
 นอกจากนี้แนวทางการปองกันหรือแกไขปญหา
การทุจริตคอรรัปชันในประเทศท่ีประสบความสําเร็จเปน
สิ่งท่ีเราควรเรียนรูและควรนําไปปรับใช เพื่อประสิทธิภาพ
และความสําเร็จในการดําเนินการปองกันหรือแกไขปญหา
การคอรรัปชันในสังคมของเรา ในทีน่ีข้อยกตวัอยางประเทศ
นิวซีแลนดเปนประเทศที่มีธรรมมาภิบาลที่ดีและประสบ
ความสําเร็จในการปฏิรูประบบราชการใหมีความเขมแข็ง 
โดยใชยุทธศาสตรที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก 1. จัดการให
หนวยงานภาครัฐดําเนินการแบบธุรกิจเอกชน เชน ตองทํา
ระบบบัญชีแบบธุรกิจเอกชน มีการจายภาษีใหแกรัฐ จาย
คาเสียโอกาสในการลงทุนใหแกรัฐ 2.แปรรูปหนวยงานรัฐ
ใหดําเนินการโดยธุรกิจเอกชน โดยทบทวนบทบาทและ
ยกเลิกภาระงานตาง ๆ  ที่ไมจําเปน 3.กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐตองดําเนินการในระบบการคาปกติโดยไมเอิ้อสิทธิ
พิเศษใด ๆ ใหแกสวนราชการ 4.เนนผลงานและความรับ
ผิดชอบ (ประสิทธิ์ ดํารงชัย, 2543 อางถึงในสถาบันวิจัย
และใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรวมกับ
มาตาลักษณ ออรุงโรจนและคณะ, 2554, น. 32) สวน
ประเทศสิงคโปร รัฐบาลสิงคโปรถือวาการปองกันหรือ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันเปนสิ่งที่สําคัญมากควรเรง
ดําเนินการ โดยใชแนวทางท่ีมุงเนนการพัฒนาการศึกษา
และการปรับเงินเดือนนักการเมืองและขาราชการใหมีราย
ไดใกลเคียงกับธุรกิจเอกชน รวมถึงสิงคโปรยังตระหนัก
วาการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชันนั้นจะสําเร็จไดตอง
มีการปฏิรูปทั้งระบบการบริหารราชการ กฏหมาย การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปพรอม ๆ กัน และส่ิงท่ีถือวา
เปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการแกไขปญหา
การทุจริตคอรรัปชัน คือ การมีกฏหมายการตอตานการ
ทุริตท่ีรัดกุม และการบังคับใชกฏหมายที่เขมแข็ง (You, 
Jong-Sung, 2005 อางถึงใน สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรวมกับมาตาลักษณ ออ
รุงโรจนและคณะ, 2554, น. 32)
 จากที่ไดกลาวไปสรุปไดวา แนวทางการปองกัน
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หรือแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันทั้งในภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ประกอบดวยแนวทางที่หลากหลาย ไดแก การ
เพิ่มบทลงโทษทางกฎหมายที่รุนแรงมากขึ้น เพ่ือใหผูคิดจะ
กระทําเกิดความเกรงกลัวตอบทลงโทษ การเปดเผยขอมูล
อยางโปรงใส และใหประชาชน หรือผูที่เกี่ยวของเขาไปมี
สวนรวมในการติดตามโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ  อยาง
อิสระ และการสรางกลไกเพื่อถวงดุลโดยเฉพาะใหทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ และที่สําคัญ การ
ปลูกฝงคานิยมในดานความซื่อสัตยใหแกเยาวชน และ
บุคลากรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เปนตน ส่ิงเหลานี้ลวน
เปนปจจัยที่สําคัญท่ีจะนําไปสูการปองกันและแกไขปญหา
การคอรรัปชัน 

บทสรุป
 คอรรัปชัน เปนการใชอํานาจหนาที่หรือความรับ
ผิดชอบเพ่ือแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง 
คอรรัปชันเกิดขึ้นไดทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนจะผิดกฏ
หมายหรือไมผิดกฏหมายก็ได และยังสงผลกระทบในทาง
ลบตอคนสวนใหญในสังคม จะมีประโยชนก็แตผูกระทํา
และพวกพองที่รวมกันคอรรัปชันเทานั้น คอรรัปชันที่เกิด
ขึ้นในสังคมมีมากมายหลากหลายรูปแบบ รูปแบบการ
คอรรัปชัน เชน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง การทุจริต
ในตําแหนงหนาที่ การคอรรัปชันในภาครัฐกับภาคเอกชน 

เปนตน คอรรัปชันในรูปแบบตาง ๆ  ไดสงผลเสียอยางราย
แรงตอสังคมเปนอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ
ใหเจริญกาวหนา ดังนั้น การปองกันและแกไขปญหาการ
คอรรัปชันเปนสิ่งที่จําเปนอยางเรงดวนที่จะตองรีบดําเนิน
การหากปลอยไวรังแตจะเกิดความเสียหายอยางรายแรง
แกสังคม รวมถึงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
แกไขและปองกันปญหาการคอรรัปชันอยางย่ังยืนและมี
ประสิทธิภาพนั้น ตองแกไขและปรับปรุง เปล่ียนแปลงใน
แตละดานไปพรอม ๆ กัน เชน เศรษฐกิจ สังคม ระบบกฏ
หมาย ระบบราชการ คานยิม แนวคิดและการกระทํา เปนตน 
การปองกันและแกไขปญหาการคอรรัปชันมิใชหนาท่ีของ
หนวยงานภาครัฐแตเพียงอยางเดียวเทานั้น ภาคเอกชน
และประชาชนทุกคนในสังคมตองชวยกันสอดสองดูแลการ
ทํางานของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ท้ังสามภาค
สวนที่ไดกลาวไปตองรวมมือกันอยางสมัครสมานสามัคคี มี
การสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางเต็มความสามารถ โอกาส
ที่จะประสบความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหาการ
คอรรัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมก็จะมีโอกาสสูงตามไปดวย ถา
หากวันหน่ึงวันใดสังคมปราศจากการคอรรัปชันแลว วันนั้น
อาจจะไดเห็นความเจริญกาวหนาของสังคมอยางท่ีไมเคย
พบเจอมากอนเลยก็เปนได
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บทคัดยอ

 การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย พบวา นักทองเที่ยวในรูปแบบดัง
กลาวนิยมทํากิจกรรมในการเยี่ยมชมและชิมอาหาร เรียนทําอาหาร รับประทานอาหารทองถิ่น และการเที่ยวงานเทศกาล
อาหาร ดังนั้นการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหาร จึงตองมีการนําเอกลักษณของทองถิ่นของตนมาสรางเปน เรื่องราวเรื่อง
เลาเกี่ยวกับอาหาร และนักทองเที่ยวตองมีสวนรวมในการลงมือทําอาหารผานการรับรูจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 เพื่อสราง
ประสบการณที่แปลกใหม และมีการจัดงานเทศกาลเกี่ยวกับอาหารหรือกิจกรรมพิเศษ ผานการประชาสัมพันธใหเปนที่
รูจักผานทางโซเชียลมีเดีย มีการถายทอดสูตรอาหารสงมอบภูมิปญญาจากรุนสูรุน และมีการจัดรายการนําเท่ียวพรอม
กิจกรรมใหนักทองเที่ยวรวมลงมือปฏิบัติและเปนกิจกรรมที่แปลกใหมและสรางสรรค โดยอาศัยความรวมมือจากภาครัฐ
และเอกชนในการจัดงานเกี่ยวกับอาหารและกิจกรรรมพิเศษตางๆ โดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียงการันตีความอรอยและความ
สนุกในการทํากิจกรรม และสุดทายตองมีความสะอาดถูกหลักอนามัยรวมถึงการรักษาคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนความ
สะอาดของพื้นที่จึงจะสามารถสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวในรูปแบบนี้ได 

คําสําคัญ: การทองเที่ยวเชิงอาหาร, การพัฒนาการการทองเที่ยวเชิงอาหาร, ประสาทสัมผัสทั้ง 5

Abstract

 The study of the approach of gastronomy tourism development in Thailand found that 
tourists are interested in visiting and tasting food, learning how to cook, eating local food, and 
travelling in food festival. To develop gastronomy tourism, local identity is brought to create the 
food’s story, and the tourists have to participate in cooking through five senses in order to get new 
experiences. Moreover, the arrangement of food festival and special activity should be promoted through 
social media, broadcast local cuisine to the new generation, and guide the tourists to join new and 
creative activities. However, all festivals and activities are generated by the cooperation of the 
government and private sectors, and celebrities should be invited to guaranty the taste and amusement in 
activities. Additionally, the food and also area for cooking have to be clean and hygienic to attract 
tourists of gastronomy tourism.
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บทนํา
 การทองเทีย่วเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) 
หมายถึงการทองเท่ียวเพื่อการเรียนรูเกีย่วกับอาหาร ท่ีผสม
ผสานธรรมชาตขิองพืน้ที ่วฒันธรรม วถิชีีวติ การบรกิาร การ
เขาถึง การเปนเจาบานท่ีดี และเอกลักษณเฉพาะพื้นที่กับ
การเยี่ยมชมและสรางประสบการณใหกับนักทองเท่ียวโดย
เฉพาะการลิ้มรสอาหาร การไดเรียนรูวิธีทํา และลงมือทํา
อาหารดวยตัวเอง ซึ่งจะสามารถสราง ความประทับใจให
กับนักทองเที่ยวอยางมาก (องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน, 2559 : 7 อาหารเปน
สื่อที่บงบอกถึงความเปนมาของสังคมและวัฒนธรรมทอง
ถิ่นของประเทศตาง ๆ  การทองเท่ียวเชิงอาหาร จึงสามารถ
ดึงดูดนักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและตางชาติใหเดินทางทอง
เท่ียวมาสูทองถิ่นตาง ๆ  ทําใหการทองเท่ียวขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้นการทองเที่ยวเชิงอาหารจึงเกิดประโยชนทั้ง
ทางตรงและทางออมตอเศรษฐกิจการทองเที่ยว กระจาย
รายไดสูชุมชนทองถิ่นท่ีเปนแหลงทองเที่ยวในทุกกลุมคน 
(รองศาสตราจารย ดร.พรรณี สวนเพลงและคณะ. (2559). 
การทองเที่ยวเชิงอาหาร. รายงานภาวะเศรษฐกิจทองเทีย่ว, 
2559 (ฉบับที่ 4), 40) โดยเฉพาะอาหารไทยในแตละทอง
ถ่ิน มเีอกลกัษณทีแ่ตกตางกนัตามวฒันธรรมและวตัถดุบิของ
แตละทองถิ่น ทําใหมีรสชาติแตกตางกัน ในแตละจังหวัดมี
อาหารแนะนาํพิเศษที่บงบอกถึง ความเปนเอกลักษณทําให
เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวทั้งชาวไทยและชาวตาง
ชาติใหมาล้ิมลอง ตองการเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการทําอาหาร
ไทย เพื่อใหสามารถนํากลับไปปรุงเองไดเมื่อกลับจากการ
ทองเที่ยวประเทศไทย โรงเรียนสอนทําอาหาร (Cooking 
School) อยูในเมืองทองเทีย่วหลกัหลายแหง อาท ิเชยีงใหม 
ภูเก็ต และกรุงเทพฯ ซึ่งมี โรงเรียนสอนทําอาหารไทย อมิ
ตา (Amita Thai Cooking Class ) โรงเรียนสอนทําอา
หารบลูอีเลเฟนท (Blue Elephant Cooking School) 
โรงเรียนสอนทําอาหารไทยสีลม (Silom Thai Cooking 
School) Cooking with Poo &Friends เปนตน ดังนั้น
การเรียนทําอาหารจึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวยสงเสริมดาน
การทองเที่ยวและกอใหเกิดรายไดในประเทศไทย (รอง

ศาสตราจารย ดร.พรรณี สวนเพลงและคณะ. (2559). การ
ทองเที่ยวเชิงอาหาร. รายงานภาวะเศรษฐกิจทองเที่ยว, 
2559 (ฉบับที่4), 44)
 กิจกรรมดานนี้มีการขยายตัวในภูมิภาคตางๆของ
ไทยโดยเฉพาะ 4 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต
และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืซ่ึงมชีือ่เสียงในเร่ืองของความ
อรอยและความหลากหลายของอาหารไทยและสามารถนํา
เสนอกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอาหารไดหลายอาง อาทิ 
การเลือกวัตถุดิบ การเรียนรูและลงมือทําอาหาร การได
ชิมรายการอาหารทองถิ่น การไดเรียนรูวัฒนธรรมการกิน 
เปนตน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ลวนทําใหนักทองเที่ยวไดรับ
คุณคาและไดรับประสบการณการทองเที่ยวเชิงอาหารมาก
ยิ่งขึ้น

สถานการณและแนวโนมของการทองเที่ยวเชิงอาหาร
สถานการณทองเที่ยวเชิงอาหารของโลก
 องคการทองเท่ียวโลก (UNWTO) ในป 2558 ได
แสดงใหเห็นวา การทองเที่ยวเชิงอาหารสรางรายไดมีมูลคา
สูงถึง 150,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศที่นิยมรูปแบบการทองเทีย่วเชิงอาหารมากทีส่ดุ 
4 อันดับแรก ไดแก สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี และอังกฤษ ตาม
ลําดับ โดยพิจารณาจากคาใชจายของนักทองเท่ียวชาวตาง
ประเทศท่ีมีการใชจายดานอาหารมากที่สุด กิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงอาหารที่สําคัญมีรูปแบบกิจกรรมการทอง
เที่ยวแบบการเยี่ยมชมและชิมอาหาร เขาเรียนทําอาหาร 
รับประทานอาหารแบบทองถิ่น และการซื้อทัวรทองเที่ยว
เกี่ยวกับอาหาร (รองศาสตราจารย ดร.พรรณี สวนเพลง
และคณะ. (2559). การทองเที่ยวเชิงอาหาร. รายงานภาวะ
เศรษฐกิจทองเที่ยว, 2559 (ฉบับที่ 4), 41)

สถานการณทองเที่ยวเชิงอาหารของไทย
 จากขอมูลกรมการทองเที่ยว พบวา ในป 2558 
ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวเชิงอาหารจํานวน 
456,000 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20 ของรายได
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รวมจากการทองเที่ยวทั้งหมด โดยเปนรายไดจากนักทอง
เที่ยวชาวไทยเที่ยวไทย 174,000 ลานบาท และนักทอง
เที่ยวชาวตางชาติ 282,000 ลานบาท สําหรับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติที่มีการใชจายในการทองเที่ยวในรูปแบบของ
รายไดจากอาหารและเครื่องดื่มระหวางเดินทางของนัก
ทองเที่ยวมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก จีน อังกฤษ และ
รัสเซีย สวนใหญนักทองเที่ยวไดแรงดึงดูดใจจากเทศกาล
อาหารเมื่อมีโอกาสไดชิมแลวติดใจ ตองการซื้อกลับไปรับ
ประทานและซื้อไปเปนของฝาก โดยในชวง 3 ปที่ผานมา
พบวา รายไดจากอาหารและเครื่องดื่มของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 5.74 เปนผล 
มาจากการใชจายดานอาหารของนักทองเท่ียวภาคโอเชีย
เนีย เอเชียตะวันออก และเอเชียใต (รองศาสตราจารย 
ดร.พรรณี สวนเพลงและคณะ. (2559). การทองเที่ยวเชิง
อาหาร. รายงานภาวะเศรษฐกิจทองเที่ยว, 2559 (ฉบับที่ 
4), 42)

การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดมีการกลาวถึงการสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงอาหารไทย โดยเนนการขับเคล่ือนรวม
ไปกับงานพัฒนากรรมวิธีการผลิตของภาคเกษตร มุ ง
สรางประสบการณใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสบรรยากาศ
และวัฒนธรรมทองถิ่นแบบ Authentic Local Tourism 
พรอมทั้งสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอาหารที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและอาหารเพื่อสุขภาพ มีการพยายามกระตุน
การทองเที่ยวเชิงอาหาร ไดแก ไดรับการสงเสริมจากการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทยจัดทําภาพยนตรโฆษณา ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญและเรื่องราวของผัดไทย 
ในมุมมองของการทองเที่ยวเชิงอาหารเผยแพรภายใต 
Discover Amazing Stories : PAD THAI ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของ Amazing Thailand Discover Amazing Stories 
เปนการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยที่
เปนตนกําเนิดวัตถุดิบตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบของผัด
ไทย อีกทั้งยังมีการจัดทําคูมือแนะนํารานอาหารและที่พัก
ระดับโลก เชน “มิชลิน ไกด กรุงเทพฯ” ของการทอง
เที่ยวแหงประเทศไทยรวมกับมิชลิน ผู ผลิตยางรถยนต
ประเทศไทยในป 2560 ตามแผน 5 ป เพื่อกระตุนการ
ทองเที่ยว สําหรับคูมือ มิชลิน ไกด มีเนื้อหาแบงออกเปน 

2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จัดทําเปนรูปเลม 
และฉบับดิจิตอลที่เว็บไซต MICHELIN GUIDE ที่สําคัญ
ประเทศไทยยังไดรับเลือกใหเปนเจาภาพในการจัดงาน 
UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism 
ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 
2561 ณ โรงแรม Inter Continental ซึ่งเปนงานสัมมนา
วิชาการดานการทองเท่ียวเชิงอาหารระดับนานาชาติครั้ง
แรกของเอเชีย นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการจัดมหกรรม
อาหาร Amazing Thai Taste Festival ภายใตแนวคิด 
Eat Thai Food Feeling Good เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 
2561 เพื่อเปดประสบการณการทองเที่ยวและสรางการรับ
รูวัฒนธรรมดานอาหารท่ีหลากหลายของเมืองไทย และสง
เสริมภาพลักษณของอาหารไทยใหเปนที่รู จักแพรหลาย
ในกลุมนักทองเที่ยว พรอมยกระดับงานเทศกาลอาหาร
สูระดับสากล หรือแคมเปญลาสุดในป 2561 Eat Local 
ประชาสัมพันธเสนทองเที่ยวเพื่อชวนคนออกไปลิ้มลอง
อาหารถิ่นโดยเฉพาะ นอกจากนี้หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวเชิงอาหารยังมีการต่ืนตัวอยางตอเนื่องและ
สนับสนุนการทองเที่ยวในรูปแบบนี้มากขึ้น จะเห็นไดจาก
การจัดเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารและการจัดทํากรณี
ศึกษาการทองเที่ยวเชิงอาหารของตางประเทศเพื่อใหทราบ
ถึงรายละเอียดตาง ๆ  ของการทองเที่ยวเชิงอาหารที่แตละ
ประเทศไดจัดขึ้น

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอาหารในตางประเทศ
 ในประเทศอเมริกาจะมีการทองเที่ยวเชิงอาหาร
ในรูปแบบการเดินชมและชิมของหวานในเมืองนิวยอรค 
โดยใชชื่อวา Dessert Walking Tour in New York City 
เปนการทองเที่ยวโดยใชวิธีการเดิน ใชเวลา 2 ชั่วโมง ใน
การเดินทางรอบหมูบาน Greenwich เพื่อชมรานขนม
ชื่อดัง และเรียนรู ในการทําและออกแบบคัพเคกในรูป
แบบของตนเอง และในอเมริกามีเทศกาลอาหารท่ีจัดขึ้น
ในรัฐ Maine จะจัดขึ้นทุกๆ ปในชวงฤดูรอน (วันหยุดสุด
สัปดาหแรกของเดือนสิงหาคม) มีระยะเวลาท้ังส้ิน 5 วัน 
เปนเทศกาลที่ดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนนับหมื่นคน โดย
มีจุดประสงคเพื่อสนับสนุนสินคาอาหารทะเลทองถิ่นโดย
เฉพาะอยางยิ่ง กุงล็อบสเตอร นอกจากการขายอาหารที่
ทํามาจากล็อบสเตอรและอาหารทะเลแลว ภายในเทศกาล
ยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิการแสดงดนตรี การเดินขบวน
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พาเหรด และการประกวดแขงขันทําอาหาร ในปจจุบันเรา
จะพบวา คุณคา ของการทานอาหารเปล่ียนไป การทาน
อาหารท่ีดีไมไดจํากัดอยูเฉพาะรานหรูเทานั้น แตเปนราน
อะไรก็ไดที่อรอย จึงพบเห็นกระแสการเปด Food Truck 
(โดยเฉพาะในนิวยอรก) ที่เขาคิวทานอาหารจีนหอแบบ
งายๆ จากซินเจียง หรืออาหารไทยประเภทผัด หรือไมก็
เปนรานประเภทที่เรียกวา Gastro pub คือเปนผับที่มี
อาหารอรอยซอนอยู แนวโนมใหมเหลานี้ทําใหเกิดการ
รวมตัวกันเปน Farmers ‘Market หรือ Food Festival 
รวมถึง Food&Beverage Tour ท่ัวโลก สวนการทองเท่ียว
เชิงอาหารในประเทศฝรั่งเศส มีการเดินทางทองเที่ยวเชิง
อาหารตามเสนทางท่ีเมือง Champagne เปนเมืองเกา
แกของฝรั่งเศสท่ีขึ้นชื่อในเรื่องผลิตแชมเปญท่ีดีท่ีสุด มี
การเยี่ยมชมหองเก็บไวน ทานอาหารในรานอาหารขาง
ทางเล็กๆ หรือ Bistro สไตลฝรั่งเศส พรอมนั่งจิบแชมเปญ
และเยี่ยมชมประภาคารที่ Vezelay ซึ่งมองเห็นสวนองุน
หลายไร นอกจากนี้ยังมีการสอนทําแชมเปญและเรียนรู
ประวัติศาสตรของโรงผลิตแชมเปญ นอกจากนี้มีการเรียน
ทําอาหารฝรั่งเศสชื่อดัง โดยมีสูตรการทําอาหารที่หลาก
หลายและสามารถเลือกเรียนเฉพาะรายการอาหารที่ชื่น
ชอบก็ได เชน ครัวซอง (Croissant) คีช (Quiche) ซูเฟส 
(Souffle) และ มาการอง (Macaron) ซึ่งเปนขนมท่ีมีตน
กําเนิดมาจากฝรั่งเศสทําจากไขขาว อัลมอนดบดละเอียด 
และนํ้าตาล นําไปอบเปนชิ้นกลมๆ สอดไสตรงกลางดวย
ครีม ถือเปนขนมที่ชาวยุโรปใหความนิยมมายาวนาน มัก
กินเปนอาหารวางคูกับชาหรือกาแฟ นอกจากนี้ยังไดเรียน
รูวัฒนธรรมการทานอาหารทั้งประวัติศาสตร วัฒนธรรม 
มารยาทในการทานอาหารของชาวฝรั่งเศส เชน อาหาร
เชาจะเปน ครัวซอง หรือขนมปงแบบตาง ๆ สวนอาหาร
เย็นจะเปนอาหารมื้อหลักเพื่อที่สมาชิกในครอบครัวจะ
ไดใชเวลาอยูดวยกัน เปนตน ในการทองเที่ยวเชิงอาหาร
ในสเปน จะมีการเดินทางเพื่อชมไรองุนโดยเริ่มตนจาก
การนํานักทองเที่ยวเดินทางไปสถานที่ที่ปลูกองุนเพ่ือทํา
ไวน ซ่ึงเปนศูนยกลางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในภาคท่ีเปน
แหลงผลิตไวน นักทองเที่ยวจะไดเยี่ยมชมโรงทําเหลาองุน 
คนพบเคล็ดลับกระบวนการผลิตไวน และพักในที่พักที่อยู
ทามกลางไรองุน เรียนรูเกี่ยวกับการชิมไวน คนพบวิธีการ
จับคูอาหารกับไวน โดยนักทองเที่ยวจะเรียนรูวัฒนธรรม
การทานอาหารแบบทาปาส เปนการทานอาหารวางหรือ

อาหารเรียกนํ้ายอยที่เสิรฟพรอมไวน หรือเบียร จะทาน
ระหวางมื้ออาหาร มีรูปแบบที่หลากหลาย เชน หัวหอม
และมะกอกยางเสียบไม ทูนาเสิรฟเปนกอน แซนวิชชิ้น
เล็กๆ ซึ่งอาหารชนิดนี้ มีในบารและคาเฟทุกแหงในสเปน 
(บัณฑิต อเนกพูนสุข. (2560). Food on the Move. TAT 
Review, 2560 (ฉบับที่ 1/2560), 13,15)

งานเทศกาลอาหารในประเทศไทย
 งานเทศกาลสงกรานต มีการการทองเที่ยวเชิง
อาหารในภาคเหนือในชวงเทศกาลสงกรานต ซึ่งในรูปแบบ
รายการนําเท่ียว จัดโดย อพท. (องคการบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางยั่งยืน) สําหรับนักทอง
เที่ยวที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครเพื่อไปทองเที่ยวใน
ภาคเหนือ ซึ่งจะมีสถานที่ตางๆตลอดเสนทางใหแวะชิมอา
หารโดดยเฉพาะอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือ โดยสถาน
ที่ที่แนะนําเริ่มตนจาก จังหวัดสุโขทัย ถึง จังหวัดนาน ใน
ระหวางเสนทางดังกลาว จะมีอาหารพ้ืนบานขึ้นชื่อของ
แตละพ้ืนที่ใหนักทองเท่ียวไดแวะชิมกอนถึงจุดหมายปลาย
ทาง ซึ่งบางรายการอาหารไมสามารถหาทานไดงายๆใน
ปจจุบัน ซึ่งอาหารพื้นบานที่ขึ้นชื่อ ไดแก บะหมี่ชากังราว 
ขนมขาวตอกอัด ขาวเปป กวยเต๋ียวแบ นํ้าพริกซอกไข 
แกงสมเมือง สาบะเขือ หรือสามะเขือแจ ไกทอดมะแขวน 
ไกยี หรือสาหรายไกทรงเครื่อง เปนตน ในแตละรายการ
อาหารจะเปนรายการอาหารที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต
สมัยโบราณ ที่ชาวบานไดคิดขึ้นมาเองแลวไดถายทอดมาสู
คนรุนหลังทําใหแตละรายการอาหารมีเอกลักษณท่ีเฉพาะ
ตัว มีรสชาติที่บงบอกถึงวัฒนธรรมทองถิ่นของตน(องคการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน. 
(2560). สงกรานตนีต้ามรอยเสนทาง แวะชิมอาหารพืน้เมือง
ภาคเหนือ จาก จ.สุโขทัย – จ.นาน. คนจาก https://tis.
dasta.or.th/dastatravel/north-food/ นอกจากงาน
เทศกาลสงกรานตแลวในประเทศไทยยังมี งานเทศกาลกิน
ปลาทู และของดีเมอืงแมกลอง เกิดข้ึนจากความรวมมือของ
จงัหวดัสมทุรสงคราม หอการคาจงัหวดัสมทุรสงคราม ททท. 
สํานักงานสมุทรสงคราม หนวยงานภาครัฐและเอกชน ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจุดเริ่มตนของงานนี้มาจากเหตุ
ที่ชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมจะเปนชวงท่ีปลาทูเติบโต
เต็มท่ี และมักเดินทางมาจากภาคใตเพื่อมาหากินบริเวณ
ปากอาวแมกลองซึ่งเปนบริเวณที่อุดมสมบูรณ เพราะเหตุ



64 Vol. 10 No. 1 January-April 2020EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

นี้ปลาทูท่ีจับไดจึงมักเปนปลาทูที่อุดมไปดวยสารอาหาร
และรสชาติที่ดีเย่ียม ซึ่งเปนที่มาของปลาทูแมกลองอัน
มีชื่อเสียง ภายในงาน จะมีการจําหนายอาหารทะเลสด 
และแปรรูป การจําหนายสินคาของดีเมืองแมกลอง การ
จําหนายพืชผักผลไม การประกวดรองเพลงลูกทุง การ
แสดงโขนนอก การประกวดแขงขันแมกลองมิวสิคอวอรด 
รุนฟนนํ้านมและรุนเยาวชน การแสดงของเยาวชน บนเวที
รําวงยอนยุค และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ผูเขารวมจะ
ไดอิ่มอรอยกับเมนูปลาทูที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการ
จําหนายเมนูปลาทูชูสุขภาพ มากกวา 50 เมนูที่ไดรับการ
ปรุงมาจากปลาทูอันขึ้นชื่อประจําจังหวัดสมุทรสงคราม 
ตัวอยาง เชน นํ้าพริกปลาทู ปลาทูซาเตี๊ยะ ปลาทูตมมะดัน 
ตับปลาทูผัดฉา เปนตน และทางภาคใตมีงานมหกรรม
มะพราวชาวสมุย เปนหนึ่งในงานเทศกาลอาหารท่ีมีขึ้น
เพื่อสนับสนุน มะพราวซึ่งเปนสินคาพื้นเมืองของเกาะสมุย 
และยังมีผลผลิตเปนอันดับหนึ่งในประเทศไทย ภายในงาน
จะมีกิจกรรมมากมาย เชน นิทรรศการมะพราวกับวิถีชีวิต
ชุมชน พืชผลแหงความผูกพัน สีสันแหงจิตวิญญาณและ
ชีวิตของชาวเกาะสมุย และมีกิจกรรมที่นาสนใจ เชน เมนู
มะพราวกวา 100 เมนู การแสดงโชวสุดพิเศษท่ีรังสรรค
ขึ้นโดยบารเทนเดอรชื่อดังของเมืองไทย พรอมเลือกซื้อ
ของที่ระลึก ผลิตภัณฑจากมะพราว และการสาธิตการ
ประดิษฐเครื่องประดับของตกแตงจากมะพราว จะเห็นได
วาในประเทศไทยมีเทศกาลอาหารที่เกิดขึ้นจากการรวมมือ
ของภาครัฐและเอกชนเพื่อใหเกิดการทองเทียวเชิงอาหาร
ขึ้น(บัณฑิต อเนกพูนสุข. (2560). Food on the Move. 
TAT Review, 2560 (ฉบับที่ 1/2560), 14)
 จากตัวอยางเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารใน
หลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยพบวามีการนําเสนอ
ประสบการณที่เปนเอกลักษณพื้นถิ่นผานกิจกรรมการเรียน
รูทางวัฒนธรรมวิถีชีวิต เพ่ือสรางประสบการณที่แปลก
ใหมๆในการทานอาหาร และพบวานักทองเที่ยวเชิงอาหาร
จะใสใจกับการรับประทานอาหาร ทําใหการทองเท่ียว
ประเภทนี้จําเปนตองมีการจัดขั้นตอนในการรับประทาน
อาหารตั้งแต การเริ่มปรุงอาหาร การจัดโตะอาหาร จนถึง
การจับคูเครื่องดื่มและอาหารชนิดตางๆที่เหมาะสมกัน ดัง
นั้นการทองเท่ียวเชิงอาหารจึงควรจัดเสนทางการเรียนรู
วัฒนธรรมในการทานอาหารใหกบันักทองเท่ียวควบคูไปกับ
การทานอาหาร เพื่อใหนักทองเท่ียวไดรูถึงประวัติศาสตร

วัฒนธรรม มารยาทตางๆในการทานอาหาร นอกจากนี้ยัง
มีกิจกรรมที่ใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสกับวัฒนธรรมการทาน
อาหาร ไดแก การชิมเครื่องดื่มท่ีขึ้นชื่อ การเดินเที่ยวกิน
อาหารในยานที่มีชื่อเสียงที่นักทองเที่ยวควรไป และการ
เรียนทําอาหาร เปนตน

การทองเที่ยวเชิงอาหารในปจจุบัน
 ณ ปจจุบัน นักทองเที่ยวตองการสัมผัสประสบ
การณใหมๆ เกี่ยวกับเอกลักษณเฉพาะและวัฒนธรรมใน
แตละทองถิ่นท่ีไดไปเยือน อาหารกลายเปนสวนประกอบ
สําคัญที่ชวยสนับสนุนการเรียนรูเรื่องวัฒนธรรมและการ
ใชชีวิตของผูคนในแตละทองถิ่น นอกจากนี้แลวอาหารยัง
เปนเหมือนจุดรวบรวมระหวางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
และแนวโนมการทองเที่ยวใหมๆที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณี
วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยูที่ดี ความเปนเอกลักษณ
ประชากรศาสตร ความยั่งยืน และประสบการณ ซึ่งนักทอง
เที่ยวมีความรูมากขึ้นและรอบรูมากขึ้นจากเทคโนโลยีใน
ปจจุบันที่ใชในการเปรียบขอมูล โรงแรมที่พัก การเดินทาง 
รวมถึงรานอาหารและเชื่อบุคคลอางอิงเชนคนในครอบครัว 
ญาติและเพื่อน รวมถึงการอานรีวิวตางๆจากผูใชบริการ
จริงมากกวาเชื่อการโฆษณาจากรานคาหรือผูประกอบการ
และยังคงตามหาส่ิงแปลกใหมตลอดเวลา เชนการแสวงหา
ความเปนเอกลักษณผานการทานอาหาร เมื่อออกเดินทาง 
ไปยังประเทศ ภูมิภาค เมือง หรือชุมชน ดังนั้น ผูประกอบ
การธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในปจจุบัน ตองมีแนวทางใน
การพัฒนาและคิดคนเมนู สวนผสมใหมๆท่ีสรางสรรคมาส
รางความแตกตางในการดึงดูดนักทองเที่ยว รวมถึงการ
สรางความยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดลอมไวในตัวผลิตภัณฑ
เชนการใชบรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ การใช
วัตถุดิบในทองถิ่นเพื่อลดการขนสง เปนตน
 กระแสการนําโทรศัพทมือถือขึ้นมาถายรูปอาหาร
ในจานในปจจุบันและโพสตลงโซเชียลมีเดีย เชนเฟสบุค อิน
สตาแกรม หรือลงคลิปในยูทูป กอนทานอาหาร โดยกลุม
คนพวกนี้มีความชื่นชอบและสนใจในเรื่องการทานอาหาร 
การปรุงอาหาร การเลือกวัตถุดิบ การสรางบรรยากาศ
รานอาหาร การจัดตกแตงจาน และคนหาความรูเกี่ยวกับ
อาหาร ตํานาน ประวัติศาสตร ความเปนมา และถายทอด
ประสบการณ เรื่องเลา รสนิยม และตัวตน ออกไปสูคน
อื่นผานทางสื่อโซเชียลมีเดีย(วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ. 
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(2560). Foodie Food Tourism Trend 2017. TAT 
Review, 2560(ฉบับที่ 1/2560), 27) โดยเสาะแสวงหาอา
หารแปลกๆ ออกเดินทางทองเที่ยวเพ่ือตระเวนชิมอาหาร
ตามสถานที่ตางๆและเฉพาะเจาะจงเพ่ือไดชิมเมนูนั้นๆ
โดยเฉพาะ และมีการอธิบายรายละเอียดของรสชาติ เชน 
ไวน กาแฟ ขนมหวาน โดยกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมแบบนี้เรา
เรียกวากลุมฟูดดี้ ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้ทําใหนักทองเที่ยวที่
ไดเห็นกลุมฟูดดี้โพสตในโซเชียลมีเดียตางๆ ตองการเดิน
ทางไปตามรีวิวหรือคําแนะนํา ทําใหเกิดการทองเที่ยวเชิง
อาหารเพิ่มมากขึ้น
 การทองเที่ยวเชิงอาหารมีความสําคัญในแงของ
เศรษฐกิจและเปนตัวกระตุนใหนักทองเที่ยวเกิดการเดิน
ทางมากขึ้นจากผลสํารวจพบวามากกวา 1 ใน 3 ของคา
ใชจายในการทองเที่ยวทั้งหมดถูกใชไปในเรื่องของอาหาร
เพราะเหตุนี้เองหลายๆ ประเทศจึงเริ่มกลับมาใหความ
สนใจในเร่ืองของการนําอาหารมาใชเปนเครื่องมือในการ
สงเสริมการทองเที่ยว ดังนั้นการพัฒนากิจกรรมการทอง
เท่ียวเชิงอาหารในประเทศไทยตองเริ่มจาก
 1. แตละแหลงท องเที่ยวเชิงอาหารตองนํา
เอกลักษณของตนมาสรางเปนเรื่องราว เรื่องเลาเกี่ยวกับ
อาหารแตละชนิด เชน ชื่อรายการอาหารที่นาสนใจ ประวัติ
ความเปนมาของชื่ออาหาร สีสันของอาหารความโดดเดน
ของวัตถุดิบ ภาชนะท่ีบรรจุ ความนาสนใจของวัตถุดิบ 
กรรมวิธีในการทํา วิถีชีวิตของคนในหมูบานที่คลุกคลีกับ
อาหารชนิดนี้ คุณคาและประโยชนท่ีไดรับจากอาหารชนิด
นี้ และวัตถุดิบที่ใชมีสรรพคุณและคุณสมบัติอยางไร โดยมี
ปราชญชาวบานหรือผูรูคอยอธบิายและใหคําแนะนําแกนัก
ทองเที่ยว
 2. นักทองเที่ยวตองมีส วนรวมในการลงมือ
ปฏิบัติในการทําอาหารดวยเพื่อเปนสวนหนึ่งในการสราง
ประสบการณที่แปลกใหม หรือใหนักทองเท่ียวมีสวนรวม
ในการหาวัตถุดิบ ไมวาจะเปนการเขาปาเพื่อหาผัก หรือ
ลาสัตว การออกทะเลเพื่อหาปลา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะ
สรางความทาทายใหกับนักทองเที่ยว รวมถึง การใหนัก
ทองเท่ียวมีสวนรวมในการคิดเมนูหรือสรางสรรคเมนูใหมๆ
ดวยตนเอง
 3. ตองมีการสรางการรับรูจากประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ใหกับนักทองเที่ยว ไดแก (1.)ประสาทสัมผัสดาน
การมองเห็น เปนสัมผัสที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอการรับรู

และมีอํานาจในการชักจูงใหทําส่ิงตางๆ (ชุติมา รุ งโรจน
พานิชกุล. (2560). การใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสราง
อัตลักษณสําหรับชุมชนวฒันธรรม. วิทยานพินธปริญญาเอก
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: 
6 ) ดังนั้นอาหารที่มีการจัดวางจานอยางสวยงามมีสีสัน
ที่ดูนารับประทานยอมดึงดูดใจและทําใหนักทองเท่ียวที่
พบเห็นภาพของอาหารเหลาน้ีผานทางโซเชยีลเนต็เวริคหรือ
แผนพับใบปลิวตางๆ เกิดความตองการในการรับประทาน
อาหารเหลานี้มากยิ่งขึ้นมากกวาการฟงแคเรื่องเลาและใช
จนิตนาการเพยีงอยางเดยีว (2.)ประสาทสมัผสัดานการไดยิน 
เปนประสาทสัมผัสที่กระตุนความคิดจากการไดฟง (ชุติมา 
รุงโรจนพานิชกุล. (2560). การใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ใน
การสรางอัตลักษณสําหรับชุมชนวัฒนธรรม. วิทยานิพนธ
ปริญญาเอกศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย: 7 )เชน การฟงเรื่องราว เรื่องเลาความเปน
มาของอาหาร ที่มาของอาหารแตละประเภท วิธีการปรุงวิธี
การทํา กรรมวิธีตางๆ พิธีกรรม ประเพณีวัฒนธรรมตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการทานอาหาร ความนาสนใจ สรรพคุณ 
ประโยชน เรือ่งของชุมชนที่เก่ียวกับอาหารที่จะรับประทาน
เพื่อสรางจินตนาการและกระตุนความรูสึกนึกคิด การยอน
เวลาเขาไปอยูในชวงเวลาขณะน้ัน คําอธบิายในการประกอบ
อาหารทีชั่ดเจนเขาใจงาย เสยีงการประกอบอาหารทีฟ่งแลว
ตื่นเตน เสียงดนตรีพื้นบานขณะประกอบอาหารซึ่งทําให
นักทองเที่ยวเกิดความคลอยตามและรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
สถานท่ีนั้นๆ( 3.)ประสาทสัมผัสดานการรับรูรสชาติ(ชุติมา 
รุงโรจนพานิชกุล. (2560). การใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ใน
การสรางอัตลักษณสําหรับชุมชนวัฒนธรรม. วิทยานิพนธ
ปริญญาเอกศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั: 8 ) ในการทองเที่ยวเชงิอาหารประสาทสมัผสั
น้ีสาํคัญมากและเปนสัมผสัทีอ่อนไหวทีส่ดุ หากนักทองเทีย่ว
สูญเสียการรับรสแลวการทองเที่ยวเชิงอาหารคงไมเกิดขึ้น 
เนื่องจากรสชาติอาหารมีความสําคัญในการกระตุนใหเกิด
ความตื่นเตนและสรางความสุขและความเพลิดเพลินให
กับชีวิต ดังนั้นนักทองเท่ียวเชิงอาหารจึงมีความตองการ
ที่จะเสาะแสวงหาอาหารอรอยๆมารับประทาน ดังนั้นการ
ปรุงรสชาติที่กลมกลอมและมีความอรอยมีเอกลักษณของ
รสชาติจะบอกถึงตัวตนของวัฒนธรรมในสถานท่ีทองเที่ยว
นั้นๆไดเปนอยางดีและสรางประสบการณที่ดีและพิเศษให
กับนักทองเท่ียวไดอยูเสมอ (4.)ประสาทสัมผัสดานการรับ
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รูกล่ิน เปนสัมผัสที่ไมสามารถจะปดรับไดเนื่องจากนักทอง
เท่ียวตองหายใจ(ชุติมา รุงโรจนพานิชกุล. (2560). การใช
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสรางอัตลักษณสําหรับชุมชน
วัฒนธรรม. วิทยานิพนธปริญญาเอกศิลปกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: 9 ) โดยเฉพาะกล่ินของ
อาหารมีความสําคัญมากควบคูไปกับรูปรางและรสชาตขิอง
อาหาร การทองเท่ียวเชิงอาหารจึงจําเปนตองสรางกล่ิน
ของผลิตภัณฑอาหารหรือในขณะประกอบอาหารและกล่ิน
ของบรรยากาศ เพื่อกระตุนการสรางอารมณความอยาก 
ความกระหายหรือแมแตชวยใหผอนคลาย ท้ังนี้กลิ่นยัง
สามารถทําใหยอนความทรงจําในอดีตสมัยเด็กไดอีกดวย 
ดังนั้นการใชกล่ินมาชวยในการทองเที่ยวเชิงอาหาร ไมวา
จะเปนกลิ่นของเครื่องปรุง กลิ่นของอาหารที่เสร็จใหมๆ 
กลิ่นของสมนุไพรที่ใหความหอมและผอนคลาย จะสามารถ
กระตุนใหนักทองเที่ยวเชิงอาหารอยูในสถานที่นั้นๆไดนาน
ยิ่งขึ้น (5.) ประสาทสัมผัสดานการสัมผัส หมายถึงการจับ
ตองและสามารถรับรูโดยผานทางผิวหนัง (ชุติมา รุงโรจน
พานิชกุล. (2560). การใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสราง
อัตลกัษณสําหรับชมุชนวัฒนธรรม. วทิยานพินธปริญญาเอก
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: 
10 )ในการทองเที่ยวเชิงอาหาร นักทองเที่ยวนอกจากจะได
สมัผสัอาหารในการรบัประทานแลวยังสามารถลงมือปฏบิตัิ
ในการประกอบอาหาร ตามหาวัตถุดิบ หยิบจับเครื่องมือ
ในการทานอาหาร ทุกอยางลวนใชการสัมผัสท้ังสิ้นเพื่อ
สรางประสบการณท่ีแตกตาง ทาทาย มากกวาการไดรับ
ประทานอาหาร
 4. ควรจดังานเทศกาลเก่ียวกับอาหารหรือกจิกรรม
พิเศษขึ้นบอยๆในทุกๆเดือน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและ
ทําใหนักทองเท่ียวรูจักรานอาหารตางๆที่นาสนใจ และ
แหลงทองเที่ยวเชิงอาหารมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการสาธิต
การทําอาหารและมีการละเลนตางๆภายในงานท่ีสะทอน
ภูมิปญญา และวัฒนธรรมของอาหารผานการนําเสนอใน
รูปแบบตางๆภายในงาน เพื่อสะทอนวิถีชีวิตของคนในชุม
ชนนั้นๆ เพื่อสรางประสบการณในการทานอาหารที่มีความ
แตกตางกันในแตละสถานที่
 5. ตองมีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงอาหารใหเปนที่รู จักผาน
ทางโซเชียลมีเดียตางๆไมวาจะเปนเพจ เฟสบุค อินสตา
แกรม ยูทูป โดยแหลงทองเที่ยวเชิงอาหารจําเปนตองมีไว

ไฟตเพื่อใหนักทองเที่ยวที่มาถึง สามารถใชสัญญาณในการ
เช็คอิน เพื่อเปนการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวนั้นๆ
ไปในตัวและเปนการสรางความเชื่อมั่นแกนักทองเท่ียวที่
ยังไมเคยไดมาเนื่องจากการเขียนรีวิวหรือโพสผานส่ือโซ
เชียลมีเดียเปนการโพสของนักทองเที่ยวเอง รวมถึงแหลง
ทองเที่ยวเชิงอาหารตองมีกูเกิลแมพเพื่องายและสะดวก
ในการเขาถึง รวมถึงการสรางคําเชิญชวนที่ทําใหนักทอง
เที่ยวเกิดความสนใจที่จะไปชิมรายการอาหารนั้นมากขึ้น 
เชน รสชาติอรอยไมเหมือนที่ไหนแนนอน หากไมไดลอง
ชิมอาจมาไมถึง มาที่นี้รับรองอรอยติดใจ มากกวาคําวา
อรอย
 6. การใหความรูและถายทอดสูตรอาหาร กรรมวิธี
พิธีกรรมตางๆใหกับคนในชุมชนรวมถึงการเลาเร่ืองราวและ
ที่มาของวิธีการทําอาหารเพ่ือสงมอบภูมิปญญาจากรุนสูรุน
เพื่อไมใหการทําอาหารหรือเอกลักษณของอาหารสูญหาย
ไปตามกาลเวลา
 7. ควรมีการจัดรายการนําเที่ยวพรอมกิจกรรม
ใหรวมลงมือปฏิบัติ เชนการประกอบอาหาร การคิดคน
เมนู การหาวัตถุดิบ เพื่อใหนักทองเท่ียวเกิดประสบการณ
ที่แปลกใหมและหลากหลายจาก อาหาร คนในทองถิ่น ส่ิง
แวดลอมรอบตัวของนักทองเที่ยว
 8. ตองมีกิจกรรมที่แปลกใหมและสรางสรรคอยู
ตลอดเวลาแตตองคงเอกลักษณเดิมของอาหารเอาไว อาจ
จะเปนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบการเดินทางใน
การหาวัตถุดิบ มีการแขงขันทําอาหาร แขงขันกันเสาะ
แสวงหาวัตถุดิบ แมแตการปลูกขาวก็สามารถนํามาเปน
กิจกรรมไดเพื่อใหนักทองเที่ยวเขาใจถึงที่มาของวัตถุดิบ
เชนการเรียนรูเรื่องขาว ประเภทของขาวและกระบวนการ
สีขาว การเรียนรูวิธีการหุงขาว การเรียนรูกระบวนการ
แปรรูปขาว โดยใชกระบวนการทําขนมครกเปนกิจกรรม
ตัวอยาง การเรียนรูกระบวนการปลูกขาว และทดลองปลูก
ขาวในแปลงนาสาธิต การเรียนรูเรื่องการเพาะตนกลาเพื่อ
ใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูวากวาจะเปนขาวใหทานนั้นมีขั้น
ตอนอยางไรบางเพื่อใหนักทองเที่ยวไดประสบการณใหมๆ
และเขาถึงคุณคาของอาหาร
 9. การอาศัยความรวมมือของภาครัฐและเอกชน 
โดยภาครัฐดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอาหารไทย โดยประสานงานไปยังการทอง
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เท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) และองคการบริหารการ
พัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) 
รวมมือกันในการประชาสัมพันธเมืองไทยในรูปแบบการ
ทองเที่ยวเชิงอาหาร มีการสโลแกนตางๆที่นาสนใจในการ
ดึงดูดนักทองเที่ยว การเลาเรื่องราวตางๆของวัตถุดิบและ
สอดแทรกประเพณ ีวฒันธรรม และกิจกรรมในการประกอบ
อาหารของคนไทย ผานการนําเสนอทางยูทูบ นอกจาก
นี้ สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สส
ปน)ทําหนาที่ในการดึงงานแสดงสินคาดานอาหารระดับ
โลกมาจัดที่ไทยเชน งานอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก 
THAIFEX 2019 ท่ีจัดขึ้น 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 
2562 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูวัฒนธรรมอาหารในชาติตางๆเพิ่มมากขึ้นและดึงดูด
ใหนักทองเท่ียวเชิงอาหารเขามาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
ตองการไปชิมและเรียนรูการทําอาหารของหลายๆประเทศ
ในงาดังกลาวท่ีจัดขึ้น 
 10. การใชบุคคลที่มีชื่อเสียงการันตีความอรอย
และความสนุกในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว
เชิงอาหารผานทางโซเชียลมีเดียตางๆจะทําใหเกิดกิจกรรม
เที่ยวตามรอยดาราตามรอยคนดังในการไปชิมอาหารใน
สถานที่เหลานั้น 
 11. การสรางความสะอาดถูกหลักอนามัยและ
การรักษาคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนความสะอาดของ
พื้นที่เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในสายตาของนักทองเที่ยว
เชิงอาหาร โดยตองมีกิจกรรมการดูแลและจัดเก็บอาหาร 
แยกขยะของเสียตางๆ รวมถึงวิธีการการกําจัดขยะท่ีสง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด

บทสรุป
 หากตองการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหารตอง
เขาใจพฤติกรรมของนักทองเที่ยวประเภทนี้และทําใหนัก

ทองเที่ยวประเภทนี้รู สึกวาอาหารจึงเปนมากกวาอาหาร
เสมอ ซึ่งจากการศึกษา พบวานักทองเที่ยวประเภทนี้จะ
นิยมทํากิจกรรมในรูปแบบ การเยี่ยมชมและชิมอาหาร 
เรียนทําอาหาร และรับประทานอาหารทองถิ่น การทอง
เท่ียวเชงิอาหารของไทยจะเกิดข้ึนไดตองไดรับการสนับสนนุ
จากหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ จัดทําเสน
ทางรายการอาหารทองถิ่นที่ขึ้นชื่อใหนักทองเท่ียวไดลอง
ชิม การจัดเทศกาลงานอาหาร การประชาสัมพันธรายการ
อาหารขึ้นชื่อใหกับชาวตางชาติ และทําใหนักทองเที่ยวเขา
ถึงสัมผัสทั้ง5 ไมวาจะเปนการมองเห็นไดกลิ่น ไดล้ิมรสชาติ 
ไดสัมผสั และไดยนิเรือ่งราวตางๆผานการบอกเลาท่ีนาสนใจ 
ดังนั้นจะเห็นไดวาหากจะพัฒนาแนวทางการทองเท่ียวเชิง
อาหารในประเทศไทย ตองทําใหนักทองเที่ยวเขาใจประวัติ
ความเปนมา วัฒนธรรมการทําอาหาร โดยมีมัคคุเทศกหรือ
ปราชญชาวบานที่เปนผูเชี่ยวชาญของแตละทองถิ่นเปนผู
อธิบาย การที่นักทองเที่ยวไดรับรูเรื่องเลาตางๆของอาหาร
ทองถิ่นจะทําใหนักทองเท่ียวเขาถึงชุมชน เขาถึงคุณคาของ
อาหาร ทราบถึงเรือ่งราวการไดมาของอาหารแตละชนดิ เชน 
การออกคนหาวัตถุดิบ การไดมาของวัตถุดิบ จึงกลาวไดวา 
เรื่องราวของอาหารทําใหคุณคาของอาหารแตละจานโดด
เดนและเปนที่จดจํา อาหารหนึ่งจานสามารถรวบรวมเรื่อง
ราวมรดกภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
การทานอาหาร วิธีการนําเสนออาหาร การสรางสรรค
รายการอาหารตางๆใหเกิดการลิ้มรสอาหาร การนําเสนอ
อาหารท่ีสะทอนวิถีชีวิต รสนิยมตามยุคสมัย ซึ่งสามารถดู
ไดจากภาชนะที่ใสอาหาร ไปจนถึงนวัตกรรมดานอาหาร 
ดนตรี การแสดง วรรณกรรม ที่สามารถทําใหอรรถรสของ
อาหารเปนไดมากกวาแคอิ่มทอง แตสรางสรรคใหอาหาร
เปนสัญลักษณของแหลงทองเท่ียวหรือชุมชนนั้นๆในการ
เปดประสบการณทองเที่ยวท่ีลึกซึ้งแกผูมาเยือน
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บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาปญหาเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานระบบตูสินคา
ของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย (2) ศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพในการใหการ
บริการของเจาหนาที่สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง (3) ศึกษาปจจัยที่มีสวนสําคัญในการการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการดานระบบตูสินคาของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย โดยใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คา
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานเพื่อการวิเคราะหหาความแตกตางของขอมูล 
โดยใชสถิติ t-test และ F-test ผลการศึกษาพบวา (1) ผูมาใชบริการดานระบบตูสินคาของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือ
แหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 36–50 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ราย
ได 20,001–30,000 บาท และมารับบริการเมื่อมีความจําเปน มีความพึงพอใจตอการใหบริการอยูในระดับมากทุกดาน 
(   =2.49) โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานสถานที่และดานสิ่งอํานวยความสะดวก (  =2.51) รองลงมาคือ
ดานเทคโนโลยี (   =2.50) ดานบุคลากรและการใหบริการ (   =2.48) ดานกฎระเบียบของศุลกากร (   =2.48) ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคลของผูมาใชบริการไมมีผลตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานศุลกากรที่
ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย

คําสําคัญ: การพัฒนาคุณภาพ, ระบบตูสินคา, ทาเรือแหลมฉบัง

Abstract

 The purposes of this research were (1) study the issue of quality of service container 
system of the customs office at the port of Laem Chabang. The Port Authority of Thailand (2) 
to study ways to improve the quality of service of officers, customs Laem Chabang (3) to study 
the factors that have contributed significantly to the improvement of the quality of services 
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ที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย
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the system cabinet, the customs office. Laemchabang was classified into personal factors. The 
sampling was 400 the sample the instrument collecting the data was a questionnaire and descriptive 
statistics and inferential statistics used for analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and t-test, F-test. The research follows (1) most of the people were male, 36-50 years old, 
Bachelor’s Degree, income between 20,001–30,000 baht and taking service when needed. 
Satisfaction with the services of the customs office at the port of Laem Chabang. PAT Overall 
and specific There is satisfaction in all aspects (   = 2.49) sorted by descending from the average. 
The location and the facilities (  = 2.51), followed by technology ( = 2.50), and service personnel 
(  = 2.48) of the Regulations of Customs ( = 2.48) and the hypothesis test was found that the Personal 
factors not affected to the quality public services of the customs office at the port of Laem Chabang. 

Keywords: The development, container system, Laem Chabang 

บทนํา
 เมื่อประเทศไทยยางเขาสูศตวรรษท่ี 21 เปนตน
มากระแสโลกาภิวัฒนอันเกิดจากความกาวหนา ดาน
วทิยาการส่ือสาร โดยเฉพาะอยางยิง่เทคโนโลยสีารสนเทศได
เปนปจจยัผลกัดันทีส่าํคัญท่ีทําใหโลกอยูในภาวะไรพรมแดน 
และนําโลกเขาสูยุคแหงการจัดระเบียบใหมทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองระหวางประเทศ ซึ่ง กอใหเกิดทั้งโอกาส
และภัยคุกคามตอการพัฒนาท่ียั่งยืนถาวรของประเทศไทย 
ในขณะเดียวกันการที่ระบบระบุแหลงทุน งบรายได งบ
แผนดิน เศรษฐกิจของโลกไดมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น 
โดยทุก ๆ ประเทศใหความสําคัญกับนโยบายการคาเสรี 
ซึ่งจะทําใหเกิดการแขงขันทางการคาอยางรุนแรงมากยิ่ง
ขึ้น (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11)
 มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงคุณภาพการ
ใหบริการขององคการจะตองเนนความสําคัญโดยเฉพาะ
ลูกคาไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน ดังเชน 
จิตตินันท นันทไพบูลย (2551) สรุปวา คุณภาพการบริการ 
คือ การรูสึกไดเมื่อรับบริการของลูกคา ซึ่งเทียบส่ิงที่คาด
หมายกอนรับบริการกับสิง่ทีไ่ดรบับริการจริง หากเปนอยาง
ที่คาดหมายก็จะรูสึกพอใจ แตหากไมใชอยางท่ีคาดหมาย
ไวจะรูสึกไมพอใจ สวน พิมล เมฆสวัสดิ์ (2550) สรุปวา 
คุณภาพการบริการ คือ การนําเสนอดวยความเหมาะสม
ทั้งเวลา สถานที่ รูปแบบ และสิ่งท่ีผูใชบริการคาดหมาย
ของบริการ เพื่อทําใหลูกคาพึงพอใจและมีความชื่นชอบ

ดานบวก รวมทั้งอยากบอกตอไปถึงผูอื่นในทางที่ดี และ ชัย
สมพล ชาวประเสริฐ (2549) สรุปวา คุณภาพการบริการ 
คือ ความเปนเลิศของบริการที่สงมอบใหลูกคาไดตรงกับ
ความปรารถนาหรือมากกวา จนทําใหรูสึกพอใจนํามาซึ่ง
ความภักด ีโดยบริการที่เปนเลศิท่ีตรงกับความปรารถนา คือ 
สิ่งท่ีลูกคาคาดหมายและไดรับการสนองตอบ และบริการที่
เกินปรารถนา คือ สิ่งที่ลูกคาไดรับการสนองตอบอยางเต็ม
ที่จนทําใหเกิดการนึกคิดวาไดรับการบริการท่ีวิเศษมากจน
เกิดความประทับใจ 
 ซึง่สํานักงานศลุกากรทาเรือแหลมฉบงั (สทบ.) เปน
หนวยงานของภาครัฐ ในสังกัดกรมศุลกากร กระทรวงการ
คลัง ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการอํานวยความสะดวก
ทางการคาระหวางประเทศ การใหบริการดานพิธีการ 
การจัดเก็บภาษีและการควบคุมทางศุลกากร เมื่อทาเรือ
แหลมฉบังเริ่มเปดดําเนินการในปพุทธศักราช 2534 ดาน
ศุลกากรแหลมฉบังไดถูกจัดต้ังขึ้นเพื่อรองรับการใหบริการ
ดานพิธีการศุลกากร และการขนสงสินคาระหวางประเทศ 
สําหรับทาเรือนํ้าลึกอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยมีเปา
หมายเพื่อแบงเบาและลดความแออัดของทาเรือกรุงเทพ 
ประกอบกับเปนทาเรือที่มีความพรอมสามารถรองรับการ
เจริญเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจไดเปนอยางดี 
เนื่องจากทาเรือแหลมฉบัง อยูในทําเลที่ตั้งที่มีความพรอม 
มศัีกยภาพในการเปนศนูยกลางของระบบโลจสิติกสและการ
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ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบจนกระทั่งปพุทธศักราช 2545 
ดานศุลกากรแหลมฉบังไดถูกยกระดับขึ้นเปนสํานักงาน
ศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง หรือ สทบ. เพื่อรองรับการเจริญ
เติบโตของเศรษฐกิจที่ดําเนินไปอยางรวดเร็ว สทบ. มีหนา
ที่กํากับดูแลทําเนียบทาเรือท้ังภายใน และ ภายนอกเขต
ทาเรือแหลมฉบัง ที่ทอดเรือภายนอกเกาะสีชัง เขตปลอด
อากร นิคมอุตสาหกรรม และคลังสินคาทัณฑบน ในเขต
พื้นที่จังหวัดชลบุรี ยกเวนอําเภอสัตหีบ
 จากขอบเขตภารกิจที่กวางขวางซึ่งสํานักงาน
ศุลกากรทาเรอืแหลมฉบงัตองรับผิดชอบในการใหบริการใน
ขางตนนั้น จําเปนจะตองมีการบริหารจัดการที่มีสมรรถนะ
สูง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นประกอบกับในปจจุบัน มี
ปญหาในการบริหารจัดการหลายดาน สรุปปญหาที่สําคัญ
ไดดังตอไปนี้
 1. ปญหาดานบุคลากร เนื่องจากมีการบรรจุ
พนักงานดานการบริการเขาทํางานไมทันตอความตองการ
ของหนวยงาน สงผลใหเกิดชองวางในการพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนื่อง ทําใหพนักงานรุนใหมหรือจากหนวยงาน
ภายในขาดความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะ
ทดแทนพนักงานที่เกษียณไปแลว 
 2. ปญหาดานการจัดโครงสรางสํานักงานศุลกากร
ทาเรือแหลมฉบัง ยังมีการซํ้าซอนกันระหวางหนวยงานตาง 
ๆ ในเรื่องหนาที่และขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 3. ปญหาดานโครงสรางของการปฏิบัติงานลวง
เวลาของพนักงาน โดยเฉพาะการใหบริการเรือและสินคา
เปนงานบริการ 24 ชั่วโมง 
 4. ปญหาดานการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อ
ปรับปรุงการใหบริการ การติดตอสื่อสารกับลูกคา การลด
ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของบุคคล
 5. ปญหาดานการวัดคุณภาพการบริการ มีความ
ถูกตองหรือไม การใชเวลาการตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวังจากลูกคา มีระบบกลไกการสอบขอมูลยอน
กลับท่ีจะบอกใหทราบวาลูกคามีความพึงพอใจหรือไม มี
การบริการตรงความตองการหรือไม
 ดวยภาระหนาท่ีท่ีตองดูแลและกํากับหลายหนวย
งานทําใหเกิดปญหาเรื่องคุณภาพการใหบริการลูกคาหรือ
หนวยงานภายนอกไมเต็มท่ี ผู วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานระบบตูสินคา
ของสํานักงานศุลกากรท่ีทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหง

ประเทศไทย เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยไปปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพการบริการของของเจาหนาท่ีสํานักงาน
ศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง ใหตรงตามความตองการกลุม
ของผูใชบริการ และพัฒนาศักยภาพของสํานักงานศุลกากร
ทาเรือแหลมฉบัง ใหสามารถแขงขันกับหนวยงานภายนอก
อื่นไดอยางดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปญหาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการดานระบบตูสินคาของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือ
แหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย
 2. เพือ่ศกึษาแนวทางพฒันาคุณภาพในการใหการ
บริการของเจาหนาที่สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง 
การทาเรือแหงประเทศไทย
 3. เพือ่ศึกษาปจจัยท่ีมสีวนสาํคัญท่ีทาํใหการพฒันา
คุณภาพการใหบริการดานระบบตู สินคาของสํานักงาน
ศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย 
ประสบผลสําเร็จ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการดานระบบตูสินคาของสํานักงานศุลกากร
ที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย ในครั้งนี้
เปนการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey research) ใชแบบสอบถาม 
(Questionnaires) เปนเครื่องโดยมีแนวทางคิดทฤษฏีและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของประกอบการศึกษาวิจัยดังนี้
 2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับคุณภาพการให
บริการ
 2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณะ
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน
 2.4 แนวคิดเกีย่วกบัความพึงพอใจของผูรับบริการ
 2.5 แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวของกับกรอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 9999
 2.6 ขอมูลทั่วไปของสํานักงานศุลกากรทาเรือ
แหลมฉบัง
 2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
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กรอบมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 9999
 หัวใจของมาตรฐาน มอก. 9999 คือ การที่ผู 
บริหารระดับสูงซึ่งเปนผูนําองคกรไดนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ยึดหลักทางสายกลาง มีความพอ
ประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี การใชความรู และ
การมีคุณธรรม รวมกับการนําหลักการของ มอก. 9999 
ทั้ง 4 เรื่องที่กลาวถึงขางตนมาประยุกตใช โดยนํามาบูรณ
าการกับระบบบริหารงานของตนเองท่ีมีอยู ซึ่งจะเปนการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันขององคกรเพื่อรองรับ
สถานการณที่ผันผวนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงอาจกลาว
ไดวา มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม 
หรือ มอก. 9999 เปนมาตรฐานที่สามารถตอบโจทยไดใน
ทุกมิติ โดยท่ีแตละองคกรไมจําเปนตองกําหนดวิธีปฏิบัติที่

เหมือนกัน แตสามารถคิดและปฏิบัติไดดวยตนเอง หากมี
การนําไปปฏิบตัิอยางจริงจังยอมจะเปนประโยชนตอองคกร 
ชวยใหองคกรมีภูมิคุมกันที่ดี สามารถประคองกิจการอยู
รอดได ภายใตสภาวะการแขงขันที่รุนแรงและความผันผวน
ของสภาพแวดลอม สงผลใหคูคาเกิดการยอมรับ ใหความ
เชื่อถืออยางกวางขวางทําใหองคกรมีผลกําไร มีการเติบโต
ทางธุรกิจอยางตอเนื่อง และเมื่อองคกรมีความเขมแข็ง ก็
สามารถนาํความรู ความสามารถ และทรัพยากรขององคกร
ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีการแบงปน ชวยเหลือ
สังคมภายนอกใหมีความเขมแข็งและความสุขไปพรอมๆ 
กัน อันจะนําไปสูความเขมแข็งและความสุขของสังคมและ
ประเทศชาติในภาพรวมตอไปในที่สุด

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยไวดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอปญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการให บริการด านระบบตู  สินค าของ
สํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือ
แหงประเทศไทย 
1. เพศ                2. อายุ
3. ระดับการศึกษา  4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
5. อาชีพ             6.จํานวนครั้งที่มารับบริการ ปจจัยทีส่งผลตอการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดาน

ระบบตูสินคาของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลม
ฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย ตามมาตรฐาน มอก.
9999 ในการนําองคการ 6 ดาน
1. การวางแผน
2. การนําแผนไปปฏิบัติ
3. การติดตามและเฝาระวัง
4. การวัดผล
5. การทบทวน และ
6. การปรับปรุง

การพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานระบบตูสินคา
ของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือ
แหงประเทศไทย 

ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการทั้ง 4 ดาน ไดแก 
1. ดานบุคลากร
2. ดานเทคโนโลยี 
3. ดานสถานที่ และดานสิ่งอานวยความสะดวก
4. ดานกฎระเบียบของศุลกากร

ปจจัยที่มีสวนสําคัญที่ทําใหการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการดานระบบสินคาของสํานักงานศุลกากรที่
ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทยประสบ
ความสําเร็จ ประกอบดวย
1. ปจจัยภายใน  2. ปจจัยภายนอก

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานการวิจัย
 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และจํานวนครั้งที่มา
รับบรกิารสํานักงานศุลกากรทาเรอืแหลมฉบงั ของประชากร
ผูมาใชบริการตางกัน สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการให
บริการดานระบบตูสินคาของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือ
แหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย แตกตางกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย
 ใชการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิง
คุณภาพเปนหลัก และนําการวิจัยเชิงปริมาณมาเสริม ใน
ขั้นตอนการศึกษาการทําวิจัย ผูศึกษาทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
 1. ขั้นการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผูรวบรวม
ขอมูลไว คือ ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการดานระบบตู สินคาของสํานักงาน
ศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย
 2. ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนามใชแบบสอบถามท่ีผู ศึกษาสรางขึ้นโดยจัดราง
แบบสอบถามการวิจัยจากกรอบแนวคิดและนิยามปฏิบัติ
การของตัวแปร และไดพัฒนาแบบสอบถามใหเหมาะสม
สอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษา นําแบบสอบถามที่ไดให
อาจารยทีป่รึกษา เปนผูพิจารณาตรวจสอบความครอบคลมุ
ดานเนื้อหา และการเรียบเรียงขอความ
 3. ขั้นการจัดกระทําขอมูล
  3.1. รวบรวมแบบสอบถามใหครบตาม
จํานวนกลุมตัวอยาง จากน้ันทาํการตรวจสอบแบบสอบถาม
ที่ทําการเก็บรวบรวมมาท้ังหมดจากกลุมตัวอยาง หาก
แบบสอบถามไหนที่ไมสมบูรณทําการแยกแบบสอบถาม
นั้นออก
  3.2. การประมวลผลขอมูล นําขอมูลที่
สมบรูณบนัทกึลงคอมพวิเตอร เพือ่ทําการประมวลผลขอมูล
โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร
 4. ข้ันเสนอผลการศึกษา เสนอผลการศึกษาคนควา
ดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห มีตารางประกอบ 
 5. ขั้นรายงานผลการดําเนินงาน การเสนอผลการ
ศึกษา และการจัดทําเปนรูปเลมที่สมบูรณ

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ในการวิจัยเชิงปริมาณเนื่องจากทาเรือแหลม
ฉบังเปนทาเรือที่กวางและมีหลาย Terminal ผู วิจัยจึง
ขอเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรเฉพาะ ผูใชบริการใน 
Terminal B2 บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร เทอรมินัล 1 
จํากัด และ B3, B4 บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอรมินัล 
จํากัด ประกอบดวย ตัวแทนออกของ (เจาของสินคา) ผูนํา
เขา ผูสงออก ท่ีมาใชบริการใหบริการดานระบบตูสินคา
ของสํานักงานศุลกากรท่ีทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหง
ประเทศไทย เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบ
จํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นขนาดตัวอยางสามารถ
คํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. 
Cochran โดยกําหนดระดับ   คาความเชื่อมั่น รอยละ 95 
และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วาณิชย
บัญชา. 2549. หนา 74) เมื่อใชสูตรของ W.G. Cochran ใน
การคํานวณจะไดตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 384 กลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง
 สวนการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมผูใหขอมูลหลักเฉพาะผูเชี่ยวชาญแบงออกเปนเจา
หนาที่ศุลกากร Terminal B2, B3, B4 ตัวแทนออกของ 
(เจาของสินคา) ผูนําเขา ผูสงออก ที่มาใชบริการใหบริการ
ดานระบบตูสนิคาของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรอืแหลมฉบงั 
การทาเรือแหงประเทศไทย อยางละ 1 คน รวม 6 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 ลักษณะของเครื่องมือ ใชการสัมภาษณเชิงลึกที่มี
โครงสรางและแบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอนตอไปนี้
 1. ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้ง
นี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาขอมูล 
จากตํารา งานวิจัย และการสอบถามจากผูท่ีมีประสบการณ
โดยแบงออกเปน 5 ตอนดังนี้
 ตอนที ่1 แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (checklist) 
เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และ
จํานวนครั้งที่มารับบริการสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลม
ฉบัง จํานวน 6 ขอ
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามสิทธิที่ใชในการรับ
บริการคุณภาพการพัฒนาการใหบริการทั้ง 4 ดาน ไดแก 
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ดานการใหบริการ ดานคุณภาพบริการ ดานเจาหนาที่หรือ
ผูใหบริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก โดยผูศึกษา
ไดใชแบบทดสอบแบบประเมินคา (rating scale) ซึ่งให
ผูตอบแสดงความคิดเห็นดวยการเลือกตอบเพียงตัวเลือก
เดียว คือ ระดับความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการมาก 
ระดับความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการปานกลาง และ 
ระดับความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการนอย 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปจจัยท่ีมีความสําคัญ
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานศุลกากรที่
ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย ประกอบ
ดวย ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก โดยผูศึกษาไดใชแบบ
ทดสอบแบบประเมินคา (rating scale) ซึ่งใหผูตอบแสดง
ความคิดเห็นดวยการเลอืกตอบเพยีงตวัเลอืกเดยีว คือ ระดบั
ความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการมาก ระดับความพึง
พอใจคุณภาพการใหบริการปานกลาง และ ระดับความ
พึงพอใจคุณภาพการใหบริการนอย 
 ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามคือ ปจจัยที่สงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานระบบตู สินคา
ของสํานักงานศุลกากรที่ท าเรือแหลมฉบัง การทาเรือ
แหงประเทศไทย ตามมาตรฐาน มอก.9999 ในการนํา
องคการ 6 ดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการนําแผน
ไปปฏิบัติ ดานการติดตามและเฝาระวัง ดานการวัดผล 
ดานการทบทวน และดานการปรับปรุง โดยผูศึกษาไดใช
แบบทดสอบแบบประเมินคา (rating scale) ซึ่งใหผูตอบ
แสดงความคิดเห็นดวยการเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว 
คือ ระดับความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการมาก ระดับ
ความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการปานกลาง และ ระดับ
ความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการนอย  
 ตอนที่ 5 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยว
กับขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดาน
ระบบตูสินคาของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง 
การทาเรือแหงประเทศไทย แบบปลายเปด (open-ended 
questions)
 2. การสรางเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
  2.1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานระบบตูสินคาของ
สํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหง
ประเทศไทย

  2.2. จัดทํารางแบบสอบถามการวิจัย
จากกรอบแนวคิดและนิยามปฏิบัติการของตัวแปร และ
ไดพัฒนาแบบสอบถามใหเหมาะสมสอดคลองกับงานวิจัย
ที่ศึกษา
  2.3. นําแบบสอบถามที่ไดใหอาจารย
ที่ปรึกษา เปนผูพิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมดาน
เนื้อหา และการเรียบเรียงขอความ 
  2.4. ปรับปรุงแบบสอบถามฉบับรางตาม
คําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา ที่ไดเสนอแนะไว
  2.5. นําแบบสอบถามไปหาคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัย
 3. นําเครื่องมือที่แกไขปรับปรุงแลวเสนอผู 
เชี่ยวชาญตรวจสอบความเ ท่ียงตรงตามโครงสร าง 
(Construct Validity) ความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) ความชัดเจนของขอความ ความเหมาะสมและ
ความสอดคลองของเครื่องมือวิจัย (Mckeen & Smith. 
2003 : 51) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
item objective congruence: IOC) ของความคิดเห็น
ของผู เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อพิจารณาคัดเลือก
เฉพาะขอรายการ (item) ที่มีคา IOC = 0.5 ขึ้นไป ซึ่ง
หมายถึงรายการนั้นสอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหา
ที่จะวัด (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ. 2554) โดยกําหนดความ
คิดเห็นผูเชี่ยวชาญดังนี้  
 +1 = เมื่อแนใจขอคําถามนั้นสอดคลองกับ
เนื้อหาที่จะวัด
  0 = เมื่อไมแนใจขอคําถามนั้นสอดคลอง
กับเนื้อหาที่จะวัด
 -1 = เมื่อแนใจขอคําถามนั้นไมสอดคลอง
กับเนื้อหาที่จะวัด
 เมื่อนําคะแนนที่ผูทรงคุณวุฒิกําหนดใหในแตละ
ขอคําถามมาทําการหาคาเฉลี่ยแตละขอ ปรากฏวาทุก
คําถามไดคะแนนเกิน 0.5 จึงถือวามีความเหมาะสมที่จะ
นําไปใชในการสัมภาษณได
 4. ผู ศึกษาไดนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว 
จํานวน 30 ชุด ไปทดลองใหกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะใกล
เคียงกับประชากรที่มาใชบริการสํานักงานศุลกากรทาเรือ
แหลมฉบัง กรอกแบบสอบถามเพ่ือหาคาความเช่ือมัน่ โดยวธิี
การหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) ซึ่งหาก
คาสัมประสิทธิ์อัลฟา มากกวา 0.70 จากการทดสอบไดคา 
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Alpha เทากับ 0.807 มากกวา 0.70 ถือไดวาแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือท่ีมีคาความเชื่อมั่นตามมาตรฐาน จึงนําไปใช
ในเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล แบงไดเปน 
2 ระยะ ดังนี้
 ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ
การเขาสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กลุมผู
ใหขอมูลหลัก (Key Informants) โดยผูวิจัยดําเนินการ
ดวยตนเอง ระหวางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2560
 ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ
ผูวจิยัลงพืน้ทีเ่พือ่เขาพบกลุมตวัอยาง และแจกแบบสอบถาม
เพื่อสํารวจความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาคุณภาพการให
บริการดานระบบตูสินคาของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือ
แหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย ในชวงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ การวิจัยครั้งนี้
ไดจัดลําดับการวิเคราะหขอมูลออกเปนลําดับข้ัน คือ ขอมูล
สวนบุคคล ซึ่งมีลําดับในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  1.1. ใชคาสถิติพรรณนา เพื่อบรรยาย
ลักษณะของขอมูล ไดแก
  คารอยละ (Percentage) เพื่อแสดง
ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามและเสนอเปนตาราง
มีคําบรรยายประกอบ
  คาเฉล่ีย (Mean) และคาความเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุมตัวอยาง 
โดยกําหนดตามเกณฑ ในการแปลความหมายคาเฉลี่ย ใช
วิธีของ Best (1997:174) การแบงระดับชวงคะแนน คือ 
คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด/ระดับจํานวนชั้น (อันตรภาค
ชั้น) ดังนี้ 

        คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด         =   3 – 1     = 0.66
                     จํานวนชั้น         3
ไดกําหนดคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
3 พึงพอใจระดับมาก       ชวงคะแนน 2.34 – 3.00 คะแนน
2 พึงพอใจระดับปานกลาง      ชวงคะแนน 1.67 – 2.33 คะแนน
1 พึงพอใจระดับนอย  ชวงคะแนน 1.00 – 1.66 คะแนน

  1.2. การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพ
การใหบริการดานระบบตูสินคาของสํานักงานศุลกากร
ที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย โดยการ
วิเคราะหคาสถิติ t.–.test เพื่อทดสอบสมมติฐาน ที่มี
ตัวแปร 2 กลุม ไดแก ปจจัยเพศ และการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (one way analysis.
of.variance one way anova เพื่อทดสอบสมมติฐาน ที่
มีตัวแปร 3 กลุม ไดแก ปจจัยอายุ ระดับการศึกษา ราย
ไดเฉล่ียตอเดือน อาชีพ และจํานวนครั้งท่ีมารับบริการ
สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง และทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05
 2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผู ศึกษาได
ทําการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ หรือผูใหขอมูล
หลักโดยใชแบบสอบถามแนวลกึที่มีโครงสราง (structured 
in-depth interview form) และทําการสัมภาษณดวยตัว
เองแบบตัวตอตัว (face to face interview) จนครบทั้ง 6 
คน ตอจากนั้น จึงนําผลที่ไดจากการสัมภาษณมาประมวล 
วิเคราะห และนําเสนอดวยวิธีการบรรยาย (descriptive 
interpretation) ทายสุดไดนําผลที่ไดจาการสัมภาษณซึ่ง
ถือวาเปนขอมูลเสรมิที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพไปเปรียบ
เทียบหรือเทียบเคียงกับขอมูลท่ีไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ
วามีความเห็นเหมือนกัน คลายกัน หรือแตกตางกัน เปนตน

ผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลที่สําคัญไดดังนี้
 ผลการศึกษา พบวา ผูมาใชบริการดานระบบตู
สินคาของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือ
แหงประเทศไทย สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 
54.5 มีอายุ 36 – 50 ป คิดเปนรอยละ 38.8 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 49.5 มีสถานภาพสมรส 
โสด คิดเปนรอยละ 62.3 มีรายได 20,001 – 30,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 38.8 ประกอบอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว 
/ แมบาน/เกษียณอายุ คิดเปนรอยละ 28.3 มารับบริการ
เมื่อมีความจําเปน คิดเปนรอยละ 33.3
 ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงาน
ศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย 
โดยภาพรวมและรายดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ทุกดาน (  =2.49) โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ 
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ดานสถานที่และดานสิ่งอํานวยความสะดวก (  =2.51) 
รองลงมาคือดานเทคโนโลยี (  =2.50) ดานบุคลากรและ
การใหบริการ (  =2.48) ดานกฎระเบียบของศุลกากร 
(  =2.48) 
 ความสําคัญกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
สํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหง
ประเทศไทย โดยภาพรวมและรายดาน มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากทุกดาน (  =2.48) โดยเรียงคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ไดแก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปจจัย
ภายนอก (  =2.49) รองลงมา คือ ปจจัยภายใน (  =2.47)
 ป จจัยที่ส งผลต อการพัฒนาคุณภาพการให
บริการดานระบบตูสินคาของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือ
แหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย โดยภาพรวมและ
รายดาน มีคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากทุกดาน 
(  =2.50) โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานท่ีมี
คาเฉล่ียมากที่สุด คือ ดานการวัดผล (  =2.54) รองลงมา 
คือ ดานการวางแผน (  =2.53) ดานการนําแผนไปปฏิบัติ 
(  =2.50) ดานการทบทวน (  =2.50) ดานการติดตาม
และเฝาระวัง (  =2.48) และดานการปรับปรุง (  =2.46)
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
อาชีพ รายไดตอเดือน และจํานวนครั้งที่มารับบริการ ไมมี
ผลตอการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานระบบตูสินคา
ของสํานักงานศุลกากรท่ีทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหง
ประเทศไทย

การอภิปรายผล
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
อาชีพ รายไดตอเดือน และจํานวนครั้งที่มารับบริการ ไมมี
ผลตอการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานระบบตูสินคา
ของสํานักงานศุลกากรท่ีทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหง
ประเทศไทย
 ความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญทีไ่ดจากการสมัภาษณ
แนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ หรือผูใหขอมูลหลัก จํานวน 5 
คน ตอการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานระบบตูสินคา
ของสํานักงานศุลกากรท่ีทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหง
ประเทศไทย

 สามารถอภิปรายผลการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะ
ผูเชี่ยวชาญไดดังนี้
 1. การสมัภาษณแนวลึกเฉพาะผูเช่ียวชาญ จํานวน 
5 คน ตอการพฒันาคุณภาพการใหบริการดานระบบตูสนิคา
ของสํานักงานศุลกากรท่ีทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหง
ประเทศไทย โดยผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 5 คน ลวนเห็นดวยวา 
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานระบบตู
สินคาของสํานกังานศุลกากร ที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรอื
แหงประเทศไทย ที่กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นไวใน
แบบสอบถามท้ัง 4 ดาน” คือ (1) ดานบุคลากรและการ
ใหบริการ การใหบริการกับผูมาใชบริการหากเจาหนาที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีความรูความชํานาญ มีความชัดเจน
ในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ
ก็จะทําใหระบบการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
และรวดเร็ว (2) ดานเทคโนโลยี มีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ  
เขามาใชในการตรวจสอบสินคาแทนการเปดตรวจดวยเจา
หนาที่ ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการใหบริการทาง
ศุลกากรโดยผูประกอบการนําเขาและสงออกไมเสียคาใช
จายในการเอกซเรย อีกทั้งยังสามารถปองกันการลักลอบ
หนีศุลกากร การสําแดงเท็จ หลีกเลี่ยงอากร และขอหาม
ขอกํากัดตาง ๆ  และการปองกันการลักลอบนําเขาสินคาที่
เปนอันตรายตอสังคมและประเทศชาติ เชนอาวุธ ยาเสพ
ติด สารกัมมันตรังสี (3) ดานสถานที่และส่ิงอํานวยความ
สะดวก ในองคกรหากมีความเพียงพอของส่ิงอํานวยความ
สะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา โรงอาหาร โทรศัพทสาธารณะ 
ที่นั่งคอยรับบริการมีเพียงพอ ท้ังนี้ก็จะใหผูที่มาติดตอเกิด
ความพึงพอใจในการมารับบริการ (4) ดานกฎระเบียบของ
ศุลกากร และเอกสารการดาํเนินงานศุลกากร จะชวยปองกัน
ไมใหเกิดความลาชาที่ทําใหเกิดความสิ้นเปลืองมากขึ้น
 2. การสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผู  เชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 คน ตอปจจัยท่ีมีความสําคัญกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง 
การทาเรือแหงประเทศไทย โดยผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 5 คน 
ลวนเห็นดวยวาปจจัยที่มีความสําคัญกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การ
ทาเรือแหงประเทศไทย ที่กลุมตัวอยางไดแสดงความคิด
เห็นไวในแบบสอบถามทั้ง 2 ดาน คือ ปจจัยภายใน และ
ปจจัยภายนอก ที่กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นไวใน
แบบสอบถาม ดังน้ี (1) ปจจยัภายใน ของสํานกังานศุลกากร
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ทีท่าเรือแหลมฉบงัมคีวามหลากหลายในองคกรมาก มหีลาย
ฝาย หลายสวน จึงจําเปนมากที่จะตองใชความรวมมือใน
การทํางานการใหบริการ เพราะเปนองคกรขนาดใหญ (2) 
ปจจัยภายนอกสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบังควร
นํานโยบายที่มีมาปรับใชใหเกิดประโยชนเพื่อใหสงผลที่ดี
ตอการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ
 การสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
5 คน ตอการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานระบบตู
สินคาของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือ
แหงประเทศไทย โดยผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 5 คน ลวนเห็นดวย
วาการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานระบบตูสินคา
ของสํานักงานศุลกากรท่ีทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหง
ประเทศไทย” ที่กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นไวใน
แบบสอบถามท้ัง 6 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการนํา
แผนไปปฏิบัติ ดานการติดตามและเฝาระวัง ดานการวัดผล 
ดานการทบทวน ดานการปรับปรุง ไดแสดงความคิดเห็น
ไวในแบบสอบถาม ดังนี้ (1) องคกรมีการวางแผน มีเปา
หมาย โดยไดมีการกําหนดไวหมดแลวเหลือเพียงการนําไป
ใชของพนักงานในสังกัดตาง ๆ  (2) องคกรไดมีการกําหนด
เปาหมาย ซึ่งตระหนักถึงขั้นตอนกระบวนการทํางาน (3) 
การเกิดสถานการณที่มีผลกระทบตอองคกร สํานักงาน
ศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย ได
วางแผนปองกันตอการเปล่ียนแปลง แตควรตองมีการฝก
ซอมแผนปฏิบัติการ (4) สํานักงานศุลกากรท่ีทาเรือแหลม
ฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของใน
การจัดฝกอบรมดานตัวบุคลากร โดยมีหลักสูตรที่ควบคุม
หนวยงานทุกระดับ (5) องคกรมีการใหพนักงานอบรมดาน
คุณธรรมตลอด องคกรมุงเนนใหปฏิบัติงานภายใตกรอบ
คุณธรรมโดยนํามาใชในการปฏิบัติงานจริง สงผลใหองคกร
มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานไดดียิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะ
 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดาน
ระบบตูสินคาของสํานักงานศุลกากร ที่ทาเรือแหลมฉบัง 
การทาเรือแหงประเทศไทย ที่กลุมตัวอยางไดแสดงความ
คิดเห็นไวในแบบสอบถามทั้ง 4 ดาน” คือ 
 1. ดานบุคลากรและการใหบริการ การใหบริการ
กับผู มาใชบริการหากเจาหนาที่มีความเช่ียวชาญและมี
ความรูความชํานาญ มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 

และแนะนําขั้นตอนในการใหบริการก็จะทําใหระบบการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และรวดเร็ว 
 2. ดานเทคโนโลยี มีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ  เขา
มาใชในการตรวจสอบสินคาแทนการเปดตรวจดวยเจา
หนาที่ ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการใหบริการทาง
ศุลกากรโดยผูประกอบการนําเขาและสงออกไมเสียคาใช
จายในการเอกซเรย อีกทั้งยังสามารถปองกันการลักลอบ
หนีศุลกากร การสําแดงเท็จ หลีกเลี่ยงอากร และขอหาม
ขอกํากัดตาง ๆ  และการปองกันการลักลอบนําเขาสินคาที่
เปนอันตรายตอสังคมและประเทศชาติ เชนอาวุธ ยาเสพ
ติด สารกัมมันตรังสี 
 3. ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ใน
องคกรหากมีความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน 
ที่จอดรถ หองนํ้า โรงอาหาร โทรศัพทสาธารณะ ที่นั่งคอย
รับบริการมีเพียงพอ ทั้งนี้ก็จะใหผูท่ีมาติดตอเกิดความพึง
พอใจในการมารับบริการ
 4. ดานกฎระเบียบของศุลกากร ขั้นตอนและ
เอกสารการดําเนินงานศุลกากร จะชวยปองกันไมใหเกิด
ความลาชาที่ทําใหเกิดความสิ้นเปลืองมากขึ้น
 ปจจัยที่มีความสําคัญกับประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือ
แหงประเทศไทย ที่กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็น
ไวในแบบสอบถามทั้ง 2 ดาน คือ ปจจัยภายใน และ
ปจจัยภายนอก ที่กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นไวใน
แบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. ปจจัยภายในสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลม
ฉบังมีความหลากหลาย หนวยงานในองคกรมีหลายฝาย 
หลายสวน จึงจําเปนมากท่ีจะตองใชความรวมมือในการ
ทํางานมากเพราะเปนองคกรขนาดใหญ 
 2. ปจจัยภายนอก สํานักงานศุลกากรที่ทาเรือ
แหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทยควรนํานโยบายที่
มีมาปรับใชใหเกิดประโยชนเพื่อใหสงผลที่ดีตอสํานักงาน
ศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย
 ขอมลูเก่ียวกับปจจยัท่ีสงผลตอการพฒันาคุณภาพ
การใหบริการดานระบบตูสินคาของสํานักงานศุลกากรที่
ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย
 1. การพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานระบบ
ตูสินคาของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การ
ทาเรือแหงประเทศไทย ในดานการวางแผน โดยภาพรวม 
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มีการพิจารณาอยางครอบคลุมตั้งแตการวางแผน การจัด
ตั้งองคกร การกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพการให
บริการดานระบบตูสินคา โดยสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือ
แหลมฉบังมุงเนนการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามนโยบาย 
แผนพัฒนาคุณภาพการใหบริการ และมีการกําหนดทิศทาง
ในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 2. การพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานระบบตู
สินคาของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือ
แหงประเทศไทย ในดานการนาํแผนพัฒนาคุณภาพไปปฏิบตัิ 
โดยภาพรวม องคกรเคารพและ พิจารณาในการตอบสนอง
ตอผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียองคกร บุคลากรมีความ
รูความสามารถเพียงพอสําหรับความตองการทั้งในปจจุบัน
และอนาคต และสงเสริมการมีสวนรวมและการสนับสนุน
ของบุคลากรในการปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ขององคกร 
 3. การพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานระบบ
ตูสินคาของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การ
ทาเรือแหงประเทศไทย ในดานการติดตามและเฝาระวัง 
โดยภาพรวม มีการประเมินผลงานการใหบริการแกลูกคา
ของพนักงานอยางเหมาะสม ผลการประเมนิจากผูใชบรกิาร
สามารถบอกถึงจุดเดน จุดดอยของการใหบริการไดดี และ
ผลจากการประเมินสามารถนํามาใชในการปรับปรุงการ
ใหบริการแกลูกคาของทาเรือแหลมฉบังการทาเรือแหง
ประเทศไทยอยางแทจริง 
 4. การพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานระบบ
ตูสินคาของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การ
ทาเรือแหงประเทศไทย ในดานการวัดผล โดยภาพรวม มี
การตรวจสอบหรือประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ใหบริการของบุคลากร เชน มีการสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนในการมาใชบริการ และสํานักงานศุลกากร

ที่ทาเรือแหลมฉบังมีการประเมินความรูของบุคลากรใน
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานระบบตู สินคาแก
ลูกคาอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจของ
บุคลากรอยูในระดับท่ีดี 
 5. การพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานระบบตู
สินคาของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือ
แหงประเทศไทย ในดานการทบทวน โดยภาพรวม มีการ
ทบทวน ทิศทาง กลยุทธนโยบายและเปาหมายที่สําคัญ
ของสํานักงานศุลกากรท่ีทาเรือแหลมฉบังอยูเสมอ มีการ
ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ 
มีการติดตามและทบทวนการใหบริการแกผูใชบริการของ
ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทยยึดถือหลัก
ความถูกตองและธรรมาภิบาลอยางเครงครัด 
 6. การพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานระบบตู
สินคาของสํานักงานศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือ
แหงประเทศไทย ในดานการปรับปรุง โดยภาพรวม มีการ
ปรับปรุงกฎระเบียบใหเหมาะสมสอดคลองกับการปฏิบัติ
งาน สะดวกและรวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ไมจําเปนใหมาก
ที่สุด ผลจากการประเมินความรูสามารถนํามาใชในการ
ปรับปรุงการใหบริการแกผูใชบริการของการทาเรืออยาง
แทจริง และจัดทําระบบงบประมาณท่ีมุงเนนผลงานมุงไป
ที่ผลสําเร็จของงานเปนเปาหมาย 
ดังนั้น สํานักงานศุลกากรท่ีทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือ
แหงประเทศไทยตองมีการกําหนดนโยบายและแผนงาน
ที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานระบบ
ตูสินคา และนําไปปฏิบัติไดจริง โดยผูบริหารสํานักงาน
ศุลกากรที่ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย
ตองมีความชัดเจนตรงไปตรงมา และใหความใกลชิดกับ
พนักงานมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการฟง-การพูดภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลป
ที่ 2 โรงเรียนบานจอมบึง(วาปพรอมประชาศึกษา) โดยใชวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรมเพลงหลังการ
ทดลอง (2) เพื่อศึกษาความสนใจตอการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอม
ประชาศึกษา) โดยใชวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรมเพลงหลังการทดลอง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2 โรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 รวม 
35คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการ
ประสบการณการเรียนรูโดยใชวิธีสอนดวยกิจกรรมเพลง แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง – การพูดภาษาไทย มี
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .89 และแบบวัดความสนใจตอการเรียนภาษาไทย มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .87 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแกรอยละ และคาเฉล่ีย ผลการวิจัยพบวา (1) ความสามารถในการฟง-การพูดภาษาไทยของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา) โดยใชวิธีจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรม
เพลงหลังการทดลองอยูในระดับดี (2) ความสนใจตอการเรียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบานจ
อมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา) โดยใชวิธีจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรมเพลงหลังการทดลองอยูในระดับมาก

คําสําคัญ: ความสามารถในการฟง-พูดภาษาไทย, ความสนใจ, การจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรมเพลง

Abstract

 The purpose of this research were as follows: (1) to study Thai Language listening-speaking 
abilities of Kindergarten II students at Banchombueng (Wapeepromprachasuksa) school by using 
songs activities after the experiment; and (2) to study the interest towards Thai Language learning of 

การศึกษาความสามารถในการฟง-การพูดภาษาไทย และความสนใจตอการเรียนภาษาไทย
ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา)

โดยใชวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรมเพลง
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Kindergarten II students Banchombueng (Wapeepromprachasuksa) school by using songs activities after 
the experiment. Samples used in the research were 35 kindergarten II students who studied Thai Language 
(Preparatory level) in the second semester of the 2017 academic year at Banchombueng(Wapeeprompra
chasuksa) school. They were selected by cluster random sampling. The instruments used in this research 
were lesson plans using songs activities, Thai Language listening-speaking abilities test reliability of .89 
and Thai Language observation forms and a questionnaire of interest towards Thai Language learning 
reliability of .87. Statistics used for data analysis were percentage and mean. The results of the 
research indicated that (1) thai Language listening-speaking abilities of Kindergarten II students at 
Banchombueng (Wapeepromprachasuksa) school by using songs activities after the experiment were at 
the highest level (2) interest towards Thai Language learning of Kindergarten II students at Banchombueng 
(Wapeepromprachasuksa) school by using songs activities after the experiment were at the highest level. 

Keywords: Thai Language Listening-Speaking Abilities, Interest, Songs And Activities 

บทนํา
 เด็กปฐมวัยเปนวัยแหงจุดเริ่มตนของชีวิต เปรียบ
เสมือนผาขาวท่ีบริสุทธิ์พรอมที่จะเรียนรูจากสิ่งแวดลอม
รอบตัวซึ่งเด็กปฐมวัยเปนชวงที่สําคัญที่สุด เนื่องจาก
สมองของเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอยางรวดเร็ว
การสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีสนองตอธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กแตละคนจึงจําเปนตอการพัฒนาเด็ก
ไปในทิศทางที่สังคมตองการดังที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พุทธศักราช 
2545 มาตรา22กลาววา“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ การเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ไดถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ 
เต็มศักยภาพ”ซึ่งสอดคลองกับปรัชญาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช  2546 กลาวไววา“การพัฒนาเด็กแรก
เกิดถึง 5 ป บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของ
เด็กแตละคนตามศักยภาพภายใตบริบทสังคม วัฒนธรรมที่
เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจ
ของทุกคนเพือ่สรางรากฐานของชวีติใหเด็กพัฒนาไปสูความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคณุคาตอตนเองและสังคม” การท่ี
เด็กเรียนรูสิ่งตางๆไดนั้นเกิดจากสภาพแวดลอมรอบตัว สิ่ง
ที่เด็กสามารถเรียนรูไดตั้งแตในครรภมารดาคือเรียนรูภาษา

จากการฟง ดังคํากลาวของกุลยา ตันติผลาชีวะ (2009) ที่
กลาววาเด็กเรียนรูภาษาตามลําดับขั้นพัฒนา เริ่มจากความ
คุนเคยจากการไดยิน ไดฟง ซ่ึงการพัฒนาการฟงเร่ิมตนจาก
ที่บาน เสียงแรกที่ไดยินไดฟงคือเสียงจากพอแมการโตตอบ
ของพอแมทําใหเด็กเรียนรูภาษาต้ังแตในครรภ และเรียน
รูภาษาจากการพูดการอานและการเขียนภาษาจึงเปรียบ
เหมือนบันไดกาวแรกในการนําเด็กปฐมวัยไปสูการเรียนรู
ที่สมบูรณ
 อยางไรก็ตามการจัดประสบการณใหนักเรียน
ควรพัฒนาอย างครบถวนทั้งพัฒนาการดานร างกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ควรพัฒนาเด็ก
โดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
(Department of Education,2003) กระบวนการจัดการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
(Bpatomworachat, 1994) ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจทจะพัฒนาเด็กอยาง
เปนไปตามลําดับขั้นตอนจากงายไปยากโดยใหเด็กไดใช
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการเคล่ือนไหวจนไปสูการคิด
แบบนามธรรมเด็กปฐมวัยตองมีโครงสรางทางสติปญญา
ที่สามารถคิดแกปญหาและมีปฏิสัมพันธกับส่ิงตางๆจน
สามารถผสมผสานความคิดไปสู ขั้นพัฒนาการทางสติ
ปญญาได ซึ่งควรจัดกิจกรรมที่ใหเด็กไดสังเกต ทดลอง 
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ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆดวยตัวเอง เพื่อหาความรู ได
ใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดแสดงออกอยางอิสระดวยการ
ใชจินตนาการและจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อกระตุน
ใหเด็กมีความสนใจเปดโอกาสใหเด็กไดคิดแกปญหาในชีวิต
ประจําวัน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับการสอนภาษาเพือ่การสือ่สารควรใชกิจกรรมเพลงในการ
สอนภาษา ดังคํากลาวของสิริพัชรเจษฏาวิโรจน (2007) ที่
กลาววาการใชเพลงประกอบการสอนชวยทําใหบทเรียน
นาสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลินชวยสรางแรงจูงใจใหแก
นักเรียนในการเรียนชวยใหจดจําเนื้อหาและประทับความ
รูสึกไวไดนาน และชวยทําใหบทเรียนดูงายขึ้นการใชเพลง
ประกอบการสอนในระดับปฐมวัยมีประโยชนมาก เพราะ
เด็กในวัยนี้ชอบเลนชอบแสดง ชอบรองเพลง และนอกจาก
นี้การใชเพลงประกอบการสอนยังเปนการชวยสงเสริม
พัฒนาการทุกดานของเด็กชวยเสริมสรางใหเด็กมีระเบียบ
วินัยมีประสบการณกวางขวางและชวยสรางสัมพันธภาพ
อยางเปนกันเองระหวางครูกับนักเรียนการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร หมายถึง นักเรียนสามารถส่ือสารโดยใชภาษา
นั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการตาง ๆ 
ของการส่ือสารทั้งทางดานการดํารงชีวิตการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งวิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารเปนวิธีสอนที่ทําใหนักเรียนสามารถนําภาษาไปใชใน
การส่ือสารไดจริงโดยขัน้ตอนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร
ของ สุมิตรา อังวัฒนากุล (1997) มีดังนี้1.ขั้นเตรียมความ
พรอม (Warm-up) มีจุดมุงหมายเพ่ือใหนักเรียนเกิดความ
พรอมและอยากรูอยากเรียนในบทใหม เนื้อหาจะเชื่อมโยง
ไปสูสาระสําคัญของบทนั้นๆ เมื่อครูผูสอนเห็นวานักเรียนมี
ความพรอม เกิดความสนุก และสนใจอยากเรียนแลว ก็เริ่ม
เรียนเน้ือหาตอไป กิจกรรมทีกํ่าหนดไวในข้ันน้ีมีหลากหลาย 
เชน รองเพลง เพื่อทบทวนความรูที่เรียนมาแลว 2.ขั้นนํา
เสนอ (Presentation) ในขั้นนี้ครูจะใหขอมูลทางภาษา
แกนักเรียน มีการนําเสนอศัพทใหมเนื้อหาใหมใหเขาใจ
ทั้งรูปแบบและความหมาย กิจกรรมท่ีกําหนดไวประกอบ
ดวยการใหฟงเนื้อหาใหม ใหนักเรียนฝกพูดตาม ในขั้นนี้
ครูเปนผูใหความรูทางภาษาที่ถูกตอง และเปนแบบอยาง
ที่ถูกตองในการออกเสียง คือ Informant (ผูใหความรู) รูป
แบบของภาษาจึงเนนท่ีความถูกตอง (Accuracy) เปนหลัก 
3.ขั้นฝก (Practice)  ในขั้นนี้นักเรียนจะไดฝกใชภาษาที่
เรียนมาแลวในขั้นนําเสนอ โดยมีวัตถุประสงคใหนักเรียน

ใชภาษาไดถูกตอง ขณะเดียวกันก็เนนเรื่องการใชภาษาให
คลองแคลว การฝกอาจจะฝกทั้งชั้น เปนกลุม เปนคู หรือ
รายบุคคล ขั้นนี้เปนโอกาสที่ครูจะแกไขขอผิดพลาดของ
นักเรียนในการใชภาษา  ซึ่งการแกไขขอผิดพลาดนั้นควร
ทําหลังการฝกหากทําระหวางที่นักเรียนกําลังลองผิดลอง
ถูกอยูความมั่นใจที่จะใชภาษาใหคลองแคลวอาจลดลงได
กิจกรรมท่ีกําหนดไวในคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
มีทั้งในลักษณะที่กลาวมานี้ และในลักษณะที่เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดฝกอยางอิสระ 4.ขั้นนําไปใช (Production) 
มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนนําคําหรือประโยคที่ฝกมาแลว
มาใชในสถานการณตางๆ ในรูปแบบกิจกรรมหลากหลาย 
เพื่อใหเกิดความคลองแคลว และเกิดความสนุกสนาน ใน
ขั้นนี้เปนขั้นที่เนนนักเรียนเปนผูทํากิจกรรม ครูคอยให
ความชวยเหลือ ถานักเรียนผิดพลาด อยาขัดจังหวะ ให
ปลอยไปกอน เพื่อใหนกัเรียนรูสกึสบายใจกิจกรรมทีก่าํหนด
ไวมีหลากหลาย เชน การปฏิบัติกิจกรรม การทําชิ้นงาน 
การนําเสนอผลงาน
 ในสวนของภาษานับไดวามีความสําคัญตอการ
พัฒนานักเรียนระดับปฐมวัย และถือไดวาเปนส่ิงจําเปน
สําหรับมนุษยในการใชติดตอส่ือสารกับผูอื่นแตภาษาของ
มนุษยก็ตองเกิดจากการเรียนรูจากการศึกษาพัฒนาการ
ทางภาษาไทยของนักเรียนซึ่งพบวามีความสามารถที่จะ
เรียนรูภาษาไทยมาตั้งแตเกิดและการเรียนรูภาษาเกิดจาก
การที่นักเรียนมีความสัมพันธกับบุคคลตางๆ ในสังคมรอบ
ตัว ดังคํากลาวของเยาวพา เดชะคุปต (1999) ที่กลาววา
เด็กจะสรางระบบภาษาหรือระบบการพูดของตัวเองขึ้นมา
โดยที่พอแมหรือคนใกลชิดคอยชวยเหลือเมื่อมีความรูเกี่ยว
กับสิ่งรอบตัวมากขึ้น ระบบภาษาก็คอย ๆพัฒนาขึ้นเรื่อย 
ๆ เปนขั้นตอน จนกระทั่งมีพัฒนาการของระบบเสียงและ
ระบบภาษาแบบผูใหญภาษาของนักเรียนมิไดหมายความ
เพียงแตความสามารถในการแสดงความตองการของตน
ออกมาหรือสามารถติดตอกับบุคคลอื่น ๆ ไดเทานั้นแต
ยังเปนการแสดงถึงความกาวหนาและความสามารถที่
นําเอาความคิดที่ไมสามารถมองเห็นของตนมาสื่อสารให
เปนประจักษแกผูอื่นดวยพัฒนาการทางภาษาจึงมิใชสิ่ง
ที่เกิดขึ้นโดดเด่ียวตามลําพังจะตองอาศัยความรูคิดอยาง
เปนเหตุเปนผลการรับรู และการเรียนรู ผสมผสานดวยกัน
ความรูคิดจะพัฒนาไดถึงที่สุดจะตองอาศัยประสบการณ
ความรู และทักษะทางดานภาษา (คือการฝกฝนใชภาษา 
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เชนการฝกฟง การฝกพูด ฝกอาน ฝกเขียน) เปนเครื่อง
ชวยที่สําคัญ(Suwannatat, 2004) ซึ่งสอดคลองกับงาน
วิจัยของนงลักษณ งามขํา (2008) พบวา นักเรียนท่ีไดรับ
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชปริศนาคําทายมี
ระดับคะแนนความสามารถดานการฟงและการพูดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05และยังสอดคลองกับงาน
วิจัยของ พัชรี เร่ียมทอง (2014) พบวานักเรียนที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมโดยใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนมีทักษะการ
ฟงและการพูดสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ(1993) 
พบวา การจัดประสบการณใหกับนักเรียนนั้นครูควรสราง
เสริมทักษะทางภาษามากที่สุด เพราะภาษาเปนส่ิงที่จําเปน
ทีม่นุษยใชในการสือ่สาร รัฐจงึไดกําหนดจดุมุงหมายของแนว
การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย โดยมุงใหนักเรียน
รูจักใชภาษาในการสื่อสารเพ่ือใหสามารถใชในชีวิตประจํา
วนัไดอยางมคีวามสขุในการสงเสรมิความสามารถดานภาษา
นัน้ถือเปนสวนหน่ึงของการสงเสริมพฒันาการทางสตปิญญา
ซ่ึงคุณพอและคุณแมสามารถสงเสริมความสามารถนีไ้ดโดย
ผานกิจกรรมงาย ๆ  ในชีวิตประจําวันโดยมุงใหนักเรียนได
เรียนรูผานทักษะสําคัญซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญของการสง
เสริมความสามารถดานภาษาสําหรับนักเรียนวัยนี้คือ การ
เรียนรูดวยตนเอง และการสงเสริมความสามารถในการคิด 
รวมท้ังการใชภาษาไทยที่เนนการฟงและการพดู โดยวิธีการ
ดังนี้ สมองของนักเรียน ตองการการกระตุนใหเกิดศักยภาพ
สูงสุดการพัฒนาความสามารถในดานภาษานี้เปนสวนหนึ่ง
ขององคประกอบทางสติปญญาอันเปนกระบวนการการ
ทํางานของสมองท่ีตองอาศัยความรูและประสบการณเปน
พื้นฐานสาํคัญนักเรียนท่ีไดรับประสบการณที่เหมาะสมยอม
สงผลตอพัฒนาทางดานสติปญญาไดเปนอยางดี(Office 
of the National Primary Education Commission, 
1985) การสงเสริมความสามารถดานภาษาใหกับนักเรียน
นั้น อาจทําไดหลายวิธี เชน การใชเพลงเปนสื่อประกอบใน
การเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียน
รู ดังคํากลาว ราตรี รุงทวีชัย (1996) กลาววา ในการสอน
หากครูมีเทคนิคในการนําเพลงมาสอนสอดแทรกไดทุกครั้ง
นักเรียนมีความสุขในการเรียนมาก อาจใชเพ่ือนําเขาสูบท
เรียน ทบทวนแกเซ็ง หรือสรุปการสอนดนตรีใหกับเด็กเล็ก
ในชั้นประถมตนนั้น การรองเพลงควรเปนกิจกรรมหลัก

สวนการเลนเครื่องดนตรีหรือการฟอนรํากอเปนกิจกรรม
รองลงไป ซึ่งสอดคลองกับคํากลาว สุมนา พานิช (1988) 
กลาววา การนําเพลงเขามาประกอบการสอนเด็กวัยตาง ๆ  
นั้น พบวามีการนําไปใชกับเด็กเล็กมากท่ีสุดเนื่องจากเด็ก
ในวัยนี้ชอบความสนุกสนานเปนวัยท่ีชอบเรียนรูและชอบ
เคล่ือนไหวอยูตลอดเวลาเพลงจึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวยให
เด็กมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกายประกอบเพลงไดนอกจากนี้
เพลงจะชวยพัฒนาเด็กทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม 
และสติปญญา ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของกุลยา  ตันติ
ผลาชีวะ (2004) กลาวไววาการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน 
ตองเรียนรูจากสัมผัส จับตองหรือลงมือกระทํา เหตุเพราะ
นักเรียนยังใชภาษาไมคลอง คิดแบบนามธรรมยังไมได การ
จัดการเรียนการสอนหรือใหประสบการณการเรียนรูจึงอยู
ในรูปกิจกรรมการเลน
 จากการศึกษาแบบบัน ทึกผลการประเมิน
พัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2โรงเรียน
บานจอมบึง(วาปพรอมประชาศึกษา) ปการศึกษา 2558 
พบวามาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ 9 ใชภาษา
ในการสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย พบวาอยูในระดับตํ่ากวา
เกณฑที่ทางโรงเรียนกําหนดไว รอยละ 65.50 ผูวิจัยจึง
สนใจที่จะนําวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารดวยกิจกรรมเพลงดังคํากลาวของ จรรจา สุวรรณ
ทัต(2004) กลาววา ความสามารถทางภาษามิใชส่ิงที่เกิด
ขึ้นโดดเดี่ยวตามลําพังจะตองอาศัยความรูอยางเปนเหตุ
เปนผลการรับรู และการเรียนรู ผสมผสานดวยกันความรู
จะพัฒนาไดถึงที่สุดจะตองอาศัยประสบการณ และทักษะ
ทางดานภาษา เปนเครื่องชวยที่สําคัญ
 จากความสําคัญของภาษาไทย และจากปญหาผล
การประเมินพฒันาการมาตรฐานคุณลกัษณะอันพงึประสงค
ที่ 9 ใชภาษาในการสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย ขอคนพบ
ของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดประสบการณดังกลาว 
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการวิจัยกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 
โรงเรียนบานจอมบึง(วาปพรอมประชาศึกษา) เพื่อพัฒนา
ใหความสามารถในการฟง – การพูดภาษาไทยและความ
สนใจตอการเรียนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
 ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการฟง-การพูด
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ภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2 โรงเรียนบานจอม
บึง(วาปพรอมประชาศึกษา) โดยใชวิธีการจัดประสบการณ
การเรียนรูดวยกิจกรรมเพลงหลังการทดลอง
 2. เพื่อศึกษาความสนใจตอการเรียนภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบานจอมบึง(วาป
พรอมประชาศึกษา) โดยใชวิธีการจัดประสบการณการ
เรียนรูดวยกิจกรรมเพลงหลังการทดลอง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 การจัดประสบการณการเรียนรูซึ่งผูสอนจําเปน
ตองศึกษาหลักการของหลักสูตรใหเขาใจ เพราะในการจัด
ประสบการณใหกับเด็กอายุ 3-5 ป จะตองยึดหลักการเล้ียง
ดูคูกับการศึกษาโดยคํานึงถึงความสนใจและความตองการ
ของเด็กทุกคนท้ังเด็กปกติ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ หรือ
เด็กท่ีมีความบกพรอง เพ่ือใหเด็กพัฒนาทุกดานทั้งดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางสมดุล 
โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการผานการเลนและ
กิจกรรมที่เปนประสบการณตรงผานประสาทสัมผัสทั้ง
หา เหมาะสมกับวัย และความแตกตางระหวางบุคคลดวย
ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เพื่อน และผูเลี้ยงดู 
นอกจากนี้ควรใหเด็กไดมีโอกาสพฒันาตนเองตามลําดับข้ัน
ตอนของการพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุขเปนคนเกง และคนดีของ
สังคม สอดคลองกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอมขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา สภาพเศรษฐกิจสังคม โดย
ความรวมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรตาง ๆ 
สถานประกอบการและสถาบันตาง ๆ
 การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะภาษาในระดับ
เตรียมความพรอมจะเปนการสงเสริมทักษะการฟง-พดู โดย
จัดกิจกรรมดังนี้ (1) การฝกฟงและการออกเสียง เปนการ
ฝกใหนักเรียนฟงและสําเนียงที่ถูกตองของคําหรือกลุมคํา 
รวมท้ังประโยค จุดประสงค ในการฝกใหฟงก็เพ่ือจะให
จําเปนแบบในการที่พูดตอไปเมื่อมีวัตถุประสงคดังกลาว
ความสามารถในการฟงแบบนี้ตองอาศัยการทดสอบดวย 
คือฟงแลวใหนักเรียนพูดออกมาจึงจะจับไดวาฟงผิดหรือ

ถูก (2) การฟงเพื่อความเขาใจหมายถึง การฝกใหนักเรียน
ฟงบทเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเสียงคําศัพทและโครงสราง
ที่นักเรียนกําลังเรียนอยูหรือที่เคยเรียนมาแลววัตถุประสงค
ของการสอนสวนนี้  เปนไปเพื่อใหนักเรียนฟงและทําความ
เขาใจภาษาไทยอยางแทจรงิ การทีน่กัเรียนฟงเสยีงท่ีถูกตอง
ทําใหเลียนแบบอยางถูกตองไดดวยการฝกใหนักเรียนฟง
ภาษาไทยตั้งแตฟงคําส่ังงาย ๆ สั้นๆหรือประโยคส้ัน ๆดัง
นั้นการฝกทักษะการฟงจึงประกอบไปดวยการฟงพยางค
คําศัพทประโยคและฟงเร่ืองราวไดเขาใจเปนขั้นสุดทาย
ในการสอนใหนักเรียนเกิดความเขาใจในการฟง
 เทคนิคการเราความสนใจ มีหลายวิธี ผูสอนจะ
ตองพิจารณาเลือกเทคนิควิธีการท่ีเหมาะกับวัตถุประสงค
ของการสอนแตละข้ันตอน เชนข้ันนําเขาสูบทเรียน ข้ันสอน 
ขั้นสรุป ขั้นกิจกรรม เปนตน 
การเราความสนใจ มิใชจํากัดวาจะตองใชเพียงวิธีเดียว ผู
สอนอาจใชกี่วิธีก็ได แตจะตองใหความสัมพันธสอดคลอง
และเหมาะสม จึงจะเกิดประโยชนตอนักเรียนเทคนิคการ
เราความสนใจมีดังนี้ (1) การใชอุปกรณ (2) การเลนเกม
(3) การแสดงทาทางประกอบ (4) การสาธิต (5) การรอง
เพลง (6) การนํานักศึกษาออกนอกหองเรียน (7) การใช
เหตุการณปจจบุนั (8) การเลาเร่ืองสั้น (9) การแสดงบทบาท 
(10) การตั้งปญหาและสนทนาซักถาม 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู วิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถใน
การฟง-พูดของหนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร (2540, น. 16-17) และวิธีสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารดวยกิจกรรม
เพลงจากแนวคิดในการสรางแบบทดสอบของ อัจฉรา 
วงศโสธร(2538, น. 131) ไดศึกษาเกณฑในการสราง
แบบทดสอบทางดานการฟง–พูดภาษาไทย ของนงเยาว
คลิกคลาย (2543, น. 139) ซึ่งสามารถสรุปออกมาเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้
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     ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม

วิธีการจดัประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรมเพลง
มีขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมความพรอม
2. ขั้นนําเสนอ 
3. ขั้นฝก 
4. ขั้นนําไปใช 

1. ความสามารถในการฟง-การพูด ภาษาไทย
    ของนักเรียนระดับอนุบาลชั้นปที่ 2
2. ความสนใจตอการเรียนภาษาไทยของนักเรียน
    ระดับอนุบาลชั้นปที่ 2

สมมติฐานการวิจัย
 1. ความสามารถในการฟง-การพูดภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบานจอมบึง(วาปพรอม
ประชาศึกษา) โดยใชวิธีการจัดประสบการณการเรียนรู
ดวยกิจกรรมเพลงหลังการทดลองอยูในระดับดี
 2. ความสนใจตอการเรียนภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบานจอมบึง(วาปพรอมประชา
ศึกษา) โดยใชวธิกีารจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรม
เพลงหลังการทดลองอยูในระดับมาก

วิธีดําเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี ้เปนนักเรียนท่ีกาํลงั
ศึกษาชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอม
ประชาศึกษา) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 
4 หอง รวม 140 คน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนที่
กําลังศึกษาชั้นอนุบาลปท่ี 2 โรงเรียน
บานจอมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา) ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง รวม 35 คน ซึ่งไดมาจาก
การสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใช
หองเรียนเปนหนวยสุม เนื่องจากโรงเรียนบานจอมบึง (วาป
พรอมประชาศึกษา) จัดนักเรียนเขาชั้นเรียนโดยคละความ
สามารถทางดานการเรียน ซึ่งมีนักเรียนเกง ปานกลาง และ
ออน หองละ 35 คน เทาๆกัน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
 แผนการจดัประสบการณกิจกรรมการเรียนรูภาษา

ไทยโดยใชวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรม
เพลงของนักเรียนระดับอนุบาลชั้นปที่ 2 จํานวน 6 หนวย
การเรียนรู 16 แผน
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  2.1 แบบทดสอบวดัความสามารถในการ
ฟง-พูดภาษาไทยเปนแบบวัดตรงที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 
10 ขอ โดยผูวิจัยสรางสถานการณใหนักเรียนฟง-พูดจาก
เนื้อหาเพลงท่ีเรียนแลวปฏิบัติตามคําส่ังงายๆและสามารถ
พูดออกเสียงอักษรคําศัพทขอความสั้นๆที่ใชส่ือความหมาย
จากเนื้อหาเพลงท่ีฟงไดอยางถูกตอง ซึ่งผานการพัฒนาหา
คุณภาพแลวโดยมีความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทา .89
  2.2 แบบวดัความสนใจตอการเรียนภาษา
ไทยซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจรายการ (check-list) ซึ่ง
มีเกณฑการใหคะแนน 1 ระดับ ซึ่งผูวิจัยไดสรางแบบวัด
ความสนใจจํานวน 10 ขอซึ่งผานการพัฒนาหาคุณภาพ
แลวโดยมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทา .87

การเก็บรวบรวมขอมูล
 1. จัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับนักเรียนถึง
วิธีการเรียน จุดประสงคการเรียนรูและวิธีการประเมินผล
การเรียนโดยใชวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อ
การส่ือสารดวยกิจกรรมเพลงของนักเรียนระดับอนุบาล
ชั้นปที่ 2
 2. ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยดําเนินการสอน 
จํานวน 16 ชั่วโมง โดยใชวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลง
 3. ทดสอบหลังเรียน (Post test) โดยใชแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการฟง-พูดภาษาไทยใชเวลา
ในการทดสอบ 4 ชั่วโมง
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 4. ทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานโดยหาคาเฉล่ีย
รอยละ

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
 1. การวิเคราะหขอมูล
  1.1 คํานวณคาสถิตพิืน้ฐาน ไดแกคะแนน
เฉลี่ย (mean)
  1.2 ความสามารถในการฟง–พูดภาษา
ไทยของกลุมตัวอยางหลังการทดลอง โดยการหาคาเฉลี่ย
รอยละ
 2. สถิติที่ใชในการวิจัย
  2.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก
  2.1.1 คาเฉลี่ย (mean)
  2.2 สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ไดแก
  2.2.1 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
  2.2.2 คาความยากงาย (p) ของแบบ
ประเมิน
  2.2.3 คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบ
ประเมิน
  2.2.4 คาความเชื่อมั่นของแบบวัดความ
สามารถทางการฟง - การพูดภาษาไทย
  2.2.5 คาความเชื่อมั่นของแบบวัดความ
สนใจตอการเรียนภาษาไทย

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาความสามารถในการฟง-พูดภาษา
ไทยและความสนใจตอการเรียนภาษาไทย ของนักเรียน
อนุบาลชั้นปที่ 2 โรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอมประชา
ศึกษา) โดยใชวธิกีารจดัประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรม
เพลง สามารถสรุปไดดังนี้
 1. จากการศึกษาความสามารถในการฟง-พูด
ภาษาไทยของนักเรียนอนุบาลชั้นปท่ี 2 โรงเรียนบานจอม
บึง (วาปพรอมประชาศึกษา) โดยใชวิธีการจัดประสบการณ
การเรียนรูดวยกิจกรรมเพลงหลังการทดลอง คาเฉล่ียรอย
ละ 87.1
 2. จากการศึกษาความสนใจตอการเรียนภาษา
ไทยของนักเรียนอนุบาลชั้นปที่ 2 โรงเรียนบานจอมบึง 

(วาปพรอมประชาศึกษา) โดยใชวิธีการจัดประสบการณ
การเรียนรูดวยกิจกรรมเพลงหลังการทดลอง คาเฉล่ียรอย
ละ 84.6

อภิปรายผล
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาความสามารถใน
การฟง – การพูดภาษาไทยของนักเรียนอนุบาลชั้นปที่ 2 
โรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา) โดยใชวิธี
การจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรมเพลง ผลการ
วิจัยครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลตามลําดับสมมติฐานของ
การวิจัยดังนี้ 
 จากการศึกษาความสามารถในการฟง-การพูด
ภาษาไทยของนักเรียนอนุบาลชั้นปท่ี 2 โรงเรียนบาน
จอมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา) โดยใช วิธีการจัด
ประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรมเพลง หลังการทดลอง
อยูในระดับดีมากคาเฉลี่ยรอยละ 87.10 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีเนื่องจากวิธีการจัดประสบการณการ
เรียนรูดวยกิจกรรมเพลง เปนวิธีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยที่ใชกิจกรรมเพลง และการแสดงทาทางประกอบ
เพลงเพื่อใหเกิดการสื่อความหมาย และความเพลิดเพลิน 
นอกจากเพลงและเกมทําใหนักเรียนมีความผอนคลายเกิด
ความสนุกสนานนักเรียน มีพัฒนาการทางดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญาดีขึ้น โดยมีขั้นตอนการสอน 
4 ขั้น ดังนี้ คือ 1. ขั้นเตรียมความพรอม  2.ขั้นนําเสนอ 
3. ขั้นฝก 4. ขั้นนําไปใช ซึ่งขั้นตอนการสอนแตละขั้นจะ
ชวยทําใหนักเรียนอยากเรียนรู เพราะเพลงเปนสื่อการสอน
ชวยเสริมแรงการสอนภาษาใหนักเรียนสนใจในการเรียน
รูภาษาดีขึ้นทําใหเกิดความสนุกสนาน กระตือรือรนที่จะ
ทํากิจกรรมเพลิดเพลินไมเบื่อหนายมีการจดจําที่ดีการสง
เสริมทักษะทางดานพัฒนาการนักเรียนใหมีทัศนคติที่ดีตอ
การเรียนรูภาษา ดังคํากลาวของ สุมนา พานิช(1988) ที่
กลาววา การนําเพลงเขามาประกอบการสอนเด็กวัยตาง ๆ  
นั้น พบวามีการนําไปใชกับเด็กเล็กมากท่ีสุดเนื่องจากเด็ก
ในวัยนี้ชอบความสนุกสนานเปนวัยท่ีชอบเรียนรูและชอบ
เคล่ือนไหวอยูตลอดเวลาเพลงจึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวยให
เด็กมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกายประกอบเพลงไดนอกจากนี้
เพลงจะชวยพัฒนาเด็กทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม 
และสติปญญา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนงเยาว  คลิก
คลาย (2000) ไดศึกษาความสามารถดานการฟงและการพดู
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ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ
โดยใชเพลงประกอบ โดยใชกลุมตัวอยางเด็กปฐมวัย
ชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ผลการศึกษาพบวา เด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใช
เพลงประกอบมีความสามารถดานการฟงและการพูดสูง
กวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ
ตามปกติ จากการศึกษาขั้นตอนการสอนทั้ง 4 ขั้นนี้ คือ
 1. ขั้นเตรียมความพรอม เปนขั้นตอนที่ครูนําเขา
สูบทเรียนเพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนอาจ
เปนการบทวนเนือ้หาทีเ่รียนมาแลวหรือเปนการนาํเขาสูการ
ทํากิจกรรม เพื่อใหนักเรียนไดเคลื่อนไหวรางกายโดยการ
รองเพลง และใชอุปกรณ สื่อการสอนตาง ๆ เชน เกมการ
ศึกษา ตุกตา รูปภาพ แผนภูมิภาพ เพ่ือกระตุนใหนักเรียน
ตื่นตัวมีความกระตือรือรนเกิดความสนใจอยากเรียนรูดัง
คํากลาวของ วนิช บรรจง (1973) การสื่อความหมายซึ่ง
มีคําศัพทเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมที่อยูรอบตัวนักเรียน (Real 
Situation) สื่อความหมายของคําศัพทที่ปรากฏขึ้นในเพลง
และเกมทําใหนักเรยีนเรยีนรูอยางมีความหมาย (Meaning) 
การนําเพลงเขามาประกอบการสอนเด็กวัย ตาง ๆ  นั้น จะ
พบวามีการนําไปใชกับเด็กเล็กมากที่สุด เนื่องจากเด็กใน
วัยนี้ชอบความสนุกสนาน เปนวัยท่ีชอบเรียนรูและชอบ
เคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา เพลงจึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวย
ใหนักเรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกายประกอบเพลงได
นอกจากนี้เพลงจะชวยพัฒนานักเรียนทั้งทางดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
เบญจะ คํามะสอน (1974) ไดศึกษาความสามารถดานการ
ฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณการพดูเร่ืองอยางตอเน่ือง โดยใชภาพประกอบ 
โดยใชกลุมตัวอยางเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5 
ป ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณการพูดเรื่องอยางตอเนื่อง โดยใชเพลง 
โดยความสามารถดานการฟงและการพูดสูงกวากอนการ
ทดลอง
 2. ข้ันนาํเสนอ เปนขัน้ทีค่รูนาํเสนอคําศพัทในเพลง
ซึ่งเปนเนื้อหาใหมเพื่อใหนักเรียนเขาใจในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ นักเรียนไดฝกรองเพลงพรอมกันทั้งชั้น ทั้งกลุม ที
ละแถว และรายบุคคล โดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ผู
วิจัยพบวานักเรียนไดรองเพลงพรอมกันทั้งชั้น ทั้งกลุม ที
ละแถว และรายบุคคล นักเรียนไดมีการชวยเหลือซึ่งกัน

และกันในการรองเพลง หรือรวมรองเพลงแสดงทาทาง
ประกอบเพลง การใชเพลงมาเสริมแรงในการสอนภาษา
ไทย เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยการทํากิจกรรมจาก
การใชเพลงประกอบเปนสื่อการเรียนการสอน ดังคํากลาว
ของ วาริยา อินพาเพียร (1994) ที่กลาววา ตามธรรมชาติ
ของเด็กก็เชนกันยอมตองการการเคล่ือนไหวเพื่อเสริมสราง
ความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกาย ยิ่ง
ถาหากเปนการเคล่ือนไหวโดยการเลนเกม ยิ่งเพิ่มความ
สนุกสนานและไดเรียนรูเพิ่มเติมอีกดวย ดังนั้นในการนํา
เกมมาใชในการเรียนการสอนแตละครั้งควรมีการกําหนด
จุดมุงหมายของการใชเกมนั้น เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียน
รูตามจุดมุงหมายที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุ
กิจ  ศรีพรหม (2001) ที่พบวา การสอนโดยใชวิธีสอนตาม
แนวทฤษฏีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลง 
สงผลใหความสามารถในการฟง-พูดภาษาไทยของนักเรียน
ระดับอนุบาลชั้นปที่ 2 สูงขึ้น
 3. ขั้นฝก เปนขั้นท่ีนักเรียนฝกปฏิบัติ การรอง
เพลงตามครูทัง้ชัน้ ท้ังกลุม หรือสุมทีละคนนักเรียนสามารถ
เขาถึงเนื้อเพลงโดยการปฏิบัติจริงไดดวยตนเองทําใหจดจํา
ไดดี (Self Access) ผูวิจัยพบวา การท่ีนักเรียนฝกการใช
ประโยคตาง ๆ  ผานทางกิจกรรมรองเพลง จะทําใหนักเรียน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดดวยตนเอง เกิดความสนใจอยาก
เรียนรู ดังคํากลาวของ ไพรินทร พวงจันทร (1999) ครูเปน
ผูอํานวยความสะดวก (Teacher is a facilitator) โดยยึด
เด็กเปนศูนยกลาง (Child Center) ที่มีความหลากหลาย 
เชน กิจกรรมกลุม กิจกรรมคู และกิจกรรมเดี่ยว นักเรียน
ไดเคลื่อนไหวรางกาย เกิดการเรียนรูดานอารมณ สังคม 
และสติปญญา สามารถเกิดความคิดสรางสรรค การเลน
เกมทําใหบรรยากาศในหองเรียนสนุกสนาน ไดใหความ
หมายของเกม (Game) วาเปนการเลนท่ีมีกฎ กติกา มี
การกําหนดสถานที่ เวลาในการเลนเปนการเลนแขงขัน
ระหวางแตละกลุมหรืออาจเลนสนุก ๆ ไมมีการแขงขัน
โดยผูเลนมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความสามัคคี และชวย
ใหเกิดพัฒนาการดานตาง ๆ แกผูเลน การเลนเกมจะตอง
มีอุปกรณ ซึ่งในการเลนเกมจะตองมีการประเมินผลของผู
เลนดวย (Interaction) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรพร
รณสังธิกุล (2006) ที่พบวาการสอนโดยใชวิธีสอนตามแนว
ทฤษฏีการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารดวยกิจกรรมเพลง สง
ผลใหความสามารถในการฟง-พูดภาษาไทยของนักเรียน
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ระดับอนุบาลชั้นปที่ 2 สูงขึ้น
 4. ข้ันนําไปใช เปนข้ันท่ีนักเรียนรองเพลงจนคลอง 
เนนการส่ือความหมาย (Focus on Meaning) โดยใชภาษา
ในสถานการณจริง (Real Situation) ในชีวิตประจําวัน 
ตาง ๆ นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในแตละกิจกรรมอยาง
เต็มที่ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณ เลี่ยมไธ
สง (2003) ท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับผลของการใชกิจกรรม
ประกอบจังหวะ ซึ่งประกอบดวยเพลงเปนสื่อเสริมเพิ่มพูน
ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนมีความพึง
พอใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น ดัง
คํากลาวของ อัจฉรา วงศโสธร (1996) ที่กลาววาการสอน
โดยใชวิธีสอนตามแนวทฤษฏีการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร
ดวยกิจกรรมเพลง สงผลใหความสามารถใน การฟง-พูด
ภาษาไทยของนักเรียนระดับอนุบาลชั้นปที่ 2 สูงขึ้น 
 จากการศึกษาความสนใจตอการเรียนภาษาไทย
ของนักเรียนอนุบาลชั้นปที่ 2 โรงเรียนบานจอมบึง (วาป
พรอมประชาศึกษา) โดยใชวิธีการจัดประสบการณการ
เรียนรู ด วยกิจกรรมเพลง หลังการทดลองอยูในระดับ
มากคาเฉล่ียรอยละ 84.6 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูดวย
กิจกรรมเพลง เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ที่ใชกิจกรรมเพลง และการแสดงทาทางประกอบเพลงเพื่อ
ใหเกิดการสื่อความหมาย และความเพลิดเพลิน นอกจาก
เพลงทําใหนักเรียนมีความผอนคลายเกิดความสนุกสนาน
นักเรียน มีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญาดีขึ้น โดยมีขั้นตอนการสอน 4 ขั้น ดังนี้ คือ 1. 
ขั้นเตรียมความพรอม 2.ขั้นนําเสนอ 3. ขั้นฝก 4. ขั้นนํา
ไปใช ซึ่งขั้นตอนการสอนแตละขั้นจะชวยทําใหนักเรียน
อยากเรียนรู เพราะเพลงมีความสําคัญตอจิตใจของผูฟง 
ใหความบันเทิงและลดความเครียด ผอนคลายอารมณ 
ทําใหมนุษยเกิดสุนทรียภาพทางอารมณ ดังคํากลาวของ 
โกวิท ขันธศิริ (1977) กลาววาเพลงชวยพัฒนาความเจริญ
เติบโตของเด็กในดานตาง ๆ เสียงและดนตรีมีอิทธิพลตอ
การแสดงออกและการตอบสนองของเด็ก ชวยพัฒนาความ
สามารถในทางดนตรีของเด็กใหเขาสูหลักเกณฑ เปนสื่อ
การแสดงออกทางดานอารมณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ลัดดาวัลย อารัมพร (2004) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ
ผลการจัดการเรียนรูแบบเนนปฎิบัติ และการเสริมแรงที่

มีตอการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่6 ผลการวิจัยพบวาความสนใจในการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น สงผลใหนักเรียนมีการ
พัฒนาคุณลักษณะดานความรับผิดชอบใน การทํางานและ
ความรวมมือในการทํางานอยูในระดับสูง มีความสนใจและ
ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ. 01 จากการศึกษาขั้นตอนการสอนท้ัง 4 ขั้นนี้ คือ
 1. ขั้นเตรียมความพรอม เปนขั้นตอนที่ครูนําเขา
สูบทเรียนเพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนอาจ
เปนการบทวนเน้ือหาที่เรียนมาแลวหรือเปนการนําเขาสูการ
ทํากิจกรรม เพื่อใหนักเรียนไดเคลื่อนไหวรางกายโดยการ
รองเพลง และใชอุปกรณ สื่อการสอนตาง ๆ เชน เกมการ
ศึกษา ตุกตา รูปภาพ แผนภูมิภาพ เพ่ือกระตุนใหนักเรียน
ตื่นตัวมีความกระตือรือรนเกิดความสนใจอยากเรียนรูดัง
คํากลาวของ วนิช  บรรจง (1973) การสื่อความหมายซึ่ง
มีคําศัพทเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมที่อยูรอบตัวนักเรียน (Real 
Situation) สื่อความหมายของคําศัพทที่ปรากฏขึ้นในเพลง
และเกมทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaning) 
การนําเพลงเขามาประกอบการสอนเด็กวัย ตาง ๆ  นั้น จะ
พบวามีการนําไปใชกับเด็กเล็กมากที่สุด เนื่องจากเด็กใน
วัยนี้ชอบความสนุกสนาน เปนวัยท่ีชอบเรียนรูและชอบ
เคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา เพลงจึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวย
ใหนักเรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกายประกอบเพลงได
นอกจากนี้เพลงจะชวยพัฒนานักเรียนทั้งทางดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
เบญจะ คํามะสอน (2001) ไดศึกษาความสามารถดานการ
ฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณการพดูเรือ่งอยางตอเนือ่ง โดยใชภาพประกอบ 
โดยใชกลุมตัวอยางเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5 
ป ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณการพูดเรื่องอยางตอเนื่อง โดยใชเพลง 
โดยความสามารถดานการฟงและการพูดสูงกวากอนการ
ทดลอง
 2. ข้ันนําเสนอ เปนข้ันทีค่รูนาํเสนอคําศัพทในเพลง
ซึ่งเปนเนื้อหาใหมเพื่อใหนักเรียนเขาใจในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ นักเรียนไดฝกรองเพลงพรอมกันทั้งชั้น ทั้งกลุม ที
ละแถว และรายบุคคล โดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ผู
วิจัยพบวานักเรียนไดรองเพลงพรอมกันทั้งชั้น ทั้งกลุม ที
ละแถว และรายบุคคล นักเรียนไดมีการชวยเหลือซึ่งกัน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรปที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-เมษายน 2563 89

และกันในการรองเพลง หรือรวมรองเพลงแสดงทาทาง
ประกอบเพลง การใชเพลงมาเสริมแรงในการสอนภาษา
ไทย เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยการทํากิจกรรมจาก
การใชเพลงประกอบเปนสื่อการเรียนการสอน ดังคํากลาว
ของ วาริยา อินพาเพียร (1994) ที่กลาววา ตามธรรมชาติ
ของเด็กก็เชนกันยอมตองการการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสราง
ความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกาย ยิ่ง
ถาหากเปนการเคล่ือนไหวโดยการเลนเกม ยิ่งเพิ่มความ
สนุกสนานและไดเรียนรูเพิ่มเติมอีกดวย ดังนั้นในการนํา
เกมมาใชในการเรียนการสอนแตละครั้งควรมีการกําหนด
จุดมุงหมายของการใชเกมนั้น เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียน
รูตามจุดมุงหมายที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุ
กิจ ศรีพรหม (2001) ท่ีพบวา การสอนโดยใชวิธีสอนตาม
แนวทฤษฏีการสอนภาษาเพื่อการสือ่สารดวยกิจกรรมเพลง 
สงผลใหความสามารถในการฟง-พูดภาษาไทยของนักเรียน
ระดับอนุบาลชั้นปที่ 2 สูงขึ้น
 3. ขั้นฝก เปนขั้นท่ีนักเรียนฝกปฏิบัติ การรอง
เพลงตามครทูั้งช้ัน ทั้งกลุม หรือสุมทีละคนนักเรียนสามารถ
เขาถึงเนื้อเพลงโดยการปฏิบัติจริงไดดวยตนเองทําใหจดจํา
ไดดี (Self Access) ผูวิจัยพบวา การท่ีนักเรียนฝกการใช
ประโยคตาง ๆ  ผานทางกิจกรรมรองเพลง จะทําใหนักเรียน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดดวยตนเอง เกิดความสนใจอยาก
เรียนรู ดังคํากลาวของ ไพรินทร พวงจันทร (1999) ครูเปน
ผูอํานวยความสะดวก (Teacher is a facilitator) โดยยึด
เด็กเปนศูนยกลาง (Child Center) ที่มีความหลากหลาย 
เชน กิจกรรมกลุม กิจกรรมคู และกิจกรรมเดี่ยว นักเรียน
ไดเคลื่อนไหวรางกาย เกิดการเรียนรูดานอารมณ สังคม 
และสติปญญา สามารถเกิดความคิดสรางสรรค การเลน
เกมทําใหบรรยากาศในหองเรียนสนุกสนาน ไดใหความ
หมายของเกม (Game) วาเปนการเลนท่ีมีกฎ กติกา มี
การกําหนดสถานที่ เวลาในการเลนเปนการเลนแขงขัน
ระหวางแตละกลุมหรืออาจเลนสนุก ๆ ไมมีการแขงขัน
โดยผูเลนมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความสามัคคี และชวย
ใหเกิดพัฒนาการดานตาง ๆ แกผูเลน การเลนเกมจะตอง
มีอุปกรณ ซึ่งในการเลนเกมจะตองมีการประเมินผลของผู
เลนดวย (Interaction) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรพร
รณสังธิกุล (2006) ที่พบวาการสอนโดยใชวิธีสอนตามแนว
ทฤษฏีการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารดวยกิจกรรมเพลง สง
ผลใหความสามารถในการฟง-พูดภาษาไทยของนักเรียน

ระดับอนุบาลชั้นปที่ 2 สูงขึ้น
 4. ข้ันนําไปใช เปนข้ันที่นักเรียนรองเพลงจนคลอง 
เนนการส่ือความหมาย (Focus on Meaning) โดยใชภาษา
ในสถานการณจริง (Real Situation) ในชีวิตประจําวัน 
ตาง ๆ นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในแตละกิจกรรมอยาง
เต็มที่ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณ เลี่ยมไธ
สง (2003) ท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับผลของการใชกิจกรรม
ประกอบจังหวะ ซึ่งประกอบดวยเพลงเปนสื่อเสริมเพิ่มพูน
ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนมีความพึง
พอใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น ดัง
คํากลาวของ อัจฉรา วงศโสธร (1996) ที่กลาววาการสอน
โดยใชวิธีสอนตามแนวทฤษฏีการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร
ดวยกิจกรรมเพลง สงผลใหความสามารถใน การฟง-พูด
ภาษาไทยของนักเรียนระดับอนุบาลชั้นปที่ 2 สูงขึ้น 

ขอเสนอแนะ
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอนําเสนอท่ีไปใชเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนและการวิจัยครั้งตอไปดังนี้
 1. ข อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
ประโยชนตอการจัดการเรียนรู
  1.1 การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลง 
ที่นํามาใชสอน ควรเปนเพลงที่มีเนื้อรองสั้น ๆ และเกมที่
เขาใจงายทํานอง สนุกสนาน มีประโยชน มีความเหมาะ
สมกับเนื้อหาวิชา เหมาะสมกับวัย และความสนใจของ
นักเรียนท่ีเปนส่ิงแวดลอมในสถานการณจริง 
  1.2 ภาษาที่ใชสามารถนําไปใชในชีวิต
ประจําวันได นักเรียนตองมีโอกาสฝกฝนการใชภาษาได
มากที่สุดจึงจะทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนภาษา
ไทย ซึ่งจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดี
ขึ้น
  1.3 ครูควรนําส่ือที่หลากหลายและ
เปนสื่อเอกสารจริงเขามาเสริมเพื่อใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะนักเรียนไดเขาถึงเอกสารจริง
ดวยตนเองจะทําใหเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น
  1.4 การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลง
ในการสอนภาษาไทย สามารถนําไปประยุกตใชกับนักเรียน
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ไดทุกระดับชั้น ซึ่งครูผูสอนควรเลือกนําไปใชใหสอดคลอง
และเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนในแตละระดบั จงึจะมคีวาม
หมายสําหรับนักเรียนในชีวิตจริง เพราะนักเรียนตองการใช
ภาษาในการส่ือสารอยางมีความหมาย และควรคํานึงถึง
เวลา สถานที่ และอุปกรณที่ใชตองสะดวกและพอเหมาะ 
ครูตองดูแลอยางใกลชิด เพราะอาจสงเสียงดังรบกวนหอง
อื่น
  1.5 การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารโดยใชกิจกรรม
เพลงรวมกับการแสดงทาทางประกอบเพลงสิ่งท่ีครูตอง
คํานึงถึง คือ รูปแบบแตละกิจกรรมที่ใหนักเรียนทํา ซึ่ง
เปนภาระงาน และการจัดการชั้นเรียน ตองมีการวางแผน
จัดการชั้นเรียนที่ชัดเจนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียน
รู และเพื่อใหนักเรียนไดเกิดการบูรณาการทักษะทางภาษา 
โดยการปฏิสัมพันธ (Interaction) งานกับเพ่ือนท้ังชั้น งาน
กลุม งานคู และงานเดี่ยว ซึ่งมีความเก่ียวของกบัการจัดการ
ในหองเรียน
  1.6 การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนภาษาการเพื่อการส่ือสารดวยกิจกรรม
เพลง  ครูควรจัดใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดเตรียมหา
สื่ออุปกรณ หรือรวมกันประดิษฐเพื่อใหนักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจและเปนการกระตุนใหนักเรียนสนใจและอยาก
เรียนรูในกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง เพื่อเปนการสงเสริม
แรงจูงใจในการเรียนภาษาไทย
  1.7 การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารดวยกิจกรรมเพลง 

ตองสอดคลองกับธรรมชาติของนักเรียนในระดับประถม
ศึกษา เพราะธรรมชาติของนักเรียนในวัยนี้มีความสนใจ
ในการรองเพลง ชอบความสนุกสนาน เปนการสงเสริม
พัฒนาการในดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
พัฒนาทักษะการฟง-พูดภาษาไทย และสรางความสนใจ
ตอ การเรียนรูใหมากขึ้นโครงสรางทางภาษาเหมาะสมกับ
วัย ระดับความสามารถ และอยูในความสนใจของนักเรียน 
เพลงที่ใชควรมีเนื้อหาใกลตัวกับนักเรียน บทเพลงเกี่ยวกับ 
โรงเรียนของตนเองและเปนเพลงที่นักเรียนสามารถปรบมอื
เขาจังหวะ แสดงทาทางประกอบ และฝกทักษะการคิดดวย
การเลนเกมเพื่อไดเคลื่อนไหวกลามเนื้อทกุสวนของรางกาย
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
  2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอน
ตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารดวยกิจกรรม
เพลง กับวิธีการสอนอื่น ๆ  เชนการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สอนภาษาแบบอรรถฐานโดยใชอรรถลักษณะของนิทาน 
การสอนตามคูมือครู และการใชบทบาทสมมติ
  2.2 ควรมีการศึกษาความสามารถใน
การฟง-พูดภาษาไทยโดยใชวิธสีอนตามแนวทฤษฎีการสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยกิจกรรมเพลง กับนักเรียนระดับ
ชั้นอื่น ๆ เชน ระดับประถมศึกษาตอนตน ระดับประถม
ศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนตน
  2.3 ควรมีการศึกษาโดยใชวิธีสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนภาษาเพือ่การสื่อสารดวยกจิกรรมเพลง 
โดยนําไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆ
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บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 
โรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา) โดยการจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรมเกมคณิตศาสตร หลัง
การทดลอง (2) เพื่อศึกษาความสนใจตอการเรียนคณิตศาสตรคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนบานจ
อมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา) โดยการจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรมเกมคณิตศาสตร หลังการทดลอง กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา) ท่ีเรียนวิชา
คณิตศาสตรในระดับเตรียมความพรอม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แผนการจัดประสบการณดวยกิจกรรมเกม
คณิตศาสตร แบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตรและแบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจตอการเรียนคณิตศาสตร สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ และคาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา (1) ความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียน
อนุบาลชั้นปท่ี 3 โรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา) โดยการจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรมเกม
คณิตศาสตร หลังการทดลองอยูในระดับดี (2) ความสนใจตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนอนุบาลชั้นปที่ 3 โรงเรียน
บานจอมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา) โดยการจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรมเกมคณิตศาสตร หลังการทดลอง
อยูในระดับมาก
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 The purpose of this research were as follows (1) to study of Mathematical abilities of 
kindergarten III students at Banchombueng (Wapeepromprachasuksa) school by using math games 
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activities (2) to study the interest towards learning Mathematics of kindergarten III students at 
Banchombueng (Wapeepromprachasuksa) school by using math games activities. Samples used in 
this research were 35 kindergarten III students who studied Mathematical (Preparatory level) in the 
second semester of the 2018 academic year at Banchombueng (Wapeepromprachasuksa) school. 
They were Cluster Random Sampling. The instruments used in this research were lesson plans using 
the experienced using math games, Mathematics abilities test and Mathematics observation forms 
and a questionnaire of interest towards learning Mathematics. Statistics used for data analysis were 
percentage and mean. The results of the research were that (1) mathematical abilities of Kindergarten 
III students at Banchombueng (Wapeepromprachasuksa) school using the experienced using math 
games after the experiment were at the highest level (2) interest towards learning Mathematic of 
Kindergarten III students at Banchombueng (Wapeepromprachasuksa) school by using math games 
activities after the experiment was at the highest level.

Keywords: Mathematical, abilities, Experienced using math games

บทนํา
 การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
เปนการพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศ
ชาติตอไป การใหการศึกษาแกนักเรียนที่จะเติบโตเปน
อนาคตของชาติ คือการสรางพื้นฐานการศึกษาปฐมวัย 
ซึ่งเปนวัยที่มีพัฒนาการทุกดานเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 
สมองมีการพัฒนาอยางเต็มที่ในชวงแรกเกิดถึง 6 ป การ
สงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 
และสติปญญาใหแกนักเรียนในวัยน้ี จึงเปนสิ่งที่สําคัญอยาง
ยิ่ง และเปนการเตรียมความพรอมสูการเรียนรูในชั้นสูงตอ
ไป หากไดรับการเตรียมความพรอมที่ดีในชวงนี้จะสงผล
ใหการพฒันาคุณภาพการศกึษาชวยใหนักเรียนเจริญเติบโต
และมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้ หากไมไดรับความ
สนใจเอาใจใสเทาที่ควร จะทําใหนักเรียนมีพัฒนาการที่
ไมครบสมบูรณ ทําใหเกิดปญหาอุปสรรคในการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้นและสายเกินไปท่ีจะแกไขสิ่งตางๆได ความ
สําคัญของวัยนี้จึงเปนชวงเวลาที่มีความสําคัญของความ
เปนมนุษย (Department of Education, 2003) ดังที่
เพียเจต (Piaget) ไดกลาววา พัฒนาการของเด็กปฐมวัยจะ
เปนรากฐานใหแกการพัฒนาทางสติปญญาในระดับตอไป 
ซึ่งในระดับปฐมวัยนักเรียนเรียนรูโดยใชประสาทสัมผัส สิ่ง
แวดลอมรอบตัว สัญลักษณ เครื่องหมาย ทาทางในการสื่อ

ความหมาย รูจักสิ่งท่ีเปนตัวแทนสามารถหาเหตุผลอางอิง
ได (Pinyoh-auntaphong, 2010) นอกจากนี้ บรูเนอร 
(Bluener) ไดเสนอวา ในการจัดประสบการณการเรียนรู
ควรคํานึงถึงการเชื่อมโยงทฤษฎีพัฒนาการกับทฤษฎีความ
รูและทฤษฎีการสอนเพราะการจัดเนื้อหาและวิธีการสอน
จะตองคํานึงถึงพัฒนาการและปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับ
ความสามารถในการคิดหรือการรับรู รวมถึงการเลือกใชวิธี
การท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน (Intuyot, 2010) ดังนั้น
การจัดประสบการณเพื่อสงเสริมทักษะและพัฒนาการให
กับนักเรียน จึงนับวามีความสําคัญเปนอยางมาก
 คณิตศาสตรนับไดวาเปนวิชาที่มีความสําคัญ
และไดเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตของมนุษยเรามาก
ขึ้น ความเจริญกาวหนาในวิทยาการตางๆทางเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร เศรษฐศาสตร
และแขนงวิชาอื่นๆ ลวนแลวแตตองอาศัยคณิตศาสตร
เปนเครื่องมือในการเรียนรูแทบทั้งสิ้น เชนการศึกษาทาง
ดานสังคมวิทยาตองอาศัยความรูทางสถิติ การศึกษาดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรมตองใชความรูและหลักการ
ทางคณิตศาสตรชวยคิดคํานวณผลิตผล การศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองอาศัยคณิตศาสตรในการ
พัฒนางานทุกงานตองใชคณิตศาสตรไมทางใดก็ทางหนึ่ง 
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จึงกลาวไดวา คณิตศาสตรเปนสิ่งที่ขาดไมไดในการดําเนิน
ชีวิตในสังคมทั้งปจจุบันและในอนาคต (Ngiap-prasert, 
1999) ดังนั้น การจัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาความ
พรอมทางคณิตศาสตร จึงเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีจะสนับสนุน
ใหนักเรียนพัฒนาทางสติปญญาและสงผลตอคุณลักษณะที่
พึงประสงคของนักเรียน เมื่อไดรับการพัฒนาความคิดรวบ
ยอดขั้นพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรท่ีถูกวิธี การจัดกิจกรรม
ตองใหสอดคลองกับสถานการณในชีวิตประจําวันของ
นักเรียน นักเรียนตองเรียนรู จากประสบการณตรงมาก
ที่สุด ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาทักษะความคิดรวบยอดใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับสูงและที่สําคัญนักเรียน
จะไดนําความรูท่ีไดเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตในปจจุบัน
และในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ (U-dakarn, 1998) 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ 
(Ngiap-prasert,1999) ที่กลาววา การเตรียมความพรอม
ทางคณิตศาสตรใหกับเด็กปฐมวัยมีความสําคัญมาก เพราะ
เปนการเตรียมนักเรียนใหมีความพรอมทางคณิตศาสตร
เบ้ืองตนและปูพืน้ฐานทีด่ใีนการเรยีนในระดบัท่ีสงูข้ึนโดยจุด
ประสงคหลักของการเตรียมความพรอม คือการใหนักเรียน
ไดรับประสบการณอยางเพียงพอเกี่ยวกับคณิตศาสตรที่จะ
ชวยสรางความมั่นใจในความสามารถของตน ท่ีจะคิดและ
ใชเหตุผลในสถานการณคณิตศาสตรที่เปนกิจกรรมในชีวิต
ประจาํวัน การเตรียมความพรอมจึงควรเนนการทาํกิจกรรม
คณิตศาสตรที่เปนรูปธรรมเนนการเรียนรูจากประสบการณ
ตรง การลงมือปฏิบัติจริงมีการใชส่ือที่หลากหลาย เพราะ
เด็กปฐมวัยจะไมเรียนรูคณิตศาสตรโดยการบอกเลา แตจะ
สรางความรูและทาํความเขาใจจากประสบการณของตนเอง 
ความรูความสามารถนี้เราสามารถฝกฝนและปลูกฝงใหเกิด
ขึ้นกับนักเรียนไดตั้งแตเยาววัย ดวยการจัดประสบการณ
ทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมกับวัย สรางบรรยากาศท่ีเปน
กันเองและเปนไปตามธรรมชาติที่สุด ทั้งจากเหตุการณจริง
ในชีวิตประจําวันและรวมไปถึงกิจกรรมท่ีครูจัดเตรียมให
อยางเหมาะสม จึงจะชวยใหนักเรียนไดรับความสําเร็จใน
การเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรยิ่งข้ึน นอกจากน้ี
ยังสอดคลองกับแนวคิดของเชวง ซอนบุญ (2554) ที่กลาว
วา คณิตศาสตรมีความสําคัญยิ่งสําหรับเด็กปฐมวัยเพราะ
คณิตศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียนแทบ
ทั้งสิ้น เชน จํานวน ตัวเลข เวลา การวัด ตําแหนง เปนตน 
การจัดประสบการณท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการและความ

สนใจของนักเรยีนจะชวยสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดรับ
ความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร เพราะประสบการณ
ที่ไดรับสามารถนําไปใชในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป ดังนั้น ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเปนทักษะใน
การเรียนรูคณิตศาสตรเบื้องตนท่ีควรสงเสริมใหกับเด็ก
ปฐมวัยเปนอยางยิ่ง ซึ่งมีการจัดประสบการณไดหลายรูป
แบบ เชน การจัดประสบการณผานการเลนหรือสอดแทรก
ตามกิจกรรมตางๆ (Onbuengprow, 2007)
 จากผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ท่ีดําเนินการทดสอบโดย
สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ในรายวิชา
คณติศาสตรของนกัเรียนช้ันประถม ศึกษาปที ่6 ปการศึกษา 
2557 - 2559 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศรอยละ 
38.06, 43.47 และ 40.47 (National Institute of 
Educational Testing Service, 2017) สอดคลองกับ
ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 
ระดับโรงเรียน รายวิชาคณิตศาสตรของโรงเรียนบานจอม
บึง (วาปพรอมประชาศึกษา) ปการศึกษา 2557 - 2559 มี
คะแนนเฉล่ียรอยละ 33.30, 36.78 และ 34.37 ตามลําดับ 
(Banchombueng school, 2017) ซึ่งพบวาคะแนนการ
ทดสอบทางการศกึษาแหงชาตข้ัินพ้ืนฐานของโรงเรียนบานจ
อมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา) มีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชา
คณิตศาสตรตํ่ากวาคะแนนเฉล่ียในระดับประเทศ นอกจาก
น้ียังพบวาผลการประเมนิพัฒนาการของนกัเรียนช้ันอนุบาล
ปที่ 3โรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา) ปการ
ศึกษา 2559 พัฒนาการดานสติปญญา มีคะแนนเฉล่ียรอย
ละ 68.95 ซึ่งตํ่ากวาเกณฑที่โรงเรียนตั้งไว รอยละ 70 จาก
ขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวานักเรียนสวนใหญยังขาด
ทักษะทางคณิตศาสตร การนับสิ่งตางๆ การจับคูภาพกับ
จํานวน การเปรียบเทียบจํานวนมากกวา นอยกวา หรือ
เทากับ การเปรียบเทียบจํานวนกับจํานวนและจํานวนกับ
ภาพ การนับจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เชน การบวกภาพ 
การลบภาพ เปนตน
 จากความสําคัญของคณติศาสตรและสภาพปญหา
การเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนดังกลาว ผูวิจัยมีความ
สนใจศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการจัดประสบการณการสอนคณิตศาสตร เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาความสามารถทางดาน
คณิตศาสตรของนักเรียนซึ่งมีอยูหลายวิธี และพบวาแนว
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การจัดประสบการณที่สามารถนํามาแกปญหาดังกลาวได
วิธีหนึ่ง คือ การจัดประสบการณดวยเกม คือ การนําเกม
มาใชการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร
ดังเชนงานวิจัยของสุธีรา ทาวเวชสุวรรณ (2548, น.54) 
ที่ไดเปรียบเทียบความพรอมทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัย ที่จัดประสบการณโดยใชเกมการศึกษาและเพลง
กับการจัดประสบการณตามคูมือครู พบวา ความพรอม
ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่จัดประสบการณโดยใช
เกมการศึกษาและเพลง กับการจัดประสบการณตามคูมือ
ครู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.
01โดยเด็กปฐมวัยกลุมทดลองที่จัดประสบการณโดยใชเกม
การศึกษาและเพลง มีคาเฉล่ียของผลคะแนนการประเมิน
ความพรอมทางคณิตศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยกลุมควบคุม
ทีจ่ัดประสบการณตามคูมอืครู ซึง่สอดคลองกับงานวจิยัของ
นิธิกานต ขวัญบุญ (2549, น. 18) ที่ไดศึกษาการพัฒนาเกม
การศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา ผลการเรียนดานความ
พรอมทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนโดยใชเกม
การศึกษามีคะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนเห็นดวยตอการเรียนรูโดยใช
เกมการศึกษาในระดับมาก นอกจากนี้ คินเคด (Kincaid, 
1977) ไดทําการศึกษาผลของการนําเกมคณิตศาสตรไปใช
ที่บาน โดยการฝกบิดาหรือมารดาของนักเรียนเปนพิเศษ 
ทําการทดลองเปนเวลา 10 สัปดาห พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ที่ไดเลนเกมสูงกวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไมไดเลนเกมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานทัศนคติของนักเรียน
ที่ไดเลนเกมมีทศันคติตอวชิาคณิตศาสตรท่ีดีสูงกวานักเรยีน
ที่ไมไดเลนเกมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
 จากความสําคัญของคณิตศาสตร ปญหาการสอน
คณิตศาสตรและขอคนพบจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การจัดประสบการณดวยเกมการศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะทําการวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนบานจอมบึง (วาป
พรอมประชาศึกษา) โดยการจัดประสบการณดวยกิจกรรม
เกมคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคการวิจัย
 ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว ดังนี้
 1. เพ่ือศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนบานจอมบึง 
(วาปพรอมประชาศกึษา) โดยการจดัประสบการณการเรียน
รูดวยกิจกรรมเกมคณิตศาสตรหลังการทดลอง 
 2. เพื่อศึกษาความสนใจตอการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนบานจอมบึง 
(วาปพรอมประชาศกึษา) โดยการจดัประสบการณการเรียน
รูดวยกิจกรรมเกมคณิตศาสตรหลังการทดลอง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
เปนกระบวนการทางความคิดและการพฒันาความสามารถ
ดานตาง ๆ  ตัง้แตการรูคาจาํนวนการจัดหมวดหมูการจาํแนก
เปรียบเทียบการเรียงลําดับและการหาความสัมพันธซึ่งส่ิง
เหลานีเ้ดก็จะเรียนรูไดจากการจัดกิจกรรมของครูแตในการ
จัดกิจกรรมจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็กเพื่อท่ีเด็กจะไดรับพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร
อยางมีประสิทธิภาพ
 หลักการจัดประสบการณคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยของ นิตยา ประพฤติกิจ (2539, น. 19-24) ไดกลาว
ถึงหลักการสอนคณิตศาสตรไว ดังนี้ (1) สอนใหสอดคลอง
กับชีวิตประจําวันการเรียนรูของเด็กจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กมอง
เหน็ความจํา เปนและประโยชนของสิง่ท่ีครกํูาลังสอน ดงันัน้
การสอนคณิตศาสตรแกเด็กจะตองสอดคลองกับกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันเพื่อใหเด็กตระหนักถึงเรื่องคณิตศาสตรที
ละนอย และชวยใหเด็กเขาใจเกี่ยว กับคณิตศาสตรในขั้น
ตอไป แตสิ่งท่ีสําคัญที่สุด คือการใหเด็กไดปฏิสัมพันธกับ
เพื่อนกับครู ลงมือปฏิบัติดวยตัวเอง (2) มีเปาหมายและ
มีการวางแผนที่ดี ครูจะตองมีการเตรียมการเพื่อใหเด็กได
คอย ๆ  พัฒนา การเรียนรูขึ้นเองและเปนไปตามแนวทางที่
ครูวางไว (3) เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณที่ทําให
พบคําตอบดวยตนเอง เปดโอกาสใหเด็กไดรบัประสบการณ
ที่หลากหลาย และเปนไปตามสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
มีโอกาสไดลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเปนการสนับสนุนใหเด็ก
คนพบคําตอบดวยตนเอง พัฒนาความคิดรวบยอดและ
มีความคิดรวบยอดไดเองในที่สุด (4) เอาใจใสเร่ืองการ
เรียนรูและลําดับขั้นการพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก 
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ครูตองมีการเอาใจใสเรื่องการเรียนรูเกี่ยวกับคณิตศาสตร
โดยเฉพาะลําดับขั้นการพัฒนาความคิดรวบยอดทักษะ
ทางคณิตศาสตรโดยคํานึงถึงหลักทฤษฎี (5) ใชวิธีการจด
บันทึกพฤติกรรม เพื่อใชในการวางแผนและจัดกิจกรรม 
การจดบันทึกดานทัศนคติ ทักษะ และความรูความเขาใจ
ของเด็ก ในขณะทํากิจกรรมตาง ๆ เปนวิธีการท่ีทําใหครู
วางแผนและจดักจิกรรมไดเหมาะสมกับเดก็ (6) ใชประโยชน
จากประสบการณของเด็ก เพื่อสรางประสบการณใหมใน
สถานการณใหม ประสบการณทางคณิตศาสตรของเด็ก 
อาจเกิดจากกิจกรรมเดมิที่เคยทํามาแลวหรอืเพิม่เติมข้ึนอีก
ได แมวาจะเปนเรื่องเดิมแตอาจอยูในสถานการณใหม (7) 
รูจกัการใชสถานการณขณะน้ันใหเปนประโยชน ครูสามารถ
ใชสถานการณที่กําลังเปนอยูและเห็นไดในขณะนั้นมาทําให
เกิดการเรียนรูดานจาํนวนได (8) ใชวธิกีารสอนแทรกกับชีวิต
จริง เพื่อสอนความคิดรวบยอดที่ยาก การสอนความคิดรวบ
ยอดเรื่องปริมาณ ขนาด และรูปรางตาง ๆ ตองสอนแบบ
คอย ๆ  สอดแทรกไปตามธรรมชาติ ใหสถานการณที่มีความ
หมายตอเด็กอยางแทจริง ใหเด็กไดท้ังดูและจับตองทดสอบ
ความคิดของตนเองในบรรยากาศท่ีเปนกันเอง(9) ใชวิธีให
เด็กมีสวนรวมหรือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับตัวเลขสถานการณ
และสภาพแวดลอมลวนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ครู
สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมเก่ียวกบัตัวเลขได เพราะ
ตามธรรมชาติของเด็กนั้นแลว สนใจในเรื่องการวัด ส่ิงตาง 
ๆ รอบตัวอยูแลว รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเลนเกมที่เปด
โอกาสใหเด็กเขาใจในเร่ืองตัวเลขแลว (10) วางแผนสง
เสริมใหเด็กเรียนรูทั้งที่โรงเรียนและที่บานอยางตอเนื่อง
การวางแผนการสอนน้ันครูควรวิเคราะหและจดบันทึกดวย
วากิจกรรมใดที่ควรสงเสริมใหมีที่บานและท่ีโรงเรียนโดย
ยึดหลักความพรอมของเด็กรายบุคคลเปนหลักและมีการ
วางแผนรวมกับผูปกครอง (11) บันทึกปญหาการเรียนรู
ของเด็กอยางสมํ่าเสมอเพ่ือแกไขและปรับปรงุการจดบันทึก
อยางสมํ่าเสมอชวยใหทราบวามีเด็กคนใดไมเขาใจและตอง
จัดกิจกรรมเพิ่มอีก (12) ในแตละครั้งควรสอนเพียงความ
คิดรวบยอดเดียวครูควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว
และใชกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงจึงเกิดการ
เรียนรูได (13) เปนกระบวนการเลนจากงายไปหายากการ
สรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการสรางตัวเลขของเด็กจะ
ตองผานกระบวนการเลนท่ีมีท้ังแบบจัดประเภทเปรียบ
เทียบและจัดลําดับซึ่งตองอาศัยการนับเศษสวน รูปทรง

และเนื้อท่ีการวัดการจัดและเสนอขอมูลซึ่งเปนพื้นฐานไป
สูความเขาใจเรื่องคณิตศาสตรตอไปจึงจําเปนตองเริ่มตน
ตั้งแตขั้นที่งายและคอยยากขึ้นตามลําดับ (14) ควรสอน
สัญลักษณตัวเลขหรือเครื่องหมายเมื่อเด็กเขาใจส่ิงเหลา
นั้นแลวการใชสัญลักษณตัวเลขหรือเครื่องหมายกับเด็ก
นั้นทําไดเมื่อเด็กเขาใจความหมายแลว (15) ตองมีการเต
รียมความพรอมและในการเรียนคณิตศาสตรการเตรียม
ความพรอมนั้นจะตองเริ่มที่การฝกสายตาเปนอันดับแรก
เพราะหากเด็กไมสามารถใชสายตาในการจําแนกประเภท
แลวเด็กจะมีปญหาในการเรียนรูทางคณิตศาสตร
 ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการเรียน
การสอนในปจจุบันคือ นักเรียนไมคอยสนใจในการสอน
ของครู เกิดความเบื่อหนาย และไมตั้งใจเรียนเทาที่ควร 
เชนนั้น จึงเปนสาเหตุ ที่สําคัญก็คือ เด็กเบื่อหนายในการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจเปนเพราะการสอนของครูไมมี
สื่อการสอนที่แปลกใหม หรือนาสนใจเลย โดยเฉพาะเด็ก
ระดับประถมศึกษาซึ่งมีชวงเวลาของความสนใจในสิ่งตาง 
ๆ ความสามารถในการกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากรู
อยากเห็น สนใจเกิดอยากเรียนรู หรือติดตามการเรียนการ
สอนตลอดเวลา ทักษะการเราความสนใจ จึงจําเปนและ
สําคัญยิ่งสําหรับผูสอนสามารถปรับปรุงกลวิธีในการสอน
ของตนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น กลาวคือชวยใหนักเรียน
ไมเบื่อหนายในการเรียน มีความกระตือรือรนในการเรียน
อยูตลอดเวลา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู วิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถทาง
คณิตศาสตร ของนิตยา ประพฤติกิจ (2539, น. 56) โดย
การจัดประสบการณโดยใชวิธีสอนดวยกิจกรรมเกม ผูวิจัย
ประยุกตใชรูปแบบการสอนโดยมีขั้นตอนการสอน 4 ขั้น 
ดังนี้ คือ 1) ขั้นเตรียมความพรอม 2) ขั้นนําเสนอ 3) ขั้น
ฝก 4) ขั้นนําไปใช (Office of the National Primary 
Education, 1994) และศึกษาเกณฑในการสรางแบบ
ทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตรของสิริมา ภิณโญ
อนันตพงษ (2553, น.37-40) สามารถสรุปออกมาเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้
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 ตัวแปรตน (Independent Variable)          ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

การจัดประสบการณดวยกิจกรรมเกมคณิตศาสตร
มีขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมความพรอม 
2. ขั้นนําเสนอ  
3. ขั้นฝก  
4. ขั้นนําไปใช  

1. ความสามารถทางคณิตศาสตร
2. ความสนใจตอการเรียนคณิตศาสตร

สมมติฐานการวิจัย
 1. ความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอมประชา
ศึกษา) โดยการจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรม
เกมคณิตศาสตรหลังการทดลองอยูในระดับดี
 2.  ความสนใจตอการเรียนคณติศาสตรของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอมประชา
ศึกษา) โดยการจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรม
เกมคณิตศาสตรหลังการทดลองอยูในระดับมาก

วิธีดําเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ีเปนนักเรียนชัน้อนุบาลป
ที่ 3 โรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา) อําเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
จํานวน 4 หองเรียน หองละ 35 คน รวมทั้งส้ิน 140 คน
 กลุ มตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้น
อนุบาลปท่ี 3 โรงเรียนบานจอมบงึ (วาปพรอมประชาศึกษา) 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2560 จํานวน 1 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 35 คน ซึ่งไดมาโดย
การสุมแบบกลุม (Cluster  Random Sampling) โดยใช
หองเรียนเปนหนวยสุม เนื่องจากโรงเรียนนี้จัดนักเรียนเขา
ชั้นเรียนแบบคละความสามารถทางการเรียนโดยมีนักเรียน 
เกง ปานกลางและออน จํานวนหองละ 35 คน เทา ๆ กัน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
 เครื่องมือที่ใชในการทดลองครั้งนี้คือ แผนการจัด
ประสบการณดวยกิจกรรมเกมคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น

อนุบาลปที่ 3 จํานวน 4 หนวยการเรียนรู 16 แผน
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถทาง
คณิตศาสตร โดยการจัดประสบการณดวยกิจกรรมเกม
คณิตศาสตร ที่ผู วิจัยสรางขึ้น ซึ่งผานการพัฒนาและหา
คุณภาพแลว โดยมีคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ.84
  2 . 2  แบบวั ด คว ามสน ใจต  อ ก า ร
เรียนคณิตศาสตรซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจรายการ 
(check-list) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน 2 ระดับ ซึ่งผูวิจัยได
สรางแบบวัดความสนใจจํานวน 10 ขอ ซึ่งผานการพัฒนา
หาคุณภาพแลวโดยมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทา .88

การเก็บรวบรวมขอมูล
 1. จัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับนักเรียน
ถึงวิธีการเรียน จุดประสงคการเรียนรูและวิธีการประเมิน
ผลการเรียนโดยการจัดประสบการณดวยกิจกรรมเกม
คณิตศาสตร ของนักเรียนระดับอนุบาลชั้นปท่ี 3
 2. ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยดําเนินการสอน 
จํานวน 16 ชั่วโมงโดยการจัดประสบการณดวยกิจกรรม
เกมคณิตศาสตร
 3. ทดสอบหลังเรียน (Post test) โดยใชแบบวัด
ความสามารถทางคณิตศาสตรใชเวลาในการทดสอบ
 4 ชั่วโมง
 4. ทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานโดยหาคาเฉล่ียรอยละ

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
 ความสามารถทางคณิตศาสตรของกลุมตัวอยาง
หลังการทดลอง โดยการหาคาเฉลี่ยรอยละ
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ผลการวิจัย
 1. จากการศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนอนุบาลชั้นปที่ 3 โรงเรียนบานจอมบึง (วาป
พรอมประชาศึกษา) โดยจัดประสบการณการเรียนรูดวย
กิจกรรมเกมคณิตศาสตร หลังการทดลองอยูในระดับดี
 2 .  จากการศึกษาความสนใจต อการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนอนุบาลชั้นปท่ี 3 โรงเรียนบานจ
อมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา) โดยจัดประสบการณการ
เรียนรูดวยกิจกรรมเกมคณิตศาสตร หลังการทดลองอยูใน
ระดับมาก

การอภิปรายผล
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาความสามารถ
ทางคณิตศาสตรและความสนใจตอการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนอนุบาลชั้นปที่ 3 โรงเรียนบานจอมบึง (วาป
พรอมประชาศึกษา) โดยการจัดประสบการณการเรียนรู
ดวยกิจกรรมเกมคณิตศาสตร ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถ
อภิปรายผลตามลําดับสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 
 จากการศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนอนุบาลชั้นปท่ี 3 โรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอม
ประชาศึกษา) โดยการจัดประสบการณการเรียนรูดวย
กิจกรรมเกมคณิตศาสตรหลังการทดลองอยูในระดับดี คา
เฉลี่ยรอยละ 86.30 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้
เนื่องจากวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรม
เกมคณิตศาสตร เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช
เกมคณิตศาสตร ทําใหเกิดพัฒนาการทางดานรางกาย สติ
ปญญา สังคม อารมณ ที่เปนไปตามวัย ดงัคํากลาวของ สุกิจ 
ศรีพรหม (2554, น.72) กลาววา ตามธรรมชาติของมนุษย
ตองการการเคลื่อนไหวรางกาย เพื่อใหเกิดพัฒนาการทาง
ดานรางกายที่เปนไปตามวัย เด็กก็เชนกันยอมตองการการ
เคลื่อนไหวเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อสวน
ตาง ๆ ของรางกาย ยิ่งถาหากเปนการเคล่ือนไหวโดยการ
เลนเกม ยิ่งเพิ่มความสนุกสนานและไดเรียนรูเพิ่มเติมอีก
ดวย ดังนั้นในการนําเกมมาใชในการเรียนการสอนแตละ
ครั้งควรมีการกําหนดจุดมุงหมายของการใชเกมนั้น เพื่อให
นักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่กําหนด โดยมีขั้น
ตอนการสอน 3 ขั้น ดังนี้ คือ 1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2. ขั้น
ดําเนินการสอน 3. ขั้นสรุป ซึ่งขั้นตอนการสอนแตละขั้นจะ
ชวยทําใหนักเรียนอยากเรยีนรู เพราะเกมชวยใหนักเรียนได

ฝกฝนทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ทําให
เกิดความเพลิดเพลิน ผอนคลายอารมณตึงเครียดได ชวย
ใหเกิดความสนใจในการเรียน และสงเสริมกระตุนใหเกิด
ความสนใจอยากเรียนรู ดังคํากลาวของ เรืองศักดิ์ อําไพ
พันธ (2545, น.37)  กลาวไววา เกมสามารถปรับใชไดกับ
ทุกเพศและวัย บางเกมใชไดกับรายบุคคล รายกลุม หรือ
ทั้งชั้นเรียน เกมชวยลดความเขมของเนื้อหาลงไดทําใหผู
เรียนเกิดความสนุกสนานอยากรวมและกลาแสดงออก ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุมาพร เฉลิมผจง (2556, น.
189-192) ไดศึกษาผลการจัดประสบการณโดยใชเกมเชิง
คณิตศาสตรที่มีตอความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา 1. เด็กปฐมวัยท่ีไดรับ
การจัดประสบการณโดยใชเกมเชิงคณิตศาสตร รอยละ 74 
มีความสามารถ พื้นฐานทางคณิตศาสตร ผานเกณฑรอยละ 
70 ของคะแนนเต็มซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัย
สําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณโดยใชเกมเชิงคณิตศาสตรมีความสามารถพ้ืน
ฐานทาง คณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการศึกษาขั้นตอนการสอน
ทั้ง 3 ขั้นนี้ คือ

ขั้นเตรียมความพรอม 
 เปนขั้นท่ีครูนําเขาสูบทเรียนเพื่อใหนักเรียนเกิด
ความสนใจในบทเรียนอาจเปนการทบทวนเนื้อหาที่เรียน
มาแลวหรือเปนการนําเขาสูการทํากิจกรรม โดยการรอง
เพลง เลนเกม และใชอุปกรณสื่อการสอนตาง ๆ เชน ส่ือ
ของจริง เกมการศึกษา ตุกตา รูปภาพ แผนภูมิภาพ เพ่ือ
กระตุนใหนักเรียนตืน่ตวัมีความกระตือรือรนเกิดความสนใจ
อยากเรียนรู ดังคํากลาวของ ถานันดร สุวรรณรัตน (2550, 
น. 44) ไดกลาวไววา การใชเกมนําเขาสูบทเรียน ทําให
นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ราเริง และผอนคลายความ
ตึงเครียด  นักเรียนรูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่นได นักเรียน
มีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาแสดงออก ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ วรรณี วัจนสวัสดิ์ (2552, น. 145-146) 
ไดศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดวย
กิจกรรมเกมการศึกษาลอตโต ผลการวิจยัพบวา เด็กปฐมวัย
ที่ไดรับกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตมีทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรสูงขึ้นอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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 ขั้นนําเสนอ
 เปนขั้นท่ีครูนําเสนอเกมและอธิบายกติกาการ
เลนเกม ซึ่งเปนเนื้อหาใหมเพ่ือใหนักเรียนเขาใจในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ และชวยใหนักเรียนมี่ความเขาใจมากขึ้น
กอนเขาสูบทเรียน ดังคํากลาวของ สิริมณี บรรจง (2549, 
น. 98) กลาวไววาหลักการจัดประสบการณในการเรียน
รู คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ตองจัดประสบการณให
สอดคลองกับวัยและพัฒนาการของเด็กการเรียนรู ของ
เด็กปฐมวัยมีขอจํากัดมากดังนั้นการสอนจึงตองศึกษา
พัฒนาการของเด็กและความสามารถของเด็กในแตละวัย 
ซึ่งการจัดเกมการศึกษาตองจัดตามความสามารถของเด็ก
ที่ทําได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล ชวยชูวงศ 
(2555, น. 199) ไดศึกษาการจัดประสบการณโดยใชเกม
การศึกษาเพือ่พฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรและการ
คิดเชิงวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา เด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใชเกมการศึกษา มี
การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร และการคิดเชิง
วิเคราะหสูงกวากอนจัดประสบการณอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยตอการจัด
ประสบการณโดยใชเกมการศึกษา โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจในระดับมาก
 ขั้นฝก 
 เปนขั้นที่นักเรียนฝกปฏิบัติการเลนเกมตามครูทั้ง
ชั้น ท้ังกลุมหรือสุมทีละคน ทําใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจมากขึ้นเพราะไดลงมือปฏิบัติจริง ดังคํากลาวของ 
สิริมณี บรรจง (2549) กลาวถึง คณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยไววา การเรียนรูคณิตศาสตรในระดับปฐมวัยตอง
อาศัยสถานการณในชีวิตประจําวันของเด็กมาเปนพื้นฐาน
ในการพัฒนาความรูและทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดย
มีการวางแผนและมีการเตรียมการอยางดีจากผูที่เกี่ยวของ
ทุก ๆ ฝายเพ่ือเปดโอกาส ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงและ
เรียนรูดวยตนเองอยางมีความสุข ซึ่งการจัดประสบการณ
ใหกับนักเรียนอาจใชเกมการศึกษาเขามาชวยในการจัด
ประสบการณดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปณิชา 
มโนสิทธยากร  (2553, น.115-116) ที่ไดศึกษาทักษะพื้น
ฐานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยท่ีเลนเกมการศึกษาเนน
เศษสวนของรูปเรขาคณิต ผลการศึกษาพบวา ทักษะพื้น
ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรม
การเลนเกมการศึกษา เนนเศษสวนของรูปเรขาคณิต สูงขึ้น 

อยางมนัียสําคัญทางสถิตท่ีิระดบั .01 และมกีารเปลีย่นแปลง 
ความสามารถดังกลาวจาก ระดับปานกลางเปนระดับดีท้ัง
โดยรวมและรายดาน
 ขั้นนําไปใช 
 นักเรียนนับจํานวน การจับคู   การเปรียบ
เทียบจํานวนมากกวา นอยกวา เทากับ และนับจํานวน
เพิ่ม – ลด ท่ีเรียนมาแลวพรอมกันทั้งชั้นท้ังกลุมโดยไมมี
ครู ซึ่งนักเรียนสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง ดังคํากลาว
ของ คมขวัญ ออนพึงพราว (2550) กลาววา ทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยหมายถึงความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับคณิตศาสตรที่เกี่ยวกับการสังเกต การจําแนก การ
เปรียบ เทียบการเรียนรูสัญลักษณของคณิตศาสตร เพื่อให
โอกาสเด็กไดสรางความรูและทักษะ เพื่อปลูกฝงใหเด็กรูจัก
คนควาแกปญหาเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาที่สูงขึ้นและ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ดารุณี ชนะกาญจน (2547, น.98) ไดศึกษาการพัฒนา
ความพรอมทางคณิตศาสตรของ เด็กอนุบาลโดยใชเกมการ
ศึกษาและแบบฝกหัด ของนักเรียนชั้นนอนุบาล 2 โรงเรียน
บานหัวทุง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จํานวน 14 คน 
โดยแบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมทดลองที่ 1 ไดรับ
ประสบการณโดยใชเกมการศึกษา กลุมทดลองที่ 2 ไดรับ
ประสบการณโดยใชแบบฝกหัดแตละกลุมไดทํากิจกรรม 40 
ครั้งในชวงเวลา 8 สัปดาห เครื่องมือที่ใชวัดในการวัดเปน
แบบทดสอบความพรอมทางคณติศาสตรซ่ึงผูวิจยัพฒันาขึน้
สําหรับวัดความพรอม 6 ดาน คือการวัด การเรียนรูเรื่อง
รูปทรง การนับ การเปรียบเทียบ การจัดประเภทการจัด
หมวดหมู และการจัดลําดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
59 ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลตางคา
เฉลี่ย ผลการวิจัยพบวานักเรียนทั้ง 2 มีความ พรอมกลุม
แตกตางกันในทุกๆดาน คือ กลุมที่ไดรับประสบการณโดย
เกมการศึกษามีความพรอมสูงกวา ใน 5 ดาน สวนกลุมที่
ไดรับประสบการณโดยใชแบบฝกหัดมีความพรอมสูงกวา
ในดานการจัดหมวดหมู และการจําแนกประเภท
 2.  จากการศึกษาความสนใจต อการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนอนุบาลชั้นปท่ี 3 โรงเรียนบานจ
อมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา) โดยการจัดประสบการณ
การเรียนรูดวยกิจกรรมเกมคณิตศาสตรหลังการทดลองอยู
ในระดบัมาก คาเฉล่ียรอยละ 82.60 ซ่ึงเปนไปตามสมมตฐิาน
ท่ีตั้งไว ทั้งนีเ้นื่องจากวิธกีารจดัประสบการณการเรียนรูดวย
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กิจกรรมเกมคณิตศาสตร เปนวิธีการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเกมคณิตศาสตร ชวยใหเกิดความสนใจในการเรียน 
และสงเสริมกระตุนใหเกิดความสนใจอยากเรียนรู ดังคํา
กลาวของ ถานันดร สุวรรณรัตน (2530)  กลาววา เปน
กิจกรรมท่ีมีคุณคาตอการเรียนการสอน เพราะธรรมชาติ
ของเด็กนั้นชอบการแขงขัน ดังนั้นถาเลือกสรรเกมที่ชวย
พัฒนาทักษะทางภาษา ความรู ความคิดไดอยางเหมาะ
สมกับเนื้อหา ก็ชวยเราความสนใจของนักเรียน เสริมสราง
บรรยากาศในการเรียนใหสนุกสนานมีชีวิตชีวา ดังนั้นใน
การนําเกมมาใชในการเรียนการสอนแตละครั้งควรมีการ
กําหนดจุดมุงหมายของการใชเกมนั้น เพ่ือใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูตามจุดมุงหมายท่ีกําหนด โดยมีขั้นตอนการสอน 
3 ขั้น ดังนี้ คือ 1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2. ขั้นดําเนินการ
สอน 3. ขั้นสรุป ซึ่งขั้นตอนการสอนแตละขั้นจะชวยทําให
นักเรียนอยากเรียนรู เพราะเกมชวยใหนักเรียนไดฝกฝน
ทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ทําใหเกิด
ความเพลิดเพลิน ผอนคลายอารมณตึงเครียดได ชวยให
เกิดความสนใจในการเรียน และสงเสริมกระตุ นใหเกิด
ความสนใจอยากเรียนรู นิทานเปนสื่อการสอนชวยเสริม
แรงการสอนภาษาใหนักเรียนสนใจในการเรียนรูภาษาดี
ขึ้นทําใหเกิดความสนุกสนาน กระตือรือรนท่ีจะทํากิจกรรม
เพลิดเพลินไมเบื่อหนายมีการจดจําที่ดีการสงเสริมทักษะ
ทางดานพัฒนาการนักเรียนใหมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน
รูภาษา ดังคํากลาวของ เรืองศักดิ์ อําไพพันธ (2545, น. 
38-45) กลาวไววา เกมสามารถปรับใชไดกับทุกเพศและ
วัย บางเกมใชไดกับรายบุคคล รายกลุม หรือทั้งชั้นเรียน 
เกมชวยลดความเขมของเนื้อหาลงไดทําใหผูเรียนเกิดความ
สนุกสนานอยากรวมและกลาแสดงออก ซึง่สอดคลองกบังาน
วิจัยของ สุนันธ จาดดํา (2555, น.123-125) ไดศึกษาผล
การจัดกิจกรรมกลางแจงโดยใชเกมคณิตศาสตรทีม่ีตอความ
สามารถทางคณติศาสตร และความพงึพอใจในการเรยีนของ
เด็กปฐมวัย พบวา 1) เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 1/1 มีผล
การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรสูงขึ้น หลังจากได
เลนเกมคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  โดยคะแนนเฉลี่ย
ภายหลังการเลนเกมคณิตศาสตรเฉล่ียเทากับ 20.94, คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.31 สูงกวากอนการเลนเกม
คณิตศาสตร เฉลี่ยเทากับ 18.69, คาเบี่ยงเบน มาตรฐาน
เทากับ 0.79 2) เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 1/1 โรงเรียน
อนุบาลปางศิลาทอง มีผลการพัฒนา ความสามารถทาง

คณิตศาสตรสูงขึ้น หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมกลางแจง
โดยการเลนเกมคณิตศาสตรสา หรับเด็ก ปฐมวัย มีคาเฉลี่ย
มากกวารอยละ 75 ของคะแนนเต็ม โดยมีคาเฉล่ียคิดเปน
รอยละ 87.25 ซึ่งมากกวากอนเรียนทีมี คาเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 77.88 3) เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความพึงพอใจ
ตอการจัดประสบการณโดยใชเกม คณิตศาสตรสา หรับ
เด็กปฐมวัย การเลนเกมคณิตศาสตรอยูในระดับมาก เฉลี่ย
เทากับ 4 .06 , คาเบี่ยงเบน มาตรฐานเทากับ 0.14 จาก
การศึกษาขั้นตอนการสอนทั้ง 3 ขั้นนี้ คือ
 ขั้นเตรียมความพรอม 
 เปนขั้นท่ีครูนําเขาสูบทเรียนเพื่อใหนักเรียนเกิด
ความสนใจในบทเรียนอาจเปนการทบทวนเนื้อหาที่เรียน
มาแลวหรือเปนการนําเขาสูการทํากิจกรรม โดยการรอง
เพลง เลนเกม และใชอุปกรณสื่อการสอนตาง ๆ เชน ส่ือ
ของจริง เกมการศึกษา ตุกตา รูปภาพ แผนภูมิภาพ เพ่ือ
กระตุ นใหนักเรียนตื่นตัวมีความกระตือรือรนเกิดความ
สนใจอยากเรียนรู ดังคํากลาวของ ถานันดร สุวรรณรัตน 
(2530) ไดกลาวไววา การใชเกมนําเขาสูบทเรียน ทําให
นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ราเริง และผอนคลายความ
ตึงเครียด นักเรียนรูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่นได นักเรียน
มีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาแสดงออก ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุนันธ  จาดดํา (2555, น.132-134) ได
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมกลางแจงโดยใชเกมคณิตศาสตรที่
มีตอความสามารถทางคณิตศาสตร และความพึงพอใจใน
การเรียนของเด็กปฐมวัย พบวา 1) เด็กปฐมวัย ชั้นอนบุาล
ปที่ 1/1 มีผลการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรสูง
ขึ้น หลังจากไดเลนเกมคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย โดย
คะแนนเฉล่ียภายหลังการเลนเกมคณิตศาสตรเฉลี่ยเทากับ 
20.94, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.31 สูงกวากอน
การเลนเกมคณิตศาสตร เฉลี่ยเทากับ 18.69, คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐานเทากับ 0.79 2) เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 1/1 
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง มีผลการพัฒนา ความสามารถ
ทางคณิตศาสตรสูงขึ้น หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมกลาง
แจงโดยการเลนเกมคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย มีคา
เฉลี่ยมากกวารอยละ 75 ของคะแนนเต็ม โดยมีคาเฉลี่ย
คิดเปนรอยละ 87.25 ซึ่งมากกวากอนเรียนทีมี คาเฉลี่ย
คิดเปนรอยละ 77.88 3) เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความพึง
พอใจตอการจัดประสบการณโดยใชเกม คณิตศาสตรสา 
หรับเด็กปฐมวัย การเลนเกมคณิตศาสตรอยูในระดับมาก 
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เฉลี่ยเทากับ 4.06 , คาเบี่ยงเบน มาตรฐานเทากับ 0.14 
 ขั้นนําเสนอ 
 เปนขั้นท่ีครูนําเสนอเกมและอธิบายกติกาการ
เลนเกม ซึ่งเปนเนื้อหาใหมเพ่ือใหนักเรียนเขาใจในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ  และชวยใหนักเรียนมีค่วามเขาใจมากข้ึนกอน
เขาสูบทเรียน ดังคํากลาวของ สิริมณี บรรจง (2549) กลาว
ไววาหลักการจัดประสบการณในการเรียนรูคณิตศาสตร
ของเด็กปฐมวัย ตองจัดประสบการณใหสอดคลองกับวัย
และพัฒนาการของเด็กการเรยีนรูของเดก็ปฐมวัยมีขอจํากัด
มากดังนั้นการสอนจึงตองศึกษาพัฒนาการของเด็กและ
ความสามารถของเด็กในแตละวัย ซึ่งการจัดเกมการศึกษา
ตองจัดตามความสามารถของเด็กที่ทําได ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พรพิมล ชวยชูวงศ (2555, น. 87) ไดศึกษา
การจัดประสบการณโดยใชเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตรและการคิดเชิงวิเคราะหสําหรับ
เด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณโดยใชเกมการศึกษา มีการพัฒนาทักษะพื้น
ฐานทางคณิตศาสตร และการคิดเชิงวิเคราะหสูงกวากอน
จดัประสบการณอยางมนียัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01 ความ
พึงพอใจของเด็กปฐมวัยตอการจัดประสบการณโดยใชเกม
การศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก
 ขั้นฝก 
 เปนขั้นที่นักเรียนฝกปฏิบัติการเลนเกมตามครู
ทั้งชั้น ทั้งกลุ มหรือสุมทีละคน ทําใหนักเรียนมีความรู 
ความเขาใจมากขึ้นเพราะไดลงมือปฏิบัติจริง ดังคํากลาว
ของ สิริมณี บรรจง (2549, น.15) กลาวถึง คณิตศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัยไววา การเรียนรูคณิตศาสตรในระดับ
ปฐมวัยตองอาศัยสถานการณในชีวิตประจําวันของเด็ก
มาเปนพื้นฐานในการพัฒนาความรูและทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรโดยมีการวางแผนและมีการเตรียมการอยางดี
จากผูที่เกี่ยวของทุก ๆ  ฝายเพื่อเปดโอกาส ใหเด็กไดลงมือ
ปฏิบัติจริงและเรียนรูดวยตนเองอยางมีความสุข ซึ่งการจัด
ประสบการณใหกับนักเรียนอาจใชเกมการศึกษาเขามาชวย
ในการจัดประสบการณดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ชนะชัย โลหะการก (2558, น. 88) ไดศึกษาผลการจัดการ
เรยีนรูวชิาคณิตศาสตรโดยใชเกมประกอบท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และเจตคตติอวชิาคณิตศาสตรของนกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา 1. นักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรโดย

ใชเกมประกอบ จํานวนไมนอยกวา รอยละ 80 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ผานเกณฑคะแนนรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 2. 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ท่ีไดรับการจัดการ เรียนรู
วิชาคณิตศาสตรโดยใชเกมประกอบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูวิชา คณิตศาสตรโดยใชเกมประกอบ มีเจตคติตอ
วิชาคณติศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียน อยางมนียัสาํคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
 ขั้นนําไปใช 
 นักเรียนนับจํานวน การจับคู   การเปรียบ
เทียบจํานวนมากกวา นอยกวา เทากับ และนับจํานวน
เพิ่ม – ลด ท่ีเรียนมาแลวพรอมกันทั้งชั้นท้ังกลุมโดยไมมี
ครูซึ่งนักเรียนสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง ดังคํากลาวของ 
คมขวัญ ออนพึงพราว (2550, น. 21)  กลาววา ทักษะพื้น
ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยหมายถึงความรูความ
เขาใจเกีย่วกับคณิตศาสตรทีเ่กีย่วกับการสงัเกต  การจําแนก 
การเปรียบ เทียบการเรียนรูสัญลักษณของคณิตศาสตร
เพื่อใหโอกาสเด็กไดสรางความรูและทักษะ เพื่อปลูกฝง
ใหเด็กรูจักคนควาแกปญหาเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษา
ที่สูงขึ้นและนําไปใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วรวรรณ วัฒนวงค (2557, น. 97) ไดศึกษา
ผลของการจัดการเรียนรูดวยเกมคณิตศาสตรและแบบฝก 
คณิตศาสตรท่ีมีตอทักษะการคิดคํานวณเรื่องการบวกและ
ความสุขที่เกิด ขึ้นจากการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีความ สามารถทางสติปญญา
ตางกัน ผลการวิจัยพบวา 1. ทักษะการคิดคํานวณเรื่อง
การบวกของกลุมท่ีจัดการเรียนรูดวยเกมคณิตศาสตรและ
แบบ ฝกคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถทางสติ
ปญญาตางกัน ไมแตกตางกัน โดยที่ทักษะการคิด คํานวณ
เรื่องการบวกของกลุมที่จัดการเรียนรูดวยเกมคณิตศาสตร
และแบบฝกคณิตศาสตร ไมแตกตางกัน สวนทักษะการ
คิดคํานวณเร่ืองการบวกของนักเรียนท่ีมีระดับสติปญญา 
50-70 และนักเรียนที่มีระดับสติ ปญญา 35-49 แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2. ความสุขที่
เกิดขึ้นจากการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีระดับสติ
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ปญญาตางกัน ที่จัดการเรียนรูดวยเกมคณิตศาสตร แตก
ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนการ
จัดการเรียนรูดวยแบบฝกคณิตศาสตร ไมแตกตางกัน และ
นักเรียนท่ีมีระดับสติปญญา 50-70 กับนักเรียน ที่มีระดับ
สติปญญา 35-49 ที่จัดการเรียนรูดวยเกมคณิตศาสตรและ
แบบฝกคณิตศาสตรมีความสุข

ขอเสนอแนะ
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอนําเสนอท่ีไปใชเปน
ประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการวิจัยครั้งตอไปดังนี้
 1. ข อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
ประโยชนตอการจัดการเรียนรู
  1.1 การจัดประสบการณดวยกิจกรรม
เกมคณิตศาสตร เกมที่นํามาใชสอน ควรเปนเกมที่เขาใจ
งาย มีประโยชน มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา เหมาะ
สมกับวัย และความสนใจของนักเรียนที่เปนส่ิงแวดลอม
ในสถานการณจริง 
  1.2 ครูควรนําส่ือที่หลากหลายและ
เปนสื่อเอกสารจริง เขามาเสริมเพื่อใหการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะนักเรียนไดเขาถึงส่ือจริงดวย
ตนเองจะทําใหเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น
  1.3 การจัดประสบการณดวยกิจกรรม
เกมคณิตศาสตร สามารถนําไปประยุกตใชกับนักเรียนได
ทุกระดับชั้น ซึ่งครูผูสอนควรเลือกนําไปใชใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับวัยของนักเรียนในแตละระดับ จึงจะมี
ประสิทธิภาพ สําหรับนักเรียนในชีวิตจริง และควรคํานึงถึง
เวลา สถานที่ และอุปกรณที่ใชตองสะดวกและพอเหมาะ 
ครูตองดูแลอยางใกลชิด เพราะอาจสงเสียงดังรบกวนหอง
อื่น

  1.4 การจดัประสบการณดวยกจิกรรมเกม
คณิตศาสตร สิ่งที่ครตูองคํานึงถึง คือ รูปแบบแตละกจิกรรม
ที่ใหนักเรียนทํา ซึ่งเปนภาระงาน และการจัดการชั้นเรียน 
ตองมีการวางแผนจัดการชั้นเรียนท่ีชัดเจนสอดคลองกับจุด
ประสงคการเรียนรู และการปฏิสัมพันธ งานกับเพื่อนทั้ง
ชั้น งานกลุม งานคู และงานเดี่ยว ซึ่งมีความเกี่ยวของกับ
การจัดการในหองเรียน
  1.5 การจัดประสบการณดวยกิจกรรม
เกมคณิตศาสตรครูควรจัดใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัด
เตรียมหาสื่ออุปกรณ หรือรวมกันประดิษฐเพื่อใหนักเรียน
เกิดความภาคภมูใิจและเปนการกระตุนใหนักเรียนสนใจและ
อยากเรียนรูในกิจกรรมตาง ๆ  ดวยตนเอง เพื่อเปนการสง
เสริมแรงจูงใจในการเรียนคณิตศาสตร 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
  2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัด
ประสบการณดวยกิจกรรมเกมคณิตศาสตรกับวิธีการจัด
ประสบการณดวยกิจกรรมอื่น ๆ  เชน การจัดประสบการณ
ดวยกิจกรรมเพลงและเกมคณิตศาสตร และการสอนตาม
คูมือครู  
  2.2 ควรมีการศึกษาความสามารถทาง
คณิตศาสตรดวยกิจกรรมเกมคณิตศาสตรกับนักเรยีนระดับ
ชั้นอื่น ๆ เชน ระดับประถมศึกษาตอนตน ระดับประถม
ศึกษาตอนปลาย 
  2.3 ควรมีการจัดประสบการณดวย
กิจกรรมเกมคณิตศาสตร โดยนําไปบูรณาการกับวิชา
ศิลปศึกษา หรือนําเกมมาใชประกอบการสอนคณิตศาสตร 
เพื่อใหเกิดนวัตกรรมทางการเรียนรู เกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห และความคิดสรางสรรค
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บทคัดยอ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ทัศนคติดานความรูความเขาใจ ดานความรูสึก และดานพฤติกรรม (2) 
ดานความตองการ (3)ดานสวนประสมทางการตลาด 4P’s (4) ดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมีผลตอความสัมพันธ
ระหวางทัศนคติ ความตองการ สวนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนไทย
และคนเวียดนาม วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล โดยกลุมตัวอยางที่ใช คือผูที่รับประทาน
หรือเคยรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร ของคนไทยในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยและคนเวียดนามในนครโฮจิมินห
ประเทศเวียดนาม จํานวนทั้งสิ้น 408 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ ความถี่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติการทดสอบคา t-Test, F-test และการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค Logistic Regression Analysis วีธี Binary 
Logistic และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง
อายุ 40 ถึง 49 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนเจาของธุรกิจ มีทัศนคติที่ดี ตอดานความรูความเขาใจ ความรูสึก และ
พฤติกรรม การบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร สวนเพศที่แตกตางกันสงผลตอความสัมพันธระหวางความตองการกับความ
พึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนไทยในกรุงเทพมหานคร ดานรายไดมีความสัมพันธระหวางทัศนคติ ดาน
ความรูความเขาใจ ดานความรูสึก และดานพฤติกรรม จากการสัมภาษณผูบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารพบวาทั้งคนไทย
ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และคนเวียดนามในเขตนครโฮจิมินหประเทศเวียดนามสวนใหญใหความสําคัญดาน
ผลิตภัณฑ และความเชื่อมั่นสูงตอผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีมีคุณภาพ สินคาที่ไดรับการรับรองคุณภาพในระดับสากล โดย
เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คําสําคัญ: ส วนประสมทางการตลาด, ทัศนคติ ,  ความต องการ, ความพึงพอใจ, ผลิตภัณฑ  เสริมอาหาร

Abstract

 The purpose of this research to study (1) the consumer behavior on supplement 
products cognition, affective, and conation attitude (2) consumer needs (3) marketing mix and (4) the 

การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารระหวางคนไทย
ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และคนเวียดนามในนครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม
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differences of demography affecting relation between attitude, need and marketing mix toward 
satisfaction to make decision to buying supplement products between Thai people in Bangkok, 
Thailand and Vietnam people in Ho Chi Minh City, Vietnam. Research Methodology: The sample 
size in the research comprised 408 personnel. There are 2 groups, Thai people 204 personnel and 
Vietnamese 204 personnel. The data was analyzed by percentage, frequency, mean, t-Test, F-Test 
(One-Way ANOVA), logistic regression analysis by binary logistic model and qualitative research by 
interview and content analysis. The results are analyzed as follows: most respondents were female, 
between the age of 40 to 49 years old, hold bachelor degrees, worked as owner business. Good 
cognition, affective, and conation attitude, Good needs of consumers and good marketing mix in. 
Genders correlations between needs of consumers and satisfaction of Thai people in Bangkok. 
Gender correlation between marketing mix on price and satisfaction of Thai people in Bangkok. Income 
correlation between cognition, affective, and conation attitude and satisfaction. The result of qualitative 
study found that, Respondents focus on quality of the product, accredited by trustworthy institution 
and expect the benefits from consumption supplement food on the top which have significantly.

Keywords: Marketing mix, Attitudes, Consumer needs, Satisfaction, Dietary supplement

บทนํา
 ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
 เน่ืองจากสภาวการณในปจจบุนัมกีารขยายตวัของ
เศรษฐกิจเปนอยางมากทําใหผูคนในปจจบุนัตองทาํงานแขง
กับเวลาทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพโดยรวม คนในยุค
ปจจุบันหันมาใหความสําคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพิ่ม
ขึ้นโดยเล็งเห็นการปองกันดีกวาการรักษา ซึ่งบางสวนหัน
มามองทางเลือกท่ีจะทําใหรางกายแข็งแรงคือ ผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร ซึ่งในปจจุบันตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหารมี
การเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร มีทั้งที่ผลิตในประเทศ และนําเขามาจากตาง
ประเทศซึ่งในระยะเวลา 5 ปที่ผานผลิตภัณฑเสริมอาหาร
มีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น โดยผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ที่ไดรับความนิยมไดแก ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อบํารุง
รางกาย บํารุงสมอง บํารุงสายตาโดยสาเหตุสวนใหญมา
จากการทํางานหนัก การพักผอนไมเพียงพอ และการใช
สายตามากเกินไป จากพฤติกรรมดังกลาวสะทอนใหเห็น
วาผูบริโภคมีความกังวลเก่ียวกับสุขภาพเพิ่มข้ึน จากผลการ
วิจัยมองวาตลาดในกลุมผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
เปนตลาดขนาดใหญและมีแนวโนมการเจริญเติบโตอยาง

ตอเนื่องดังนั้นผู ประกอบการควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ 
และหากิจกรรมทางการตลาดเพื่อตอบโจทยผูบริโภคกลุม
นี้เพ่ือเพิ่มมูลคาการตลาดใหสูงขึ้น
 ปญหาดานสุขภาพสงผลตอผู คนในวงกวางซึ่ง
ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะเขาไปทําการศึกษาคนควา
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดเขาไปศึกษาในกลุมคนไทยใน
กรุงเทพมหานครและคนเวียดนามในนครโฮจิมินหเพื่อ
เปรียบเทียบตลาดทั้งสองแหงที่มีปจจัยหลายดานท่ีแตก
ตางกัน ทั้งดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม การเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค
ในการดูแลสุขภาพโดยผูวิจัยตองการเขาไปศึกษาปจจัย
ที่สงผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริม
อาหารในทุกดานเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ
เสริมอาหารใหสอดคลองกับความตองการกับผูบริโภค
 จากการคาดการณของสมาคมผลิตภัณฑเสริม
อาหารแหงประเทศเวยีดนามระบวุาในป 2563 จะมผูีบรโิภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 43 จะมีการผลิต
เพิ่มขึ้นมากวารอยละ 60 ซึ่งสมาคมผลิตภัณฑเสริมอาหาร
แหงประเทศเวียดนาม รวมกับกระทรวงสาธารณสุขและ
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ผูประกอบการที่เกี่ยวของจะดําเนินการจัดหาวัตถุดิบเพื่อ
ผลิตสินคาใหไดตามมาตรฐาน GMP และในป 2573 คาด
การวาจะมีการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารจะเพิ่มขึ้นรอย
ละ 90 จะมีผูบริโภคเปนประจํามีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 70 
และนาจะเปนเปนชองทางในการนําผลิตภัณฑเสริมอาหาร
เขาสูตลาดเวียดนามซึ่งอยูในสภาวะการเจริญเติบโตถือเปน
โอกาสท่ีจะสามารถเขายึดครองตลาดเวยีดนามตามแนวโนม
ที่เกิดขึ้น (สํานักงานการคาในตางประเทศ ณ กรุงฮานอย, 
2560)
 จากสถานการณดงักลาวทําใหผูวจิยัเกิดความสนใจ
และตองการเขาไปศึกษาในประเทศเวียดนาม ซึ่งลักษณะ
นิสัยที่คนเวียดนามมีกับคนไทยถือเปนขอไดเปรียบในการ
เขาไปทําการตลาด

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพือ่เปรียบเทยีบความแตกตาง เก่ียวกับทศันคติ 
ดานความรูความเขาใจ ดานความรูสึก และดานพฤติกรรม 
ที่สงผลตอการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนไทยใน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยและของคนเวียดนามในเขต
นครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง ดานความ
ตองการ ที่สงผลตอการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคน
ไทยในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยและของคนเวียดนาม
ในเขตนครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม
 3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางดาน ดานสวน
ประสมทางการตลาด 4P’s ทีส่งผลตอการเลือกซือ้ผลติภณัฑ
เสริมอาหารของคนไทยในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
และของคนเวียดนามในเขตนครโฮจมิินห ประเทศเวยีดนาม
 4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการซื้อ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนไทยในกรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทยและของคนเวียดนามในเขตนครโฮจิมินห 
ประเทศเวียดนาม
 5. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตก
ตางกันมีผลตอความสัมพันธระหวางทัศนคติกับความ
พึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนไทยใน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยและของคนเวียดนามในเขต
นครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม
 6. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตก
ตางกันมีผลตอความสัมพันธระหวางความตองการกับ

ความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนไทย
ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยและของคนเวียดนามใน
เขตนครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม
 7. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตก
ตางกันมีผลตอความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการ
ตลาดกับความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ของคนไทยในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยและของคน
เวียดนามในเขตนครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 ประชากรศาสตร
 เกตุวดี สมบูรณทวี (2558) กลาวไววา การแบง
สวนตลาดสามารถจัดไดหลายรูปแบบ ซึ่งปกติโดยทั่วไปจะ
ใชเกณฑ ประชากรศาสตร (Demographic Variables) 
สังคมเศรษฐกิจ (Socioeconomic Variables) พฤติกรรม
ศาสตร (Behavior-based Segmentation) และรูปแบบ
การใชชีวิต (Lifestyle Variables) ในการกําหนด 
 Kotler และ Keller (2012) กลาววา ปจจัยดาน
ประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะตาง ๆของประชากร 
ทั้งทางชีววิทยาและสังคม โดยปจจัยดานประชากรศาสตร
ถูกนํามาใชเปนเกณฑในการแบงสวนของตลาด ซึ่งจะมี
ประโยชนในการกําหนดตลาดเปาหมายใหกับผลิตภัณฑ
ลักษณะทางประชากรศาสตร คือ คุณลกัษณะของประชากร 
เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนซึ่งใชเปนเกณฑแบงสวนการตลาดท่ีสําคัญในการ
ทําธุรกิจ ตัวแปรดังกลาวจะมีปจจัยตาง ๆ เขามากําหนด
ตัวแปร 

ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ Atitude 
 กรุงเทพธรุกจิ (2558) กลาววา เปนการแสดงความ
คิดเห็นในลักษณะส้ันๆ งายๆ อาจจะเรียกไดวาเปนการ
แสดงความคิดเห็นเมื่อถามเกี่ยวกับเรื่องใด เรื่องหนึ่ง แตก
ตางจากทรรศนะ ก็ตรงที่ทรรศนะจะเปนการแสดงความ
คิดเห็นแบบขอความท่ีเปนประโยคออกมา 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการของผูบริโภค 
 นิชาภา ภาปทมาสน (2555) กลาววา ความ
ตองการ ความอยากไดในสินคา และบริการซึ่งทําใหเกิด
ความพอใจ เมื่อความตองการและความอยากไดนั้นไดรับ
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การตอบสนอง ทั้งจากประโยชนใชสอยในตัวสินคาและ
บริการนั้น และอรรถประโยชนจากการบริโภคสินคา

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 สดุารัตน จนัทรพุธ (2559) กลาววา ความพงึพอใจ
เปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่ชวยทําใหงานประสบผล
สําเร็จและเปนไปตามความตองการ ซึ่งความพึงพอใจเปน
ผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปหนึ่งซึ่ง
เปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ ท่ีอาจจะ
มีมากนอย และเปนความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนไป
ไดทั้งทางลบและทางบวก เมื่อส่ิงใดนั้นสามารถสนองความ
ตองการทําใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกบวก 
เปนความรูสึกที่แสดงออกถึงความพึงพอใจ แตในทางตรง
ขาม ถาสิ่งนั้นไมเปนตามท่ีคาดหวัง จะทําใหเกิดความรูสึก
เปนทางลบ เปนความรูสึกที่แสดงออกถึงความไมพึงพอใจ

ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
 รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร (2559 : 6) หมายถึง องค
ประกอบของ 4P’s ไดแกผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ
จัดจําหนาย สงเสริมการตลาด คือ สวนประสมทางการ
ตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาด
ที่สามารถควบคุมไดเปนการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ให
สามารถตอบสนองความตองการ และสรางความพึงพอใจ
ใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งประกอบดวยทุกส่ิงทุกอยางที่
กิจการใชเพื่อใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑ
ของกิจการ สวนประสมทางการตลาดแบงออกเปนกลุมได 
4 กลุม ดังที่รูจักกันวา คือ “4P’s” อันไดแกดานผลิตภัณฑ 
(Product) ดานราคา (Price) ดานสถานที่(Place) ดาน
การสงเสริมการตลาด (Promotion)

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม
ทัศนคติ  ความเขาใจ

ความรูสึก
พฤติกรรม

ความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริม
อาหารของคนไทย

ในกรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย
และของคน เวียดนามในเขตนคร

โฮจิมินหเวียดนาม

ความตองการ

ลักษณะทางประชากรศาสตร
         เพศ
         อายุ
         รายไดเฉลี่ย / เดือน
         ระดับการศึกษา
         อาชีพ

สวนประสมทางการตลาด 4P’s
 ดานผลิตภัณฑ
 ดานราคา
 ดานชองทางการจัดจําหนาย
 ดานสงเสริมการตลาด
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สมมติฐานการวิจัย
 สมมุติฐานที่ 1 ปจจัยทางดานทัศนคติท่ีแตกตาง 
ดานความรูความเขาใจ ดานความรูสึก และดานพฤติกรรม 
สงผลตอความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยและคน
เวียดนามใน นครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม
 สมมุติฐานที่ 2 ปจจัยทางดานความตองการที่
แตกตาง สงผลตอความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริม
อาหารของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
และคนเวียดนามใน นครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม
 สมมุติฐานที่ 3 ปจจัยทางดานสวนประสมทางการ
ตลาด 4 P’s  ที่แตกตางดานผลิตภัณฑ ดานราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดสงผลตอความ
พึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยและคนเวียดนามใน นครโฮ
จิมินห ประเทศเวียดนาม
 สมมุติฐานท่ี 4 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่
แตกตางกันมีผลตอความสัมพันธระหวางทัศนคติกับความ
พึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนไทยใน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยและของคนเวียดนามในเขต
นครโฮจิมินห ประเทศเวียดนามที่แตกตางกัน
 สมมุติฐานท่ี 5 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่
แตกตางกันมีผลตอความสัมพันธระหวางความตองการกับ
ความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนไทย
ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยและของคนเวียดนามใน
เขตนครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม ที่แตกตางกัน
 สมมุติฐานที่ 6 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตก
ตางกันมีผลตอความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการ
ตลาดกับความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ของคนไทยในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยและของคน
เวียดนามในเขตนครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม ที่แตก
ตางกัน

วิธีดําเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุมตัวอยาง
 1. ประชากร คือผู  ท่ีรับประทานหรือเคยรับ
ประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารในเขต กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทยและคนเวียดนามในเขตนครโฮจิมินห ประเทศ
เวียดนาม

 2. กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้ง
นี้ ไดแกประชากรที่กําหนดไว ซึ่งผูวิจัยกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางจํานวน 408 คน เปนคนไทย 204 คน คน
เวียดนาม 204 คนอัตราสวน 50:50 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผูวิจัย กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน เปน
คนไทย 4 คน คนเวียดนาม 4 คน ใชอัตราสวน 50: 50

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 การวิจัยนีเ้ปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) มีการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเปนการสราง
แบบสอบถาม (Questionnaires)
 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เก่ียวกับการคดักรอง 
และขอมูลทางประชากรศาสตรซึ่งเปนขอมูลสวนตัวของผู
ตอบแบบสอบถาม 7 ขอ
 สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับทัศนคติ
ความรูความเขาใจ ความรูสึก และดานพฤติกรรมที่สงผล
ตอความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร 16 ขอ
 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามดานความตองการที่
สงผลตอความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร 9 
ขอ
 สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสวนผสม
ทางการตลาดท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร 21 ขอ
 สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจ
ในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร 1 ขอ
 สวนที่ 6 เปนแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร 2 ขอ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 โดยใชการสัมภาษณ และนําเนื้อหามาวิเคราะห
ขอมูล (Content Analysis) 

การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) 
 โดยใช วิธีทดสอบการทําซํ้า (Test/Retest 
Reliability Method) คือ ผู วิจัยนําแบบสอบถามไป
ทดสอบกอนนําไปใชจริงดวยการทดสอบกับกลุมตัวอยาง
เปาหมาย (Pre-Test) จํานวน 30 ชุด ซึ่งผูบริโภคในใน
เขตกรุงเทพมหานครประเทศไทย และในเขตนครโฮจิมินห
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ประเทศเวยีดนาม จากน้ันทาํการทดสอบซํา้กับกลุมตัวอยาง
เดียวกันในชวงเวลาที่แตกตางกันคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบสอบถามทั้งสองครั้งมีสหสัมพันธกัน คาสหสัมพันธ
ที่ไดเปนคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) 

หรือแบบครอนบัค (Cronbach’s Coefficient Alpha) 
ใชเกณฑยอมรับถาคามากกวา 0.7 เมื่อแบบสอบถามมี
ความสมบูรณมากขึ้นจึงจะนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล
จริง จํานวน 408 ชุดศิริชัย พงษวิชัย (2552 : 146-152)

ตาราง 1 
ผลการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability : α = Coefficient Alpha) ของแบบสอบถาม Pre-test , Post-test

Reliability Statistics

N % Cronbach’s

Pre-test 30 100.0 .983

Post-test 408 100.0 .974

ที่มา: จากการประมวลผลจากแบบสอบถามดวยโปรแกรม SPSS Version 24

การเก็บรวบรวมขอมูล
 แหลงขอมูล (Source of Data) การวจิัยน้ีเปนการ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมุงศึกษา
เก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ
เสริมอาหารของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
และคนเวียดนามในเขตนครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม 
แหลงขอมูลมีดังนี้ ปรเมศวร นิ่งนอย (2559 : 119)
 1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได
จากการศึกษาคนควาจากขอมูลท่ีมีผูรวบรวมไวทั้งหนวย
งานของรัฐและเอกชน ดังนี้
 2. ศึกษาตํารา เอกสาร บทความทฤษฎี หลักการ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
 3. หนังสือทางวิชาการ วิทยานิพนธ และรายงาน
ที่เกี่ยวของ
 4. ขอมูลจากอินเตอรเน็ต
 5. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปน
ขอมูลที่จะไดจากการตอบแบบสอบถาม

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
 1 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า 
(Descriptive Statistics) ใชวิเคราะหความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนสถิติท่ีใชสรุปลักษณะของกลุม
ขอมูลที่เก็บรวบรวมจากตัวอยาง โดยอธิบายและนําเสนอ
ในรูปของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอย

ละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปน
สถิติที่ใชในการทดสอบคาสมมติฐานในการวิจัยท่ีตั้งไวใน
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามผูวิจัย
ไดวิเคราะหขอมูลในสวนตางๆของแบบสอบถามโดยใชสถิติ 
Logistic Regression Analysis โดยใชวิธี Binary Logistic, 
t-Test และ F-Test ในการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว One-Way ANOVA

ผลการวิจัย
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
 1. เพศหญิง จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 
53.90 ตามดวยผูตอบแบบสอบถามที่เปนเพศชาย จํานวน 
188 คน คิดเปนรอยละ 46.10 ตามลําดับ
 2. อายุ 40-49 ป จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 
35.80 รองลงมาอายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 137 คน คิดเปน
รอยละ 33.6 ตามดวยผูตอบแบบสอบถามอายุ 30-39 ป 
จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 20.60 ผูตอบแบบสอบถาม
อายุ 20-29 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10 ตามลําดับ
 3. รายไดตอเดือน มากวา 70,000 บาท จํานวน 
143 คน คิดเปนรอยละ 35 รองลงมามีรายไดตอเดือน 
30,001-50,000 บาท จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 26.5 
รายไดตอเดือน 10,000-30,000 บาท จํานวน 81 คน คิด
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เปนรอยละ 19.90 รายไดตอเดือน 50,001-70,000บาท 
จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 18.60 ตามลําดับ
 4. การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี หรือเทียบ
เทา จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 52.70รองลงมาตํ่า
ปริญญาตรี จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 32.60 ระดับ
ปริญญาโท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.30 และสูง
กวาปริญญาโท จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.40 ตาม
ลําดับ
 5. อาชีพเปนเจาของกิจการ หรือผูประกอบธุรกิจ
สวนตัว จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 43.40 รองลงมา
เปนพนักงานหรือลูกจางบริษัทเอกชน จํานวน 104 คน คิด
เปนรอยละ 25.50 อาชีพขาราชการรัฐวิสาหกิจ จํานวน 
95 คน คิดเปนรอยละ 23.30 และอาชีพอื่นๆ จํานวน 32 
คน คิดเปนรอยละ 7.80 ตามลําดับ
 สวนที่ 2 การวิเคราะหทัศนคติดานความเขาใจ 
ดานความรูสึก และดานพฤติกรรมที่แตกตางกันสงผลตอ
ความพึงพอใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของ
คนไทย ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยกับคนเวียดนาม
ในนครโฮจิมนิหประเทศเวียดนามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
 ผลการวิจัยพบวา ดานทัศนคติที่แตกตางกันสงผล
ตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของ
คนไทย ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยกับคนเวียดนาม
ในนครโฮจิมนิหประเทศเวียดนามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 พบวาไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว เมื่อ
พิจารณาคาExp (ß) เปนรายดานพบวา ดานความรูความ
เขาใจ ผูตอบแบบสอบถามทราบถึงรายละเอียดในทุกดาน
ของผลิตภัณฑ ปจจัยดังกลาวนี้ทําใหโอกาสความนาจะ
เปนที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริม
อาหารเพิ่มขึ้น ทัศนคติดานความรูสึก และดานพฤติกรรม 
ปจจัยดังกลาวมีโอกาสความนาจะเปนที่จะทําใหเกิด
ความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารลดลง และ
เมื่อเปรียบเทียบโอกาสที่จะเกิดความพึงพอใจในการซื้อ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ที่เกี่ยวของกับทัศนคติ ดานความรู
ความเขาใจ ดานความรูสึก และดานพฤติกรรม ระหวางคน
ไทย ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ไดเทากับ 106 คน 
พยากรณไดถูกตองรอยละ 51.96 และคนเวียดนาม ในนคร
โฮจิมินห ประเทศเวียดนาม ไดเทากับ 119 คน พยากรณได
ถูกตองรอยละ 58.33 จากคาสังเกตทั้งหมด 408 ตัวอยาง 

แตสามารถพยากรณไดถูกตองรวม 225 ตัวอยาง สรุปแลว
สามารถพยากรณไดถูกตองรอยละ 55.15
 สวนที่ 3 การวิเคราะหดานความตองการท่ีสงผล
ตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของ
คนไทย ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยกับคนเวียดนาม
ในนครโฮจิมินหประเทศเวียดนามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
 ผลการวจิยัพบวา ไมสอดคลองกับสมมติุฐานทีต่ัง้ไว 
เมื่อพิจารณาคาExp (ß) พบวา ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถาม
มีความตองการใชผลิตภัณฑเสริมอาหารดูแลสุขภาพให
แข็งแรงขึ้น รวมถึงการดูแลดานความสวยความงาม ปจจัย
ดังกลาวนี้ทําใหโอกาสท่ีจะเกิดความพึงพอใจในการซื้อ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเมื่อเปรียบเทียบโอกาสที่จะเกิด
ความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ดานความ
ตองการ ระหวางคนไทย ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
ไดเทากับ 115 คน พยากรณไดถูกตองรอยละ 56.40 และ
คนเวียดนาม ในนครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม ไดเทากับ 
95 คน พยากรณไดถูกตองรอยละ 46.60 จากคาสังเกต
ทั้งหมด 408 ตัวอยาง แตสามารถพยากรณไดถูกตองรวม 
210 ตัวอยาง สรุปแลวสามารถพยากรณไดถูกตองรอยละ 
51.50
 สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหสวนประสม
ทางการตลาดท่ีสงผลตอความพงึพอใจในเลอืกซือ้ผลติภัณฑ
เสริมอาหารของคนไทย ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
กับคนเวียดนามในนครโฮจิมินหประเทศเวียดนามมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ผลการวิจัยพบวา ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อ
พิจารณาคา Exp (ß) เปนรายดานพบวา ปจจัยที่ผูตอบ
แบบสอบถามดานราคา และดานสงเสริมการตลาด ปจจัย
ดังกลาวนี้ทําใหโอกาสความนาจะเปนที่จะทําใหเกิดความ
พึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารเพิ่มข้ึน สวนปจจัย
อื่น ในดานผลิตภัณฑ และดานสถานท่ีชองทางการจัด
จําหนาย ปจจัยดังกลาวนี้ทําใหโอกาสความนาจะเปนที่
จะทําใหเกิดความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ลดลง และเมื่อเปรียบเทียบโอกาสที่จะเกิดความพึงพอใจ
ในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ดานสวนประสมทางการ
ตลาด ระหวางคนไทย ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
ไดเทากับ 125 คน พยากรณไดถูกตองรอยละ 61.30 
และคนเวียดนาม ในนครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม ได
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เทากับ 89 คน พยากรณไดถูกตองรอยละ 43.60 จากคา
สังเกตทั้งหมด 408 ตัวอยาง แตสามารถพยากรณไดถูก
ตองรวม 214 ตัวอยาง สรุปแลวสามารถพยากรณไดถูก
ตองรอยละ 52.50
 สวนที่ 5 ขอมูลดานประชากรศาสตรท่ีแตกตาง

กันมีผลตอความสัมพันธระหวางทัศนคติ ความตองการ 
และสวนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจในการ
ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนไทยในกรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทยและของคนเวียดนามในเขตนครโฮจิมินห
ประเทศเวียดนาม

ดานทัศนคติและความพึงพอใจของคนเวียดนามสอดคลองกับสมมุติฐาน

สมมติฐาน คนไทย   คนเวียดนาม

 - ดานรายได
                     ทัศนคติ ดานความรู                                              ปฏิเสธ   ยอมรับ
                     ทัศนคติ ดานความรูสึก                                           ปฏิเสธ   ยอมรับ
 - ดานอาชีพ
                    ดานความพึงพอใจ                                                 ปฏิเสธ   ยอมรับ

 สวนท่ี 6 ขอมูลดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอความสัมพันธระหวางความตองการ กับความพึงพอใจ
ในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนไทยในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยและของคนเวียดนามในเขตนครโฮจิมินห
ประเทศเวียดนาม 
ดานความตองการ สอดคลองกับสมมุติฐาน

สมมติฐาน คนไทย   คนเวียดนาม

 - เพศกับ                                                                    ยอมรับ   ปฏิเสธ
 - อาชีพ (ความพึงพอใจ)                                                  ปฏิเสธ    ยอมรับ

 สวนที่ 7 ขอมูลดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับ
ความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนไทยในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยและของคนเวียดนามในเขต
นครโฮจิมินหประเทศเวียดนาม
ดานสวนประสมทางการตลาด สอดคลองกับสมมุติฐาน

สมมติฐาน คนไทย   คนเวียดนาม

 - ดานเพศ 
                ดานราคา                                                              ยอมรับ   ปฏิเสธ
           - อายุ
                ดานราคา                                                              ปฏิเสธ    ยอมรับ
           - รายได
                 ผลิตภัณฑ                                                             ยอมรับ   ปฏิเสธ
                 ดานราคา                                                             ปฏิเสธ    ยอมรับ
           - อาชีพ
                 ชองทางการจัดจําหนาย                                             ปฏิเสธ    ยอมรับ

การอภิปรายผล
 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร
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เพศ          หญิง                           หญิง 
อายุ        40-49 ป                         48-74 ป
การศึกษา   ระดับปริญญาตรี                    ระดับปริญญาตรี
อาชีพ     เจาของกิจการ                                เจาของกิจการ
รายได  มากกวา 70,000 บาท                            มากกวา 80,000 บาท

 สวนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาทัศนคติ
ดานความรู ความเขาใจและพฤติกรรมที่แตกตางกันสงผล
ตอความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคน
ไทยในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และคนเวียดนาม
ในเขตนครโฮจิมินหประเทศเวียดนามอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ในสวนของผลิตภัณฑ ขอมูลทุกดานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
และในดานพฤติกรรมการบริโภคสินคาที่สงผลตอความ
พึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนไทยใน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และคนเวียดนามในเขต
นครโฮจิมินหประเทศเวียดนามปจจัยดังกลาวไมสงผลตอ
ความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนไทย
ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และคนเวียดนามในเขต
นครโฮจิมินหประเทศเวียดนาม  เมื่อพิจารณาคาโดยรวม
ของโอกาสการเกิดความพึงพอตอการซื้อผลิตภัณฑเสริม
อาหารของคนไทยในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และ
คนเวียดนามในเขตนครโฮจิมินหประเทศเวียดนามลดลง 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหความตองการท่ีแตกตางกัน
สงผลตอความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสรมิอาหารของ
คนไทยในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และคนเวียดนาม
ในเขตนครโฮจิมินหประเทศเวียดนาม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาไม
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวเมื่อพิจารณา โอกาสท่ีจะ
เกิดเหตุการณ มีคามากกวา 1 แสดงวาโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณความพึงพอใจในการใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร
เพิ่มขึ้น 
 สวนที่ 4 การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด
ที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ
เสริมอาหารในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนไทย
ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และคนเวียดนามในเขต
นครโฮจิมินหประเทศเวียดนามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไวเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานราคา
และดานสงเสริมการตลาด โอกาสที่จะเกิดความพงึพอใจใน
การซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารเพิ่มขึ้น ดานผลิตภัณฑ และ
ชองทางการจัดจําหนายโอกาสท่ีจะเกิดความพึงพอใจใน
การซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารลดลง 
 สวนท่ี 5 ขอมูลดานประชากรศาสตรที่แตกตางกนั
สงผลตอความสัมพันธระหวางทัศนคติดานความรู ความ
รูสึก และพฤติกรรม กับความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ
เสริมอาหารของคนไทยในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
และของคนเวียดนามในเขตนครโฮจิมินหประเทศเวียดนาม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คนเวียดนามมีทัศนคติดาน
ความรู และความรูสึกที่แตกตางกันและสงผลตอความพึง
พอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ดานอาชีพที่แตกตาง
กันสงผลตอความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
ของคนเวียดนามในเขตนครโฮจิมินหประเทศเวียดนาม 
 สวนที่ 6 ขอมูลดานประชากรศาสตรท่ีแตกตาง
กันสงผลตอความสัมพันธระหวางความตองการกับความ
พึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนไทยใน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และของคนเวียดนามใน
เขตนครโฮจิมินหประเทศเวียดนาม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาเพศที่
แตกตางกันสงผลตอความสัมพันธระหวางความตองการ
กับความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคน
ไทยในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดานอาชีพท่ีแตก
ตางกันสงผลตอความความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ
เสริมอาหารของคนเวียดนามในเขตนครโฮจิมินห ประเทศ
เวียดนาม 
 สวนที่ 7 ขอมูลดานประชากรศาสตรท่ีแตกตาง
กันสงผลตอความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการ
ตลาดกับความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร
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ของคนไทยในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และของคน
เวียดนามในเขตนครโฮจิมินหประเทศเวียดนาม ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา เพศที่แตกตางกันของคนไทยใน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย สอดคลองกับสมมติฐาน
 ดานอายุที่แตกตางกันของคนชาวเวียดนามในเขต
นครโฮจิมินหประเทศเวียดนาม สอดคลองกับสมมติฐาน 
 ด  าน ราย ได  ท่ี แ ตกต  า งกั นของคนไทยใน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และคนเวียดนามในเขต
นครโฮจิมินหประเทศเวียดนาม สอดคลองกับสมมติฐาน
 ดานอาชีพที่แตกตางกันมีความสัมพันธระหวาง
สวนประสมทางการตลาดดานสถานที่ กับความพึงพอใจ
ในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนชาวเวียดนามในเขต
นครโฮจิมินหประเทศเวียดนาม สอดคลองกับสมมติฐาน

การอภิปรายผล
 จากทีส่ัมภาษณในคร้ังน้ี พบวาผูบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมอาหารคนไทยในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และ
ของคนเวียดนามในเขตนครโฮจิมินหประเทศเวียดนามสวน

ใหญใหความสําคัญ และความเชื่อมั่นสูงตอผลิตภัณฑเสริม
อาหารที่มีคุณภาพสินคาไดรับการรับรองคุณภาพในระดับ
สากล การบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารตองมคีวามปลอดภัย
และไมมีผลขางเคียงที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหารแตอยางใด
 ดานราคา คนไทยในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
ใหความสาํคัญกับราคาทีเ่หมาะสมตอการเลือกซือ้ผลติภัณฑ
เสริมอาหาร และคนเวียดนามในเขตนครโฮจิมินหประเทศ
เวียดนาม สวนใหญเนนการสงเสริมการขายจากไดรับ
สวนลด และของแถม
 ดานทัศนคติ ดานความรู และพฤติกรรม พบวา
ผูบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารคนไทยในกรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทยสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ใชเปน
อยางดีเพราะมีการคนหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริม
อาหารกอนบริโภค 
 ดานความตองการ พบวาสวนใหญคนไทยใน
กรงุเทพมหานคร ประเทศไทยบรโิภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร
เพราะตองการมีสุขภาพดี 

References
Somboonthavee, K. (2015). International marketing. Phetchaburi: Faculty of Management 
 Science Silpakorn University. (in Thai)
Pansa, N. (2016). Factors influencing the decision to buy women’s beauty supplements in 
 Bangkok and Metropolitan Areas. Journal of Finance, Investment, Marketing, and 
 Business Management, 2(6), 797-810. (in Thai)
Papattamas, N. (2012). Factors affecting the admission decision of the upper secondary school 
 students in Muang District, Nakhon Pathom Province. Journal of the Humanities and 
 Social Sciences Mahasarakam University, 36(3), 56-64. (in Thai)
Thantipathi, P. (2011). The decision to buy consumer health supplement in Bangkok. 
 Journal of Finance Investment Marketing and Business Administration, 1(1), 1–19. (in Thai)
Pongvirithtorn, R. (2016). The image of China traditional Chinese Tea product in the image 
 of China traditional Chinese Tea product semi-fermented in Doi Pu Muen community in 
 consumers’ attitudes in Muang District, Chiang Mai Province. Academic Journal Chamber of 
 Commerce, 35(4), 54-67. (in Thai)
Srichaya, V. (2016). Factors affecting the purchase behavior toward buying dietary supplements
  of 3rd sex students in Dhurakij Pundit University. Journal of Pundit University, 



116 Vol. 10 No. 1 January-April 2020EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

 (2), 1043-1048. (in Thai)
Janputh, S. (2016). Expectations and satisfaction of graduate students toward quality of 
 Graduate School services. Silpakorn University. Journal of Silpakorn University, 9(2), 
 2143-2157. (in Thai)
Kotler (2012). Marketing management. New Jersey: Prentice-Hall.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรปที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-เมษายน 2563 117

บทคัดยอ

 การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานการ
ปฏิบัติงาน การรับรูระดับความมีอิสระในการทํางาน ความพึงพอใจในการบริหารงานภายในองคกรและความรูเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกับแรงจูงใจในการมีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร ประชากรใน
การศึกษาคือบุคลากรโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจํานวน 200 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามวิเคราะห
หาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาซไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.76 วิเคราะหผลดวยโปรมแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบไค-สแควร และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงอันดับแบบสเปยรแมน ผลการศึกษาพบ
วา (1) ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดตอ
เดือนต่ํากวา 10,000 บาท ปฏิบัติงานอยูในฝายการพยาบาล ปฏิบัติหนาที่ดานปฏิบัติการและมีสถานภาพเปนพนักงาน
จางเหมาบริการ บุคลากรมีการรับรูระดับความมีอิสระในการทํางานในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจในการบริหารงาน
ภายในองคกรในระดับปานกลาง และมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในระดับสูง (2) บุคลากรมีระดับแรง
จูงใจในการมีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในระดับตํ่า และ (3) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการ
มีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก การรับรูระดับความมีอิสระใน
การทํางาน และความพึงพอใจในการบริหารงานภายในองคกร

คําสําคัญ: แรงจูงใจ, การมีสวนรวม, การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

Abstract

 The purposes of this descriptive, cross-sectional study were to (1) identify personal 
attributes, work-related factors, staff’s perception of work autonomy, satisfaction with organizational 
administration, and knowledge about hospital quality improvement (2) explore motivation to 
participate in hospital quality improvement; and (3) determine the relationship between all 
aforementioned factors and the motivation to participate in hospital quality improvement, all 

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการมีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ของบุคลากรโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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involving personnel at Nakhon Si Thammarat Municipal Hospital. A total of 200 personnel were 
recruited in this study. A questionnaire that had Cronbach’s alpha reliability coefficient of 0.76 
was used for data collection. Descriptive statistics including chi-square test and Spearman rank 
correlation coefficient were used in data analysis. The results showed that (1) of all respondents, 
most of them were female, aged between 31-40 years, single, and affiliated with the nursing 
department; and had a bachelor’s degree, a total income below 10,000 baht/month, working status as 
service-contract employees, moderately perceived work autonomy, moderate satisfaction with organizational 
administration, and a high level of knowledge about hospital quality improvement (2) their 
motivation to participate in quality improvement was low (3) staff’s perceived work autonomy 
and satisfaction with organizational administration were significantly related to their motivation to 
participate in hospital quality improvement. 

Keywords: Motivation, Participation, Hospital quality improvement 

บทนํา
 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปนโรง
พยาบาลที่ดําเนินการบริหารงานโดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยกองการแพทย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ไดข้ึนทะเบยีนเปนหนวยบรกิารประจําและหนวยบรกิารรับ
สงตอ กับสาํนกังานหลกัประกันสขุภาพแหงชาติ ประเภทโรง
พยาบาลชมุชนขนาดกลาง 30 เตียง ระดบัทตุยิภูม ิใหบริการ
สุขภาพแกประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ผูปวยนอกเขต ผูปวยสิทธิขาราชการ ผูปวยสิทธิประกัน
สังคมและผูปวยทั่วไป 
 ในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ มเีคร่ืองมอื
ที่ใชเปนกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการอยูหลายเครื่อง
มือ สําหรับประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการไดพัฒนาเครื่องมือที่สําคัญคือ เกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management National Quality Award : PMQA ) โดย
ประยุกตมาจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National Qual-
ity Award : MBNQA ) ใชเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางครอบคลุม ตอเนื่อง 
เพ่ือยกระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบราชการ
ใหมีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากล สงมอบบริการท่ีมี
คุณภาพใหแกประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ , 2548)
 ปจจยัสําคัญที่เปนหัวใจของการดําเนินงานพฒันา
คุณภาพอยางตอเนือ่ง คือการมสีวนรวมของบคุลากรภายใน
องคกรทุกภาคสวนและการมีภาวะผูนําที่ดี ปจจัยอันดับ
แรกท่ีทําใหการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ประสบความสําเร็จคือ การท่ีเจาหนาที่ทุกคนเห็นความ
สําคัญและใหความรวมมือ (อนุวัฒน ศุภชุติกุลและคณะ, 
2543) แรงจูงใจเปนแรงขับดันทางจิตใจในการที่บุคคล
จะคิด ตัดสินใจ และแสดงออกทางพฤติกรรมเพื่อไปสูเปา
หมายที่ตนมุงหวัง ผูวิจัยในฐานะผูบริหารองคกรจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร เพื่อจะได
พัฒนา ปรับเปล่ียน ออกแบบระบบงาน รวมถึงรูปแบบ
และกระบวนการในการบริหาร เพ่ือท่ีจะเพิ่มแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานทั้งงานประจําและงานพัฒนาคุณภาพโรง
พยาบาลอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลของบุคลากร 
ความมีอิสระในการทํางาน (work autonomy) ความพึง
พอใจตอการบริหารงานภายในองคกร และความรูในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรในโรงพยาบาล
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 2. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการมีสวนรวมในงาน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ 
ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ความมีอิสระในการทํางาน (work 
autonomy) ความพึงพอใจตอการบริหารงานภายในองคกร 
และความรูในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล กับแรงจูงใจ
ในการมีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 ทฤษฎีแบบจําลองคุณลักษณะของงาน (Job 
Characteristics Model) แบบจําลองคุณลักษณะของ
งาน (Job Characteristic Model) ถูกนําเสนอโดย J. 
Richard Hackman และ Greg Oldham เปนการศึกษา
รูปแบบความสัมพันธระหวางลักษณะเฉพาะของงาน กับ
การรับรูของบุคคลตอลักษณะเฉพาะนั้นๆ แบบจําลองจะ
เสนอมิติหลักของงาน (Core Job Dimensions) เปน 5 
มิติ ไดแก การใชทักษะท่ีหลากหลาย (Skill variety) ความ
รูความเขาใจในลักษณะเฉพาะของงาน (Task identity) 
การตระหนักถึงความสําคัญของงาน 
(Task significance) การมอีาํนาจการตดัสนิใจในการทาํงาน 
(Autonomy) และการไดรับขอมูลยอนกลับถึงผลจากการ
ทํางาน ( Feedback ) มิติหลักของงานทั้ง 5 ประการจะ
ถูกนํามาเชื่อมโยงเขากับสภาวะทางจิตใจ 
( Psychological states ) 3 ประการ ไดแก การตระหนัก
รูในคุณคาของงาน (Experienced meaningfulness ) 
การตระหนักรูและมีสํานึกรับผิดชอบตอผลลัพธของงาน 
(Experienced responsibility for the outcomes of 
the work) และความรูความเขาใจในผลลัพธอันเกิดจาก
การทํางาน (Knowledge of the results of the work 
activities) สภาวะทางจิตใจเหลานี้มีผลตอแรงจูงใจในการ
ทาํงาน คุณภาพของผลงาน ความพงึพอใจในงาน เปนตน (J. 
Richard Hackman, 1976) ทฤษฎีแบบจําลองคุณลักษณะ
ของงานนี้ มีความเชื่อพื้นฐานวา ลักษณะเฉพาะตัวของงาน
นี่เองที่เปนแหลงกําเนิดของแรงจูงใจ นั่นคือบุคคลจะเกิด
แรงจูงใจในการทํางานในระดับมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
ลักษณะเฉพาะของงานนั้นๆเปนประเด็นหลัก ทฤษฎีแบบ
จําลองคุณลักษณะของงานจึงมีรากฐานมาจากทฤษฎีสอง

ปจจัยของเฮิรทซเบิรกนั่นเอง (Stephen, 2015)
 หลักการพื้นฐานของแนวคิดนี้คือ บุคคลจะเกิด
ทัศนคติเชิงบวกตองาน เมื่อเขาเหลานั้นรูสึกถึงคุณคาของ
งานท่ีพวกเขาทาํ ตระหนกัและรูสึกรับผดิชอบตอผลลัพธของ
งาน และมีความรูความเขาใจในงานของตนอยางถองแท 
แรงเสริมเชิงบวกเหลานี้ เปนเสมือนแรงกระตุนใหบุคคล
พยายามทํางานใหดียิง่ๆข้ึนไป ซึ่งสาเหตุที่ทําใหเกิดทัศนคติ
เชิงบวก คือสภาวะภายในทางดานจิตใจดังกลาวนั่นเอง ซึ่ง
ผลอันเกิดจากสภาวะทางจิตใจที่สําคัญที่สุด คือแรงจูงใจใน
การทํางาน ( Work Motivation ) และจะยังคงเปนเชน
นี้ตราบท่ีสภาวะทางจิตใจท้ังสามยังคงรักษาระดับไวอยู  
(J. Richard Hackman, 1976)
 แบบจําลองคุณลักษณะของงานไดเสนอมิติของ
งาน ออกเปน 5 มิติ ดังนี้ ( Luthans,2008 )
 1. ความหลากหลายของทักษะเฉพาะที่ตองใชใน
การทํางาน ( Skill variety ) คือ การรับรูวางานท่ีทํานั้น 
ตองอาศัยทักษะ ความรูความชํานาญ ความเชี่ยวชาญที่
จําเพาะเจาะจง อยางหลากหลายมากนอยเพียงใด ทั้งใน
เชิงลึกและเชิงกวาง เมื่อบุคคลรับรูถึงความหลากหลายนั้น 
ก็ยอมสงผลใหเขารูสึกวางานท่ีทํานั้น ทาทายความสามารถ 
สามารถแสดงศักยภาพของตนไดอยางไมจํากัด เขาก็จะเกิด
สภาวะทางจิตใจคือตระหนักในคุณคาและความหมายของ
งานที่ตนทํา ( Experienced meaningfulness)
 2. ความรูความเขาใจในลักษณะเฉพาะของงาน 
( Task identity ) คือ การรับรูและเขาใจถึงลักษณะเฉพาะ
ของงานนั้นวามีองคประกอบดวยสวนยอยอะไรบาง แตละ
สวนยอยนั้นประกอบข้ึนมาเปนภาพรวมท้ังหมดของงานได
อยางไร มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางไร มีการกําหนด
ขอบเขต ปริมาณ กรอบระยะเวลา และตัวชี้วัดความสําเร็จ
ในแตละกระบวนการของงานหรือไมอยางไร มีการกําหนด
แนวปฏิบัติในการทํางานอยางชัดเจนเพื่อใหการทํางานมี
ความสะดวกและมีประสิทธิผลมากขึ้นหรือไม 
 3. การตระหนักรูในความสําคัญของงาน (Task 
significance) คือระดับการรับรูวา งานนั้นมีความสําคัญ
เพียงใด ผลจากการทํางานจะกระทบตอบุคคลอื่นหรือ
องคกรอยางไร มากนอยเพียงใด เมื่อบุคคลตระหนักวางาน
ของเขา สงผลตอสังคมเพียงใด ก็ยอมเกิดความตระหนักใน
ความหมายและคุณคาของงานนั้นมากขึ้น
 4. ความมีอิสระในการทํางาน (Autonomy) 
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คือระดับการรับรู ที่บุคคลมีตองานของตนวางานนั้นให
อิสระ อํานาจในการตัดสินใจแกผูปฏิบัติงานเพียงใด ท้ัง
ในการกําหนดแผนการปฏิบัติงาน การตัดสินใจตางๆใน
กระบวนการทํางาน
 5. การไดรับขอมูลยอนกลับ (Feedback) คือ 
ระดับการรับรูวาผูปฏิบัติงานจะไดรับขอมูลยอนกลับอยาง
ชัดเจนถึงประสิทธิผล (effectiveness) จากการปฏิบัติงาน
มากนอยเพียงใด และในสวนของขอมูลยอนกลับนั้นมีราย
ละเอียดที่มีความสมบูรณ ชัดเจน สามารถชี้แนะแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการทํางานอยางเพียงพอเพียงใด 
ขอมูลยอนกลับนี้จะตองเปนขอมูลที่ผู ทํางานสามารถรับ
รูไดจากกระบวนการทํางานหรือจากตัวเนื้องานเองหรือ
ในกรณีที่เปนงานบริการอาจเปนขอมูลยอนกลับจากผูรับ
บริการหรือจากลูกคาโดยตรง ไมใชขอมูลยอนกลับที่ได
จากผูรวมงานหรือผูบังคับบัญชาโดยตรง (Joseph, 2011)
 สภาวะทางจิตใจทั้งสามประการ มีความสัมพันธ
ตอผลลัพธในการทํางานของบุคคล ไดแก แรงจูงใจใน
การทํางาน (Work motivation) คุณภาพของผลงาน 
(Quality work performance) ความพึงพอใจในงาน 
(Satisfaction with the work) และการขาดงานหรือ
เปล่ียนงาน (Absenteeism or turnover)

 แรงจูงใจในการทํางาน (Work motivation) 
ซึ่งสามารถวัดระดับไดด วยเครื่องมือที่ เรียกว า The 
Motivating Potential Score ( MPS ) ดังสมการ (Greg 
R. Oldham , 1975)

โดย MPS = Motivation Potential Score
 SV = Skill variety
 TI = Task identity
 TS = Task significance
 A = Autonomy
 F = Feedback
 เมื่อสภาวะทางจิตใจทั้งสามมีระดับสูงขึ้นยอมสง
ผลในเชิงบวกที่สําคัญตอการทํางาน ไดแก ระดับของแรง
จูงใจในการทํางานสูงขึ้น การทํางานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น บุคลากรมีระดับความพึงพอใจในงานของตนสูงขึ้น 
การขาดงานรวมถึงการเปล่ียนงานของบุคลากรมีอัตราลด
ลง เปนตน

กรอบแนวคิดการวิจัย

ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล
เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา

ปจจัยดานการปฏิบัติงาน

รายได
-หนวยงานที่ปฏิบัติในระดับฝาย
-บทบาทหนาที่การเปนผูบริหาร/ผูปฏิบัติการ
-สถานภาพในองคกร
-ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคกร
การรับรูระดับของความมีอิสระในการทํางาน

ระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานภายในองคกร

ระดับความรูเบื้องตนในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ระดับของแรงจูงใจในการ
มีสวนรวม

ในงานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรโรง
พยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีความสัมพันธกับ
ระดับแรงจูงใจในการมีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภาพโรง
พยาบาล
 2. ปจจัยดานการปฏิบัติงานของบุคลากรโรง
พยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีความสัมพันธกับ
ระดับแรงจูงใจในการมีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภาพโรง
พยาบาล
 3. การรับรูระดับของความมีอิสระในการทํางาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมี
ความสัมพันธกับระดับแรงจูงใจในการมีสวนรวมในงาน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 4.  ระดับความพึงพอใจในการบริหารงาน
ภายในองคกรของบุคลากรโรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชมีความสัมพันธกับระดับแรงจูงใจในการ
มีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 5. ระดับความรูเบื้องตนในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชมีความสัมพันธกับระดับแรงจูงใจในการ
มีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

วิธีดําเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอแรง
จงูใจในการมสีวนรวมในงานพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลของ
บคุลากรโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปนการ
วิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional 
descriptive research) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งปฏิบัติ
งานที่โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปนเวลาไม
นอยกวา 6 เดือน นับถึงสิ้นเดือนมกราคม 2561 และไม
อยูระหวางการอบรมหรือลาศึกษาตอ รวมทั้งสิ้น 200 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เครือ่งมอืทีใ่ชในการวิจยัในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม
ทีผู่วิจยัสรางขึน้อยางสอดคลองกบัวตัถุประสงคในการศึกษา

ประกอบดวย 4 สวน คือ สวนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับ
ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาล
เทศบาลนครนครศรธีรรมราชและปจจัยดานการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากร สวนท่ี 2 เปนขอคําถามเพื่อวัดการรับรูระดับ
ความมีอิสระในการทํางาน และระดับความพึงพอใจในการ
บริหารงานภายในองคกร สวนท่ี 3 เปนแบบทดสอบเพ่ือ
วัดความรูเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และสวน
ที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการมีสวนรวมในงาน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 แบบสอบถามซึง่เปนเคร่ืองมอืในการวิจัยไดรับการ
ตรวจความตรงของเน้ือหาจากผูเชีย่วชาญ 4 ทาน แลวจึงนาํ
ไปทดลองใชกับบุคลากรของโรงพยาบาลพรหมคีรี อําเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน เพื่อมา
คํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดวยสูตรสัม
ประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาซ
 ( Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.76 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณครบถวนกลับมา 
186 ฉบับ คิดเปนรอยละ 93

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
 การวิเคราะหขอมูล สําหรับตัวแปร เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได หนวยงานที่ปฏิบัติ
งานในระดับฝาย บทบาทหนาที่ในโรงพยาบาล สถานภาพ
ในองคกร ระยะเวลาในการปฏบัิติงาน การรับรูระดับความมี
อิสระในการทํางาน ความพึงพอใจในการบริหารงานภายใน
องคกร และความรูในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ใช
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) หาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
คาตํ่าสุด (Minimum) และคาสูงสุด (Maximun) สําหรับ
ระดับแรงจูงใจในการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล ใชสถิติเชิงพรรณนาในการหาคาร อยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
 ใชสถิติทดสอบไค-สแควร ( Chi-square Test 
Statistics ) ในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมี
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ระดับการวัดเปนนามมาตรา ( Nominal Scale ) ไดแก
เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา หนวยงานที่ปฏิบัติ
งานในระดับฝาย บทบาทหนาที่ในโรงพยาบาล สถานภาพ
ในองคกร และระดบัแรงจูงใจในการมสีวนรวมในงานพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล
 ใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงอันดับแบบสเปยร
แมน ( Spearman rank correlation coefficient ) ใน
การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรในกรณีที่ตัวแปรมีการ
แจกแจงไมปกติ ไดแก อายุ รายได ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
ระดับของความมีอิสระในการทํางาน ระดับความพึงพอใจ
ตอการบริหารงานภายในองคกร ระดับความรูเบ้ืองตนเก่ียว
กับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และระดับแรงจูงใจใน
การมีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคุณลกัษณะสวนบคุคลของบุคลากร
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในดานเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 84.9 อายุระหวาง 31-40 
ป รอยละ 38.7 สถานภาพโสด รอยละ 50.5 และระดับ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี รอยละ 68.80 

 จากการศึกษาปจจัยดานการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบวา 
ประชากรในการศึกษาสวนใหญมีรายไดตอเดือนท้ังหมดที่
รับจากโรงพยาบาลตํ่ากวา 10,000 บาทตอเดือน คิดเปน
รอยละ 40.9 ปฏิบัติงานในฝายการพยาบาล รอยละ 40.3 
บุคลากรสวนใหญมบีทบาทหนาทีใ่นดานปฏิบัตกิาร คิดเปน
รอยละ 88.2 บุคลากรมีสถานภาพเปนพนักงานจางเหมา
บริการ รอยละ 47.8 และพบวาบุคลากรสวนใหญมีระยะ
เวลาปฏิบัติงานไมเกิน 5 ป คิดเปนรอยละ 47.8 
 จากการศึกษาการรับรู ระดับของความมีอิสระ
ในการทํางาน ของบุคลากรโรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช พบวาในภาพรวมมีการรับรูระดับความ
มีอิสระในการทํางานอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 
50.0 มีคาเฉลี่ย 3.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.585 อยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาการ
รับรูความมีอิสระในการทํางานดานการจัดลําดับขั้นตอน
ของกระบวนการการทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด คาเฉลี่ย 3.72 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.711อยูในระดับสูง สวนการรับรู
ความมีอิสระในการทํางานดานความมีอิสระในดานอํานาจ
ในการตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน มีคา
เฉลี่ยตํ่าสุด คาเฉล่ีย 3.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.834 
อยูในระดับปานกลาง ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1

ตาราง 1 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของการรับรูระดับความมีอิสระในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

การรับรูระดับความมีอิสระในการทํางาน Mean SD การแปลผล

1. ความมีอิสระในการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงาน
  ของตนไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน
   และกรอบเวลา

3.71 0.714 สูง

2 .  ความมีอิสระในการจัดลํ าดับขั้นตอนของ
     กระบวนการทํางาน

3.72 0.711 สูง

3. ความมีอิสระในการแกไข ปรับปรุง หรือพัฒนา
    กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

3.61 0.751 ปานกลาง

4. ความมีอิสระในการบริหารจัดการทรัพยากร 3.47 0.736 ปานกลาง

5. อํานาจในการตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
    การปฏิบัติงาน

3.32 0.834 ปานกลาง

ภาพรวม 3.57 0.585 ปานกลาง
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ตาราง 2 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับความพึงพอใจในการบริหารงานภายในองคกรของบุคลากร
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ความพึงพอใจในการบริหารงานภายในองคกร Mean SD การแปลผล

1. การบริหารภายในองคเปดโอกาสใหบุคลากรเขา
    มามีสวนรวม

3.34 0.812 ปานกลาง

2. การบริหารงานเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ
    ราชการ

3.56 0.734 ปานกลาง

3. ความรับผิดชอบตอผลลัพธท่ีเกิดขึ้นของผูบริหาร 3.72 0.749 สูง

4. การบริหารภายในองคกรมีความสอดคลองกับ
    บริบทของชุมชน

3.59 0.767 ปานกลาง

5. การบริหารงานภายในองคกรมีความโปรงใสและ
    สามารถตรวจสอบได

3.51 0.793 ปานกลาง

6. การบริหารงานภายในองคกรมีความเสมอภาค 3.23 0.885 ปานกลาง

7. การบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 3.43 0.726 ปานกลาง

8. การบริหารงานภายในองคกรมีความสมเหตุสมผล 3.50 0.744 ปานกลาง

9. ความพึงพอใจตอภาพรวมของการบริหารงาน
    ภายในองคกร

3.56 0.735 ปานกลาง

ภาพรวม 3.49 0.625 ปานกลาง

 จากการศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหาร
งานภายในองคกรของบุคลากรโรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช พบวา ประชากรสวนใหญในการศึกษา
มีความพึงพอใจในการบริหารงานภายในองคกรในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 57.53 คะแนนเฉล่ียของความพึง
พอใจในการบริหารงานภายในองคกร เทากับ 3.49 มีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.625 นั่นคือคะแนนเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจในการบริหารงานภายในองคกรของบุคลากร
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยูในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงใจในการ
บริหารภายในองคกรดานความรับผิดชอบตอผลลัพธท่ีเกิด
ขึ้นของผูบริหาร มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.72 สวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 0.749 มีความพึงพอใจอยูในระดับสูง สวน
ความพึงพอใจในการบริหารงานภายในองคกรดานความ
เสมอภาค มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 3.23 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.885 มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
รายละเอียดดังตารางที่ 2

 จากการศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช โดยการทาํแบบทดสอบวัดความรูเก่ียวกับ
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล พบวา จากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน คะแนนสูงสุดคือ 19 คะแนน คะแนนตํ่าสุดคือ 2 
คะแนน คะแนนเฉลี่ย คือ 12.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 3.442 และพบวา ประชากรในการศึกษาสวนใหญ
มีระดับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยู

ในระดับสูง คิดเปนรอยละ 52.2 
 จากการศึกษาระดับแรงจูงใจในการมีสวนรวมใน
งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยการคํานวณหาคา 
Motivation Potential Score ( MPS ) พบคาคะแนนตํ่า
สุดคือ 3.11 คะแนนสูงสุดคือ 125.00 คะแนนเฉลี่ยเทากับ 
37.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 18.705 บุคลากร
สวนใหญมีแรงจูงใจอยูในระดับตํ่า คิดเปนรอยละ 73.1
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 ระดับแรงจูงใจในการมีสวนรวมในงานพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช วัดจากคาคะแนน Motivation Potential 
Score (MPS) ซึ่งเปนคาท่ีไดจากการคํานวณจากตัวแปร
ปจจัยคุณลักษณะของงาน 5 ปจจัย ไดแก การใชทักษะ
ในการทํางานที่หลากหลาย (Skill Variety) ความรูความ
เขาใจในลักษณะของงาน (Task Identity) การรับรูในความ
สําคัญของงาน (Task Significance) การรับรูระดับความ
มีอิสระในการทํางาน (Autonomy) และการไดรับขอมูล
ยอนกลับจากผลงาน (Feedback) จากการศึกษาพบวาคา

เฉลีย่ของแรงจงูใจในการมสีวนรวมในงานพฒันาคุณภาพโรง
พยาบาลเมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะของงานในดานการ
รับรูในความสําคัญของงาน ( Task Identity ) มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ 3.78 อยูในระดับสูง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.598 และแรงจูงใจในการมีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลเมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะของงานในดาน
การรับรูความมีอิสระในการทํางาน ( Autonomy ) มีคา
เฉลี่ยตํ่าสุด คือ 3.12 อยูในระดับปานกลาง สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.655 รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตาราง 3 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของแรงจูงใจในการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของ
บุคลากรโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จําแนกตามคุณลักษณะของงาน

คุณลักษณะของงาน Mean SD การแปลผล

1.  การใช  ทักษะในการทํา งานที่หลากหลาย 
     (Skill Variety)

3.58 0.554 ระดับปานกลาง

2 .  ค ว ามรู  ค ว าม เข  า ใจ ในลั กษณะของ ง าน 
     (Task Identity)

3.17 0.590 ระดับปานกลาง

3. การรับรูในความสําคัญของงาน
    (Task Significance)

3.78 0.598 ระดับสูง

4. การรับรูความมีอิสระในการทํางาน (Autonomy) 3.12 0.655 ระดับปานกลาง

5. การไดรับขอมูลยอนกลับจากผลงาน (Feedback) 3.23 0.641 ระดับปานกลาง

ภาพรวมคาเฉล่ีย MPS 37.76 18.705 ระดับต่ํา

 จากการศึกษาลักษณะของตัวแปรปจจัยตางๆ 
ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา หนวยงาน
ที่ปฏิบัติงานในระดับฝาย บทบาทหนาที่ในโรงพยาบาล 
และสถานภาพในองคกร พบวา ตัวแปรปจจัยตางๆเหลา
นี้ ไมมีความสัมพันธกับระดับแรงจูงใจในการมีสวนรวม
ในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากการทดสอบการแจกแจงปกติของตัวแปร
ปจจัยตางๆ พบวาตัวแปรอายุ รายไดตอเดือนท้ังหมดที่ได
รับจากโรงพยาบาล ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
การรับรูระดับของความมีอิสระในการทํางาน ระดับความ
พึงพอใจตอการบริหารงานภายในองคกร และระดับความ
รูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมีการแจกแจง
ไมปกติ จึงหาความสัมพันธระหวางตัวแปรเหลานี้กับ
ระดับแรงจูงใจในการมีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภาพโรง

พยาบาลดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงอันดับแบบสเปยร
แมน ( Spearman rank correlation coefficient ) พบ
วาตัวแปรการรับรูระดับของความมีอิสระในการทํางาน มี
ความสัมพันธในระดับปานกลางทางบวกกับระดับแรงจูงใจ
ในการมีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของ
บุคลากรโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสห
สัมพันธเทากับ 0.305 และตัวแปรระดับความพึงพอใจตอ
การบริหารงานภายในองคกร มีความสัมพันธในระดับตํ่า
ทางบวกกับระดับแรงจูงใจในการมีสวนรวมในงานพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชอยางมนียัสําคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 โดย
มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.291ดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี 4



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรปที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-เมษายน 2563 125

ตาราง 4 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และคา p-value จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยการรับรูระดับความมีอิสระ
ในการทํางาน และระดับความพึงพอใจในการบริหารงานภายในองคกรกับระดับแรงจูงใจในการมีสวนรวมในงานพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ตัวแปรปจจัย ระดับแรงจูงใจในการมีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ

p-value ระดับความ
สัมพันธ

การรับรูระดับความมีอิสระในการทํางาน 0.305 <0.001 ปานกลาง

ระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานภายในองคกร 0.291 <0.001 ตํ่า

การอภิปรายผล 
 คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแกเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส และระดับการศึกษา พบวาไมมีความสัมพันธกับแรง
จูงใจในการมีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ปจจัยดานการปฏิบัติงาน ไดแก รายได หนวย
งานที่ปฏิบัติงานในระดับฝาย บทบาทหนาท่ีในโรงพยาบาล 
สถานภาพในโรงพยาบาล และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล พบวาไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับแรงจูงใจในการมีส วนร วมในงานพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
 จากการศึกษาตัวแปรการรับรูระดับของความมี
อสิระในการทํางานพบวา มคีวามสมัพนัธในระดบัปานกลาง
ทางบวกกับระดับแรงจูงใจในการมีสวนรวมในงานพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.305 สอดคลอง
กับการศึกษาของศิริญญ รุงหิรัญ (2555) ศึกษาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี พบวา แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานจากคุณลักษณะของงานในดานโอกาสใน
การไดรับผิดชอบงานและอํานาจตัดสินใจในการปรับปรุง
วิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น มีความสัมพันธ
ทางบวกกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
และการศึกษาของ Zydziunaite Vilma (2007) ศึกษา
แรงจูงใจของบุคลากรดานการพยาบาลในโรงพยาบาล

เอกชนในประเทศลิธัวเนีย พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติ
งานของพยาบาลวิชาชีพจะลดลงเมื่อบุคลากรขาดอิสระ
ในการทํางานและอํานาจในการตัดสินใจ และจากงานวิจัย
ของ Perreira (2016) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรดานสุขภาพ พบวา อํานาจ
ในการตัดสินใจ (Autonomy) มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในวิชาชีพดานสุขภาพ
 กลุมตัวอยางมีการรับรูระดับความมีอิสระในการ
ทํางานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาใน
รายดาน พบวากลุมตัวอยางมีการรับรูความมีอิสระในการ
จัดสรรเวลาปฏิบัติงานของตนไดอยางเหมาะสมสอดคลอง
กับภาระงานและกรอบเวลา และความมีอิสระในการจัด
ลําดบัขัน้ตอนของกระบวนการทาํงานของตนอยูในระดับสงู 
สวนการรับรูอิสระในการบริหารจัดการทรัพยากร การรับรู
ความมีอิสระในการแกไขปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ
ทํางานของตนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการรับรูอํานาจ
ตดัสินใจแกไขปญหาในการปฏิบตังิาน อยูในระดับปานกลาง 
ซึ่งนาจะเกิดจากการที่กลุมตัวอยางสวนใหญ มีบทบาทใน
ฐานะผูปฏิบัติการ ซึ่งอํานาจในการตัดสินใจเหลานี้ มักจะ
เปนของผูบริหาร ดังนั้นการออกแบบใหผูปฏิบัติมีสวนรวม
ในการบริหาร มีโอกาสในการเสนอแนวคิด หรือรวมตัดสิน
ใจ นาจะทาํใหบุคลากรมีการรับรูความมอิีสระในการทํางาน
ของตนสูงขึ้น ซึ่งอาจทําใหแรงจูงใจในการมีสวนรวมในงาน
พฒันาคณุภาพโรงพยาบาลในภาพรวมมรีะดับสงูข้ึนเชนกนั
 จากผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมี
ระดับความพึงพอใจในการบริหารงานภายในองคกรอยูใน
ระดบัปานกลาง มคีวามสมัพนัธในระดบัต่ําทางบวกกับระดบั
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แรงจูงใจในการมีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ของบคุลากรโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสห
สัมพันธเทากับ 0.291 สอดคลองกับการศึกษาของประ
ชาภรณ ทัพโพธิ์ (2557) ซึ่งไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
มีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบล จังหวัดนครปฐม พบวา 
กระบวนการบริหาร เปนปจจยัทีม่ีอิทธิพลทางบวกกับการมี
สวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ และการศึกษา
ของ Zemichael Weldegebriel (2013) พบวาการรับรู
ประสิทธิภาพในการบริหารและการบังคับบัญชา มีผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัฐบาล
ในเขตอามฮารา ประเทศเอธิโอเปย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในการ
บริหารงานภายในองคกรอยูในระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณา
ในรายดานพบวากลุ มตัวอยางมีความพึงพอใจในการที่ผู 
บริหารแสดงความรับผิดชอบตอผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
บริหารในระดับสูง สวนในดานอื่นๆ กลุมตัวอยางมีความ
พึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแกการเปดโอกาสใหบุคลากร
มีสวนรวมในการบริหาร การบริหารงานเปนไปอยางถูก
ตองตามระเบียบราชการ การบริหารงานในองคกรโดย
สอดคลองกับบริบทของชุมชน การบริหารงานอยางโปรงใส
ตรวจสอบได การบริหารงานดวยความเสมอภาคยุติธรรม 
และการบริหารงานอยางสมเหตุสมผล ซึ่งถาผูบริหารงาน 
มีการปรับรูปแบบ กระบวนการบริหารงานในองคกร ให
บุคลากรภายในองคกรมีระดับการรับรูในการบริหารงาน
ภายในองคกรในประเด็นเหลานี้มากขึ้น นาจะสงผลให
แรงจูงใจของบุคลากรในการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพโรง
พยาบาลมีระดับสูงขึ้น 
 จากผลการศึกษาพบวา กลุ มตัวอยางมีความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยูในระดับสูง เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธกับแรงจูงใจในการมีสวนรวมในงาน
พฒันาคณุภาพโรงพยาบาล พบวาระดบัความรูในการพฒันา
คุณภาพโรงพยาบาล ไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการ
มีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 จากการศึกษาระดับแรงจูงใจในการมีสวนรวมใน

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยการคํานวณหาคา 
Motivation Potential Score ( MPS )พบวา บุคลากรสวน
ใหญมีแรงจูงใจอยูในระดับตํ่า เมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะ
ของงานพบวาคุณลักษณะของงานในดานการรับรูในความ
สําคัญของงาน (Task Significance) มีคาเฉล่ียสูงสุด รอง
ลงมาคือคุณลักษณะของงานในดานความหลากหลายใน
การใชทักษะในการทํางาน (Skill Variety) ดานการไดรับ
ขอมูลยอนกลับ (Feedback) ดานความรูความเขาใจใน
คุณลักษณะของงาน (Task Identity) สวนแรงจูงใจในการ
มีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเมื่อพิจารณา
จากคุณลักษณะของงานในดานการรบัรูความมอีสิระในการ
ทํางาน (Autonomy)พบวา มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

ขอเสนอแนะ
 1. จากผลการศึกษาพบความสัมพันธระหวาง
การรับรูความมีอิสระในการทํางาน (Work autonomy) 
กับแรงจูงใจในการมีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภาพโรง
พยาบาล ผูบริหารควรออกแบบระบบงานหรือปรับรูป
แบบการบริหารเพื่อใหบุคลากรมีระดับการรับรูอิสระใน
การทํางานดานอํานาจในการตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ขณะปฏิบัติงาน ความมีอิสระในการแกไขปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และความมี
อิสระในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงาน 
ก็จะเปนการเพิ่มระดับการรับรูอิสระในการทํางานในภาพ
รวมสูงขึ้น ทําใหแรงจูงใจของบุคลากรสูงขึ้นดวยเชนกัน
 2. ผู บริหารควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงานภายในองคกรเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจตอ
การบริหารงานภายในองคกรโดยเฉพาะในดานท่ีมีความ
พึงพอใจอยูในระดับปานกลางใหมีความพึงพอใจในระดับ
สูงขึ้นตามผลการศึกษา ไดแกการเปดโอกาสใหบุคลากร
มีสวนรวมในการบริหาร การบริหารงานตองเปนไปตาม
ระเบียบราชการมีความโปรงใสและตรวจสอบได การ
บริหารงานมีความเสมอภาคและยุติธรรม สมเหตุสมผล
และสอดคลองกับบริบทของชุมชน และมีการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเปนตน เมื่อบุคลากรมีความ
พึงพอใจตอการบริหารงานภายในองคกร ยอมที่จะสงผล
ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานรวมถึงการมีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลดวยเชนกัน
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บทคัดยอ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและปจจยัที่มีผลตอความพึงพอใจของผูเรียนตอการจดัการ
การศึกษา วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการการศึกษา วิทยาลัยการบินและ
คมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จํานวน 155 คน ผล
การวิจัยพบวา (1) ความพึงพอใจของผูเรียนภาพรวมอยูในระดับมาก พิจารณารายดานพบวา ดานวิชาการมีคาเฉล่ียใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ดานกายภาพ ดานงบประมาณและดานการจัดการท่ัวไปตามลําดับ (2) ปจจัยที่มีผลตอความพึง
พอใจของผูเรียน พบวา ผูเรียนสวนใหญเปนเพศชาย มีความพึงพอใจระดับมากในดานกายภาพ ผูเรียนสวนใหญอยูใน
ชวง อายุ 17-19 ป มีความพึงพอใจระดับมากในดานวิชาการ ผูเรียนสวนใหญท่ีศึกษาในชั้นปที่ 1 มีความพึงพอใจระดับ
มากในดานกายภาพและผูเรียน สวนใหญ มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด มีความพึงพอใจระดับมากในดานวิชาการ โดยภาพ
รวมมีการจัดการการศึกษา วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู
เรียนในระดับมาก

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, ผูเรียน, การจัดการการศึกษา

Abstract

 The objective of this research was to study the current and study the factor affecting to 
situation entitled students satisfaction towards educational management of College of Aviation 
& Transportation, Sripatum University. The methodology of the survey research and instrument 
was a questionnaire on self-discipline of the students. The sample used in the study were 155 
undergraduate students of Bachelor of Science (Aviation Safety Management). 

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการการศึกษาวิทยาลัยการบิน
และคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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The results (1) students’ satisfaction was found at high level of the academic course, physical 
environment, budget plan and management of the education, respectively (2) according to the factor 
analysis affecting the satisfaction of male students, were satisfied with physical environment and those 
in 17-19 years old were satisfied with the academic course. The first years students were satisfied 
with physical environment. The students domicile in countryside were satisfied with the academic 
course. It shows that Educational Management College of Aviation and Communications, Sriprathum 
University meets the needs of the students were found at high level.

Keywords: Satisfaction, Students, Educational management

บทนํา
 อุตสาหกรรมการบินเปนเรื่องท่ีมีความเกี่ยวของ
กับกลุมคนที่ใหบริการและรับบริการ การรักษามาตรฐาน
ดานความปลอดภัยมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งท้ังใน
ระดับประเทศและนานาชาติ เมื่อเกิดความเสียหายหรือมี
ความเสีย่งดานความปลอดภัยจะนําไปสูความเสยีหายทีร่าย
แรง ตอผูโดยสาร สินคา เจาหนาที่ บุคคลทั่วไป และอาจ
เชื่อมโยงตอชื่อเสียงและความมั่นคงของประเทศอีกดวย 
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 องคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization : 
ICAO) ไดประกาศติดสัญลักษณธงแดงหนาชื่อประเทศไทย 
เนื่องจากอยูในระหวางแกไขปญหามาตรฐาน ดานความ
ปลอดภัยทางการบิน การพบขอบกพรองที่เปนสวนสําคัญ
ดานความปลอดภัยดานการบิน มีอยูหลายประการ ซึ่งขอ
บกพรองเหลานี้ สามารถสงผลตออุตสาหกรรมการบิน
ของประเทศไทย เปนหนาที่ที่กรมการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทยตองดําเนินการแกไขภายใน 90 วัน ตามขอ
บังคับของ องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 
จึงเกิดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินแหง
ชาติ พ.ศ. 2559-2574 โดยการกําหนดนโยบายเปนแผน
ยุทธศาสตรการบินไว 7 ดาน ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1 
การยกระดับมาตรฐานกฎหมายการบนิตามมาตรฐานสากล 
เพื่อการตอยอดสงเสริมอุตสาหกรรมการบิน ยุทธศาสตรที่ 
2 การยกระดับมาตรฐานดานความปลอดภัยตามมาตรฐาน
สากลใหไดคุณภาพ (Safety & Quality) เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นตออุตสาหกรรมการบิน ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา

สงเสริมใหมีการผลิตบุคลากร ดานการบินในเขตภูมิภาค
อาเซียน ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสงเสริมขีดความ
สามารถระบบการจัดการหวงอากาศ เพื่อการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคอาเซียน ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสงเสริมการ
เปนศูนยกลางการผลิตและการซอมบํารุงอากาศยานใน
ภูมิภาคอาเซียน ยุทธศาสตรที่ 6 การมีความพรอมตอการ
เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมการบนิช้ันนําแหงหน่ึงในภูมภิาค
อาเซียน ยุทธศาสตรที่ 7 การจัดการใหอุตสาหกรรมการ
บินของไทย สามารถเปนผู นําที่มีบทบาททางการรักษา
สภาพแวดลอม และการรักษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลก (คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแหง
ชาติ, 2558, น. 49) จากประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 3 ที่ตั้ง
เปาหมายไววา ประเทศไทยตองเปนศูนยกลางความเปน
เลิศดานวิชาชีพอุตสาหกรรมการบินของชาติและอาเซียน 
(ประกอบดวยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา 
ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร 
และอินโดนีเซีย) สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพดานการ
บินเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน โดย
การรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
จึงเกิดใหมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบินใน
สาขาวิชาตาง ๆ  มีการสรางเครือขายการผลิตบุคลากรเพื่อ
สงเสริมอุตสาหกรรมการบิน และจากสภาพปญหาดาน
มาตรฐานความปลอดภัยการบินของไทยที่ไมผานการตรวจ
สอบมาตรฐานการบิน จากองคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization : 
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ICAO) ตามโครงการตรวจสอบการกาํกับดูแลความปลอดภัย
การบิน (Universal Safety Oversights Audit Program 
: USOAP) เมื่อป พ.ศ. 2558 รวมถึงการตรวจสอบ การ
รักษาความปลอดภัยสนามบิน (Universal Security 
Audit Program : USAP) ทุกๆ 6 ป ยอมแสดงถึงปญหา
การขาดแคลนบุคลากรดานการกํากับดูแลมาตรฐานความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินและงานการบินของชาติ
ขาดบุคลากรท่ีมีความรู ทักษะ และผูที่มีประสบการณตรง 
ขาดความเปน มืออาชีพทางดานความปลอดภัยดานการบิน 
(คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแหงชาติ., 
2558, น. 41) มหาวิทยาลัยศรีปทุมเล็งเห็นถึงปญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย จึงได
จดัตัง้วทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม ข้ึน
ในป พ.ศ. 2559 โดยเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน เปนมหาวิทยาลัย
แหงแรกและท่ีเดียวของประเทศไทย เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความเปนเลศิในวชิาชีพ ทางวชิาการและเทคโนโลยีดานการ
บนิและคมนาคมควบคูกับคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐาน
วิชาชีพในระดับสากล (พิธพร กลิ่นเฟอง, 2560, น. 6-8)
 จากความสําคัญของปญหาการขาดแคลนบุคลากร
ดานการบิน เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย ดานการบิน 
ดังกลาวมีความสอดคลองกบัแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2560, น. 51) ในการเชื่อมโยงกับภาค
อุตสาหกรรมการบินแหงชาต ิซึง่เปนนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) พ.ศ.2559 ดานเศรษฐกิจและ
สังคม (คณะกรรมาธิการการคมนาคม สนช, 2558, น. 49) 
ทีรั่ฐบาลตองการสงเสรมิใหประเทศไทยพัฒนาอุตสาหกรรม
การบิน การมสีถาบันการศึกษาท่ีดีและมีมาตรฐานเปดสอน
ดานการบิน ยอมเปนที่พึงพอใจสําหรับผูเรียน ทําใหเกิด
ความสนใจที่จะศึกษาหาความรู เมื่อจบการศึกษาแลวจะ
เปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอันทรงคุณคา แก
องคกรการบินตอไป ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญตอการ
จัดการการศึกษาในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีความสอดคลอง
กับผูบรหิารหลักสูตรท่ีตองการทราบถงึความพึงพอใจของผู
เรยีนท่ีเรียนอยูวิทยาลัย การบินและคมนาคม มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมวามีความพึงพอใจในการจัดการการศึกษามากนอย
เพียงใด ทั้ง 4 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานงบ
ประมาณ และดานการจัดการท่ัวไป ผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัย

เรื่องความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการการศึกษา 
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทยที่เปด
สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการความ
ปลอดภัยการบิน

วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่
มีตอการจัดการการศึกษาวิทยาลัยการบิน และคมนาคม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของ
ผูเรียนท่ีมีตอการจัดการการศึกษาวิทยาลัยการบิน และ
คมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ
 สภาพสังคมในยุคปจจุบัน การศึกษามีการแขงขัน
ในแตละสถาบันสูงมาก การจัดการการศึกษา จึงมีความ
สําคัญ การจัดการการศึกษาที่มีมาตรฐาน ยอมสงผลถึง
คุณภาพทางการศึกษาและความพึงพอใจตอผูเรียน รวม
ถึงเปนการยกระดับคุณภาพทางการเรียนการสอน ทําให
บัณฑิตที่จบไปสามารถปฏิบตัิงานได ตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน ผูวิจัยจึงไดนํากรอบแนวคิดมาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ตามพระราชบัญญตักิารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 
มาสนับสนุนดําเนินการจัดการทางการศึกษาของวิทยาลัย
การบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามมาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษากลาวถงึมาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา แบงออกเปน 4 มาตรฐานยอย 
ไดแก
 1. ดานกายภาพ การจัดบรรยากาศการเรียนการ
สอนเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
 2. ดานวิชาการ มีความพรอมในการจัดการเรียน
การสอน 
 3. ดานงบประมาณ มีการจัดสรรงบมีความถูก
ตองเหมาะสมและยุติธรรม 
 4. ดานการจัดการทั่วไป ยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การจัดการการศึกษาในทุกระดับชั้น 
เพื่อใหผู เรียนเกิดความพึงพอใจในการจัดการการศึกษา 
จากการไดรับการตอบสนองการบริการการบรกิารน้ันตองมี
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คุณภาพ มีการอํานวยความสะดวกสบายใหแกผูรับบริการ
เปนทีน่าพอใจ การตอบสนองทีไ่มตรงกับความตองการหรือ
ไมไดรับการตอบสนองความพึงพอใจก็จะไมเกิดขึ้น ผูวิจัย
ไดนําองคประกอบความพึงพอใจ 5 ดานของ Millett, J.D. 
(1954) โดยใชแนวคิดมาพัฒนาการจัดการการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งมีองคประกอบดังนี้ 
 1. การใหบริการอยางเทาเทียม (Equitable 
Service) เพื่อความเสมอภาพในการใหบริการ 
 2. การใหบริการอยางทันเวลา (Timely Service) 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในงานทันตามเวลาที่กําหนด 
 3. การใหบริการอยางท่ัวถึง (Ample Service) 
เพื่อตอบสนองผูรับบริการอยางท่ัวถึงทุกคน 

 4. การใหบริการอยางทุมเท (Continuous 
Service) เพื่อเปนการใหบริการอยางมีความรับผิดชอบ 
นึกถึงผูรับบริการเปนหลัก 
 5. การใหบริการอยางทันสมัย (Progressive 
Service) เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานและพัฒนาหนวยงาน
ใหมีศักยภาพมากขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจัย
 จากการศึกษาคนควา วิจัยเร่ืองความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มีตอการจัดการการศึกษา วิทยาลัย การบิน
และคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผูวิจัยไดกําหนดกรอบ
แนวคิดวิจัยดังนี้

     ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
                      1. เพศ
                      2. อายุ
                      3. ระดับการศึกษา
                      4.ภูมิลําเนา

ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการการศึกษา
                  1. ดานกายภาพ
                  2. ดานวิชาการ
                  3. ดานงบประมาณ
                  4. ดานการจัดการท่ัวไป

 กรอบแนวคิดพัฒนามาจากองคประกอบความพึงพอใจ 5 ดานของ Millett, J.D. (1954) และการจัดการ
การศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

สมมติฐานการวิจัย
 สมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัย
สวนบุคคลมีผลตอความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการ
การศึกษา ประกอบดวย
 H1 เพศของผูเรียนทีแ่ตกตางมผีลตอความพงึพอใจ
ที่มีตอการจัดการการศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 H2 อายุของผูเรียนที่แตกตางมีผลตอความพึง
พอใจท่ีมีตอการจัดการการศึกษาวิทยาลัย การบินและ
คมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 H3 ระดับการศึกษาของผูเรียนที่แตกตางมีผลตอ
ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการการศึกษาวิทยาลัยการบิน
และคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 H4 ภูมิลําเนาของผูเรียนที่แตกตางมีผลตอความ
พึงพอใจที่มีตอการจัดการการศึกษาวิทยาลัยการบินและ

คมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยโดยใชระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ขอบเขตประชากรและตัวอยางการวิจัยครั้งนี้มี
ดังนี้
 ประชากรที่ใช ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษา
ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ
ความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2560 
ชั้นปที่ 1 จํานวน 140 คน และชั้นปที่ 2 จํานวน 15 คน 
รวม 155 คน
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 ในการวิจัยครั้ งนี้  สํารวจประชากรทั้ งหมด 
เนือ่งจากมจีํานวนประชากรมีจาํนวนจํากัด ดังนั้น นักศึกษา
ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ
ความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภาคเรียนฤดูรอน ชั้นปท่ี 1 และ
ชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 155 คน เปนผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งประกอบดวย คําถามแบบตรวจ
สอบรายการ (Check lists) แบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) แบงเปน 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามตามรายการ (Check List) 
ประกอบดวย 4 ขอคําถาม จําแนกตาม เพศ อายุ ชั้นป
ที่ศึกษา ภูมิลําเนาเดิมของผู เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัย
การบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการการศึกษาวิทยาลัยการ
บินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 4 ดาน ไดแก 1) 
ดานกายภาพ จํานวน 10 ขอ 2) ดานวิชาการ จํานวน 10 
ขอ 3) ดานงบประมาณ จํานวน 10 ขอ 4) ดานการจัดการ
ทั่วไป จํานวน 10 ขอ ผูวิจัยใชแนวคิดการสรางความพึง
พอใจตอการจัดการการศึกษาโดยพัฒนาจากแนวคิดของ 
Millett, J.D. (1954) แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating & Scale) 5 ระดับ ของ
ลิเคอรท (Likert’s Scale) 
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2554, น.225) 
  ตอนท่ี 3 การแสดงความคิดเห็นและขอ
เสนอแนะ โดยใชคําถามปลายเปด
 2. การสัมภาษณผูวิจัยไดสรางขึ้นเพื่อใชในการ
เก็บขอมูลเชิงคุณภาพเปนการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 
(Semi-Structured Interview) เกี่ยวกับการจัดการการ
ศึกษาของสถาบันอดุมศึกษา ตามมาตรฐานอุดมศกึษา พ.ศ. 
2554 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดาน
กายภาพ ดานวชิาการ ดานงบประมาณ และดานการจดัการ

ทั่วไป ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห
และสังเคราะห เพื่อใหไดความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณมา
สรุปความสอดคลองกับขอมูลการตอบแบบสอบถามของผู
เรียนวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การเก็บรวบรวมขอมูล
 การวิจัยครั้งนี้ผู วิจัยเก็บรวบรวมขอมูลด วย
แบบสอบถามโดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
 1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเองโดยขอหนังสือ
จากคณบดีวิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อขอ
ความอนเุคราะห ในการเก็บรวบรวมขอมลูวจิยัประกอบการ
ทําวิทยานิพนธ ใหผูเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มตีอการจัดการการศึกษา วทิยาลยัการบินและ
คมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในระยะเวลาที่กําหนดมา
ตรวจสอบคุณภาพของขอมูลสําหรับ การวิเคราะหในขั้น
ตอไป 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
อาจารยประจําหลักสูตรและผูบริหารหลักสูตรดําเนินการ
สัมภาษณดวยตนเอง จํานวน 2 ทาน ซึ่งคัดเลือกมาโดยการ
เจาะจง (Purposive Sampling) และการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) การคัดเลือกอาจารยผูใหสัมภาษณ
โดยอาจารยประจําหลักสูตรเปนอาจารยที่ปรึกษาและสอน
นักศึกษาทั้ง 2 ชั้นป สวนผูบริหารหลักสูตรที่ใหสัมภาษณ
เปนผูจัดทําหลักสูตรของนักศึกษาที่ไปเก็บขอมูลการวิจัย

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
 การวิเคราะหขอมูลการวิจัยมีดังนี้
 1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คือ นักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม จํานวน 155 คน ในตอนที่ 1 โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) วิธี
วิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห T-test และอธิบายเชิง
พรรณนา
 2. วิเคราะหความพึงพอใจของผู เรียนที่มีต อ
การจัดการการศึกษา วิทยาลัยการบินและคมนาคม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในตอนที่ 2 โดยการหาคาเฉล่ีย 
(Mean:  ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: SD) คําถามเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ
ใชเกณฑของ (Best, 1981, P. 179-187)
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ผลการวิจัย
 1. ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการการ
ศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.08, SD = 0.80) เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน คาเฉลี่ย
มาก คือ ดานวิชาการมีคาเฉลี่ย (  = 4.12, SD = 0.79) 
รองลงมา ดานกายภาพมีคาเฉลี่ย (  = 4.11, SD = 0.82) 
ดานงบประมาณมีคาเฉลี่ย (  = 4.06, SD = 0.76) และ
ดานการจัดการทั่วไปมีคาเฉลี่ย (  = 4.04, SD = 0.82) 
ตามลําดับ ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ การจัดการ
การศึกษาดานกายภาพ วิทยาลัยการบินและคมนาคม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก 
(  = 4.11, SD = 0.82) เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยู
ในระดับมาก คือ มีการดูแลรักษาความสะอาดหองเรียน
และส่ิงแวดลอมอยูเสมอมีคาเฉลี่ย (  = 4.34, SD = 0.71) 
ความพึงพอใจของผู เรียน ที่มีตอการจัดการการศึกษา
ดานวิชาการ วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัย

ศรีปทุม พบว า ภาพรวมอยู  ในระดับมากมีค าเฉล่ีย 
(  = 4.12, SD = 0.79) เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูใน
ระดบัมาก คือ หลักสตูรสาขาทีเ่รยีนมีความทนัสมัย ตรงตาม
ที่ตลาดแรงงานตองการมีคาเฉลี่ย (  = 4.31, SD = 0.78) 
ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการการศึกษาดาน
งบประมาณ วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม พบว า ภาพรวมอยู  ในระดับมากมีค าเฉล่ีย 
(  = 4.06, SD = 0.76) เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูใน
ระดับมาก คือ มีระบบท่ีทันสมัยในการติดตาม ตรวจสอบ 
การชําระคาลงทะเบียนการศึกษามีคาเฉล่ีย (  = 4.26, 
SD = 0.67) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการการ
ศึกษาดานการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการบิน และคมนาคม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคา
เฉลี่ย (  = 4.04, SD = 0.82) เมื่อพิจารณารายดานพบ
วาอยูในระดับมาก คือ สามารถคนหาขอมูลของผูเรียนที่
เปนปจจุบันไดเสมอ มีคาเฉลี่ย (  = 4.19, SD = 0.74) 
ดังแสดงตารางท่ี 1

ตาราง 1 
สรุปวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการการศึกษา วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รายการ ระดับความพึงพอใจ

SD แปลผล ลําดับ

1. ดานกายภาพ 4.11 .82 มาก 2

   มีการดูแลรักษาความสะอาดหองเรียนและสิ่งแวดลอม
   อยูเสมอ

4.34 .71 มาก 1

2. ดานวิชาการ 4.12 .79 มาก 1

   หลักสูตรสาขาที่เรียนมีความทันสมัย ตรงตามที่ตลาด
   แรงงานตองการ

4.31 .78 มาก 1

3. ดานงบประมาณ 4.06 .76 มาก 3

   มีระบบท่ีทันสมัยในการติดตาม ตรวจสอบ
   การชําระคาลงทะเบียนการศึกษา

4.26 .67 มาก 1

4. ดานการจัดการทั่วไป 4.04 .82 มาก 4

   สามารถคนหาขอมูลของผูเรียนท่ีเปนปจจุบันไดเสมอ 4.19 .74 มาก 1

รวมเฉลี่ย 4.08 .80 มาก
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 2. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 63.23 ชวงอายุ 17- 19 ป 
คิดเปนรอยละ 62.58 เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 คิดเปนรอย
ละ 90.32 และมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด คิดเปน  รอยละ 
65.81
 3. ผลการวิเคราะหข อมูลจากการสัมภาษณ
อาจารยประจําหลกัสตูรและผูบริหารหลกัสูตรวิทยาลยั การ
บินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม พบวา อาจารยทั้ง 2 
ทานมีความเห็นสอดคลองกับขอมูลการตอบแบบสอบถาม
ของผูเรียนในเรื่องการจัดการการศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ 1) 
ดานกายภาพ มีการจัดพ้ืนที่ใหนักศึกษาทํากิจกรรมขณะ
รอเรียนและวางจากการเรียนการสอน มีการจัดเตรียม
ขยายพื้นที่ทํากิจกรรม  เพื่อรองรับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่ม
ขึ้นในแตละป 2) ดานวิชาการ มีการพานักศึกษาไปดูงาน
นอกสถานที่เพื่อหาประสบการณจากผูปฏิบัติงานจริง การ
จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแกนักศึกษาได
ตลอดเวลา จากการพบปรึกษาสวนตัวและปรึกษาผาน
ระบบออนไลน 3) ดานงบประมาณ จัดใหมีกองทุนกูยืม 
เพื่อการศึกษาและการมอบทุนการศึกษาใหนักศึกษาที่
เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย มีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการซอมบํารุงอุปกรณสื่อการสอนใหพรอมใชงานอยู
เสมอ 4) ดานการจัดการทั่วไป จัดใหมีพนักงานรักษความ
ปลอดภัยรอบอาคารตลอด 24 ชม. เมื่อนักศึกษาตองการ
แสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นสงผานตูรับ
ความคิดเห็นไดตลอดเวลาและมีชองทางปรึกษาอธิการบดี
ผานระบบออนไลนตลอด 24 ชม.

การอภิปรายผล
 การอภิปรายผลการวิจัย มีดังนี้
 1. ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการการ
ศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน
วิชาการ ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรสาขาที่เปดสอน มีความ
ทันสมัยตรงตามที่ตลาดแรงงานตองการ สอดคลองกับคํา
กลาวของ วัชระ รณนภากาศ ฤทธาคนี (2557) อดีตนักบิน
กองทัพอากาศและนักบินประจํากองกําลังสหประชาชาติ 
ที่เคยกลาวไววา “หลักสูตรธุรกิจการบินตองพัฒนาใหทัน
โลก ทันเทคโนโลยีการบิน ทุกมิติตลอดเวลา และสมใจผู
บริโภค” การที่วทิยาลัยการบิน และคมนาคม มหาวิทยาลัย

ศรีปทุม เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการ
จัดการความปลอดภัยการบิน เปนแหงแรกและแหงเดียว
ของประเทศไทยยอมแสดงถึงวิสัยทัศนของผู บริหารใน
การใหความสําคัญและเพื่อสนองตอความตองการในภาค
อุตสาหกรรมการบิน ตามแผนยุทธศาสตรอุตสาหกรรมการ
บินแหงชาติ พ.ศ. 2559-2574 จากประเด็นยุทธศาสตรที่ 
3 ที่ประเทศไทยตั้งเปาหมายไววา ตองการเปนศูนยกลาง
ความเปนเลิศดานวิชาชีพอุตสาหกรรมการบินของชาติและ
อาเซียน (คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ, 2558) ลําดับรองลงมาดานกายภาพ ความพึง
พอใจมีคาเฉลี่ย 4.11 ในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด
หองเรียนและส่ิงแวดลอมอยูเสมอ ท้ังนี้ ธีรศักดิ์ อุปไมย
อธิชัย (2560) ไดกลาววา สภาพแวดลอมของการเรียนรู
ดานกายภาพ ไดแก การจัดชั้นเรียน อุปกรณ แสงสวาง 
ความเปนระเบียบเรียบรอย ความสะอาด รูสึกสบายและ
อยากเรียน จะชวยสงเสริมการคิด การริเริ่ม ทําใหผูเรียน
ไดประสบความสําเร็จในการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ ภา
นุเดช เพียรความสุขและคณะ (2558) กลาววาสถานที่มี
ความสะอาดและเปนระเบียบการจัดบรรยากาศโดยรอบ
ใหมีบรรยากาศที่ดีเพียงพอในการใหบริการ สิ่งเหลานี้มีผล
ตอความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีใชบริการของสํานักงาน
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ลําดับตอมาดานงบประมาณ ความพึงพอใจ 
มีคาเฉลี่ย 4.06 มีระบบที่ทันสมัยในการติดตาม ตรวจสอบ 
การชําระคาลงทะเบียนการศึกษาสอดคลองกับมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ป 2554 ในสวนของมาตรฐานดาน
ศักยภาพ และความพรอมในการบริหารการศึกษา กลาว
วา ในสวนของมาตรฐานดานศักยภาพ และความพรอม 
ในการบริหารการศึกษา ดานงบประมาณ ประกอบดวย
การจัดสรร การใชจายที่มีประสิทธิภาพมีความทั่วถึง และ
เปนธรรม เปนส่ิงท่ีมีประโยชนแกผูเรียน สําหรับดานการ
จัดการทั่วไป มีความพึงพอใจเปนลําดับสุดทาย คาเฉลี่ย 
4.04 สามารถคนหาขอมูลของผูเรียนที่เปนปจจุบันไดเสมอ 
สอดคลองกับมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ป 2554 ในสวน
ของมาตรฐานดานศักยภาพ และความพรอม ในการบริหาร
การศึกษา กลาววา ในสวนของมาตรฐานดานศักยภาพและ
ความพรอมใน   การบริหารการศึกษาดานการจัดการทั่วไป 
ประกอบดวย ยึดหลักธรรมาภิบาลในการจัดการการศึกษา 
ในทุกระดับชั้น การใหบริการทางการศึกษาอยางเทาเทียม
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เสมอภาค มีการเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธของคณะ
อยางตอเนื่อง จัดต้ังคณะกรรมการนักศึกษา เพื่อใหมีสวน
รวมในการใหขอเสนอแนะแกผูบริหารท่ีจัดการการศึกษา 
และสอดคลองกับ นิรมิษ เพียรประเสริฐ (2559) กลาววา 
การพัฒนาระบบสารสนเทศควรตรงตามความตองการของ
องคกร เพื่อชวยในการตัดสินใจในภาวะท่ีมีการแขงขันสูง 
มีการนํานโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใน
หลาย ๆ ดานทั้งงานดานบริหาร ดานการเรียนการสอน 
ดานการบริหารสารสนเทศ และดานกิจการนักเรียน เพ่ือ
ตองการยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกมิติหลายหนวย
งานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยในการบริหารงานและบริหารทรัพยากร 
จําเปนตองมีระบบสารสนเทศท่ีจะมาชวยจัดการทรัพยากร
ตางๆ ทางการศึกษา
 2. ปจจัยท่ีมีผลกับความพึงพอใจของผูเรียนที่มี
ตอการจัดการการศึกษา วิทยาลัยการบินและคมนาคม 
มหาวิทยาลัยศรปีทมุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
ชายมีชวงอายุ 17 - 19 ป เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 และมี
ภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด จากการสัมภาษณผูบริหารประจํา
หลักสูตรทําใหทราบวาการที่มีผู เรียนสวนใหญเปนเพศ
ชาย อาจดวยชื่อสาขาที่เปดสอนการจัดการความปลอดภัย
การบิน ทําใหผูท่ีสนใจเปนเพศชาย และมีภูมิลําเนาอยูตาง
จังหวดั จึงเปนขอดทีีว่า นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาไปปฏิบัติ
งานจริง งานดานความปลอดภัยการบิน บางครั้งตองมีการ
สํารวจออกนอกพื้นท่ี ผูปฏิบัติหนาที่เปนเพศชายจึงมีขอได
เปรียบ ในการปรับตัวกับพื้นท่ีและการปฏิบัติงานในภาค
สนาม ผูเรียนอยูในชวงอายุ 17-19 ป เปนสวนใหญ ก็เปน
ชวงวัยรุนจึงมีลักษณะชอบทํากิจกรรมที่ทาทาย ชอบเรียน
รูสิ่งใหมๆ จึงมีความสนใจเลือกเรียนสาขานี้ ความพึงพอใจ
ของผูเรยีนทีม่ีตอการจดัการการศึกษา วิทยาลัยการบินและ
คมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จําแนกตามเพศ เพศชาย
และเพศหญิงในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อ
มองรายดาน เพศชาย มีความพึงพอใจ ดานกายภาพระดับ
มากเปนลําดับแรก เพศหญิง มีความพึงพอใจดานวิชาการ
ระดับมาก เปนลําดับแรก ทั้งนี้ อาจารยประจําหลักสูตรให
ความคิดเห็นไววา ในหองที่ใชทํากิจกรรมของนักศึกษา มี
คอมพิวเตอร จําลองการฝกบิน สวนใหญนักศึกษาชาย
จะมาเลนโปรแกรมการฝกบินจําลองสถานการณ สวนผู
เรียนเพศหญิง มักสนใจเวลาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

และสอบถาม เมื่อจบการศึกษาแลว จะไปสมัครงานไดที่
ไหนอยางไร ซึ่งมีความสอดคลองกับภานุเดช เพียรความ
สุขและคณะ (2558) กลาววาสถานท่ีมีความสะอาดและ
เปนระเบียบ การจัดบรรยากาศโดยรอบใหมีบรรยากาศที่
ดีเพียงพอในการใหบริการ สิ่งเหลานี้มีผลตอความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีใชบริการของสํานักงานสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จําแนก
ตามอายุ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เชน
เดียวกับ การจําแนกตามชั้นปที่ศึกษา การจําแนกตามอายุ 
เมื่อพิจารณารายดานจะเห็นวา ชวงอายุตํ่ากวา 19 ป กับ
นักศึกษา ชั้นปที่ 2 มีความพึงพอใจดานวิชาการระดับมาก
เปนลําดับแรกเหมือนกัน สวนชวงอายุมากกวา 19 ปกับ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความพึงพอใจดานกายภาพระดับมาก
เปนลําดับแรกเหมือนกัน จากขอมูลนักศึกษาสวนใหญอยู
ในชวงอายุตํ่ากวา 19 ป ซึ่งเปนชวงวัยรุนตอนปลายอายุ 
17-19 ป ทั้งนี้ ชวงอายุดังกลาว วิไลลักษณ พงษโสภา 
(2555) ไดกลาวถึง “ชวงวัยรุนตอนปลายจะยังมีความเปน
ตัวของตัวเอง นิสัยชอบ ทาทาย ชอบชีวิตโลดโผน ผจญภัย
ตอการเรียนรูส่ิงใหม” การท่ีผูเรยีนสนใจสมคัรเรียนหลกัสตูร
ที่มีการเปดสอนเปนที่แรกและที่เดียวของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย อาจทําใหเกิดความรูสึกทาทายในการเรียนรู 
ซึ่งสอดคลองกับ เยาวลักษณ โพธิดารา (2554) กลาววา 
การจัดการศึกษาในปจจุบัน ประสบการณการเรียนรู ความ
คิด วัยวุฒิ และคุณวุฒิ ทําใหมีมุมมองบางอยางท่ีแตกตาง
กัน เพื่อทําใหการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพตอผูเรียน 
จึงมีผลตอการจัดการระบบการศึกษา เชน ความแตกตาง
กันในภูมิหลัง อายุ ประสบการณ และการศึกษา จากการ
ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการการศึกษา 
วทิยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทมุ จาํแนก
ตามภูมิลําเนา ในภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดาน ผูเรียนที่อยูภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร 
มคีวามพึงพอใจระดับมาก ดานกายภาพเปนลาํดับแรก สวน
ผูเรียนที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด มีความพึงพอใจระดับ
มาก ดานวิชาการเปนลําดับแรก ซึ่งสอดคลองกับ Kashan 
(2012) กลาววา ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาโท มี
ความแตกตางกันไปตามแตละบุคคล เพศ และความแตก
ตางของ กลุมสังคมภูมิลําเนา 
 จะเห็นไดวา ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการ
จดัการการศึกษาวทิยาลัยการบินและคมนาคม มหาวทิยาลัย
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ศรปีทุม การจดัการการศึกษา ทัง้ 4 ดาน ไดแก ดานกายภาพ 
ดานวิชาการ ดานงบประมาณ และดานการจัดการทั่วไป 
โดยมีการจัดการการศึกษา ดานวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
แสดงใหเห็นวาการจดัการการศึกษาในวิทยาลัยการบนิและ
คมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูเรียนอยูในระดับมาก สอดคลองกับ พิธพร 
กล่ินเฟอง (2560) วา การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพดาน
การบิน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน 
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เมื่อ
เปดสอนหลักสตูรนีท้ําใหนักศึกษาสนใจสมัครเรียน ในปการ
ศึกษา 2559 จํานวน 15 คน ปการศึกษา 2560 จํานวน 
140 คน 

ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
 1. การจัดการการศึกษาของวิทยาลัยการบินและ
คมนาคม มหาวทิยาลัยศรีปทมุ ผูบริหารควรนาํจดุทีบ่กพรอง
ไปปรบัปรุงพัฒนาจะเปนการเพิม่คุณภาพในการจัดการการ
ศึกษา การจัดหาระบบการเชือ่มโยงอินเตอรเน็ตเครือขายท่ี
เขาถึงไดสะดวกและรวดเร็วเพ่ือรองรับกับจํานวนนักศึกษา
ที่เพิ่มมากขึ้นในแตละป 

 2. ควรมีการปรับปรุงตารางเรียนใหมีความ
สอดคลองกับระยะเวลาเรียนเพื่อใหผูเรียนสามารถวางแผน
การมาเรียนไดเหมาะสมกับเวลาที่เริ่มและเลิกเรียน มีการ
เพ่ิมจาํนวนทนุการศกึษาแกนักศึกษาทีเ่รียนดีอยางเพียงพอ 
 3. เมื่อเกิดขอผิดพลาดในการบริการดานตาง ๆ 
ผูบริหารควรใหความสําคัญและแกปญหาโดยเร็ว เพื่อลด
ความรูสึกไมพึงพอใจของนักศึกษาเพราะปญหาที่เล็กนอย
สามารถสงผลตอการตัดสินใจเรียน ของนักศึกษาในอนาคต
ได

ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
 1. ผูวิจัยสามารถศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
งานเฉพาะในแตละดาน เชน ดานกายภาพ ดานวิชาการ 
ดานงบประมาณ และดานการจัดการทั่วไป เพื่อเปนการ
พัฒนาในแตละดานใหมคีณุภาพและไดมาตรฐานย่ิงข้ึน เพือ่
สงเสริมการจัดการการศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 2. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเปน
องคกรแหงการเรียนรูในการสงเสริมการเรียน  การสอน
และการจัดการความรูของวิทยาลัยการบินและคมนาคม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมตอไป
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บทคัดยอ

 บทความวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงคเพื่อ (1) หาปจจัยสวนบุคคลของลูกคาที่มีผลกระทบตอยอดขายของรานอาหาร
แฟรนไชสสเต็กซานตาเฟ (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการของลูกคาที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจแฟรนไชสราน
อาหารสเต็ก (3) เพื่อหาเหตุผลในการเขามารับใชบริการท่ีรานแฟรนไชสรานอาหารสเต็ก ซานตาเฟ (4) เพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาการบริการธุรกิจแฟรนไชสรานอาหารสเต็ก ซานตาเฟ ประชากรในการวิจัยไดจาการสุมโดยบังเอิญเฉพาะ
ลูกคาที่ยินดีใหขอมูล จํานวน 600 คน จากจํานวนรานทั้งหมด 49 สาขา ผลการวิจัย พบวา (1) ลูกคาสวนใหญ มีการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพเปนพนักงานบริษัทและรัฐวิสาหกิจ มากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาลูกคากลุม
นี้เปนกลุมเปาหมายที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจอาหารแฟรนไชส (2) เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการรานของลูกคา
พบวา ลูกคามารับประทานอาหารในวันหยุดเสาร-อาทิตยมากที่สุด ชวงเวลา 13.00-17.00 น มาใชบริการ 2-3 ครั้งตอ
เดือน สาขาที่เขามาใชบริการมากที่สุดอันดับหนึ่งไดแก รานสาขา เดอะ มอลล บางกะป เมนูที่ลูกคาชอบมากที่สุดคือ
สเต็กหมู คาใชจายในการรับประทานอาหารตอครั้งอยูท่ี 500 บาท สวนใหญมารับประทานสองคน วัตถุประสงคในการ
มารับประทานอาหารสวนใหญคือมารับประทานอาหารในโอกาสปกติไมมีในโอกาสพิเศษ ลูกคาสวนใหญมีความพึงพอใจ
ตอการบริการของราน มีความตองการที่จะบอกตอ และจะกลับมาใชบริการซํ้า (3) เหตุผลที่ลูกคาเลือกมาเขารับบริการ
ที่รานเพราะ ชอบในรสชาติของอาหารมากที่สุด (4) แนวทางในการพัฒนาการบริการธุรกิจแฟรนไชสรานอาหารสเต็ก 
ซานตาเฟ ในมุมมองของลูกคาพบวาธุรกิจรานอาหารควรมีการพัฒนา รูปแบบการบริการทั้งหมดใน 3 ดานดังนี้ หนึ่ง
ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรมีการเลือกทําเลที่เปนแหลงชุมชนท่ีงายตอการคนหา ลูกคาใหความคิดเห็นมากที่สุด 
รอยละ 54.2 สองคือ ดานรสชาติ ควรมีการรักษามาตรฐานรสชาติของอาหารใหมีมาตรฐานที่เหมือนกันในทุกสาขามาก
ที่สุด รอยละ 25 และสามควรที่จะปรับปรุงเรื่องความรวดเร็วในการบริการลูกคาไมควรตองใหลูกคาตองรออาหารนาน 
รอยละ 20.8 

คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมของลูกคา, รสชาติของอาหาร, ชองทางการจัดจําหนาย
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Abstract

 The objective of this research aims (1) to find out the customer’s personal factors that affect 
the sales of the Santa Fe Steak franchise in Bangkok (2) to study customer service practices that affect 
the success of the franchise business (3) to find out the reason why customer visit the Santa Fe Steak 
House franchise in Bangkok (4) to find out how to develop a franchise business. The samples for this 
research got from accident sampling and selecting customer who has willing for give data by doing 
the questionnaire, Totally 600 peoples form 49 Franchise Branch. Research result found that (1) most 
customers have a bachelor’s degree or equivalent. Occupation is employees and enterprise is the 
most. This shows that these customers are the target groups that affect the success of the franchise 
food business (2) about customer service behavior. Customers come to eat on most Saturdays and 
Sundays during 13.00-17.00 pm, visited 2-3 times a month. One of the most popular branch is the Mall 
Bangkapi. The menu that customers like most is pig steak. The cost per meal is 500 baht. Mostly for 
two people. The purpose of the meal is to eat at regular occasions, not on special occasions. Most 
customers are satisfied with the service (3) the customer would like to recommend to the others and 
reservice again. The reason why customers get service at the restaurant because they like the taste of 
food is the most (4) guidelines for the development of the franchise business. Steak restaurant Santa 
Fe. In the view of the customer, the restaurant business should be developed all service models in 
3 areas: First is the contribution channels. The location of the restaurant should be community and 
easy to find is the most, 54.2%. Second is the taste of food, should be the same standard quality of 
taste for every brand is 25 percent. And third should improve the speed of customer service, don’t 
let customer waiting for food is 20.8 percent, respectively.

Keywords: Marketing Mix, Customer behavior, Taste of food, Distribution channels

บทนํา
 ธุรกิจแฟรนไชสเปนธุรกิจที่ไดรับความนิยมเพิ่ม
มากขึ้นทั่วโลก เพราะสามารถทําใหคนธรรมดาเปนเจาของ
ธุรกิจสวนตัว ชวยกระตุนเศรษฐกิจ สรางงาน สรางอาชีพ 
เพ่ิมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสงเสริมผลิตภัณฑมวล
รวมใหกับประเทศไดอีกทางหนึ่ง จึงไมแปลกที่ในแตละ
ประเทศทั่วโลกหันมาใหการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิด
การลงทนุธรุกิจแฟรนไชสทัง้ในประเทศและตางประเทศมาก
ขึ้น ดังเชนสถานการณตลาดแฟรนไชส ในกลุมประเทศอา
เซี่ยนท่ีเปนเพื่อนบานของเรา ณ ขณะนี้ก็ไดความสนใจเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งในประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมา ประเทศ
ลาว ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบรูไน ประเทศเวียดนาม 
ประเทศกัมพูชา และประเทศฟลิปปนส รวมถึงภายใน

ประเทศไทยเองก็ไดรับความนิยม สงเสริม และกระตุนให
มาสนใจธุรกิจแฟรนไชสมากขึ้น เพราะสามารถสรางมูลคา
การเจริญเติบโตใหกับประเทศของตัวเองไดดี
 จากขอมูลของสถาบันธุรกิจแฟรนไชส (2016) 
ไดนําเสนอสถิติของการลงทุนธุรกิจนี้ในประเทศมาเลเซีย 
พบวาธุรกิจแฟรนไชสกลุมอาหารและเครื่องดื่มเปนกลุม
แฟรนไชสที่มีขนาดใหญที่สุด ครองสัดสวนตลาดแฟรนไชส 
ถึงรอยละ 31 โดยมีมูลคาการลงทุนเฉลี่ยทั้งประเทศอยูที่ 
3,000 ดอลลารสหรัฐ สวนประเทศเมียนมานั้น พบวาเปน
ธุรกิจแฟรนไชสมากกวา 50 ยี่ฮอเปนแฟรนไชสกลุมอาหาร
และเครื่องดื่ม เพราะเปนแฟรนไชสที่ดําเนินธุรกิจหรือเปด
กิจการไดงายกวา และเปนหน่ึงในปจจัยสี่ ท่ีผูบริหารจําเปน
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ตองตัดสินใจซื้อในทุกๆวัน โดยธุรกิจที่เขาไปดําเนินการใน
ประเทศนี้ สวนใหญเปนธุรกิจขนาดยอม คิดเปนสัดสวน
รอยละ 90 ของธุรกิจทั้งหมด (thaismescenter,2016)
 ในทางกลบักัน อัตราการเติบโตของตลาดธุรกิจแฟ
รนไชสในประเทศอนิโดนีเซยีนยงัไมคอยมมีากนกั โดยเฉพาะ
ธุรกิจแฟรนไชสที่เปนแบรนดในประเทศ ดังนั้น อินโดนีเซีย
จึงยังตองพึ่งแบรนดแฟรนไชสจากตางประเทศเขามาลงทุน
ในประเทศ โดยปจจุบันคิดเปนสัดสวน รอยละ 40 ที่สวน
ใหญเปนธุรกิจแฟรนไชสที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เชนเดียวกับประเทศลาว ก็มีการเติบโตแบบคอยเปนคอย
ไป ไมคอยมากนัก อาจเปนเพราะผูบริโภคสวนใหญใน
ประเทศยังมีความยากจน มีรายไดนอย จึงทําใหแบรนดแฟ
รนไชสจากตางประเทศชะลอเขาไปลงทุนในลาว ในขณะที่
ตลาดธุรกิจแฟรนไชสในประเทศบรูไน ยังมีการเติบโตอยาง
ตอเนื่อง โดยประเทศบรูไนมีความตองการใหแบรนดแฟ
รนไชสกลุมธุรกิจคาปลีกขนาดเล็กเขาไปลงทุนอีกจํานวน
มาก และมีความตองการแฟรนไชสอาหารและเครื่องดื่ม
ตอเนื่อง และในตลาดธุรกิจแฟรนไชสประเทศเวียดนาม 
กําลังมีการเติบโตแบบคอยเปนคอยไป ตามสถานการณ
และความตองการของตลาด โดยแบรนดธุรกิจแฟรนไชส
ตางประเทศไดเขาไปลงทุนอยางตอเนื่อง ปจจุบันมีแบรนด
แฟรนไชสมากกวา 110 แบรนด เปนแฟรนไชสตางประเทศ 
และแฟรนไชสกลุมอาหารและเครื่องดื่มเปนกลุมแฟรนไชส
ที่ใหญที่สุดในเวียดนาม สถานการณตลาดธุรกิจแฟรนไชส
ในเวียดนามนั้นมีการเติบโตประมาณ รอยละ 61.6 มาจาก
การบริโภคอาหารท่ีเพิ่มขึ้นในชวงป ค.ศ 2012-2017 และ
กวารอยละ50 เปนการใชจายในครัวเรือนเกี่ยวกับอาหาร
และเครื่องดื่ม (im2, 2015)
 ชวงสองสามปที่ผานมาจนถึงป ค.ศ. 2016 ถือเปน
โจทยทีย่ากและทาทายของธุรกจิเชนรานอาหารทุกประเภท
เมื่อผูบริโภคเลือกที่จะลดอัตราความถี่ในการทานอาหาร
นอกบานนอยลงตามสภาวะพลังซื้อที่ถดถอยตามเศรษฐกิจ
ที่ตกตํ่า ทําใหรานอาหารตางๆ ตองหาวิธกีารแกไขหรือปรับ
ตัวเองในการดําเนินธุรกิจกันพอสมควรและที่จะตองนําเอา
วิธีการสารพัดโปรโมชั่นมาใชนั้นก็เพื่อรักษาความสามารถ
ในการแขงขันของตนเอง และหนึ่งกลุมธุรกิจรานอาหารที่
กําลังปรับตัวกันอยางตอเนื่องก็คือธุรกิจรานอาหารแฟรน
ไชสสเต็ก ซึ่งมีมูลคาโดยรวมภายในประเทศ อยูที่ประมาณ 
14,000 ลานบาท หากลองเอามาเทียบกับรานอาหารญี่ปุน

รานสเต็กยังมีอยูนอยมากในพื้นท่ีศูนยการคาและที่เห็นได
ชัดเวลานี้คือมีผูบริโภคตองการทานสเต็กเพิ่มมากขึ้นแตสู
ราคาในรานอาหารญ่ีปุนท่ีราคาจานละ 200-300 บาท ไม
ไหว (thaismescenter, 2016) ตรงนี้จึงถือไดวาตรงนี้เปน
โอกาสชองวางทางธุรกิจท่ีรอการตอบสนองทางการตลาด 
คือการทําสเต็กที่รสชาติถูกปากคนไทยราคาเขาถึงงายโดย
ลาสุดเรามีเมนูสเต็กจานละ 69 บาท ซึ่งเปนที่มาของเจฟ
เฟอรสเต็ก ท่ีตองการตอบสนองโอกาสอันนี้ ไดกลาวถึง
โอกาสทางการตลาดที่เปดกวาง และยังไดมองตอไปอีก
วาในเมื่อรานอาหารอยาง เอ็มเค หรือแมแต เคเอฟซี ยัง
สามารถมีสาขาไดถึง 500 สาขาทั่วประเทศ แลวทําไมราน
สเตก็อยางเจฟเฟอรสเตก็ท่ีมีจดุขายคือราคาและคณุภาพจะ
ขยายอาณาจักรใหครอบคลุมมากกวาที่เปนอยู 79 สาขา
ใหติดสปริงบอรดกาวกระโดดไปสู 240 สาขาทั่วประเทศ
ภายใน 5 ป ไมได ปที่ผานมา เจฟเฟอรสเต็ก มียอดขาย 
721 ลานบาทแตในอนาคต 5 ปขางหนาจะตองมีรายได 
2,300 ลานบาท พรอมกับจํานวน 240 สาขา หากเจาะลึก
ไปท่ีตลาดรานอาหาร สเต็ก มูลคา 14,000 ลานบาท กลุม
ตลาดที่ใหญสุดนั้นคือ ตลาดบน (Premium Segment) 
ที่มีราคาขายจานละ 500-1,000 บาทคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 60 ถัดมาคือ ตลาดกลาง (Standard Segment) ที่มี
ราคาขายจานละ 200-500 บาทคิดเปนสัดสวน รอยละ 20 
สุดทายคือตลาดลาง (Mass Segment) ที่มีราคาขายอยูที่
จานละ 69-200 บาทคิดเปนสัดสวน รอยละ 30 ของตลาด
รานอาหารสเต็กทั้งหมดในประเทศไทย เหตุผลท่ีกลุมราน
สเต็กตลาดบน ที่สวนใหญอยูตามโรงแรมหรูหรือรานในรูป
แบบสแตนอโลน ครอบครองสัดสวนตลาดสูงสุดคือ รอยละ 
60 เนื่องมาจากราคาขายตอจานแพงสรางมูลคาตอจานได
ราคาสูงในขณะที่ กลุมตลาดลาง ที่มีคูแขงขันหลักๆ อยู 2 
ราย นั้นคือ เจฟเฟอรสเต็ก และ ซานตาเฟสเต็ก แมจะมี
ยอดขายจํานวนจานมากกวาแตในแงมูลคาเม็ดเงินแลว
นั้นก็ไมสามารถเทียบเทาราน สเต็กระดับตลาดบนไดเลย 
(Premium segment) หรืออธิบายใหเห็นภาพเขาใจงายๆ
ราน สเต็กกลุมลูกคาระดับลาง (Segment Mass) ขาย 
สเต็ก 10 ชิ้น จึงเทากับราน สเต็กระดับบน (Segment 
Premium) ขายแคชิ้นเดียว (Thaismescenter, 2016)
 จากประเด็นตางๆ ที่กลาวมาทําใหผูวิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาถึงการพัฒนางานบริการในธุรกิจแฟรน
ไชสรานอาหาร โดยเนนไปที่รานอาหารสเต็กซานตาเฟที่
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อยูในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะไดนําเสนอแนวทางใน
การดําเนินงานที่เปนประโยชนตอผูประกอบการชาวไทย 
ที่กําลังดําเนินธุรกิจประเภทนี้อยู ใหประสบผลสําเร็จตอ
ไปในระยะยาว ตลอดจนเราจะสรางระบบแฟรนไชสที่มี
ความเขมแข็งตอไปเพื่อเตรียมรองรับความพรอมเพ่ือรับมือ
กับนานาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปดประชาคม
อาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC) ที่
จะมีประเทศไทยเปนจุดศูนยทางเศษฐกิจ และท่ีสําคัญผู
วิจัยอยูในอยูในวงการธุรกิจแฟรนไชสมาเปนเวลานาน ท้ัง
ดูแลในเร่ืองของการวางระบบ การทาํแผนธรุกิจ การบริหาร
กิจการ และเปนท่ีปรึกษานักลงทุน จึงมีความสนในเรื่องนี้
เปนพิเศษ และเชื่อวาการหาขอมูลตางๆในงานวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดโดยงายเพราะเปนผูที่
คล่ําวอดอยูในวงการธุรกิจรานอาหารแฟรนไชสโดยตรงมา
เปนระยะเวลาเกือบ 20 ป ถาเราไมมีการศึกษาคนควาวิจัย
เรื่องนี้อยางจริงจังผูวิจัยเชื่อวา ประเทศไทยนั้นจะสูญเสีย
ความไดเปรียบในเชิงการแขงขันใหกับประเทศบาน ซึ่งจะ
เปนผลเสียอยางในการพัฒนาประเทศตอไปในระยะยาว

วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพือ่หาความสัมพันธการพัฒนางานบริการดาน
ปจจัยสวนบุคคลของลูกคาตอการใชบริการรานอาหารแฟ
รนไชสสเต็กซานตาเฟ 
 2. เพือ่หาความสัมพันธการพัฒนางานบริการดาน
พฤติกรรมการใชบรกิารของลูกคาทีม่ีผลตอความสาํเร็จของ
ธุรกิจแฟรนไชสรานอาหารสเต็ก ซานตาแฟ 
 3. เพื่อหาหาเหตุผลในการเขามารับบริการท่ีราน
แฟรนไชสรานอาหารสเต็ก ซานตาเฟ 
 4. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริการธุรกิจ
แฟรนไชสรานอาหารสเต็ก ซานตาเฟ ใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคา

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 เพื่อใหงานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ ผูวิจัยทําการศึกษา
ทฤษฎีเกี่ยวกับ สวนประสมทางการตลาด ไมวาจะเปน
สินคา ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมทางการ
ขาย และพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไป
นี้ 
 สวนประสมทางการตลาด หรือกลยุทธทางการ

ตลาดหมายถึง เครื่องมือตาง ๆ ทาง การตลาดท่ีกิจการ
ใชเพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคทางการตลาดเปาหมาย 
ประกอบดวยกลยุทธทางการตลาดที่สําคัญ เปนปจจัยที่
กิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตองสรางสวน
ประสมการตลาดทีเ่หมาะสมในการวางแผนกลยุทธทางการ
ตลาด ประกอบดวย 4P คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา 
(Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) (Carol H.Anderson, Julian W.Vincze, 
2004). สวนนักการตลาดที่มีชื่อเสียงอีกทาน กลาววา 
(Kotler, 1999) ประสมการตลาด (marketing mix) หมาย
ถึง เครื่องมือทางการตลาดท่ีธุรกิจนํามาใช เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคทางการตลาดเครื่องมือทางการตลาดนี้เรียก
วา 4Ps ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จําหนาย 
และการสงเสริม การขาย ซึ่งตัวแปรตาง ๆ  ในแตละ P เปน
ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ ประกอบดวย ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ คุณภาพ การออกแบบรูปทรง ตรายี่หอ บรรจุ
ภัณฑหรือหีบหอ การรับประกนั ขนาดและรปูรางการบริการ 
เปนตน (2) ราคา ประกอบดวย ราคาสินคา สวนลด การ
รับรูราคาสินคาของผูบริโภคระยะเวลาการจายเงิน เปนตน 
(3) สถานที่จําหนาย ประกอบดวย ชองทางการจําหนาย 
สถานท่ีจําหนายสินคา สินคาคงคลัง การขนสง เปนตน 
(4) การสงเสริมการขาย ประกอบดวย กานสงเสริมการ
ขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายตรง การสง
เสริมการขายโดยผานตัวแทนจําหนาย เปนตน
 การใชสวนประสมทางการตลาดจะสงผลตอการนาํ
เสนอสินคาใหกับผูบริโภคสินคา และบริการใหกับผูบริโภค
คนสุดทาย ซึ่งธุรกิจสามารถเปล่ียนแปลงชองทางการ
จําหนายสินคาในระยะยาว ดังนั้น การเปล่ียนแปลงเพียง
เล็กนอยในระยะส้ัน จะทําใหสามารถบรรลุวัตถุ ประสงค
ทางการตลาดได และในมุมของผูบริโภคเครื่องมือทางการ
ตลาดนี้จะแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนของ ผูบริโภคได
 สินคาและการบริการ คือ สิ่งใดก็ตามที่ลูกคา
สามารถเห็นเปนรูปธรรมหรือสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคได โดยมรีะดับความคาดหวงัและความ
พึงพอใจในส่ิงนั้นๆแตกตางกันไปตามปจเจกบุคคล โดยใน
ความเปนจริงแลวนั้น ทุกๆสินคาและการบริการมีลักษณะ
เฉพาะการใชงานตามพฤติกรรมความตองการของผูบริโภค
อยูแลว อยางเชนธนาคาร ที่มีการเสนอสินคาและบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน หรือการลงทุนชนิดตางๆ โดย
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ลูกคาคาดหวังไวกับความเชื่อมั่นในตัวของสถาบันการเงิน
เปนส่ิงสําคัญหลัก วาเงิน ทองหรือทรัพยสินของพวกเคา
นั้น ยังอยูดี ไมไดหายสูญไปกับสิ่งใดและ ความพึงพอใจ
กับผลตอบแทนที่ไดรับชดเชยกับความเสี่ยงในการลงทุน 
(Carol H. Anderson & Julian W.Vincze, 2004)
 ราคา หมายถึง มูลคาของ ส่ิงของที่คิดเปนเงินตรา 
จํานวนเงนิซ่ึงไดมกีารชําระหรอืตกลงจะชาํระในการซื้อขาย
ทรัพยสิน นอกจากนี้ราคา หมายถึง มูลคาของสินคาและ
บริการในรูป ตัวเงิน หรือหมายถึงจํานวนเงินที่ผูจายเต็มใจ
ที่จะตกลงใหเกิดการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑภายในเวลาและ
สถานการณเฉพาะอยาง จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา
ราคา คือ ส่ิงที่กําหนดมูลคาผลิตภัณฑและผลตอบแทนจาก
การดําเนิน ธุรกิจในรูปของเงินตรา ท่ีใชในการแลกเปลี่ยน
ซือ้ขายผลิตภัณฑ ซึ่งเปนจํานวนเงนิทีผู่ซื้อเตม็ใจทีชํ่าระและ
ผูขายเต็ม ใจที่จะขายในราคาเดี่ยวกันและในชวงระยะหนึ่ง 
เนื่องจากผลิตภัณฑมีหนาท่ีในการตอบสนองความตองการ
ของลูกคา จึงตองมีราคาที่เหมาะสมกลาวคือ เปนราคาที่
สอดคลองกับคุณคา หรือมูลคาของผลิตภัณฑในสายตา
ของลูกคาซึ่งถาหากผลิตภัณฑมีราคาตํ่า เกินไปก็จะทําให
กิจการมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑนอย แตถาราคาสูง
เกินไปลูกคาก็อาจจะไมซื้อมูลคาของผลิตภัณฑที่สงมอบ
ใหกับลูกคาตองสูงเกินกวาตนทุนผูซื้อซึ่งตนทุนผูวื้อก็คือ
ราคาสินคา นั้นเอง (O.C Ferrell, Michael D.Hartline, 
George H. Lucas,Jr.,2002)
 การจัดจําหน าย (Distr ibution) หมายถึง 
กระบวนการในการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยัง
ผูบริโภคคนสุดทายหรือผูใชอุตสาหกรรม โดยทั่วไปแลวผู
ผลิต สวนใหญไมไดจํานายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง แต
จะมีกลุมคนกลางทางการตลาด เขามาทําหนาที่ตาง ๆ 
ในการเคล่ือนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคคน
สุดทายหรือผูใช ทําใหผูซื้อไดรับผลิตภัณฑตามเวลาและ
สถานที่ที่ตองการ คนกลางทางการตลาดเขามาชวยทํา
หนาที่ตางๆ แทนผูผลิตหรือผูประกอบการ เรียกวา ชอง
ทางการจัดจําหนายหรือชองทางการคา
ชองทางการจัดจําหนาย หรือ คือกลุมบุคคลหรือองคกรที่
สัมพันธระหวางกัน ในกระบวนการนําผลิตภัณฑจากผูผลิต
ไปยงผูบริโภคหรือผูใช กลุมบุคคลหรือองคกรท่ีทําหนาที่
ตาง ๆ ในชองทางการจัดจําหนายรวมเรียกวา คนกลาง
ทางการตลาด ซึ่งมี 3 ประเภท คือ 1) พอคาคนกลาง 

เปนพอคาคนกลางท่ีทําหนาที่ซื้อสินคาจากผูผลิตมาไวใน
ครอบครองแลวขายตอไป มีกรรมสิทธ์ิในตัวสินคา ไดรับผล
ตอบแทนในรูปแบบของกําไร ไดแก พอคาสง พอคาปลีก 
2) ตัวแทนคนกลาง เปนคนกลางท่ีทําหนาท่ีเสาะแสวงหา
ลูกคา เจราจาตอรองการคาแทนผูผลิต ไมมีสินคาในครอบ
ครอง ไมมีกรรมสิทธิ์ในตัวสินคา ไดรับผลตอบแทนในรูป
แบบของคานายหนาไดแกตัวแทนผูผลิต ตัวแทนการขาย 
นายหนา 3) คนกลางทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการ
จัดจําหนาย เปนคนกลางทําหนาที่อํานวยความสะดวกใน
กระบวนการจัดจําหนายสินคาจากผูผลิตไปยังผู บริโภค
คนสุดทาย เชน หนาที่การขนสง การเก็บรักษาสินคา 
ชวยจัดหาดานการเงิน การรับภาระความเสี่ยงภัย หรือ
ทําหนาท่ีสงเสริมผลิตภัณฑไปยัง กลุมเปาหมายที่ถูกตอง 
คนกลางทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการจัดจําหนาย 
ไดแก บริษัทขนสงสินคา คลังสินคา สถาบันการเงินตาง ๆ  
บริษัทประกันภัย บริษัทวิจัย บริษัทตัวแทนโฆษณา (David 
W.Cravens,Nigel F.Plercy,2009)
 เปนสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 
ตัวหนึ่งขององคกรหรือบริษัทกิจการที่นอกเหนือจาก
ผลิตภัณฑ ราคาและการจําหนายที่ใชเพื่อการติดตอสื่อสาร
ทางการตลาด เพื่อผูมุงหวัง ท้ังในตลาดอุตสาหกรรมและ
ตลาดผูบรโิภค เพือ่แจงขาวสาร จงูใจ และเตอืนความทรงจาํ 
ของลูกคาเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือหรือเพื่อสรางเจตคติ 
การรับรู การเรียนรู ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสินคา
หรือบริการเปนการสรางภาพลักษณ ที่ดีแกองคกรหรือ
บริษัท กิจการรานคาทั่วไป หากธุรกิจใดมีการวางแผนทาง
ดานการสงเสริมการโดยมีตัวผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ มี
การกําหนดราคาอยางเหมาะสม โดยมีการวางแผนการจัด
จําหนายที่ดีและสามารถทําไดอยางทั่วถึง ผลิตภัณฑสินคา
และบริการอาจจะขายไดในระดับหนึ่ง แตถาหากตองการ
ใหการดําเนินการดานการตลาดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผลอยางเห็นผลรวดเรว็ บริษัทกค็วรใชเคร่ือง
มอืในการสงเสรมิการตลาดควบคูกันไปดวย (Kotler, 1999) 
 พฤติกรรมผูบริโภค คือการศึกษาปจเจกบุคคล 
กลุมบุคคล หรือองคการ และกระบวนการท่ีพวกเขาเหลา
นั้นใชเลือกสรร รักษา และกําจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
บริการ ประสบการณ หรือแนวคิด เพื่อสนองความตองการ
และผลกระทบทีก่ระบวนการเหลาน้ีมตีอผูบริโภคและสังคม 
พฤติกรรมผูบริโภคเปนการผสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา 
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มนุษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร เพื่อพยายามทําความ
เขาใจกระบวนการการตัดสินใจของผูซื้อ ทั้งปจเจกบุคคล
และกลุมบุคคล พฤติกรรมผูบริโภคศึกษาลักษณะเฉพาะ
ของผูบริโภคปจเจกชน อาทิ ลักษณะทางประชากรศาสตร
และตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อพยายามทาํความเขาใจความ
ตองการของประชาชน พฤติกรรมผูบริโภคโดยทั่วไปก็ยัง
พยายามประเมินสิ่งที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคโดยกลุมบุคคล
เชนครอบครัว มิตรสหาย กลุมอางอิง และสังคมแวดลอม
ดวย การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคมีรากฐานมาจาก
พฤติกรรมการซื้อของผู บริโภค ซึ่งแสดงบทบาทที่แตก
ตางกันสามบทบาทไดแก ผูใช ผูจาย และผูซื้อ ผลการ
วิจัยไดแสดงวาพฤติกรรมผูบริโภคนั้นยากที่จะพยากรณ 
แมกระทั่งโดยผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นเอง การตลาดความ
สัมพันธคือสิ่งหนึ่งที่ทรงคุณคาและมีอิทธิพลสําหรับการ
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เพราะมันมีจุดสนใจที่โดด
เดนในการรื้อฟนความหมายที่แทจริงของการตลาด ดวย
การยอมรับความสําคัญของลูกคาหรือผูซื้อ การรักษาผู
บริโภค การจัดการความสัมพันธตอผูบริโภค การปรับตาม
ปจเจกบุคคล การปรับตามผูบริโภค และการตลาดหนึ่งตอ

หนึ่ง ก็เปนสิ่งที่ไดใหความสําคัญมากขึ้น การทําหนาที่เชิง
สังคมสามารถจัดประเภทเปนทางเลือกของสังคมและการ
ทําหนาที่สวัสดิการ พฤติกรรมผูบริโภคมีผลตอความสําเร็จ
ของธุรกิจ ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจะทําให
สามารถสรางกลยุทธทางการตลาดที่สรางความพึงพอใจ
ใหแกผู บริโภคและความสามารถในการคนหาทางแกไข 
พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในสังคม
ไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนอง
ของธุรกิจมากยิง่ข้ึน ที่สําคัญจะชวยในการพัฒนาตลาดและ
พัฒนาผลิตภัณฑใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง ผู บริโภคที่ฉลาด 
นอกจากจะตองมีหลักเกณฑในการเลือกซื้อสินคาบริการ
แลว จะตองรอบรูเทาทันกลวิธี เทคนิค และกลฉอฉลตาง 
ๆ ที่ใชในการขายสินคาและบริการ รวมถึงสามารถปกปอง
สิทธิที่ตนเองพึงไดรับดวย การเรียนรูการเปน ผูบริโภคที่
ฉลาด จะทําใหทราบและสามารถลําดับความสําคัญของ
ทางเลือกตาง ๆ ในการใชเงิน ตลอดจนรูจักหลักเกณฑใน
การเลือกซื้อและใชสินคาและบริการ ( Frank R. Kardes, 
2002)

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
 ใชการวิจัยแบบผสมผสาน กลาวคือ เก็บขอมูล
จากแบบสอบถามจํานวน 600 ชุดและสัมภาษณเฉพาะ
ลูกคาที่มีความยินดีที่จะใหขอมูลจํานวน 120 คน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากร ผูท่ีมาใชบริการรานอาหารแฟรนไชส 
ซานตาเฟ สเตก ในกรุงเทพมหานคร โดยการมารับประทาน
อาหาร และมารับบริการดานตางๆ เก็บขอมูลเฉพาะลูกคา
คนไทย กลุมตัวอยาง ไดจาการสุมโดยบังเอิญ (Accidental 
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Sampling) เฉพาะลูกคาที่ยินดีใหขอมูล จํานวน 600 คน 
เพ่ือทําแบบสอบถามในชวงเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ป 2559 ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลดวยตัวเอง จนไดขอมูล
ครบถวนและสมบูรณ จํานวน 600 ชุด

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปนเครื่อง
มือ ในการเก็บรวบรวมขอมูลไดคาความเที่ยงตรงเทากับ 
0.88 และไดคาความเชื่อถือได ท่ีระดับ 0.97 สวนของการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ใชแบบสัมภาษณ เชิงลึกท่ีมีโครงสราง

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผู วิจัย และผูชวย
อีก 2 คน ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางชวงเดือน 
สิงหาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2558 ผูวิจัยและผูชวยอีก 2 

คน เก็บรวบรวม แบบสอบถามกลับคืนมาได 600 ชุด คิด
เปนรอยละ 100 สวนการวิจัยเชิง คุณภาพ ผูวิจัยไดทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยการ สัมภาษณลูกคา จํานวน 120 
คน ดวยตนเอง และเปนการสัมภาษณตัวตอตัว

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใช ในการวิเคราะหข อมูล เปนสถิติเชิง 
พรรณนา (SPSS) ไดแก คาเฉลีย่ สาํหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เปนการนํา ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณลูกคามาประมวล
ผลและแจกแจงความถี่ 

ผลการวิจัย
ตาราง 1 
แสดงจํานวนรอยละของปจจัยสวนบุคคลผูมาใชบริการรานอาหารซานตาเฟ สเต็ก จําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จํานวนราย รอยละ ลําดับ

มัธยมศึกษา 104 17.3 3

ตํ่ากวาปริญญาตรี 171 28.5 2

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 267 44.5 1

ปริญญาโทหรือเทียบเทา 58 9.7 4

รวม 600 100.0

ตาราง 2 
แสดงจํานวนรอยละของปจจัยสวนบุคคลผูมาใชบริการรานอาหารซานตเฟ สเต็ก จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวนราย รอยละ ลําดับ

คาขาย / ธุรกิจ 57 9.5 3

พนักงานบริษัท /รัฐวิสาหกิจ 319 53.2 1

รับราชการ 25 4.2 5

นักเรียน / นักศึกษา 140 23.4 2

รับจาง 56 9.3 4

อื่นๆ 2 0.3 6

รวม 600 100.0
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ตาราง 3 
แสดงพฤติกรรมผูบริโภคในการเขาไปใชบริการรานอาหารแฟรนไชส ซานตาเฟ สเต็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
วันที่ไปใชบริการ 

พฤติกรรมผูบริโภค จํานวน รอยละ ลําดับ

วันใดที่สวนใหญทานมารับประทานอาหาร 

1. วันทํางาน 129 21.5 2

2. วันหยุดเสาร-อาทิตย 401 66.8 1

3. วันหยุดนักขัตฤกษ 69 11.5 3

4. วันอื่น ๆ  1 0.2 4

รวม 600 100

ตาราง 5 
แสดงพฤติกรรมผูบริโภคในการเขาใชบริการธุรกิจแฟรนไชสรานอาหารซานตาเฟ สเต็กในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
จํานวนครั้งในการเขาใชบริการ 

พฤติกรรมผูบริโภค จํานวนราย รอยละ ลําดับ

จํานวนครั้งตอเดือนในการรับประทานท่ีราน
อาหารซานตาเฟ สเต็ก  

ไมเกิน 1 ครั้ง 268 44.7 2

2-3 ครั้ง 275 45.8 1

4-5 ครั้ง 42 7.0 3

มากกวา 5 ครั้ง 15 2.5 4

รวม 600 100.0

ตาราง 4 
แสดงพฤติกรรมผูบริโภคในการเขาไปใชบริการธุรกิจแฟรนไชสรานอาหารซานตาเฟสเต็กในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
จําแนกตามเวลาในการไปใชบริการ 

พฤติกรรมผูบริโภค จํานวน รอยละ ลําดับ

เวลาใดที่สวนใหญทานมารับประทานอาหาร

1. เวลา 10.00-13.00น. 88 14.7 3

2. เวลา 13.00-17.00น. 346 57.7 1

3. เวลา 17.00-22.00น. 166 27.6 2

รวม 600 100.0
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ตาราง 6 
แสดงพฤติกรรมผูบริโภค ที่เขาไปใชบริการธุรกิจแฟรนไชสรานอาหารซานตาเฟ สเต็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
สาขาที่ไปใชบริการ

พฤติกรรมผูบริโภค จํานวน รอยละ ลําดับ

สาขารานอาหารแฟรนไชส ซานตาเฟ สเต็กท่ี
ทานเลือกใชบริการบอยท่ีสุด

1. เดอะมอลลบางกะป 171 28.5 1

2. เซ็นทรัลเวสเกต 70 11.7 5

3. เซ็นทรัลบางนา 62 10.3 6

4. เซ็นทรัลเวิรล  111 18.5 3

5. ซีคอนสแควร 72 12.0 4

6. ศูนยคาปลีกอื่น ๆ (เชน Lotus. Big C และ
   อื่น ๆ)

114 19.0 2

รวม 600 100

ตาราง 7
แสดงพฤติกรรมผูบริโภค ในการไปใชบริการที่รานอาหารแฟรนไชส ซานตาเฟ สเต็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
เหตุผลที่ไปใชบริการ 

พฤติกรรมผูบริโภค จํานวน รอยละ ลําดับ

เหตุผลในการเลือกท่ีจะมารับประทานอาหารที่
รานซานตาเฟ สเต็ก

1. ราคาถูก 109 27.9 2

2. มีชื่อเสียง 74 16.0 5

3. รสชาติดี ถูกใจ 167 37.3 1

4. บรรยากาศดี การตกแตงรานสวยงาม  97 19.7 3

5. สะดวกในการเดินทาง 80 7.0 4

6. มีที่จอดรถ 42 5.2 6

7. มีสวนลด สะสมคะแนน หรือมีโปรโมชั่น 31 2.9

รวม 600 100.0
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ตาราง 8 
แสดงถึงพฤติกรรมผูบริโภคในการไปใชบริการที่รานอาหารแฟรนไชสซานตาเฟ สเต็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
รายการเมนูอาหารที่นิยม 

พฤติกรรมผูบริโภค จํานวน รอยละ ลําดับ

เมนูอาหารยอดนิยม ที่ทานชอบรับประทาน
อาหารมากที่สุด

1. เมนูสเต็กเนื้อ 145 24.2 2

2. เมนูสเต็กปลา 118 19.7 3

3. เมนูสเต็กหมู 224 37.3 1

4. เมนูสเต็กไก  96 16.0 4

5. สลัด และอื่น ๆ 17 2.9 5

รวม 600 100.0

ตาราง 10 
แสดงถึงพฤติกรรมที่ผูบริโภคในการเขาไปใชบริการรานอาหารแฟรนไชสซานตาเฟ สเต็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก
ตามโอกาสที่ไปใชบริการ 

พฤติกรรมผูบริโภค จํานวน รอยละ ลําดับ

โอกาสในการเขาใชบริการรานอาหาร  

1. ตามปกติ/ไมมีโอกาสพิเศษ 285 47.5 1

2. สังสรรคในโอกาสพิเศษ/วันสําคัญ 136 22.7 2

3. เลี้ยงรุน/พบปะสังสรรค 25 4.2 5

4. พักผอนในเวลาวาง 78 13.0 3

5. นัดพบปะทางธุรกิจ 76 12.7 4

รวม 600 100

ตาราง 9 
แสดงถึงพฤติกรรมผูบริโภคที่เขาไปใชบริการรานอาหารแฟรนไชส ซานตาเฟ สเต็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
จํานวนคนที่ไปใชบริการ

พฤติกรรมผูบริโภค จํานวน รอยละ ลําดับ

จํานวนคนที่เขาไปใชบริการในแตละครั้ง

1. 1 คน 52 8.7 3

2. 2 คน 298 49.7 1

3. 3-5 คน 219 36.5 2

4. มากกวา 5 คน 31 5.2 4

รวม 600 100.0
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ตาราง 11 
แนวทางการพัฒนา จากมุมมองของลูกคา 

หัวขอ จํานวน เปอรเซนต

ทําเลของรานท่ีสะดวกและครอบคลุม 65 54.2

รสชาติของอาหารจะตองเปนมาตรฐานเดียวกัน 30 25

ความรวดเร็วในการบริการ 25 20.8

รวม 120 100

บทสุรป
 จากตารางท่ี1-10 พบวา ลูกคาสวนใหญที่เขา
มารับบริการกับทางราน เปนลูกคาท่ีมีการศึกษาอยู ใน
ระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา สวนใหญงานเปนอาชีพ
พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจที่มีรายไดประจํา พฤติกรรม
การใชบริการรานอาหารซานตาเฟสเต็กลูกคาชอบมามา
รับประทานอาหารในชวงวันหยุดเสาร-อาทิตยมากที่สุด ผู
บริโภคอาหารรานซานตาเฟ สเตก มาใชบริการในชวงเวลา 
13.00-17.00 น. มากท่ีสุด สวนใหญมาใชบริการ 2-3 ครั้ง
ตอเดือน  สาขาที่นิยมไปใชบริการ คือ สาขาเดอะมอลล
บางกะป สวนใหญกลุมศึกษาใชเหตุผลที่เลือกราน เพราะ
รสชาติดี ถูกใจ สวนใหญกลุมศึกษาชอบทานเมนูสเต็กหมู
มากท่ีสุด คาใชจายในการรับประทานอาหารตอครั้งตํ่ากวา 
500 บาทมากท่ีสุด สวนใหญกลุมศึกษาไปรับประทาน
อาหารนิยม ไปทาน 2 คน นิยมไปกับเพื่อน สวนการไปรับ
ประทานอาหาร เปนไปตามปกติ/ไมมีโอกาสพิเศษใดๆ มี
ความพึงพอใจในการบริการของรานและตดัสินใจจะกลบัมา
ใชบริการซํ้ากับทางรานอีก และแนวทางในการพัฒนาการ
บริการในมุมมองของลูกคา นั้น ลูกคา ตองการใหรานแฟ
รนไชดสเต็กซานตาเฟ มีการขยายชองทางการจัดจําหนาย
ใหคลอบคลุมแหลงชุมชน เนนทําเลที่ลูกคาสะดวกและหา
งายเดินทางสะดวก ทางรานควรมีการควบคุมมาตรฐาน
เรื่องรสชาตของอาหารใหมีมาตรฐานท่ีเหมือนกันในทุกๆ
สาขา และตองการใหทางรานมีการปรับปรุงการบริการ
ใหรวดเร็วมากขึ้นไมควรที่จะตองใหลูกคาจะตองมานั้นรอ
อาหารเปนเวลานาน 

การอภิปรายผล 
 จากขอคนพบดานบน ลกูคาที่มารบับรกิารกับทาง
ราน เปนกลุมลุกคาที่มีระดับความรูคอนขางดี เปนลุกคา

ที่มีอาชีพและเปนผูที่มีรายไดประจําเปนลูกคาที่มีศักยถ
ภาพในการจาย ซึ่งกลุมลูกคากลุมนี้จะนิยมมารับประทาน
อาหารนอกบานในชวงวันหยุดจากการทํางานเพื่อเที่ยวพัก
ผอน และนิยมชวนเพื่อๆเพื่อมารับประทานอหารกันใน
โอกาสปกติ โดยที่กลุมลูกคาจะเขาไปรับประทานอาหาร
โดยท่ีเลือกทําเลที่เดินทางสะดวก เปนรานอาหารสเต็ก
ที่ทานแลวรสชาติอรอยถูกใจลูกคา การบริการที่รวดเร็ว 
ดังนั้นธุรกิจควรที่จะปรับปรุงและพัฒนาตัวสินคาท่ีเปน
รสชาติเมนูอาหารใหถูกปากผูบริโภค เนนชองทางการจัด
จําหนาย การบริการท่ีรวดเร็ว โดยเฉพาะในชวงวันหยุด 
เสรอาทิตย และชวงเวลาตั้งแต 13-19.00น ทางรานจะ
ตองมีการบริหารจัดการใหดีใหทันกับความตองการของ
ลูกคา และที่สําคัญผู บริหารควรที่จะใหความสําคัญกับ
การควบคุมมารตรฐานรสชาติของอาหารใหไดเทาเทียม
กันทุกที่ ทุกสาขา สอดคลองกับ (Subhash C. Jain and 
George T. Haley, 2009) กลาววา ธุรกิจรานการบริการ 
และรานอาหารนั้น จะตองใหความสําคัญกับเรื่องชอง
ทางการจัดจําหนาย คุณภาพของอาหารที่เปนรสชาติที่ใกล
เคียงกันเปนมาตรฐานเดียวกัน และองคกรควรที่จะมีการ
บริหารสวนประสมทางการใหมีประสิทธิภาพโดยเนนไป
ที่ผูบริโภคทีเปนกลุมลูกคาเปาหมายเปนประเด็นที่สําคัญ
ที่ควรคํานึงถึง เพื่อใหไดความพึงพอใจจากกลุมลูกคาเปา
หมาย และสอดคลองกับ (Thongsookularn. S ,2017) 
กลาววาลูกคาและผูบริโภคที่เขาไปรับประทานอาหารใน
รานอาหารนั้นสวนใหญจะเปนคนในวัยทํางาน มีรายได
ประจํา และสวนประสมทางการตลาดนั้นมีผลกระทบตอ
พฤติกรรมผูบริโภค เปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะรสชาติของ
อาหาร ที่เปนประเด็นหลักในเร่ืองของตัวสินคาและสวน
อื่นไมวาจะเปนเรื่องของราคา ชองทางการจัดจําหนาย รวม
ไปถึงการสงเสริมทางการตลาดนั้นจะตองมีการออกแบบ
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ที่สอดคลองกับความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภค
อยางมีนัยยะสําคัญ ซึ่งผูบริโภคสวนใหญชอบที่จะออกไป
รับประทานอาหารในชวงวันหยุดสุดสัปดาห อันถือวาเปน
ชวงโอกาสพักผอนโดยการเดินเที่ยว ตามหางสรรพสินคา 
เพื่อพบปะกับเพื่อนในยามวาง ถือเปนการพักผอนหยอน
ใจ เหตุผลสวนใหญในการเขาไปรับประทานอาหารนั้นจะ
ชอบเกี่ยวกับรสชาติของอาหารที่ถูกปากผูบริโภค สเต็กหมู
คือเมนูท่ีคนไทยชอบมากที่สุด คนไทยสวนใหญไมชอบรับ
ประทานเนื้อดวยเห็นผลดานการรักษาสุขภาพ และคนไทย
สวนใหญเวลาไปทานอาหารจะชอบไปกับเพื่อนหรือไปกับ
ครอบครัว 

ขอเสนอแนะ 
 1. ผูทีส่นใจศึกษาเพิ่มเติมในหัวขอนีส้ามารถนําผล
การวิจัยนี้ไปทําการศึกษาตอยอดดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการสัมภาษณเพิ่มเติมกับกลุมตัวอยางเพื่อใหไดผลการ

วิจัยเชิงลึก เพือ่รับทราบความคิดเห็นตางๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการพัฒนางานบริการในธุรกิจแฟรนไชสรานอาหาร ที่
มีผลตอการพัฒนาความสําเร็จของธุรกิจรานอาหารแฟรน
ไชสซานตาเฟ สเต็ก ตอไป 
 2. การวิจัยครั้งตอไป ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยวิธีการสัมภาษณเจาะลึก(In-depth Interview) 
 เพ่ือใหไดขอมูลที่หลากหลาย และไดขอมูลเชิงลึกมากกวา
 3. ศึกษาปจจัยอื่นๆ รวมถึงปจจัยภายนอกเพ่ิม
เติม เชน ความภักดีตอตราแบรนดสินคา 
(Brand Loyalty) ระบบบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer 
Relationship Management) เปนตน เพื่อใชเปนแผน
ในการวางกลยุทธรักษาแฟรนไชสธุรกิจรานอาหาร รวม
ทั้งการขยายฐานลูกคาใหมในอนาคต
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บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพผูเรียน (2) 
ศึกษาระดับคุณภาพผูเรียน (3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพผูเรียนกับระดับคุณภาพผูเรียน 
และ (4) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น
ปที่ 6 ในสถานศึกษาเขตจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 6 ประจําปการศึกษา 
2561 จํานวน 363 คน โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใช ไดแกแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .95 และ
แบบบันทึกขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธของเพียร
สัน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา (1) ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพผูเรียนในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เรียงตามลําดับดังนี้ ดานความพรอมของผูเรียนอยูในระดับมาก ดานการสนับสนุนจากผูปกครองอยูในระดับมาก 
ดานการจัดการเรียนการสอน ดานนโยบายสงเสริมผูเรียนอยูในระดับมาก และดานการสนับสนุนสื่อ และแหลงเรียนรูอยู
ในระดับมาก (2) คุณภาพผูเรียนในภาพรวมอยูในระดับพอใช เรียงตามลําดับดังนี้ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชา
วิทยาศาสตร วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร (3) ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพผูเรียนทุกดานมีความสัมพันธเชิง
บวกกับคุณภาพผูเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 (4) ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนเรียงตามลําดับ ดังนี้ 
ดานการสนับสนุนจากผูปกครอง ดานการสนับสนุนสื่อและแหลงเรียนรู และดานการจัดการเรียนการสอน

คําสําคัญ: คุณภาพผูเรียน, ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน, มัธยมศึกษาเขต 6

Abstract

 The purpose of this research were as follows: (1) to study factors related to student quality 
(2) to study quality level (3) to study the relationship between factors related to student quality 
and student quality level, and (4) to study factors affecting student quality. The research sample 
consisted of 363 grade 12 students of Schools in Samut Prakan Province under the Office of Secondary 
Education Service Area 6 in academic year 2017, obtained by stratified random sampling. The 

ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
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employed research instrument was a rating scale questionnaire with .95 reliability coefficient and 
a data collecting form. Statistics employed for data analysis were the Percentage, Mean, Standard 
Deviation, Pearson’s correlation coefficient, and Multiple Regression Analysis. The findings indicated 
that (1) the overall and by-aspect factors related to student quality were rated at the high level and 
could be ranked as follows: availability of students were rated at the high level , parental support 
were rated at the high level, learning management were rated at the high level, student promotion 
policy were rated at the high level and instructional media and learning center support were rated at 
the high level (2) the overall and by-aspect student were rated at the fair level and could be ranked 
as follows: Thai Language, Social Studies, Science, English Language, and Mathematics (3) factors 
related to student quality correlated positively and significantly at the .01 level with student quality, 
and (4) factors affecting student could be ranked as follows: parental support, instructional media 
and learning center support and learning management

Keywords: Student Quality, Factors Affecting Student Quality, Secondary Education Service Area 6

บทนํา
 ปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน (Globalization) 
และความก าวหน าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology: IT) ก อให เกิดความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ขึ้นในโลกมากมาย ทั้งในเชิงท่ีไดผล
ประโยชน ท่ีเปนโอกาสในการเรียนรูวิทยาการและระบบ
บริหารจัดการที่กาวหนา และในเชิงที่เสียผลประโยชน ที่
อาจโดนละเมิดลิขสิทธิ์ผลงาน การหลอกหลอกลวงขาย
สินคา หรือหมกมุนจนเกินเหตุจนเสียการเรียน สถานศึกษา
ในยุคปจจุบันจึงมีบทบาทที่สําคัญในการพัฒนาผูเรียนให
เปนผูท่ีรูเทาทัน กระแสโลกาภิวัตน สามารถปรับตัวเขา
กับหลักสากล และคงเอกลักษณซึ่งความเปนไทยไว เพราะ
การพัฒนาประเทศและแขงขันกับนานาประเทศ ไมไดขึ้น
อยูปจจัยทางดานเงินทุนทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือเครื่องจักรเพียงเทานั้น แตท่ีสําคัญกวา คือ ศักยภาพ
และคุณภาพของมนุษยที่เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา
ประเทศอยางแทจริง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะ
หนวยงานที่ทําหนาที่จัดการศึกษาของชาติใหมีคุณภาพ 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชนในชาติ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2553, น. 4) ไดกําหนดวิสัยทัศนในยุคของการปฏิรูปการ
ศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561 ซึ่งไดประกาศวา 

คนไทยยุคใหมตองไดเรียนรูตลอดชีวิต มีสติรูทัน มีปญญา
รูคิดมีสมรรถนะและมีคุณธรรม รับผิดชอบตอครอบครัว 
ประเทศชาติ และเปนพลเมืองดีของโลก โดยเปาหมายคือ
เพื่อคนไทยยุคใหมเพื่อใหกาวทันกระแส การเปล่ียนแปลง
ในยุคที่ความรูและเทคโนโลยีเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว การ
ศึกษาในปจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับเพื่อตองการให
ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามที่ตองการ สถานศึกษาจึง
เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของ
ผู เรียน การท่ีผู เรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่หนวย
งานทางการศึกษาของชาติกําหนดไวนั้น มีปจจัยตางๆเขา
มาสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพ ลูเน็นเบอรกและออรนสไตน 
(Lunenburg & Ornstein, 2012 : 14) ไดเสนอแนวคิดการ
บริหารการศึกษาตามทฤษฎีเชิงระบบแบบเปด ซึ่งปจจัยที่
สงผลตอคุณภาพผูเรียน คือปจจัยนําเขา ท่ีตัวสถานศึกษา
ไดนําเขามากอนท่ีจะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงจนนํามา
สูคุณภาพผูเรียน จะมี 4 ปจจัยคือ 1) คน 2) เงิน 3)วัสดุ
อุปกรณ และ 4) ขอมูลสารสนเทศ ซึ่ง (UNICEP, 2000 
cited in Doungkaew R, 2014 : 5) ไดกลาวถึงปจจัยที่
สงผลตอคุณภาพของผูเรียน ซึ่งพิจารณาจาก 4 ปจจัย คือ 
1) ผูเรียน ตองมีสุขภาพท่ีแข็งแรง มีภาวะโภชนาการที่ดี มี
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ความพรอมที่จะเรียนรู และไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ
การเรียนจากครอบครัวและชุมชน 2) สภาพแวดลอม ตอง
ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย มีการจัดหาท้ังทรัพยากรและสิ่ง
อาํนวยความสะดวกอยางเพียงพอเหมาะสม 3) เนือ้หาสาระ
การเรียนรู ตองสัมพันธเชื่อมโยงระหวางหลักสูตร หนังสือ 
สื่อ อุปกรณการเรียน และทักษะพ้ืนฐาน 4) กระบวนการ
เรียนการสอน ท่ีครูเนนผู เรียนเปนสําคัญ (Quality of 
education, 2014: 5) 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิัน้พืน้
ฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน) พบวา คาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 สามารถเรียงลําดับได
ดังนี้ วิชาภาษาไทย 54.95 คะแนน วิชาสังคมศึกษา 52.64 
คะแนน วิชาวิทยาศาสตร 45.78 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 
42.90 คะแนน และวิชาคณิตศาสตร 38.70 คะแนน ซึ่ง
มีเพียงรายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาที่มีคาเฉล่ียเกิน
รอยละ 50 และในรายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ก็มีคาเฉลี่ยท่ีตํ่ากวาในระดับประเทศ (ณภัทร ศรีละมัย, 
2561: 2 – 18)
 จากสภาพปญหานี้ เปนตัวบงชี้ท่ีสะทอนใหเห็น
ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ซึ่งตอง
ไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้น และการที่ผูเรียนจะ
มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกําหนดไวนั้นลวนมีปจจัยตางๆ
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัย
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เพื่อจะไดนําผลการ

วิจัย ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาให
มีคุณภาพตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพือ่ศกึษาปจจยัทีเ่ก่ียวของกับคุณภาพผูเรียนใน
สถานศึกษา สงักัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา มัธยมศึกษา
เขต6
 2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่
เก่ียวของกับคุณภาพผูเรยีนกับระดบัคุณภาพผูเรียนในสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6
 4. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนใน
สถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศึกษา
เขต6

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการศึกษาจากการ
สังเคราะหแนวคิดของ Scheerens and Bosker
( 1997 ), UNICEP (2000) , UNESCO ( 2005), 
Lunenburg & Ornstein (2012), Lugsanawisit J. (2009), 
Office of the Basic Education Commission (2011) 
และ Jarernpornsakul N. (2018) ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะห
ปจจัยที่สงผลตอการคุณภาพผูเรียนได 5 ปจจัย คือ 1) 
ปจจัยดานการจัดการเรียนการสอน 2) ปจจัยดานความ
พรอมของผูเรียน 3) ปจจัยดานนโยบายสงเสริมผูเรียน 4) 
ปจจัยดานสนับสนุนส่ือ และแหลงเรียนรู 5) ปจจัยดาน
สนับสนุนจากผูปกครอง

กรอบแนวคิดการวิจัย

ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน
1. ดานการจัดการจัดการเรียนสอน

        2. ดานความพรอมของผูเรียน
        3. ดานนโยบายสงเสริมผูเรียน
        4. ดานการสนับสนุนสื่อ และแหลงเรียนรู
        5. ดานการสนับสนุนจากผูปกครอง

คุณภาพผูเรียน
1. วิชาภาษาไทย

   2. วิชาคณิตศาสตร
    3. วิชาวิทยาศาสตร
   4. วิชาสังคมศึกษา

    5. วิชาภาษาอังกฤษ
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วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Servey 
Research) ซึ่งเปนการดําเนินการเก็บขอมูลทีผู่วจิัยตองการ
ศึกษาเก่ียวกบัปจจยัทีส่งผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 จากกลุมตัวอยางจํานวนหนึ่งของ
ประชากร

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปที่ 6 ในสถานศึกษาเขตจังหวัดสมุทรปราการ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 6 ประจําป
การศึกษา 2561 จํานวน 6,738 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปที่ 6 ในสถานศึกษาเขตจังหวัดสมุทรปราการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 6 
ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 363 คนโดยใชวิธีการ
สุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) ตาม
ขนาดของสถานศึกษา

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 1. แบบสอบถาม (Questionnaires) เกี่ยวกับ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพผู เรียนในสถานศึกษาเขต
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 6 โดยใชวัดมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอย นอยท่ีสุด จํานวน 50 ขอ โดยนําแบบสอบถามไป
ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจพิจารณาความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ปรากฏวาแบบสอบถามทุก
ขอมีคาความสอดคลองระหวาง 0.8 ถึง 1 และนําแบบ
ทดลองไปใช (Try out) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปท่ี 6 ในสถานศึกษาท่ีนอกเหนือจากกลุ มตัวอยาง 
จํานวน 30 คน ซึ่งแบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความเชื่อ
มั่น(Relibility) เทากับ .95
 2. แบบรวบรวมขอมูลคุณภาพผูเรียน โดยผูวิจัย
ไดขอมูลจาก ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน ( O-NET ) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ปการศึกษา 2561ในสถานศึกษาเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 6

การเก็บรวบรวมขอมูล
 ผู วิจัยขอความอนุเคราะหจากผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 6 ในการ
เก็บรวบรวมขอมูล และสงแบบสอบถามทางไปรษณีย 
พรอมหนังสือขอความรวมมือไปยังผูบริหารสถานศึกษา
ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 363 ฉบับ พรอมกําหนดวัน
รับคืนดวยตนเอง โดยไดรับคืนจํานวน 363 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 100 และนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูก
ตอง ความสมบูรณของการตอบคําถามและนํามาวิเคราะห
ขอมูล ตามวัตถุประสงคตั้งไว

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
 สถิติทีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอย
ละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
เพียรสัน (Peason’s Product Moment Correlation 
Coefficient) และคาสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณแบบขั้น
ตอน (Stepwise Multiple Regression)

ผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
ผู เรียนในสถานศึกษาเขตจังหวัดสมุทรปราการ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 6 ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.68, SD = 0.49) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถเรียงลําดับจากคา
เฉล่ียสูงสุดมาต่ําสุดไดดังนี้ดานความพรอมของผู เรียน 
(  = 3.78, SD = 0.55) ดานการสนับสนุนจากผูปกครอง 
(  = 3.74, SD = 0.68) ดานการจัดการเรียนการสอน 
(  = 3.70, SD = 0.56) ดานนโยบายสงเสริมผูเรียน 
(  = 3.63, SD = 0.61) และดานการสนับสนุนสื่อ และ
แหลงเรียนรู (  = 3.54, SD = 0.66)
 2. ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพผูเรียนในสถาน
ศึกษา จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น
ฐาน ( O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ปการศึกษา 2561 ในภาพรวมมีคุณภาพในระดับ พอใช 
(  = 2.62, SD = 0.32) โดยเมื่อพิจารณาเปนรายวิชาพบ
วา วิชาที่มีคุณภาพสูงสุดคือ ภาษาไทยมีคาเฉล่ียสูงที่สุด 
(  = 3.00, SD = 0.78) รองลงมา คือ สังคมศึกษา 
(  = 2.92, SD = 0.71) และคณิตศาสตรมีคาเฉล่ียตํ่า
ที่สุดมีคุณภาพในระดับ ปรับปรุง (  = 2.25, SD = 0.67)
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 3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย
ที่เกี่ยวของกับคุณภาพผูเรียนกับคุณภาพผูเรียนในสถาน
ศึกษา พบวา ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพผูเรียนทุกดาน
มีความสัมพันธตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 อยางมีนัย
สําคัญท่ีระดับ 0.01 โดยเรียงตามลําดับความสัมพันธดังนี้ 
ดานการสนับสนุนจากผูปกครอง ( r = 0.379) ดานการ
สนับสนุนส่ือ และแหลงเรียนรู ( r = 0.329 ) ดานการจดัการ
เรียนการสอน ( r = 0.245) ดานนโยบายสงเสริมผูเรียน
( r = 0.235) และดานความพรอมของผูเรียน ( r = 0.226)  
 4. ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผู
เรียนในสถานศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอ คุณภาพผูเรียน
ในสถานศึกษา มี 3 ดานที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 เรียงตามลําดับ ไดแก ดานการ
สนับสนุนจากผูปกครอง ( ß = 0.270) ดานการสนับสนุน
สื่อ และแหลงเรียนรู ( ß = 0.253) และดานการจัดการ
เรียนการสอน ( ß = 0.190) 

การอภิปรายผล
 1. ผลการวิจัยปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพผู 
เรียน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งอาจเปนไปได
วา จังหวัดสมุทรปราการ เปนจังหวัดที่อยูในเขตปริมณฑล
ใกลกับกรุงเทพมหานครซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศ มี
ความเจริญในหลายๆดาน ทัง้การคมนาคม การติดตอส่ือสาร
ที่สะดวกสบาย อีกทั้งแหลงเรียนรู ตางๆ ท่ีหลากหลาย 
ทําใหสามารถจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยได 
สภาพแวดลอมรอบโรงเรียนสวนใหญมักเปนโรงงานหรือ
ผูประกอบการบริษัทใหญระดับประเทศ ทําใหมีการระดม
ทรัพยากรและไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในเรื่อง
ของการจัดการศึกษา และองคการปกครองสวนทองถิ่นที่
ใหความสําคัญและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาสวนใหญ เปนสถานศึกษาที่มี
ขนาดใหญพิเศษ อยูในเขตปริมณฑล มีงบประมาณในการ
สนับสนุนเพียงพอ มีความพรอมของบุคลากรในการดําเนิน
งานของสถานศึกษาตลอดจนอุปกรณอาคารสถานที่ที่มี
ความพรอม การเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูของนักเรียน 
ตลอดจนความพรอมของผูปกครองในการดูแลสนับสนุน
การเรียนของนักเรียนซึ่งผลการวิจัยแสดงใหเห็นปจจัยที่
เกี่ยวของกับคุณภาพผูเรียนในระดับสูงที่สุด คือ ดานความ

พรอมของผูเรียน รองลงมาคือ ดานการสนับสนุนจากผู
ปกครอง ซึ่งสอดคลองกับ Mepeamsombul P. and 
other. (2012, : 145-146) ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
มาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม พบวา 
ระดับปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพผูเรียนอยูในระดับมาก 
 2. ผลการวิจัยคุณภาพผูเรียน พบวา จากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 มี
คุณภาพในภาพรวมในระดับพอใช ซึ่งอาจเปนเพราะ แต
ผูเรียนยังขาดความกระหายใฝรูในการเรียน หรือตองการ
เรียนรูอยูตลอดเวลา ทําใหผูเรียนไมคอยแสวงหาความรู
ใหมๆดวยตนเอง ซึ่งสงผลใหการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ยังมีคุณภาพในภาพรวม
อยูในระดับ พอใช เทานั้น โดยรายวิชาที่มีคุณภาพอยูใน
เกณฑตองปรับปรุง คือ คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
ซึ่งสอดคลองกับ Pumpoung A. (2016, : 18 ) ไดศึกษา
คุณภาพผูเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบ
วาในทุกมาตรฐานทั้งดานผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพ
จิตที่ด ดานผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงค ดานผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 
และดานผูเรียนคิดเปน ทําเปนอยูในระดับดีขึ้นไป ยกเวน
ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่อยู ในระดับ
พอใช 
 3. ผลการวิจัยความสัมพันธระหวางปจจัยที่
เกี่ยวของกับคุณภาพผูเรียน พบวา ในแตละดานมีความ
สัมพันธกับคุณภาพผูเรียนทุกดาน โดยดานการสนับสนุน
จากผูปกครอง มีความสัมพันธในระดับที่สูงที่สุด อาจเปน
เพราะวาผู เรียนมีผู ปกครองท่ีคอยติดตามการเรียนของ
นักเรียนอยูอยางสมํ่าเสมอ จัดหาอุปกรณการเรียนใหผู
เรียนอยางครบถวน และคอยใหคําชี้แนะถึงความสําคัญ
ของการเรยีนในวิชาตางๆ ซึ่งสอดคลองกบั Samaelsuk W. 
(2011, : 47-48) Kammane T. (2007, : 39) ท่ีกลาวถึง
การสนับสนุนส่ือ และแหลงเรียนรู เนื่องจากผูเรียนสามารถ
เขาถึงสื่อและแหลงเรียนรูท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใน
สิ่งท่ีไมรูหรืออยากจะเรียนรู ทําใหเกิดความคิด ความอาน
เกิดความเจริญงอกงามทางสติปญญา และพัฒนาตนเองให
มีคุณภาพได 
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 4. ผลการวิจัยปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 
พบวา มี 3 ดานที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน คือ ดานการ
สนับสนุนจากผูปกครอง ดานการสนับสนุนส่ือ และแหลง
เรียนรู และดานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว สวนดานความพรอมของผูเรียน และดาน
นโยบายสงเสริมผูเรียนไมสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
6
  4.1 ดานการสนับสนุนจากผูปกครอง สง
ผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา สงักัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 มากท่ีสุดอาจเปนเพราะวา ผู
ปกครองของนักเรียนมีอาชีพที่มั่นคงมีรายไดท่ีเพียงพอใน
การสนับสนุนการเรียนของผูเรียน เห็นความสําคัญของการ
ศึกษาและเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอ
ทั้งการประชุมผู ปกครอง การเปนคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ทําใหผูปกครองมีความเขาใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมากข้ึน มีการใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร
เพือ่ใหขอมูลแลกเปลี่ยนกันระหวางผูปกครองและที่ปรึกษา
ผานการต้ังกรุปไลน ทํา ใหผูปกครองทราบพฤติกรรมและ
ผลการเรียนของผูเรียนและคอยชวยกํากับนักเรียนใหคอย
ทบทวนบทเรียนและปฏิบตัติามระเบยีบของสถานศึกษา ซ่ึง
สอดคลอง Farooq (2011) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่
สงผลตอคุณภาพผูเรียนระดบัมัธยมศึกษา ในเมืองเมโตโพลิ
เทนประเทศปากีสถาน พบวา สถานะทาง เศรษฐกิจ สังคม 
ของผูปกครองสงผลตอคุณภาพผูเรียนอยางมีนัยสําคัญ
  4.2 ดานการสนับสนุนสือ่ และแหลงเรียน
รู สงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา สงักัดสาํนกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 อาจเปนเพราะวา สถาน
ศึกษาใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 6 ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณในหลายๆภาค
สวน นอกเหนือจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นฐานแลว ยังมีสมาคมครูผูปกครอง สมาคมศิษยเกา 
องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล 
และเทศบาลในทองถิ่นคอยใหการสนับสนุนงบประมาณ
ตามท่ีสถานศึกษาไดเสนอโครงการในการพัฒนาสื่อ และ
แหลงเรียนรูอยู เสมอ ประกอบกับสถานศึกษาอยูในเขต
ปริมณฑลทําใหการเขาถึงแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
ทําไดโดยงาย นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมอบรมพัฒนาการ
สรางส่ือการเรียนรูใหกับครูผูสอนโดยเฉพาะสื่อประเภท

อิเล็กทรอนิกส เชน Google Classroom , E-Book และ 
QR Code เพื่อใหครูนําไปสรางส่ือเพื่อใหผูเรียนสามารถ
เขาไปเรียนไดตลอดเวลา ไมไดจํากัดแคในหองเรียน
เทานั้น ซึ่งสอดคลองกับ Suktawe T. and Nillawan G. 
(2016) ไดทําการศึกษา การบริหารจัดการแหลงเรียนรู
ตามหลักการบริหาร 4M โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม พบ
วา การบริหารจัดการแหลงเรียนรูตามหลักการบริหาร 4M 
ประกอบไปดวย Man, Money, Material และMethod 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต22จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ซึ่ง
สงผลใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทางดานสติปญญา อารมณ 
และทักษะ และทําใหมีระดับคุณภาพผูเรียนในภาพรวมใน
ระดับดี
  4.3 ดานการจัดการเรียนการสอน สงผล
ตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 อาจเปนเพราะ ครูมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรง
ตามตัวชี้วัด และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตตามพื้นฐานทางสังคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของนักเรียน และมีความสัมพันธ
ที่ดีกับนักเรียน ทําใหนักเรียนกลาถามและกลาแสดงความ
คิดเห็น ประกอบกับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 มักมีโครงการสงเสริมพัฒนา
บุคลการในการพฒันาการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง
กับการเรียนรูในโลกยุคปจจุบันมากอยูเสมอ ทั้งรูปแบบ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การใชเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนคิด สังเกตตั้ง
คําถามอยางมีเหตุผล แสวงหาความรูขอมูลเพิ่มเติม ซึ่ง
สอดคลองกับ Andrea Davis Washington (2011) ที่ได
ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพครูและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบวา คะแนนของ
นักเรียนในดานทักษะการอาน และดานคณิตศาสตรมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดี ซึ่งการศึกษาครั้งนี้อยูบนพื้นฐานของกลุม
ตัวอยางครูที่มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสูงตามที่
กําหนดโดยระบบการประเมินผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาที่มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางสองตัวแปร

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
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  1.1 ดานการสนับสนุนจากผูปกครอง 
สถานศึกษาควรดําเนินการสงเสริมความรวมมือกับผู 
ปกครองในการพานักเรียนออกไปทัศนศึกษาตามแหลง
เรียนรูตางๆ ตามความสนใจของนักเรียน และเปนตัวอยาง
ในการแสวงหาความรูใหกับนักเรียน เชน ชอบอานหนังสือ 
ชอบแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอ
  1.2 ดานการสนับสนุนส่ือและแหลง
เรียนรู สถานศึกษาควรดําเนินการ ประสานความรวมมือ
กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 6 หรือ
เครือขายตางๆในการจัดงบประมาณในการติดตั้งเครือ
ขายอินเทอรเน็ต ที่นักเรียนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
ดานการศึกษาที่มีคุณภาพไดอยางรวดเร็ว
  1.3 ดานการจัดการเรียนการสอน สถาน
ศึกษาควรดําเนินการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของ

ครูในการถายทอดความรูโดยใชอุปกรณการสอนที่ทันสมัย 
มีสื่อใหมๆที่ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน 
  1.4 ดานความพรอมของผูเรียน สถาน
ศึกษาควรดําเนินการ จัดกจิกรรมปรับพ้ืนฐานหรือแนะแนว
เตรียมความพรอมใหผูเรียนคนพบความถนัดของตนเอง 
ใหมีความกระหายใฝรูในการเรียน มีความตองการเรียนรู
อยูตลอดเวลา และคอยแสวงหาความรูใหมๆดวยตนเอง
อยูเสมอ
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไป 
  2.1 ควรศึกษาวิจัยที่มีระเบียบการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยมีการเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพเพิ่มเติม เชน การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของทั้ง ผู
อํานวยการ ครู ผูปกครอง และนักเรียน

References
Washington, A.  D.  (2011) .  Formalevaluat ion of  teachers :  an examinat ion of  the 
 relationship between teacher performance and student achievement. Available from 
 ProQuest Dissertations & Theses database. (UMI No. 3454838)
Lunenburg, F. C. & Ornstein, A. C. (2012). Educational administration. Wadsworth:Cengage Learning
M.S. Farooq. (2011). Factors affecting students’ quality of academic performance: a case of 
 secondary school level. University of the Punjab, Pakistan.
Lugsanawisit, J. (2009). Education policy instructional management. Bangkok: Ministry of Education. 
 (in Thai)
Srilamai, N. (2018). The results of the national educational test of students in schools under the 
 office of secondary education service Area 6. Retrieved from http://www.srilamai.net/.
 (in Thai)
Suktawe, T., & Nillawan, G. (2016). Management by learning management principles in 4 M. 
 Journal of Educational Administration Silpakorn University, 6(2), 238-244. (in Thai)
Kammane, T. (2007). Teaching principles: knowledge for effective learning process. Bangkok: Dan 
 Sutha Printing. (in Thai)
Jarernpornsakul, N., & Baongein, Ch. (2018). Factors affecting the effectiveness of primary schools.
 Under the private education commission. Journal of Pathumthani University, 8(2), 220-223
 (in Thai)
Mepeamsombul, P., & other. (2012). Factors affecting the quality standards of school students
 primary school under the office of Nakhon Pathom Primary Education Area. Master of 
 Education, Burapha University. (in Thai)



158 Vol. 10 No. 1 January-April 2020EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

Doungkaew, R. (2014). Quality of education. Retrieved from http://www.edu.stou.ac.th. (in Thai)
Samaelsuk, W. (2011). The role of parents in promoting school learning Ban sri takuapa takua 
 pa district. Master of Education, Rajabhat Suan Dusit University. (in Thai)
Teratammathada, S. (2014). The behavior of those who are motivated by achievement creative 
 behavior and emotional intelligence. Bangkok: Faculty of Business Administration Bangkok 
 University (in Thai)
Office of the Education Council. (2009). Education reform in second century 2009 – 2018. Bangkok: 
 Ministry of Education. (in Thai)
Pumpoung, A. (2016). Problems and development guidelines for secondary school academic 
 administration in Samutprakarn Province under the office of the secondary education
 service area 6. Master of Education, Burapha University. (in Thai)
Andrea Davis Washington. (2011). Formalevaluation of teachers: an examination of the 
 relationship between teacher performance and student achievemen. Available from 
 ProQuest Dissertations & Theses database. (UMI No. 3454838 )
Lunenburg, F. C. & Ornstein, A. C. (2012). Educational administration: concepts and practices. (6th ed.). 
 Australia: Wadsworth Cengage Learning.
M.S. Farooq. (2011). Factors affecting students’ quality of academic performance: a case of 
 secondary school level. University of the Punjab, Pakistan. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรปที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-เมษายน 2563 159

Abstract

 Entrepreneurial marketing with proactive approach, opportunity focus, calculated risk 
taking, innovativeness, resource leverage, customer value creation and customer intensity is found 
appropriate technique to address the present un-linier global market situation due to technological 
advancement, intense competition and constantly changing need and preference of customers. Prime 
objective of study is to examine the effect of entrepreneurial marketing on Micro, Small and Medium 
Enterprise (MSME) performance in Nepal. Mix method of research design with quantitative and qualitative 
analysis is adopted. For quantitative study, data were collected from 182 owner-managers in Kaski and 
Syngja Districts and employed the Chi-square statistics to test the hypotheses. Qualitative data were 
collected from 21 experts from concern departments of government, business association executives 
and entrepreneurs, and used content analysis. The quantitative study shows that there is significant 
relationship between entrepreneurial marketing and performance of MSME in Nepal. On the basis 
of qualitative analysis, MSMEs are found as the best fit for country by considering the geographical 
situation and economic size. Five dimensional entrepreneurial marketing named customer, market, 
entrepreneurial, innovation and influence orientations is recommended for further research with large 
number of sample respondents in wider geographical areas. 
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Introduction
 Enterprises that have been operating 
in small size with limited investment are not 
able to acquire human resource and modern 
technology to take better advantage. These firms 

have to rely on the resources and capabilities of 
their owner-managers and they play multiple roles 
in the business – as a leader, manager, company 
representative, and of course as an employee 
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(Gyanwali, 2018). Thus, the entrepreneurial skills 
of owner-managers are crucial for the success 
and survival of small firms. These businesses 
firms are important contributors to economic 
development of nation.
 Nepal government has been given priority 
to micro, cottage and small industries from the 
initial planning phase of Nepal. Since few years, 
the contribution of industrial sector to the GDP 
is around six percent; out of that micro, cottage, 
small and medium enterprise retain approximately 
four percent shares out of that (Ministry of Finance 
Nepal, 2014). Micro, cottage and small industries 
are generally described the enterprises which are 
established with small amount of investment and 
smaller volume of transaction. Medium scale 
industries are large size than micro, cottage and 
small industries but not as greater as large scale 
industries in accordance to capital investment 
(Nepal Government, 2016; Ploybut, 2012).
 O w n e r - m a n a g e r  o f  s m a l l  fi r m 
associated with entrepreneurship have problem for 
application of marketing activities as similar with 
textbook as these theories are more applicable in 
large scales industries. The traditional marketing 
is conceived of a deliberate and planned process 
to identify the customer need through formal 
market research process instead of developing 
new products and services to meet the changing 
needs of customers. Entrepreneurial marketing 
on the other hand is more informal, unplanned 
activity relying on the intuition and energy of 
an individual to make things happen. It seems 
appropriate to examine marketing process in small 
enterprises in order to develop understanding of 
entrepreneurial marketing (Stokes, 2000; Morris 
Schindehutte & LaForge, 2002).

Statement of Problem
 Manufacturing sector is crucial to 
attain prosperity, generate employment, poverty 
alleviation, promote trade and spur national 
growth. In Nepal, the sector has had uneven 
growth over the years due to longstanding 
wea kne s se s  i n  t he  adop t i on  o f  new 
technology, poor infrastructure, shortage power, 
stalled political process, difficult trading conditions 
and global competition. Manufacturing industries 
are labor intensive and raw material based (Central 
Bureau of Statistics Nepal, 2014).
 Limited studies have done in the area 
of entrepreneurial orientation and performance 
of MSMEs in Nepalese context even though 
MSME can contribute significantly for economic 
development of nation. Thapa (2014) justifies that 
the scope for scientific research program in micro 
entrepreneurship is as novel field. The specific 
study in the area of entrepreneurial marketing 
and MSME performance is still lacking within the 
local context. Therefore, the study on affect of 
entrepreneurial marketing on performance of 
MSME in Nepal is essential.

Significance of the Study
 MSME contr ibut ion for  economic 
development of the states has been highlighted 
in various studies. Large companies competing 
through mass production, product differentiation 
and economic scales are being shifted to small 
enterprises relaying on knowledge, initiative 
and flexibility (Gupta, 2012). Small and medium 
enterprises are becoming main sources of em
ployment and competitiveness creating entre
preneurial spirit and innovation (Gorica & 
Buhaljoti, 2016).
 The study will be important to Nepal 
Government for MSME policy development. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรปที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-เมษายน 2563 161

Similarly, business association like Federation of 
Nepalese Chamber of Commerce and Industry 
will be benefitted to develop appropriate training 
packages and marketing programs. Academicians, 
researchers and policy makers will be able to use 
as reference. Therefore, the study is designed to 
conduct in Kaski and Syngja district of Nepal.

Objectives of the Study
 To examine the effect of entrepreneurial 
marketing dimensions on MSME performance. 
 To evaluate the existing situation of MSME 
in Nepal.
 To investigate the ways of intervention 
by which MSME performance can be improved.

Research Hypothesis
 Twelve alternative hypotheses have been 
set for study purpose. All these are under the 
four dimensions of entrepreneurial marketing as 
customer orientation (three hypotheses), market 
orientation (three hypotheses), entrepreneurial 
orientation (four hypotheses) and innovation 
orientation (two hypotheses). 
 Ha

1
. Responsiveness to customers has 

significant effect on MSME performance.
 Ha

2
. Customer intensity has significant 

effect on MSME performance.
 Ha

3
. Customer value driven has significant 

effect on MSME performance.
 Ha

4
: Integration of business process 

leverage has s ignificant effect on MSME 
performance.
 Ha

5
: Net-work and relationship has 

significant effect on MSME performance.
 Ha

6
: Market intelligence generation has 

significant effect on MSME performance.
 Ha

7
: There is significance relationship 

between calculated risk taking and MSME 
performance.

 Ha
8
: There is significance relationship 

between proactiveness and MSME performance.
 Ha

9
: There is significance relationship 

between opportunity dr iven and MSME 
performance.
 Ha

10
: There is significance relationship 

between willingness to change and MSME 
performance.
 Ha

11
: Overarching learning and knowledge 

has significant effect on MSME performance.
 Ha

12
: Encouraging and retaining innovation 

has significant effect on MSME performance.

Ident ificat ion of Research Gap and 
Conceptual Frame Work
 A lot of research works have been 
done since last three decades in the field of 
entrepreneurial marketing interface in business 
discipline. It is found that appropriate marketing 
approach influences significantly to improve the 
performance of new and small scale enterprises 
in various countries. Although research on MSME 
has increased in recent years, there is lacking of 
studies on entrepreneurial marketing practice in 
MSME of Nepal.
 After setting the hypothesis, a conceptual 
frame work is proposed whereas dependent 
var iable is  MSME Performance which is 
measured in terms of relevance, effectiveness, 
efficiency and financial viability (Mitchell, 2002). 
Independent variable includes the four dimensions of 
entrepreneur ial  market ing  as  customer 
orientation, entrepreneurial orientation, market 
orientation and innovation orientation (Jones & 
Rowley, 2011). Measurement of performance 
in MSME with reference to entrepreneurial 
marketing is first attempt in Nepal which has 
conducted with help of conceptual framework 
as figure 1.
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Independent Variables Dependent variable

Customer Orientation: Responsiveness, customer 
intensity and customer value driven

MSME Performance

Market Orientation: Integration of business 
process (resource leverage), net-working/ 
relationship and market intelligence generation

Entrepreneurial Orientation: Calculated risk 
taking, proactiveness, opportunity focus and 
willingness to change

Innovation Orientation: Overarching knowledge 
and encouraging innovation

Figure 1: Conceptual Framework

Literature Review
 Even though marketing and entrepre
neursh ip were regarded two d i f fe rent 
disciplines traditionally, entrepreneurial marketing 
is combination of marketing propositions in the 
entrepreneurial way. Entrepreneurial marketing 
is defined as effectual action or adoption of 
marketing theory to the particular needs 
of the small business (Becherer, Haynes & 
Fletcher, 2006). Entrepreneurial marketing is the 
marketing of small firms growing through entre
preneurship (Bjerke & Hultman, 2002). The rapid deve
lopment of entrepreneurship over last thirty 
years and application of marketing behavior in 
small and medium sized business are found to 
be fruitful since the issue raised by Gerald Hills 
in 1982 (Hills, Hultman & Miles, 2008; Toghraee, 
Rezvani, Mobaraki, & Yadollahi, 2017). Growth 
orientation, opportunity orientation, total customer 

focus, value creation through networks, informal 
marketing analysis and closeness to the market are 
observed as important elements of entrepreneurial 
marketing (Kilenthong, Hills & Hultman, 2015).
 Seven underlined dimensions of entrepre
neurial marketing are presented as proactiveness, 
calculated r isk taking, innovativeness, an 
opportunity focus ,  resource leverag ing , 
customer intensity and value creation (Morris, 
Schindehutte & LaForge, 2002). Further, Jones and 
Rowley (2011) conceptualized a model of SME 
Entrepreneurial Marketing Orientation on the basis of 
their study. In their model, entrepreneurial marketing 
paradigm is  descr ibed with four broad 
entrepreneurial marketing dimensions as customer 
orientation (CO), entrepreneurial orientation (EO), 
innovation orientation (IO) and market orientation 
(MO) as shown in figure 2.
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Figure 2: Model of SME Entrepreneurial Marketing Orientation

 Organizational performance has been 
described by various studies in terms of 
financial and non-financial achievements. Previous 
studies, however, have suggested that performance 
measures include growth and financial performance 
(Wiklund, 1999). In another side, organizational 
performance as the measure of organizational 
success with regards to the value it creates and 
delivers to internal as well as external customers 
(Antony & Bhattacharyya, 2010).
 Bakar, Ahmad, Mahmood, Arshad and 
Razalli (2015) presented the performance scale 
including 10 points of measures. These factors 
are return on investment, net profit, control of 
operational expenses, market share, product/ 
service cycle time, customer service level, 
inventory level, resource utilization, sales growth 
and sales volume.
 M i t che l l  ( 2 002 )  p r e s en t ed  t he 
organizational framework to describe the 
organizational performance influencing elements. 

According to this framework, performance is 
affected by organizational motivation, influence 
of external environment and organizational 
capacity to achieve the performance desired. He 
also explained that organizational performance 
itself can be measured in four buckets – relevance, 
effectiveness, efficiency and financial viability. All 
these measures are affected by organization’s 
motivation and capacity and by its interaction 
with the external environment.
 MSMEs provide economic growth, 
employment and innovation. SMEs have 
contributed significantly to job creation, 
social stability and economic welfare of the 
countries (Aziz, Mahmood, Tajudin & Abdullah, 
2014). MSMEs also act as supplier of goods and 
services to large organizations. Most MSMEs 
have been characterized as dynamic, innovative, 
efficient and their small size allows for flexibility, 
immediate feedback, short decision-making chain, 
better understanding and quicker response to 
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customer needs (Idar & Mohmood, 2011).
 Empir ical  review of l i terature on 
entrepreneurial marketing and MSME per
formance gives the broader idea in this academic 
discipline. Relationship between entrepreneurial 
marketing and organizational performance of 
MSME in Nigeria recommended that young and up
coming entrepreneurs should be compelled to train 
and be abreast of modern marketing technique/ 
strategies before the establishment of their 
business for better understanding of marketing 
problems and challenges (Kesinro, Ogunlusi & Adu, 
2016). Autonomy, risk-taking, and pro-activeness 
and competitive aggressiveness are positively 
correlated with MSME performance (Gautam, 2016).
 Nepal Airlines Corporation has been 
applying entrepreneurial marketing practices by 
maintaining reliability and punctuality on flight, 
network ing  and ext ra  benefit s  to  cus
tomers, integrated marketing communication, 
proactive approach to consumers, word-of-mouth 
promotional practice, internet based ticket 
selling, image of national flag carrier and resource 
leveraging (Gyanwali, 2016). Entrepreneur’s 
parental profession plays role in entrepreneurship 
development and many people take inspiration 
from their family members while selecting a 
profession (Pant, 2015).
 Micro enterprises of Nepal have been 
fac ing dif ferent problems as market ing , 
technology, operation, economic and personal 
barriers. Lack of working capital, high interest rate and 
difficulties on credit collection are financial pro
blems. One window support system is needed to entre
preneurs as like in India (Karki, 2015).
 E n t r ep r eneu r s h i p  Deve l opmen t 
Institute of India (EDI) identified 13 entrepreneurial 
competencies as initiative, see and act on 
opportun it ies ,  pers is tence,  in fo rmat ion 

seeking, concern for high quality work, com
mitment to work contract, efficiency orientation, sys
tematic planning, problem solving, self-confidence, 
assertiveness, persuasion and use of influence 
strategies which are critical for an enterprise to 
become competitive in the global world (Kaur & 
Bains, 2013).
 Entrepreneurialism in Thailand has 
been harmed throughout known history by the 
segregat ion of the labor market, lack of 
governmental and institutional support and low 
level of emphasis placed upon value-adding 
activities (Walsh, 2007). Favorable industrial policy, 
sufficient number of training and consulting services, 
minimizing the unnecessary bureaucratic process of 
financial institutions and reduction of unplanned 
power cut off are recommended for industrial 
development in Nepal (Gyanwali, 1997).

Research Methodology
 As much as accurate and realist ic 
find ing  and conc lus ion i s  poss ib le  by 
adopting the proper methodology and approp
riate tools of survey. Situation analysis, gap identi
fication and analysis of finding have been made 
as the formal practices of studies. Sources of 
quantitative information are 182 MSME owner
managers through structured questionnaire on the 
basis of random sample technique and 21 experts from 
government authorities and business association for 
qualitative information through personal interview. 
The population is estimated with help of mem
bership record of bus iness associat ions 
(Federation of Nepalese Chamber of Commerce 
and Industry, and Federation of Cottage and Small 
Industries of Nepal) and government record of 
registration of industries (department of industry and 
department of cottage and small industry). The 
analyses of quantitative data, hypothesis test, have 
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been made by chi-square test. Content analysis 
has been made for qualitative information.

Analysis of Quantitative Data and Test of 
Hypotheses
 Owner-managers’ demographic infor
mation includes the gender, districts, nature of 
their business and type of enterprises. The rela
t ionsh ip  has  been measured between 
demographical information and owner-managers’ 
response on 36 statements that are related to 
entrepreneurial marketing. Twelve hypotheses 
have been tested under the four orientations 
of entrepreneurial marketing as customer, 

entrepreneur ial ,  market and innovat ion 
orientation by employing Chi-square statistics.

Customer Orientation
 Customer orientation includes the three 
areas named responsiveness, customer intensity 
and customer value creation. Each of them has 
been tested with selected demographic elements 
namely gender, district and nature of firm.
 Ha

1
 Responsiveness to customers has 

significant effect on MSME performance.
 Ha

2
 Customer intensity has significant 

effect on MSME performance.
 Ha

3
 Customer value driven has significant 

effect on MSME performance.

Table 1
Chi-square Test for Customer Orientation Elements

Statements

Gender

P Value

District 

P Value

Nature 

P value

Statements related to responsiveness to customers 

We reply the enquiries of customers timely. 0.140 0.130 0.303

Our staffs try to solve the problems of customers if they have. 0.338 0.760 0.537

I closely monitor our level of commitment in serving customers’ 
needs.

0.487 0.850 0.104

Statements related to customer intensity

I frequently measure my company’s customer satisfaction. 0.307 0.055 0.668

We believe that satisfied customers are key advertisers of our business. 0.783 0.104 0.306

My company’s competitive advantage is identifying customers’ needs. 0.748 0.002** 0.682

Statements related to customer value driven

My company creates value for customers with excellent service. 0.351 0.036* 0.500

Company’s pricing structure reflects value created for customers. 0.339 0.192 0.756

Employees can contribute to add value for customers. 0.611 0.071* 0.887

* P value  <  0.05  **  P value  <  0.01  Frequency (N)  =  182
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 Table 1 shows that customer value driven 
has significant affect on the performance while 
analyzing the statements with geographical factor. 
Two statements of this hypothesis have P value 
< 0.05. Alternative hypothesis Ha3 is accepted. 
Responsiveness to customers has no significant 
affect on MSME performance and only-one 
statement relating to customer intensity, 
identifying customers’ need, is found highly 
significant to MSME performance. So, Ha1 and 
Ha2 are rejected.

Market Orientation 
 Market orientation includes the three 

areas as integration of business process (resource 
leverage), networking/ relationship and market 
intelligence generation. The three alternative 
hypotheses have been tested on the basis of 
response in the related statements. 
 Ha

4
 Integration of business process (resource 

leverage) has significant effect on MSME 
performance.
 Ha

5
 Networking and relationship has 

significant effect on MSME performance.
 Ha

6
 Marketing intelligence generation has 

significant effect on MSME performance.

Table 2
Chi-square Test with Market Orientation Elements

Statements

Gender

P Value

District 

P Value

Nature 

P value

Statements related to integration of business process /Resource 
leverage

I have been able to leverage our resources by bartering or sharing. 0.093 0.009** 0.011*

My company prides itself on doing more with less. 0.485 0.645 0.844

My company has a small staff that delegates authority efficiently. 0.239 0.020* 0.270

Statements related to networking and relationship

We are affiliated with business association of our industry. 0.615 0.001** 0.203

We have good network with suppliers, customers and stakeholders. 0.391 0.000** 0.105

We take part and support financially to community programs. 0.499 0.024* 0.675

Statements related to marketing intelligence generation

We have systematic practice to collect & maintain marketing 
information

0.841 0.219 0.407

Our sources of information - customers, suppliers, staffs, internet/ 
medias

0.208 0.220 0.898

We know our competitors’ marketing strength. 0.122 0.032* 0.647

* P value  <  0.05  **  P value  <  0.01  Frequency (N)  =  182
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Table 3
Chi-square Test with Entrepreneurial Orientation Elements

Statements

Gender

P Value

District 

P Value

Nature 

P value

Statements related to taking calculated risk

We would rather accept a risk to pursue an opportunity than miss it. 0.115 0.072 0.095

While making a new decision, I do so in stages rather than all at once. 0.067 0.004** 0.071

My marketing efforts are directed for taking calculated risk of the 
business.

0.499 0.006** 0.228

Statements related to proactiveness

I am great at turning problems at my company into opportunities. 0.160 0.150 0.247

When it comes to company, I am more action oriented than 
reacting on it.

0.276 0.002** 0.020*

In my company, I enjoy facing and overcoming obstacles to put 
best ideas.

0.933 0.002** 0.260

Statements related to opportunity focus

We look beyond current customers and markets for more 
opportunities.

0.006** 0.580 0.618

My company is always looking for new opportunities. 0.574 0.285 0.293

 Table 2 shows that integration bu
siness process (resource leverage) has significant 
effect on business performance while analyzing 
the statement relating to district and nature of 
business by retaining a statement P vale < 0.01 
and another statement P value < 0.05. Net
working and relationship has also significant 
effect on MSME performance. Two statements 
are significant at P value <0.01 level and one 
statement is significant at P value <0.05 level. 
Regarding the marketing intelligence generation 
issue only one statement is found significantly 
related to performance. Alternative hypothesis, 
Ha4 and Ha5 are accepted and Ha6 is rejected.

Entrepreneurial Orientation 
 Calculated risk taking, proactiveness, 
opportunity focus, willingness to change are 

assumed as the key elements of entrepre
neurial orientation. The relationship between entre
preneurial related statements and demographic 
factors are assessed here under.
 Ha

7
: There is significance relationship 

between calculated risk taking & MSME per
formance.
 Ha

8
: There is significance relationship 

between proactiveness and MSME performance.
 Ha

9
: There is significance relationship 

between opportunity driven and MSME per
formance.
 Ha

10
: There is significance relationship 

between willingness to change and MSME 
performance.
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When new market opportunities arise, my business very quickly 
acts them.

0.465 0.046* 0.452

Statement related to willingness to change

I consistently monitor and improve the marketing approaches of 
business.

0.913 0.005** 0.019*

I have a passion for continually changing the ways of products/ 
services.

0.300 0.029* 0.726

My business is one of the first in community to alert its marketing 
methods.

0.718 0.602 0.446

* P value  <  0.05  **  P value  <  0.01  Frequency (N)  =  182

 The above table 3 shows that the 
entire four alternative hypotheses have signi
ficant relationship MSME performance. Half of the 
entrepreneurial marketing statements are highly 
significant with demographic elements at P value < 
0.01 and some other statements are significant at 
P value < 0.05. Alternative hypotheses Ha7, Ha8, 
Ha9 and Ha10 relating to calculated risk taking, 
proactiveness, opportunity focus and willingness 
to change are accepted.

Innovation Orientation
 Innovation dimension includes the 
two areas named overarching learning and 
knowledge; and encouraging and retaining 
innovation. The assessment is made between 
innovation related statements and demographic 
elements of respondents to draw the output.
 Ha

11
:  Overarching learning and knowledge 

has significant effect on MSME performance.
 Ha

12
:  Encouraging and retaining innovation 

has significant effect MSME performance.

Table 4
Chi-square Test with Innovation Orientation Factors

Statements

Gender

P Value

District 

P Value

Nature 

P value

Statements related to overarching learning and knowledge

We have been overarching our learning and knowledge properly 0.943 0.004** 0.283

We revise working procedures, policy & job flow-charts well 0.139 0.151 0.165

Communicating with customers is a best way to create new ideas 0.844 0.255 0.237

Statements related to encouraging and retaining innovation

My company tends to be more innovative than other competitors 0.504 0.001** 0.139

Top management creates encouraging & stimulating creativity 0.611 0.067 0.402

Staffs are appreciated officially for their innovative, creative jobs 0.805 0.299 0.265

* P value  <  0.05  **  P value  <  0.01  Frequency (N)  =  182
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 Only one statement under each hy
pothesis is found highly significant. Hence, there 
is somehow relationship with MSME performance 
even though both hypotheses are rejected.
 Seven hypotheses, out of twelve, are 
accepted. These accepted hypotheses are 
Ha

3
 related to customer value creation, Ha

4
 

related to integration of business resources or 
leveraging resources, Ha

5
 related to networking and 

relationship, Ha
7
 relating to calculated risk 

taking, Ha
8
 relating to proactiveness, Ha

9
 relating to 

opportunity focus, and Ha
10
 relating to willingness 

to change. Other four hypotheses have somehow 
significant relationship with MSME performance. 
Only one hypothesis is rejected.

Analysis of Qualitative Data
 Qualitative analysis is made to fulfill the 
research gap and meet the research objectives. 
It includes the exiting situation of MSME in Nepal 
and the best ways to improve their performance. 

Existing Situation of MSME in Nepal
 Even though traditional goods and 
crafts producing industries were in existence 
since ancient time in Nepal, formal initiation of 
government for enterprise development took 
place with establishment of ‘Udyog Parisad’ in 
1935 A.D. Industrial sector was remained always 
with priority from the beginning of five year 
planning system, started from 1956 A.D. Due to the 
lack of entrepreneurial mind set and inadequate 
support from government the goal of industrial 
development was not achieved as desired. But 
some other Asian countries having similar types of 
socio-cultural environment have took advantages 
of liberalization, globalization and computerized 
networking technology and accelerated their 
economic development.

 Low risk intensity family business: MSME 
in Nepal are still operated by family members. 
Lack of professional management and risk taking 
propensity is still exists.
 Most o f  the indust ry ,  t rade and 
service enterprises of Nepal are operating in a 
traditional way, family owned business. Nepalese 
enterprises have low risk bearing capacity and 
they want to remain is small size so that it could 
be managed by family members. Application of 
business principles in micro and family owned 
enterprise is rare. Small and medium sized 
enterprises are best fit in Nepal considering the 
economic size, capital formation mechanism, 
population and employment opportunity, support 
mechanism, expansion scope, sales turnover and con
sumption volume. Association Executive (1)
Government Executive (1) mentions “entrepreneurs 
have practice to lunch business without analyzing 
competitive market. Most of the small businesses 
are established on the basis intuition of owner 
and they are lacking proper business plan which 
may be risky to handle the contingency situation.” 
 Influence of socio-cultural assumption: 
Women entrepreneurs are still influenced by 
socio-cultural assumptions. As a woman, they 
need to bear the work-load on household affairs.
Women entrepreneurs have some problems as 
compared to males. Basically, women need to 
take-care of family members and they have lack 
of financial accessibility. Culturally, women can’t 
be imagined participating for dinner till late night 
with outsiders even they would be regular supplier 
or customers. Association Executive (5)
 MEDPA as an appropriate approach: 
Nepal government introduced Micro Enterprise 
Development Program (MEDEP) to provide 
necessary support to small scale enterprises. It 
has updated as Micro Enterprise Development 
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for Poverty Alleviation (MEDPA) and has been 
implemented to all over the country extensively.
Cottage and Small  Indust ry  Office has 
introduced Micro Enterprise Development for Poverty 
Alleviation (MEDPA) in all 75 districts of the 
country. Marketing facilitation, appropriate 
technology transfer, access the approach for 
micro finance, skill development training and entre
preneurial awareness development program have 
been operating to support the industrial deve
lopment in the country. Government Executive (4)
Entrepreneurial support program are helpful to 
enhance the employment opportunity, economic 
development and building-up the confidence of 
entrepreneur. My confidence level is increased 
after participating MEDEP. Now, I have good 
net-work with ministry and I can put my opinion in 
national and international forum but I was shy to 
introduce myself in front of the group while I was 
in village 15-16 years ago. Association Executive (6)
 Political interference: Nepalese economy 
was not able to achieve its objectives for last 
two decades. First half had conflict with armed 
Maoists. After ceasefire of conflict, second half 
was spent for drafting and introducing the new 
constitution. Government Executive (1) says 
“political leaders deliver their words and assure for 
greater support to entrepreneurs in their speech. 
When entrepreneurs start to register and operate 
the business they need to suffer with strike and 
Nepal Band because of political reasons.”
 Lack of creativity and duplicating the 
business ideas from others may limit the 
growth and sustainability of the enterprise. Invo
lvement in social activities and putting second 
priority for business has become the present 
fashion in Nepal. Primary reason for business 
failure is deciding emotionally and copying from 
others. Lack of feasibility study, poor plan for 

investment and operational activities and extra 
show of businessman for taking leading position 
in social organizations are some other reasons 
of lacking behind the MSME. Owner-manager (4)
 Lack of coordinat ion: The lack of 
coordination among the support agencies 
and inadequate support for entrepreneurship 
development are the reasons for poor result. 
Different agencies implement their programs in 
their own modality. For example, some agencies 
provide training allowances and other agencies 
charges the training fee. Similarly, duplication of 
programs in some of geographical territories and 
no support programs to other geographical area is 
unfair practice of support agencies. Government 
Executive (3)
 Lack of entrepreneurial education: Lack 
of entrepreneurial education is a key factor for 
poor entrepreneurial environment as the parents 
and society expects their child to be become a 
doctor, engineer, charter accountant but not an 
entrepreneurs. Lack of motivational education 
to start business is main problem in Nepal. For 
example, if the students are asked what they 
want be in future, most of them reply to become 
a Doctor, Engineer, Chartered Accountant, Pilot, 
Police Inspector, Army Officer, Banker, Nurse and 
abroad study but rarely mentioned for becoming 
entrepreneur. Owner-manager (9)
 Weak implementation of rules: Because 
of lack of proper implementation rules customers 
are being cheated and have been suffering from 
poor quality of goods and services. Some micro 
and small industries are being operated without 
receiving commencement letter from government 
such letter. For example few bakery, noodles 
and chips Industries are also found selling their 
products without labeling; manufacturing date, 
expiry date, weight, maximum retail price and 
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ingredients. Some food processing industries have 
not appointed food specialist which is mandatory 
to them. Association Executive (3)
Entrepreneurs have dilemma and confusion 
for long term planning due to frequent change 
in industrial policy. Association Executive (4) 
opinions “industrial enterprise act which governs 
the micro, cottage, small and medium enterprises 
is being changed frequently and some clauses of 
this act are found contradictory with other rules 
like provision income tax.”
 E l e c t r i c i t y  l oad - s had in g ,  unava
ilability of labor and least priority of leaders: 
Geographical remoteness, electricity load 
shading, lack of roadways, unavailability of skilled 
labor and poor service delivery mechanism are 
problems of MSME in Nepal. Leaders least 
preference to become Minister of Industry is 
crucial issue for industrial development. The 
challenges for enterprise development are 
d i fficul t  to t ransport  the resources in 
geographically remote areas, unavailability of 
skilled labor and over influence of political 
alliance groups are hindrances of enterprise de
velopment. Additionally, political leaders have least 
preference to be an Industry Minister as they prefer 
to become Home Minister, Local Development 
Minister and such other ministries. Government 
Executive (4)
 Push marketing: It is identified that MSME 
in Nepal have been adopting push marketing 
approach. Sales promotion, discount, prize and 
such other schemes are important to motivate 
customers for pulling the products. Micro, small 
and medium enterprises adopt push marketing 
strategy; they sell their products/ services with 
appropriate incentives to the dealer, wholesaler 
and retailer. Entrepreneurs design seller oriented 
marketing program and make them happy by 

discount, additional offer, tour package and such 
other prizes. Owner-manager (5)
 MPS model: Market, Problem, Solution 
(MPS) and Fit model is a best tool in successful 
marketing in the changing marketing situation.
Market, Problem, Solution (MPS) and Fit model 
is a suitable tools to success the MSME. First of 
all the market (M) is to be identified. After that 
real problems (P) of customers which are not 
met yet should be investigated. The possible 
solutions (S) should be validated with test mar
keting. Unmet needs of target customers are solved 
properly with customized and tailored service. 
Government Executive (5)
Improvement Interventions 
 The study identified the various ways 
and important actions as the means of economic 
development through smooth operation of MSME. 
Recommendations are also made for application 
of entrepreneurial marketing activities.
 Efficient support mechanism: Entrepre
neurship has direct impact on economic deve
lopment and employment opportunities. 
Government should provide proper supports that 
are beneficial to the real entrepreneurs at grass 
root level but not only to limited number of 
players who are in close contact of political leaders.
State has two roles for development issues; 
either provide employment or create appropriate 
environment to run business so that employment 
opportunity can be generated. Subsidy is being 
given to farmers for purchasing fertilizer and seeds. 
But the benefits of this scheme are being taking 
by handful agents who have linkage with political 
leaders and government authorities, real farmers 
have no access of such benefits. Similarly, private 
nursing homes are taking advantages of grants.
Association Executive (1) It is the responsibility 
of Nepal government to prepare and implement 
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appropriate policy which needs to address the 
diversified zones of development regions from 
Nawalpur in Terai to Manang in Himal. The plan 
should be helpful to minimize the existing gap 
between export and import trade.
To minimize the gap of trade deficit, presently 
7% export and 93% import, export promotion 
is essential. MSME should be promoted as it 
has significant contribution for economic deve
lopment of the states. Industrial sector has 6 percent 
contribution in the Nepalese economy. Out of 
that, MSME shares by 4 percent. Our products 
should be competitive for selling international 
market. We can take economic advantages of 
two giants neighboring countries, China and India.
Association Executive (4)
 Strong commitment and continuous 
dedication of Ministry of Industry is essential. Side 
by side unauthorized practices on business sectors 
should be controlled. Association Executive (2) 
opinions “strong role of government is essential 
to control the duplication of products and to take 
legal actions to those brokers who have been 
importing such goods by using unauthentic route 
at the border.” Similarly, owner-manager (2) gives 
importance for protection of customer interest 
in his statement “customers are cheated by low 
quality products as originality of products can not 
be identified by their color and pattern. Concern 
authorities should take actions if someone is 
taking undue advantages from customers.”
 Entrepreneurial education and motivation: 
Intensive training for entrepreneurial motivation 
is to be provided as entrepreneurial mind-set is 
important one. Formal education in school and 
college on entrepreneurship is essential. Free 
vocational courses, exposure visiting opportunity, 
grants, seed money and loan should be accessible 
easily. 

Entrepreneurial mind-set is most. Short term 
trainings are useful but not sufficient. School and 
college education are helpful to orient youths 
for developing entrepreneurs. The supportive 
s o c i o - c u l t u r a l  e n v i r o nmen t  i s  mo s t . 
Present government policy encourages youth for 
foreign employment which should be replaced by 
encouraging youth for establishing enterprise in 
our own country. Government Executive (4)
 One window tax policy and entrepreneur 
friendly bureaucracy: Entrepreneurs should have 
easy and simple procedure to fulfill required 
formalities in government authorities like business 
registration and its renewal. One window policy 
should be established. Different departments 
of government ask different reports and taxes. 
We want to pay total amount of tax and submit 
the report in a single department rather than 
fulfilling requirements of different department. 
Government should trust entrepreneurs and provide 
necessary assistance to promote the indu
strialization in the country. Owner-manager (3)
Att i tude of  government author i t ies and 
parliament members should be positive to develop 
enterprise friendly environment. It should be 
discouraged money laundering practice and unethical 
business deals on the protection of political 
leaders. Political and policy level corruption 
should be eliminated. Proper investigation and 
control should be done on money laundering and 
uneth ical  pract ice for convert ing black 
money into white. Government should promote 
training institutions which provide training for 
skilled workers. Loan should be provided easily 
to the entrepreneurs. Industrial corridor should 
be developed.
Owner-manager (7)
 Marketing game between buyer and seller; 
government as an umpire: Marketing mechanism 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรปที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-เมษายน 2563 173

is like a foot ball game where supplier and buyer 
play in the ground, and government performs an 
umpire. Effective coordination among government 
agencies should be maintained.
Buyer and seller are two players in the market 
and government is an umpire. Government needs 
to observe marketing function carefully and 
should take necessary action if someone plays 
unfairly. Smooth regulation of ideal market is 
possible with responsible government, honest busi
nessman and aware customers. Syndicate and 
cartel is never being worthy to the society. 
Association Executive (3)

Discussion 
 On the basis of conceptual framework, 
the elements of entrepreneurial marketing and 
their effect on MSME performance is examined. 
Four entrepreneurial marketing dimensions are 
customer orientation, market orientation, en
trepreneurial orientation and innovation orientation 
as presented by Jones and Rowley (2011). The 
assessment on 12 elements of entrepreneurial 
marketing as responsiveness, customer intensity, 
customer value creation, resource leverage, 
networking and relationship, marketing intelligence 
generation, calculated risk taking, proactiveness, 
willingness to change, overarching learning and 
knowledge, and encouraging and stimulating 
innovation is made. Seven hypotheses are 
accepted through the Chi-square test result. 
Hypotheses related to customer value driven, 
resource leverage, networking and relationship, 
calculated risk taking, proactiveness, opportunity 
focus and willingness to change are accepted. 
It indicates that entrepreneurial marketing has 
significant effect on MSME performance in Nepal 
as similar result to Nigeria (Kesinro, Ogunlusi & 
Adu, 2016). The research objective examining the 

effect of entrepreneurial marketing dimensions on 
MSME performance is fulfilled by this assessment.
 Qualitative analysis on the basis of 
research gap, identified the prevailing situation 
of MSME and the best direction for their better 
performance is studied. The existing situation 
is pictured that MSME of Nepal are operating 
mainly under the family management with 
low risk intensity. They have influence of 
social-cultural influence like responsibilities to 
women for household chores and division of 
provision as accordance to ethnicity of people. 
Undue political influence and bureaucratic 
hurdles are observed. Lack of entrepreneurial moti
vating training and education are observed as the 
key factors for slow growth of MSME. Frequent 
change of industrial policy, long hour electricity 
load shading and poor infrastructure facility would 
be the reasons for being unable to serve goods 
and services in competitive price as similar as pre
vious studies (Karki, 2015).Essential actions that 
should be adopted to improve MSME performance 
are enterprise support system, one window tax 
policy and simple bureaucratic process (Gyanwali, 
1997; and Walsh, 2007). Protection of customers’ 
rights and controlling the unethical marketing 
practice are to be maintained. Entrepreneurial 
education and motivational training are essential. Two 
objectives relating to evaluate the existing situation 
of MSME in Nepal and investigating the best ways 
to improve the MSME performance are achieved 
by qualitative analysis.
 The  s tudy p roposed five d imen
sional model of entrepreneurial marketing 
for MSME performance. The model includes 
market orientation, customer orientation, entre
preneurial orientation, innovation orientation and 
influence orientation. Influence orientation is newly 
proposed dimensions over existing framework. 
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In this regard, entrepreneurs should possess
influencing and persuasion skills to convince 
government authorities for grabbing oppor
tunities and making them to decide in favor of 
enterprises (Kaur & Bains, 2013). Owner-managers’ 
soundness on entrepreneurial marketing is 
expected by training and educational opportunities. 
All together 14 elements as opportunity focus, 

proactiveness, calculating risk taking, willingness 
to change, overarching knowledge, encouraging 
innovation, networking/relationship, resource 
leverage, market intelligence, responsiveness, 
customer intensity, customer value creation, 
entrepreneurial education/training and support 
agency persuasion are provisioned under five 
dimensions of entrepreneurial marketing. The 
proposed model is presented in figure 3. 

Figure 3: Five dimensional model of entrepreneurial marketing for MSME performance

 Examination and test on the proposed 
model with larger number of sample respondents 
covering wider geographical area is recommended 
for further research as this research is limited 
within the two districts of Nepal. Enterprise 

friendly policy and entrepreneurs encouraging 
bureaucratic practice should be adopted by 
Nepal Government as MSMEs are found best fit by 
considering the economic size and geographical 
constraints of the country.
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บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาอัตราสวนทางการเงินและสภาวะทางการเงินของธุรกิจอาหาร และ
เครื่องด่ืมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา (DBD) ซึ่งจะใชขอมูล
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเปนรายป พ.ศ. 2557 -25590 จํานวน 58 กิจการหลังจากเก็บขอมูลจาก
งบการเงินแลว จะนํามาวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน ตัวแบบ Altman’s Z-Score Model ไดแก (1) อัตราสวนความ
คลองตัว (2) เงินทุนสะสมจากแหลงภายใน (3) ความสามารถในการทํากําไร (4) สัดสวนโครงสรางทางการเงิน และ (5) 
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย อีกทั้งไดมีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยมีการหาคาแจกแจงความถี่ 
(Frequeney) รอยละ (Percentage) คามัธยฐาน (Median) สวนเบี่ยงเบนควอไทล (Quartile Deviation) คาสูงสุด 
(Maximum) และคาตํ่าสุด (Minimum) ผลการวิจัยพบวา ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น โดย
ธุรกิจรายยอยจะมีอัตราสวนทางการเงินจุดเดน คือ อัตราสวนความคลองตัวและสัดสวนโครงสรางทางการเงิน คิดเปน
รอยละ 80 ธุรกิจขนาดยอมจะมีอัตราสวนทางการเงินจุดเดน คือ สัดสวนโครงสรางทางการเงินและประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย คิดเปนรอยละ 50 และธุรกิจขนาดกลางจะมีอัตราสวนทางการเงินจุดเดน คือ อัตราสวนความคลองตัว
และประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย คิดเปนรอยละ 70 ตอมาสภาวะทางการเงินของโดยธุรกิจรายยอยจะเปนธุรกิจ
ที่มีความมั่นคงสูง (Safe Zone) คิดเปนรอยละ 80 ธุรกิจขนาดยอมเปนธุรกิจที่มีความมั่นคง (Safe Zone) คิดเปนรอย
ละ 50 และธุรกิจขนาดกลางเปนธุรกิจที่มีความมั่นคงสูง (Safe Zone) คิดเปนรอยละ 65

คําสําคัญ: ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, สภาวะทางการเงิน, อัตราสวนทางการเงิน
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 This research aimed to study financial ratio and financial positions of Food and Beverage 
Business in Ubon Ratchathani province. The data used in this research were the financial statement 
and income statement from the year B.E. 2014-2017. The 58 businesses’financial data had been 
collected from the Department of Business Development (DBD) website. The data were 
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analyzed by the financial ratio of Altman’s Z-Score Model in terms of various factors, including (1) 
mobility ratio (2) funding from internal sources (3) profitability (4) financial structure ratio, and (5) asset 
management efficiency. In addition, the statistics software program has been employed to calculate 
the frequency, percentage, median, quartile deviation, maximum, and minimum. The research results of 
financial ratio of food and beverage business in Ubon Ratchathani were found that Food and Beverage 
Business in Ubon Ratchathani. Micro businesses have outstanding financial ratios including 80 percent in 
mobility ratio and financial structure. Small businesses have outstanding financial ratios, including 
about 50 percent in financial structure and efficiency in asset management. Finally, Medium businesses 
is approximately 70 percent in mobility and efficiency in asset management. It is found that about 
80 percent of Micro business is in a safe zone business, Small businesses are the safe zone about 50 
percent , and Medium businesses are categorized in safe zone and approximately 65 percent

Keywords: Food and Beverage industry, Financial Position, Z-score Financial Ratio

บทนํา
 อตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดืม่ของประเทศไทย 
เปนอุตสาหกรรมมีศักยภาพสูงในการผลิตเพื่อบริโภคใน
ประเทศและเพื่อการสงออก เนื่องจากประเทศไทยมีพื้น
ฐานดานการผลิตทางการเกษตรท่ีมั่นคง ทําใหมีผลผลิตที่
สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูปไดอยางหลาก
หลายและตอเนื่อง มีแรงงานที่มีคุณภาพจํานวนมาก มี
การใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย มีการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของตลาดมากย่ิง
ขึ้น
 จากขอมูล พ.ศ. 2560 พบวา สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมไดรายงานวา โรงงานอุตสาหกรรมอาหารใน
ประเทศไทย ในชวงไตรมาสท่ี 2 พบวามีโรงงานปดกิจการ
เพิม่เปนจาํนวน 12 แหง ซึง่ในปจจบัุนมโีรงงานอตุสาหกรรม
อาหารจํานวนทั้งสิ้น 8,651 แหง (สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม,2560) โดยสาเหตุ
ที่ผู ประกอบการดานอุตสาหกรรมอาหารมีการปดกิจการ
ลง เนื่องจากหลายปจจัยหลักที่กระทบตอกิจการ เชน 1) 
ภาวะเศรษฐกิจท่ีไมคอยดีทําใหผูบริโภคมีกําลังซื้อลดลง 
2) ตนทุนในการผลิตอาหารที่สูงขึ้นเพราะวัตถุดิบอาหาร
มีราคาสูงขึ้น 3) มาตรการเขมงวดเกี่ยวกับแรงงานบุคคล
ตางดาวของรัฐบาลที่สงผลกระทบตอตนทุนที่สูงขึ้นและ
ปริมาณแรงงานตางดาวที่ขาดแคลน เปนตน (ประชาไท,
2560) 

 จากปญหาที่กลาวมาขางตน ทําใหธุรกิจตองมีการ
พิจารณาสภาวะทางการเงินของตนเอง เพื่อใหสามารถตรี
ยมการสําหรับรับมือปญหาตางๆ ซึ่งเริ่มตนจากการดูขอมูล
ทางการเงินในงบการเงิน โดยงบการเงินนั้นจะสะทอนถึง
สถานการณของกิจการได โดยจะศึกษาเฉพาะในจังหวัด
อุบลราชธานี
 จงัหวดัอุบลราชธานี มศัีกยภาพทางดานเศรษฐกิจ
และดานการทองเที่ยว จึงถือวาเปนศูนยกลางทางดาน
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของกลุมจังหวัด อีกทั้งจากขอมูลจาก
เว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคาการวิเคราะหกลุ มธุรกิจ
กลุมจังหวัด พบวา “จากกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนลาง 2 พบวา สัดสวนของรายไดรวม 62.61% 
ของกลุมจังหวัดมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนจังหวัด
ใหญที่มีประชากรและตัวเลข GPP มากที่สุดในกลุม” รวม
ไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีมีการวางแผนพัฒนาจังหวัดฯใน
อนาคต (พ.ศ.2561-2564) โดยมีประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 6 
ดาน เชน 1) การพัฒนาคุณภาพชีวติทีด่ีและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 2) การสงเสริมการคา การลงทุนและ
การทองเที่ยว 3 ) การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูป
สินคาเกษตร 4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 5) การเสริมสรางและรักษาความมั่นคง 
6) การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ โดยแผน
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พัฒนาจังหวัดนั้น เพื่อสงผลใหเปนการกระตุนเศรษฐกิจใน
จังหวัด
 ประเด็นสําคัญในการวิเคราะหสภาวะการเงิน
ของบริษัทของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยหากภาพ
รวมของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีสภาวะทางการเงิน
มีความมั่นคงทางการเงินสูง จะแสดงใหเห็นวาธุรกิจสวน
ใหญมีความสามารถในการวางแผนลดความเส่ียงในดาน
การเงินของกิจการ โดยงานวิจัยนี้ไดมีการศึกษาตัวแบบ 
Z-score (Altman, 1968) ซึ่งเร่ิมตนจากการนําขอมูล
ทางการเงินจากงบการเงิน หลังจากนั้นนําไปวิเคราะห
อัตราสวนทางการเงิน 5 อัตราสวน ไดแก 1) อัตราสวน
ความคลองตัว 2) เงินทุนสะสมจากแหลงภายใน 3) ความ
สามารถในการทํากําไร 4) สัดสวนโครงสรางทางการเงิน 
และ5) ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย สุดทายจะมี
การนําอัตราสวนทางการเงินมาใชคํานวณคะแนนตามตัว
แบบ Z-score นอกจากน้ันมกีารนาํไปประยุกตใชเพื่อศกึษา
ผลการทดสอบหลายครั้ง (เอกสิทธิ์ เขมงวด, 2554;จตุรา
พร สีหาบุตร และ นารา กิตติเมธีกุล, 2557;ศรสวรรค บัว
นาค, 2559) โดยการวิเคราะหสภาวะทางการเงินของธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดอุบลราชธานี ชวงระยะเวลา 
3 ป (พ.ศ. 2557 - 2559) เพื่อวิเคราะหสภาวะทางการ
เงินของธุรกิจวามีสภาวะทางการเงินมีแนวโนมทิศทางที่ดี
ขึ้นหรือแยลง

วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพื่อวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของธุรกิจ
ประเภทอาหารและเครื่องด่ืมในจังหวัดอุบลราชธานี
 2. เพื่อพยากรณสภาวะทางการเงินของธุรกิจ
ประเภทอาหารและเครื่องด่ืมในจังหวัดอุบลราชธานี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 แนวคิดงบการเงิน
  งบการเงิน เปนการนําเสนอฐานะการ
เงินและผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการอยางมี
แบบแผน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ 
ซึ่งเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบ
การเงินกลุ มตางๆ นอกจากนี้งบการเงินยังแสดงถึงผล
การบริหารงานของฝายบริหาร ซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแล

ทรัพยากรของกิจการ เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
(สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ มาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน ,2560) โดยงบการเงินประกอบดวย 5 งบ ดัง
ตอไปนี้
  1. งบแสดงฐานะทางการเงิน (Financial 
Position Statement) เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดง
ฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง โดยจะแสดง
ใหทราบถึง สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ วามี
จํานวนเทาใด ตามหลักแลวจะตองจัดทํางบแสดงฐานะ
ทางการเงินขึ้นมาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  2. งบกําไรขาดทุน (Profit and Loss 
Statement) เปนรายงานท่ีจัดทําขึ้นเพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานของกิจการในระหวางงวดบัญชี หรือสิ้นงวด
บัญชีใดบัญชีหนึ่ง โดยจะแสดงรายได คาใชจาย และกําไร
หรือขาดทุนสุทธิ ชวยใหผูใชทราบวาผลการดําเนินงานใน
งวดหนาๆ ของกิจการเปนอยางไร 
  3. งบแสดงการเปล่ียนในสวนของเจาของ 
(Statement of Changes in owner Equity) หมาย
ถึง รายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวน
ของเจาของ จะแสดงรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงใน
รายการท่ีเปนองคประกอบตาง ๆ ของเจาของ 
  4. งบกระแสเงินสด (Cash flow 
Statement) เปนรายงานที่แสดงถึงการไดมาและใชไป
ของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด โดยจะแสดงการ
ไดมาและใชไปของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ของ 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมดําเนินงาน (Operating 
activities) กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) และ 
กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) 
  5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note 
to financial Statement) ประกอบดวย คําอธิบาย และ
การวเิคราะหรายละเอียดของจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และ
งบการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ โดยแสดงในรูป
ของงบยอย หรืองบประกอบตาง ๆ รวมท้ังขอมูลเพ่ิมเติม 
ขอมูลที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหเปดเผย 
 ทฤษฎีการสงสัญญาณ (Signaling Theory)
  ทฤษฎีการสงสัญญาณ เปนแนวคิดที่นัก
ลงทุนควรศึกษาถึงพฤติกรรมที่บริษัท เมื่อบริษัทไดประสบ
สภาวะทางการเงินยอมสงผลตอผูเกี่ยวของหลายฝาย เชน 
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ผูบริหาร ผูถือหุน บรษิัท เปนตน ดังนัน้ในอดตีจนถงึปจจุบัน
ไดมีการพยายามสรางเครื่องมือที่เสมือนสัญญาณลวงหนา
หรือการเกิดปญหาท่ีชี้นําไปสูการประสบสภาวะทางการ
เงิน โดยงานวิจัยในครั้งนี้ ไดใชวิธีการหนึ่งท่ีถูกนํามาเปน
เครื่องมือนั้นคือ การใชตัวแบบจําลองสภาวะทางการเงิน 
(Altman’s Z-Score Model) เพ่ือศึกษาสัญญาณเตือน
จากงบการเงินที่กิจการเปดเผย
 แนวคิดเกี่ยวกับอัตราสวนทางการเงินและการ
วิเคราะหผลการดําเนินงาน
  อัตราสวนทางการเงิน เปนเครื่องมือ
ที่มีประโยชนในการวิเคราะหงบการเงิน เพื่อใหสามารถ
นําขอมูลทางการเงินมาเปรียบเทียบกันไดภายในกิจการ
หรือเปรียบเทียบกับกิจการอื่น อีกทั้งสามารถใชเพื่อวัด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกิจการได โดยการ
วิเคราะหอัตราสวนทางการเงินนั้น สามารถแบงออกเปน 
4 ดาน
  1.การวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน 
(Liquidity Ratio) เปนอัตราสวนทางการเงินท่ีแสดงให
ทราบถึงสภาพความคลองตัวของธุรกิจ นั่นคือ ใชวัดความ
สามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นของกิจการ ประกอบดวย
  1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนหรือ
อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) เปนอัตราสวน
ระหวางสินทรัพยหมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งผลการ
วิเคราะหจะแสดงใหเห็นวา สินทรัพยหมุนเวียนมากเปนกี่
เทาของหนี้สินหมุนเวียน
  1.2 อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick 
Ratio or Acid Test Ratio) เปนอัตราสวนระหวางสนิทรัพย
หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งผลการวิเคราะหจะแสดง
ใหเห็นวา สินทรัพยหมุนเวียนมีสภาพคลองสูงมากนอย
เพียงใด
  2 .  ความสามารถในการหากํ า ไร 
(Profitability Ratio) เปนอัตราสวนทางการเงินท่ีใชวัด
ความสามารถในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งจะแสดงใน
รูปอัตราผลตอบแทนจากการขาย และอัตราผลตอบแทน
จากเงินลงทุน ประกอบดวย
   2.1 อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit 
Margin) เปนอัตราสวนเปรียบเทียบกําไรข้ันตนตอยอดขาย 
ซึ่งผลการวิเคราะหจะแสดงใหเห็นวา แสดงใหเห็นผลการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการตั้งราคา

  2.2 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 
(Operating Profit Margin) เปนอัตราสวนเปรียบเทียบ
กําไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย ซึ่งผลการวิเคราะห
จะแสดงใหเห็นวา แสดงใหเห็นผลการดําเนินงานเกี่ยวกับ
ตนทุนของสินคา รวมท้ังไปถึงตนทุนในการบริหารและขาย 
รวมไปถึงการหักคาเสื่อมราคาท่ีตองตัดจากสินทรัพยถาวร
   2.3 อตัรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
เปนอัตราสวนเปรียบเทียบกําไรสุทธิตอยอดขาย ซึ่งผลการ
วิเคราะหจะแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกําไร
หลังจากที่ไดมีการหักคาใชจายตางๆออก
  3. อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการ
ทํางาน (Efficiency Ratio) เปนอัตราสวนทางการเงินที่ใช
วัดความสามารถในการบริหารดานสินทรัพยภายในของ
กิจการนั่นคือ เปน การเนนการใชไปของสินทรัพยตางๆ 
วากิจการมีความสามารถมากนอยเพียงใด ประกอบดวย
  3.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 
(Return on Assets) เปนอัตราสวนเปรียบเทียบกําไรสุทธิ
ตอสวนของสินทรัพยรวมของกิจการ แสดงใหเห็นผลกําไร
ที่กิจการทําไดวาเปนรอยละของการลงทุนดวยสินทรัพยที่
เปนทรัพยากรในการดําเนินงาน
  3.2 อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือ
หุน (Return on Equity) เปนอัตราสวนเปรียบเทียบกําไร
สุทธติอสวนของผูถือหุน แสดงใหเหน็ผลกาํไรท่ีกจิการทําได
วาเปนรอยละของสวนที่เจาของนํามาลงทุน ซึ่งจะแสดงให
เห็นวาสวนของเจาของไดมีการลงทุนแลวเกิดประโยชน
อยางไร
  4. อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการ
เงิน (Leverage Ratio) เปนอัตราสวนทางการเงินที่ใชวัด
ความสามารถในการบริหารเงินทุนหรือหนี้สิ้นภายในของ
กิจการนั่นคือ เปนการเนนในดานการจายชําระหนี้ของ
กิจการ วากิจการมีความสามารถมากนอยเพียงใด ประกอบ
ดวย
  4.1 อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt/
Equity Ratio) เปนอัตราสวนเปรียบเทียบหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุน แสดงใหเห็นผลจากการนําเงินทุนในกิจการไป
ใชในแหลงเงินทุนที่เกิดจากการกอหนี้จากผูเปนเจาของมี
อัตราเทาใด
  4.2 ความสามารถในการจายดอกเบี้ย 
(Interest Coverage) (เทา) เปนอัตราสวนเปรียบเทียบ
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กําไรกอนดอกเบี้ยตอดอกเบี้ย แสดงใหเห็นผลการวัดความ
สามารถของธุรกิจในการจายดอกเบี้ยเงินกู
 แบบจําลองเพื่อพยากรณสภาวะทางการเงิน
  แบบจาํลองเพ่ือพยากรณสภาวะทางการ
เงิน เปนเครื่องมือท่ีมีประโยชนในการวิเคราะหสภาวะ
ทางการเงิน โดยใชอัตราสวนทางการเงินมาใชในการแยก
ประเภท 3 ประเภท คือ บริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน
สูง บริษัทมีโอกาสประสบปญหาสภาวะทางการเงินไดนอย
หรือสงู และบริษทัมคีวามเสี่ยงสูงที่จะประสบปญหาสภาวะ
ทางการเงิน เพื่อใหสามารถรูถึงสภาวะทางการเงินของ
บริษัท ทําใหบริษัทสามารถเตรียมความพรอมกับสภาวะ
ทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได
  แบบจําลองเพื่อพยากรณความลมเหลว
ภาวะทางการเงิน (Altman’s Z-Score Model) เปนการ
นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินมาใช
วิเคราะหหาความลมเหลวทางการเงิน โดยตัวแบบดังกลาว
ภายหลังจาก ค.ศ. 1985 เปนตนมา Altman Z-Score 
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในหมูผูตรวจสอบบัญชี 
(Accounting Audit) ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท
เอกชน ศาล และระบบพิจารณาอนมุัตกิารกูยืมของธนาคาร 
เนื่องจากมีผลการพยากรณความลมเหลวมีความแมนยําสูง
  สตูรในการวเิคราะหเพือ่พยากรณสภาวะ
ทางการเงินของบริษัท คือ
  Z = 1.2X

1
+ 1.4X

2
+ 3.3X

3
+ 0.6X

4
+ 

0.999X
5

  ความหมายของตัวแปรแตละตัว คือ
  Z = คาดัชนีวัดความเส่ียงในสภาวะ
ทางการเงินของธุรกิจ
  X

1
 = อัตราสวนความคลองตัว เปน

อัตราสวนใชวัดสภาพคลองในการวิเคราะหปญหาทางการ
เงินของธุรกิจ ถามีอัตราสวนนี้มีสูง แสดงถึง บริษัทจะสง
ผลใหกิจการมีสภาพคลองสูง แตถาอัตราสวนนี้ตํ่า แสดง
ถึง บริษัทจะสงผลใหกิจการมีสภาพคลองตํ่า โดยคํานวณ
จาก เงินทุนหมุนเวียน/สินทรัพยรวม
  X

2
 = เงินทุนสะสมจากแหลงภายใน 

เปนอัตราสวนใชวัดผลกําไรสะสมในชวงเวลาที่ประกอบ
กิจการ ถามีอัตราสวนนี้สูง แสดงถึง บริษัทมีศักยภาพสูง
ในการลงทุนขยายกิจการดวยเงินทุนของตัวเอง แตหาก
อัตราสวนนี้ตํ่า แสดงถึง บริษัทมีศักยภาพตํ่าในการลงทุน

ขยายกิจการดวยเงินทุนของตัวเอง โดยคํานวณจาก กําไร
สะสม/สินทรัพยรวม
  X

3
 = ความสามารถในการทํากําไร เปน

อัตราสวนใชวัดประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ เพื่อ
ใหกิจการทราบถึงรายได โดยไมนําภาระในการกู เงินที่
เกี่ยวของและภาษีมาใชในการวิเคราะห ถามีอัตราสวน
นี้มีคาสูง แสดงถึง บริษัทมีความสามารถในการทํากําไร
และความสามารถที่จะสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนได 
หากอัตราสวนนี้คาตํ่า แสดงถึง บริษัทไมมีความสามารถ
ในการทํากําไรและความสามารถที่จะสรางผลตอบแทนให
กับผูถือหุนได โดยคํานวณจาก กําไรกอนหักดอกเบี้ยและ
ภาษี/สินทรัพยรวม 
  X

4
 = สัดสวนโครงสรางทางการเงิน เปน

อัตราสวนใชวัดความออนแอทางการเงินของกิจการ โดย
พิจารณาสัดสวนระหวางหนี้สินรวมเปรียบเทียบกับมูลคา
ของสวนผูถือหุน ถามีอัตราสวนนี้มีคาสูง แสดงถึง บริษัท
มีสภาวะทางการเงินมีความมั่นคงทางการเงินสูง หาก
อัตราสวนนี้มีคาตํ่า แสดงถึง บริษัทมีสภาวะทางการเงินมี
แนวโนมจะเกิดวิกฤตทางการเงินสูง โดยคํานวณจาก สวน
ของผูถอืหุนตามมลูคาตลาด/มลูคาตามบัญชขีองหนีส้ินรวม
  X

5
 = ประสิทธภิาพในการบรหิารสนิทรัพย 

เปนอัตราสวนใชเปรียบเทียบยอดขายตอสวนของสินทรัพย
รวมของกิจการ ถาอัตราสวนนี้มีสูง แสดงถึง บริษัทมี
สินทรัพยเหมาะสมตามความตองการ หากอัตราสวนนี้มี
ตํ่า แสดงถึง บริษัทมีสินทรัพยมากเกินความตองการ โดย
คํานวณจาก ยอดขาย/สินทรัพยรวม 
สามารถแบงสภาวะทางการเงินได 3 กลุม คือ
 Z-Score > 2.99 จัดวา บริษัทมีความมั่นคง
ทางการเงินสูง (Safe Zone)
 1.81 < Z-Score <2.99 จัดวา บริษัทมีโอกาส
ประสบปญหาสภาวะทางการเงินไดนอยหรือสูง (Gray 
Zone)
 Z-Score < 1.81 จัดวา บริษัทมีความเสี่ยงสูงที่
จะประสบปญหาสภาวะทางการเงิน (Weak Zone)
 แตสมการ X5 จะไมสามารถสะทอนถึงสภาวะ
ทางการเงินของกิจการที่ไมไดอยูในอุตสาหกรรมภาคการ
ผลิต (Non-manufacturing) ดังนั้นในป 1985 Altman 
ไดทําการปรับเปลี่ยนตัวแปรในการพยากรณคา 
Z-Score ใหเหมาะสมกับลักษณะกิจการ ดังนี้
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  Z = 6.56X
1
+3.26X

2
+6.72X

3
+1.05X

4

โดยที่ตัวแปร (X
1
 – X

4
) นั้นยังคงมีความหมายและสูตร

การวิเคราะหเหมือนสมการ Z-score ในอุตสาหกรรม
ภาคการผลิตที่กลาวไวขางตน เพียงแตมีการปรับเปล่ียน
การถวงนํ้าหนักใหม
 ขอมูลธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  อุตสาหกรรมอาหาร (Food industry) 
หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีนําผลิตผลจากภาคเกษตร ไดแก
ผลิตผลจากพืช ปศุสัตว และ ประมง มาใชเปนวัตถุดิบหลัก
ในการผลิตอาหาร โดยอาศัยเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
และการถนอมอาหาร ตลอดจนเทคโนโลยเีครือ่งจักรอุปกรณ
ที่ใชในกระบวนการแปรรูปอาหาร (food processing 
equipment) บรรจุภัณฑอาหาร (packaging) เพื่อผลิต
ผลิตภัณฑอาหารใหไดปริมาณมากๆ มีคุณภาพสมํ่าเสมอ 
ปลอดภัย และสะดวกตอการบริโภค หรือการนําไปใชใน
ขั้นตอนตอไป และเปนการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผล
จาก พืช ปศุสัตว และประมง (นิธิยา รัตนาปนนท และ 

พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ , 2553)
  อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม (Beverage 
industry) หมายถึง อุตสาหกรรมเคร่ืองดืม่เปนอุตสาหกรรม
การผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา ปจจุบันอุตสาหกรรมเคร่ือง
ดื่มในประเทศไทยจัดเปนตลาดที่มีผู ขายนอยราย มีผู 
ประกอบการเพียงไมกี่รายเทานั้นที่มีอิทธิพลในการกําหนด
ทิศทางของตลาด จึงมีตลาดสวนใหญอยูในประเทศและ
เปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการจางงานโดยตรงรวมทั้ง
อุตสาหกรรมตอเนื่องอีกเปนจํานวนมาก 
(รีเจนทนิวส.เน็ต , 2551)
 จากที่กลาวมาขางตนนั้น ธุรกิจอาหารและเครื่อง
ดื่มจะมีการนําวัตถุดิบและทรัพยากรซึ่งเปนปจจัยในการ
ผลิตมาแปรสภาพ โดยตองใชเครื่องจักรในการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย อีกท้ัง
ตองผานกระบวนการผลิตตามลําดับขั้นตอนของการกระ
ทํากอนหลังออกมาเปนผลผลิต ซึ่งมีองคประกอบ ไดแก 
ปจจัยการผลิต กระบวนการผลิตและผลผลิต

กรอบแนวคิดการวิจัย

แบบจําลองเพื่อพยากรณสภาวะทางการเงิน 

(Altman’s Z-Score Model,1968)

- อัตราสวนความคลองตัว

- เงินทุนสะสมจากแหลงภายใน

- ความสามารถในการทํากําไร

- สัดสวนโครงสรางทางการเงิน

- ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย

สภาวะทางการเงินของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

- ธุรกิจที่มีสภาวะทางการเงินมีความมั่นคงทางการเงินสูง

- ธุรกิจที่มีสภาวะทางการเงินไมสามารถคาดการณได

   อยางแนนอน

- ธุรกิจที่มีสภาวะทางการเงินมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบ

  ปญหาสภาวะทางการเงิน

ภาพ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
 การเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้ใชแหลง ขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ในการศึกษาโดยใชวิธีการคนควาหา
ขอมูลจากหนงัสอื วารสาร สิง่พิมพ เอกสาร ฐานขอมลู และ
เว็บไซตที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลการ
วิจัยในครั้งนี้ โดยใชขอมูลงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ
กําไรขาดทุน เปนรายป พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559 รวมระยะ
เวลา 3 ป ของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มใน จ.อุบลราชธานี
ที่จดทะเบียนในการคาที่มีขอมูลแสดงในกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา มีจํานวน 58 แหง เพื่อใหสามารถนําไปวิเคราะห

ขอมูลตอไป

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 การศึกษาครั้งนี้เปนประชากรทั้งหมด คือ ธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มใน จ.อุบลราชธานี ที่มีการเปดเผย
ขอมูลผานกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยธุรกิจตองมีงบ
แสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน ประจําป 
2557 – 2559 เปดเผยในฐานขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา อีกท้ังอาจตองมีการพิจารณาตัดขอมูลทางการเงิน
ในงบการเงิน ท่ีไมมีการลงทุนสินทรัพยถาวรและหรือไมมี
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ยอดขายระหวางเปดธุรกิจ เพื่อใหสะทอนความเปนจริงกับ
ธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดยเหลือเพียง จํานวน 
58 กิจการ โดยมีหนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis) 
มีทั้งหมด 174 (หนวยที่ผูวิจัยตองการศึกษา คํานวณไดจาก 
ประชากร 58 กิจการ คูณ ระยะเวลาที่ตองการศึกษา 3 ป 
= 174 หนวย)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการ
วิจัยครั้งนี้ คือ กระดาษทําการ (Working paper) สราง
ตามวัตถุประสงคและกรอบแนวความคิดที่กําหนดขึ้น โดย
แบงเปน 2 สวน
 1. ขอมูลท่ัวไปของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มใน
จังหวัดอุบลราชธานี เชน ประเภทจดทะเบียน วัตถุประสงค
ในการเปดกิจการ ปจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน สินทรัพย

รวม ขนาดสินทรัพย กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
 2. ขอมูลงบการเงินของกลุมธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่มในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการเปดเผยขอมูล
ผานกรมพัฒนาธุรกิจการคาและขอมูลงบการเงินที่มีการ
ซื้อเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง ไดแก 
  2.1 ขอมูลในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
คือ สินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยรวม หนี้สินหมุนเวียน หนี้
สินรวม และสวนของผูถือหุน โดยมีเพียง กําไร(ขาดทุน)
สะสม ท่ีมีการซื้อขอมูลเพิ่มเติม
  2.2 ขอมูลในงบกําไรขาดทุน คือ ยอด
ขาย และกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี 
นอกจากนั้นจะนําทางการเงินดังกลาวที่ไดมานั้นทําการ
วิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน และคํานวณคา Z-score 
model เพ่ือพยากรณความสภาวะทางการเงิน โดยมีราย
ละเอียดอัตราสวนทางการเงินดัง ตารางท่ี 1

ตาราง 1 สมการคํานวณอัตราสวนตัวแบบ Z-score model

ลําดับ ขอมูล หนวย

1 อัตราสวนความคลองตัว = เงินทุนหมุนเวียน/สินทรัพยรวม เทา

2 เงินทุนสะสมจากแหลงภายใน = กําไรสะสม/สินทรัพยรวม เทา

3 ความสามารถในการทํากําไร = กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพยรวม รอยละ

4 สัดสวนโครงสรางทางการเงิน = สวนของผูถือ มูลคาตามบัญชีของหนี้สินรวม เทา

5 ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย = ยอดขาย/สินทรัพย เทา

การเก็บรวบรวมขอมูล
 การเก็บข อมูลวิ จัยครั้ งนี้ ใช   ข อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ในการศึกษาโดยใชวิธีการคนควาหา
ขอมูลจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ เอกสาร ฐานขอมูล 
และเว็บไซตที่เกี่ยวของ อีกทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลการ
วิจัยในคร้ังน้ี ใชขอมูลงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไร
ขาดทุน เปนราย พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 
3 ป ของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัด.อุบลราชธานี
ที่จดทะเบียนการคาที่มีขอมูลแสดงในกรมพัฒนาธุรกิจการ
คา มีจํานวน 58 กิกจาร

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
 หลงัจากรวบรวมขอมูลเสรจ็เรียบรอย จะนําขอมูล
มาประมวลผลในโปรแกรม Excel และ SPSS โดยเปนการ
วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ดังนี้

 1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม ใช สถิติ เชิงพรรณนา (Descr ipt ive 
Statistics) ไดแก ประเภทจดทะเบียน วัตถุประสงคในการ
เปดบริษัท อายุกจิการ ขนาดสินทรัพย ทุนจดทะเบียน ปจด
ทะเบียน กําไร(ขาดทุน)สุทธิ โดยการใชสถิติ คือ แจกแจง
ความถี่ (Frequeney) รอยละ(Percentage) คามัธยฐาน 
(Median) สวนเบี่ยงเบนควอไทล (Quartile Deviation) 
คาสูงสุด (Maximum) และคาตํ่าสุด (Minimum) ซึ่งการ
วิเคราะหขอมูลทั่วไป 
 2. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินทั้ง 5 
อัตราสวน ซึ่งไดแก อัตราสวนความคลองตัว เงินทุนสะสม
จากแหลงภายใน ความสามารถในการทํากําไร สัดสวน
โครงสรางทางการเงิน และประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย โดยมีการแสดงรายละเอียดของแตละอัตราสวน 
ดังตอไปนี้



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรปที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-เมษายน 2563 185

 อัตราสวนความคลองตัว เปนอัตราสวนใชสําหรับ
วัดสภาพคลองในการวิเคราะหปญหาทางการเงินของธุรกิจ 
สมการของ X1 = เงินทุนหมุนเวียน/สินทรัพยรวม
 เงินทุนสะสมจากแหลงภายใน เปนอัตราสวนใช
วัดผลกําไรสะสมในชวงเวลาที่ประกอบกิจการ สมการของ 
X2 = กําไรสะสม/สินทรัพยรวม
 ความสามารถในการทํากําไร เปนอัตราสวนใชวัด
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ เพื่อใหกิจการทราบถึง
รายได โดยไมนําภาระในการกูเงินที่เกี่ยวของและภาษีมา
ใชในการวิเคราะห 
สมการของ X3 = กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพย
รวม
 สัดสวนโครงสรางทางการเงิน เปนอัตราสวนใชวัด
มูลคาของบริษัทและหนี้สิ้นรวมในปจจุบันของกิจการวานา
เปนหวงหรือไม เนื่องจากขอมูลนอกตลาดหลักทรัพยไมมี
มูลคาตลาด จึงไดทําการปรับเปลี่ยนสมการเปน “สวนผูถือ
หุน” แทน เพื่อใหสามารถคํานวณสมการในการศึกษาครั้ง
นี้ได 
สมการของ X4 = สวนของผูถือหุน/มูลคาตามบัญชีของ
หนี้สินรวม
 หมายเหตุ สมการตัวแบบ Altman’s Z-Score 
Model (1968) สัดสวนโครงสรางทางการเงิน คํานวณจาก 
สวนของผูถือหุนตามมูลคาตลาด/มูลคาตามบัญชีของหนี้
สินรวม
 ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย   เป น
อัตราสวนใชเปรียบเทียบยอดขายตอสวนของสินทรัพย
รวมของกิจการ สมการของ X5 = ยอดขาย/สินทรัพยรวม
 โดยมีการใช สถิติ  ได แก   แจกแจงความถี่ 
(Frequeney) ร อยละ (Percentage) ค ามัธยฐาน 
(Median) สวนเบี่ยงเบนควอล (Quartile Deviation) คา
สูงสุด (Maximum) และคาตํ่าสุด (Minimum) 
  3. การวิเคราะหสภาวะทางการเงินในอนาคต โดย
ใชตัวแบบในการพยากรณ Z-Score Model ท่ีคิดคนขึ้น
โดย Altman (1968) ดังสมการตอไปนี้
 Z = 1.2X1+ 1.4X2+ 3.3X3+ 0.6X4+ 0.999X5
ตัวแปรแตละตัวมีความหมายดังตอไปนี้
 Z =คาดัชนีวัดความเส่ียงในการลมละลายของ
ธุรกิจ
 X1 = อัตราสวนความคลองตัว

 X2 = เงินทุนสะสมจากแหลงภายใน
 X3 = ความสามารถในการทํากําไร
 X4 = สัดสวนโครงสรางทางการเงิน 
 X5 = ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย 
 คา 1.2, 1.4, 3.3, 0.66 และ 0.999 คือ คา
สัมประสทิธิข์องตวัแปร X1,X2,X3,X4,X5 โดยมกีารคํานวณ
จากนํ้าหนักของปจจัย (Weighting Factor)
โดยมีการกลุมธุรกิจออกเปน 3 กลุม คือ
 Z-Score > 2.99 หมายถึง ธุรกิจมีความมั่นคง
ทางการเงินสูง (Safe Zone)
 1.81 < Z-Score < 2.99 หมายถึง ธุรกิจที่มี
สภาวะทางการเงินไมสามารถคาดการณไดอยางแนนอน
(Gray Zone)
 Z-Score < 1.81 หมายถึง ธุรกิจมีความเสี่ยงสูง
ที่จะประสบปญหาสภาวะทางการเงิน (Weak Zone)
โดยหลังจากคํานวณคะแนนตามตัวแบบในการพยากรณ 
Z-Score Model จะมีการใชสถิติ ไดแก แจกแจงความถี่ 
(Frequeney) รอยละ(Percentage) คามัธยฐาน (Median) 
สวนเบี่ยงเบนควอไทล (Quartile Deviation) คาสูงสุด 
(Maximum) และคาตํ่าสุด (Minimum)

ผลการวิจัย
 การศึกษาสภาวะทางการเงินของธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้
 1. เพื่อวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของธุรกิจ
ประเภทอาหารและเครื่องด่ืมในจังหวัดอุบลราชธานี 
 จากผลการการวเิคราะหขอมลูมีกลุมตัวอยางทุกข
นาด พบวา 
  1.1 อัตราสวนความคลองตัว สามารถ
คํานวณไดจาก เงินทุนหมุนเวียน/สินทรัพยรวม โดยมีคา
มัธยฐานของกลุมธุรกิจทุกขนาด คือ ธุรกิจรายยอย 0.63 
เทา ธุรกิจขนาดยอม 0.14 เทาและธุรกิจขนาดกลาง 0.64 
เทา ดังนั้นในภาพรวมถือวา ธุรกิจสวนใหญมีความสามารถ
ในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมสูง แตมี
เพียงธุรกิจขนาดยอม มีความสามารถในการบริหารเงิน
ทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมในระดับปานกลาง
  1.2 เงินทุนสะสมจากแหลงภายใน 
สามารถคํานวณจาก กําไรสะสม/สินทรัพยรวม โดยมีคา
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มัธยฐานของกลุมธุรกิจทุกขนาด คือ ธุรกิจรายยอย 0.29 
เทา ธุรกิจขนาดยอม 0.20 เทาและธุรกิจขนาดกลาง 0.17 
เทา สะทอนใหเห็นวาโดยภาพรวมถือวา ธุรกิจทุกขนาด
สวนใหญมีผลขาดทุนสะสมมากกวาผลกําไรสะสมหรือมีผล
กําไรสะสมเปนหลักในการดําเนินธุรกิจในระดับปานกลาง
  1.3 ความสามารถในการทาํกาํไร สามารถ
คํานวณจาก กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพย
รวม โดยมีคามัธยฐานของกลุมธุรกิจทุกขนาด คือ ธุรกิจ
รายยอยรอยละ 0.02 ธุรกิจขนาดยอมรอยละ 0.03 และ
ธุรกิจขนาดกลางรอยละ 0.06 สะทอนใหเห็นวาโดยภาพ
รวมถือวา ธุรกิจทุกขนาดสวนใหญมีความสามารถในการ
ทํากําไรกอนหักภาษีและดอกเบี้ยในบริษัทในระดับปาน
กลาง
  1.4 สัดสวนโครงสร างทางการเงิน 
สามารถคํานวณจาก สวนของผูถือหุน/มูลคาตามบัญชีของ
หนี้สินรวม โดยมีคามัธยฐานของกลุมธุรกิจทุกขนาด คือ 
ธุรกิจขนาดยอย 182.19 เทา ธุรกิจขนาดยอม 1.17 เทา
และธุรกิจขนาดกลาง 0.98 เทา ดังนั้นในภาพรวมถือวา 
ธุรกิจทุกขนาดสวนใหญมีความสามารถในการหาแหลง
เงินทุนเขาธุรกิจมากกวากอหนี้สิน 
  1.5 ประสทิธภิาพในการบริหารสนิทรัพย 
สามารถคํานวณจาก ยอดขาย/สินทรัพย โดยมีคามัธยฐาน
ของกลุมธุรกิจทุกขนาด คือ ธุรกิจรายยอย 0.28 เทา ธุรกิจ
ขนาดยอม 1.09 เทาและธรุกิจขนาดกลาง 2.09 เทา สะทอน
ใหเห็นวาโดยภาพรวมถือวา ธุรกิจสวนใหญมีการหมุนเวียน
ของสินทรัพยเหมาะสมตามความตองการ แตมีเพียงธุรกิจ
ขนาดยอยที่มีสินทรัพยตามความจําเปนในธุรกิจในระดับ
ปานกลาง
 2. เพื่อพยากรณสภาวะทางการเงินของธุรกิจ
ประเภทอาหารและเครื่องด่ืมในจังหวัดอุบลราชธานี
 จากผลการการวิเคราะหขอมลูมีตวัอยางทุกขนาด 
พบวา 
  2.1 ธรุกิจรายยอย กิจการสวนใหญนัน้จะ
มีความมั่นคงทางการเงินสูง (Safe Zone) คิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 83 - 100 รองลงมาธุรกิจความเสี่ยงสูง
ที่จะประสบปญหาสภาวะทางการเงิน (Weak Zone) คิด
เปนสัดสวนประมาณรอยละ 0 – 16 และสําหรับธุรกิจที่
มีสภาวะทางการเงินไมสามารถคาดการณไดอยางแนนอน 
(Gray Zone) ไมมีธุรกิจขนาดยอยอยูในสภาวะทางการเงิน

ดังกลาว
  2.2 ธุรกิจขนาดยอม กิจการสวนใหญ
นั้นจะมีความมั่นคงทางการเงินสูง (Safe Zone) คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 48 - 56 รองลงมาธุรกิจความเส่ียง
สูงที่จะประสบปญหาสภาวะทางการเงนิ (Weak Zone) คิด
เปนสัดสวนประมาณรอยละ 32 -40 และสําหรับธุรกิจที่
มีสภาวะทางการเงินไมสามารถคาดการณไดอยางแนนอน 
(Gray Zone) คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 12 
  2.3 ธุรกิจขนาดกลาง กิจการสวนใหญ
นั้นจะมีความมั่นคงทางการเงินสูง (Safe Zone) คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 42 - 65 รองลงมาธุรกิจความเส่ียง
สูงที่จะประสบปญหาสภาวะทางการเงนิ (Weak Zone) คิด
เปนสัดสวนประมาณรอยละ 23 - 38 และสําหรับธุรกิจที่
มีสภาวะทางการเงินไมสามารถคาดการณไดอยางแนนอน 
(Gray Zone) คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 11 – 35

การอภิปรายผล
 เมื่ออภิปรายผลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอ
สรุปและอภิปรายผลตามประเด็น ตาง ๆ ดังนี้
 1. อัตราสวนความคลองตัว เปนอัตราสวนใช
สําหรับวัดสภาพคลองในการวิเคราะหปญหาทางการเงิน
ของธุรกิจ จากการศึกษาธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มี
จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยผลการวิจัย 
พบวา ธุรกิจสวนใหญมีความสามารถในการบริหารเงิน
ทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมสูง ซึ่งมีสอดคลองกับผลงาน
วิจัยของจันทนา วัฒนกาญจนะ (2559) ไดศึกษาอัตราสวน
มาตรฐานทางการเงินในธุรกิจอุตสาหกรรมบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ธุรกิจ
สวนใหญประเภทอาหารและเครื่องด่ืมมีเงินทุนหมุนเวียน
จากแหลงภายในธุรกิจมีสภาพคลองภายในธุรกิจมีคาเปน
บวก 
 2. เงินทุนสะสมจากแหลงภายใน เปนอัตราสวน
ใชวัดผลกําไรสะสมในชวงเวลาที่ประกอบธุรกิจต้ังแตอดีต
จนถึงปจจุบัน จากการศึกษาธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่
มีจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยผลการวิจัย 
พบวา ธุรกิจสวนใหญมีผลขาดทุนสะสมเทาๆกันผลกําไร
สะสมหรือมีผลกําไรสะสมเปนหลักในการดําเนินธุรกิจใน
ระดับปานกลาง ซึ่งแสดงใหเห็นวาธุรกิจอาหารและเครื่อง
ดื่มในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ธุรกิจสวนใหญทุกขนาดมีผล
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การดําเนินงานเปนกําไรสะสมและขาดทุนสะสมในจํานวน
เทาๆกัน หรือมีผลประกอบการเปนจุดคุมทุนพอดี
 3. ความสามารถในการทํากําไร เปนอัตราสวนใช
วดัประสิทธภิาพในการบริหารกจิการ เพือ่ใหกิจการทราบถงึ
รายได อีกทั้งไมนําภาระในการกูเงินที่เกี่ยวของและภาษีมา
ใชในการวิเคราะห จากการศึกษาธุรกจิอาหารและเคร่ืองดืม่
ที่มีจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยผลการวิจัย 
พบวา ธุรกิจทุกขนาดสวนใหญมีความสามารถในการทํา
กําไรกอนหักภาษีและดอกเบี้ยในบริษัทในระดับปานกลาง 
ซ่ึงไมมีความสอดคลองกับผลงานวจิัยของจันทนา วฒันกาญ
จนะ (2559) ไดศึกษาอัตราสวนมาตรฐานทางการเงินใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย พบวา ธุรกิจสวนใหญประเภทอาหาร
และเครื่องดื่มมีผลกําไรเพียงนอยเล็กกอนคาใชจายกอน
หักดอกเบี้ยและภาษีหรือประสบภาวะขาดทุนกอนหัก
ดอกเบี้ยและภาษี
 4. สัดสวนโครงสรางทางการเงิน เปนอัตราสวน
ใชหาความสามารถในการหาแหลงเงินทุนเขาธุรกิจ ซึ่งจะ
พิจารณาสัดสวนระหวางหนี้สินรวมเปรียบเทียบกับมูลคา
ของสวนผูถือหุน จากการศึกษาธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ที่มีจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยผลการวิจัย 
พบวา ธุรกิจทุกขนาดสวนใหญมีความสามารถในการหา
แหลงเงินทุนเขาธุรกิจมากกวากอหนี้สิน ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ธุรกิจ
สวนใหญทุกขนาดมีแหลงท่ีมาจากสินทรัพยเปนสวนใหญ
และมีหนี้สินเพียงเล็กนอยในระหวางดําเนินธุรกิจ
 5. ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย เปน
อัตราสวนวิเคราะหการหมุนเวียนของสินทรัพยเหมาะสม
ตามความตองการของกิจการ จากการศึกษาธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
โดยผลการวิจัย พบวา ธุรกิจสวนใหญมีการหมุนเวียนของ
สินทรัพยเหมาะสมตามความตองการ ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ธุรกิจ
ทุกขนาดมีความสามารถในการบริหารสินทรัพยไดมีเหมาะ
สมตามยอดขายท่ีธุรกิจดําเนินการ
  5.1 จากการวิเคราะหสภาวะทางการเงิน
ของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง
เปนการศึกษาสภาวะทางการเงินดวยตัวแบบ Altman’s 
Z-Score Model โดยผลการวจิัย พบวา เมื่อมีการวิเคราะห

สภาวะทางการเงนิตามตวัแบบ Altman’s Z-Score Model 
โดยธุรกิจสวนใหญจะมีความมั่นคงทางการเงินสูง (Safe 
Zone) รองลงมาจะธุรกิจความเส่ียงสูงท่ีจะประสบปญหา
สภาวะทางการเงิน (Weak Zone) นอกจากนั้นจะเปน
ธรุกิจจาํนวนเพยีงเล็กนอยทีม่ีสภาวะทางการเงินไมสามารถ
คาดการณไดอยางแนนอน (Gray Zone) ซึ่งแสดงใหเห็น
วาธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น 
โดยธุรกิจรายยอยสวนใหญจะเปนธุรกิจที่มีความมั่นคงสูง 
(Safe Zone) มีแนวโนมสูงประมาณรอยละ 80 เนื่องจาก
ธุรกิจรายยอยสวนใหญมีอายุไมเกิน 10 ป ซึ่งเปนธุรกิจที่
พึง่เปดกจิการไมนาน จงึทําใหมีการกูยมืหน้ีสนิเพียงจํานวน
เล็กนอย ตอมาธุรกิจขนาดยอมสวนใหญจะเปนธุรกิจที่มี
ความมั่นคงสูง (Safe Zone) แตกลับมีแนวโนมลดลงใน
แตละป เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางสวนใหญมีอายุตั้งแต 
11-20 ป ซึ่งเปนธุรกิจท่ีเริ่มมีการกูยืมหนี้สินสําหรับขยาย
กิจการหรือกิจการเริ่มมีคาใชจายเพิ่มขึ้น และธุรกิจขนาด
กลาง จะเปนธุรกิจท่ีมีความมั่นคงสูง (Safe Zone) มีแนว
โนมเพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางสวนใหญมีอายุ
ตั้งแต 11 - 20 ป เหมือนกับธุรกิจขนาดยอม แตธุรกิจขนาด
กลางนั้นมีความสามารถในการบริหารหนี้สินมากกวาและ
มีรายไดสูงกวาธุรกิจขนาดยอม จึงทําใหธุรกิจขนาดกลาง
มีความมั่นคงทางการเงินสูงกวาธุรกิจขนาดยอม

ขอเสนอแนะ
 1. ธุรกิจทุกขนาดสามารถนําผลการศึกษาไปใช
ในการพยากรณสภาวะทางการเงินของธุรกิจอาหารและ
เครื่องด่ืมในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีไดมีการจดทะเบียน
ในกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยสามารถนําผลการพยากรณ
มาใชวางแผนปองกันหรือลดความเสี่ยงในดานการเงินของ
กิจการ
 2. สถาบันทางการเงินสามารถนําไปพัฒนาการ
ปลอยสินเชื่อใหเปนประโยชนตอธุรกิจ สําหรับเปนเกณฑ
เพิ่มเติมในการพิจารณาลูกคาที่ตองการกูยืมสินเชื่อ เพื่อให
สามารถประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคาที่
ตองการกูยืมสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 3. นักลงทุนสามารถทราบถึงสภาวะทางการเงิน
ของกิจการที่จะลงทุนนั้นวาอยู ในสภาวะทางการเงินใด 
และเพื่อวิเคราะหแนวโนมของธุรกิจวามีทิศทางดีขึ้นหรือ
แยลง ทั้งนี้เพื่อใหมีความมั่นใจในการลงทุนของกิจการที่
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มีความสนใจลงทุน
 4. รัฐบาลสามารถนําผลการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือ
ศึกษาสภาวะทางการเงินของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่
เผชิญอยู โดยรัฐบาลมีการออกนโยบายสงเสริมผูประกอบ

การใหปรับการทํางานในกิจการ เพื่อใหผูประกอบการมี
ความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ

 การวิจัยนี้มวีัตถุประสงคศึกษา (1) ศรัทธาความเชื่อในหลักธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาของพทุธศาสนกิชน
ยุคโลกาภิวัตน (2) ปจจัยที่มีผลตอศรัทธาความเชื่อในหลักธรรมคําส่ังสอนทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนยุค
โลกาภิวัตน (3) นําเสนอแนวทางการพัฒนาหรือยกระดับศรัทธาความเชื่อในหลักธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนยุคโลกาภิวัตนใหยั่งยืนสืบทอดตอไป ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม สถิติบรรยาย (Description Statistics) 
คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะหการถดถอยแบบเชิงพหุคูณ 
(Multiple - Regression Analysis) ผลการวิจัย พบวา (1) ปจจุบันพุทธศาสนานิกชนยังคงมีศรัทธาในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอยางมั่นคง ตอเนื่อง ภายใตภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกศาสนา (2) ปจจัยดานเครือขาย ปจจัยดาน
ภาวะผูนํา ปจจัยดานการมีสวนรวมและปจจัยดานการส่ือสารมวลชน มีผลกระทบตอศรัทธาความเชื่อในหลักธรรมคําสั่ง
สอนทางพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน โดยทุกปจจัยมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สามารถอธิบายความผันแปรของศรัทธาในหลักธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาได รอยละ 62.20 (3) แนวทางการ
พัฒนาศรัทธา หรือยกระดับศรัทธาในหลักธรรมคําส่ังสอนทางพระพุทธศาสนา จะตองมีและนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูป
ธรรม โดย (1) พระสงฆที่ทําหนาที่เจาอาวาส ตองพัฒนาตนเองในการบริหารกิจการวัดโดยใชกระบวนการมีสวนรวม (2) 
“เปดวัด” ใหชุมชนเขารวมรับผิดชอบการดําเนินการกิจการของสงฆมากขึ้น (3) องคกรปกครองสงฆ ตองกําหนดนโยบาย
ในการรื้อฟนความเขาใจวาพุทธบริษัท มีหนาท่ีในการสรางศรัทธาในหลักธรรมคําส่ังสอนทางพระพุทธศาสนาใหดํารงอยู
อยางยั่งยืน

คําสําคัญ: ศรัทธา ความเชื่อ, หลักธรรม คําสอน, พุทธศาสนา, พุทธศาสนิกชน, ยุคโลกาภิวัตน

Abstract

 This research to compare the opinions of the globalized Buddhists in the Bangkok 
metropolitan area and outside the Bangkok metropolitan area to the belief in the precepts of the 
Buddhist world, to present the knowledge of the development of Buddhism. Elevated faith in the 
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principles of Buddhist teachings in Buddhism globalization sustainable passed away. Use a mixed 
methodology. Descriptive Statistics (Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation) and 
Multiple-Regression Analysis. The research found that (1) individual factors in different areas affect 
faith, belief in Buddhist doctrine, precepts of globalization (2) factors influencing faith, belief in 
Buddhist doctrine in the globalization era. Leadership Participatory Factors and Mass 
Communication Factors Influence on Faith, Belief in the Doctrine of Buddhism in the Globalization Era 
At the 0.05 level, the variance of beliefs, beliefs, and beliefs in Buddhism was 27.25% (3) knowledge 
of Public Administration in the Development of Faith, Faith Or raise the faith, faith in the principles of 
Buddhist teachings of the Globalization of the Buddhist era. It must have and lead to concrete action 
in the midst of changing social conditions. The key elements are as follows (3.1) the succession of 
Buddhism is a mission of the monks. It consists of monks who act as pastors. And monks in the temple. 
The monk who served the abbot There is a need for self-improvement in leadership. Measure the 
business using a participatory process. The opportunity for the monk in the temple. Buddhists around 
the temple and /or other persons involved in the management of the temple business (3.2) temple 
is religious place, Buddhist company, religious activities. There must be more social roles. With public 
activities. The relationship between the monks and the people is tightened. Use as a moral. Unique 
culture. The opportunity for all Buddhists to participate equally, as well as “open the temple” to 
the community to participate more responsible for the conduct of ecclesiastical affairs (3.3) religious 
organizations are the governing bodies of Buddhist monastic organizations. They have to set a policy 
to revive Buddhists who are interested in Buddhism. Buddhist monks and Buddhists It is the same 
duty to create the faith, the principles, the teachings of Buddhism to continue to exist.

Keywords: Faith, Dhamma, Buddhism, Buddhists, Era of globalization

บทนํา
 ศาสนาเปนสถาบันทางสังคมอยางหนึ่งในหลาย
สถาบัน และเปนองคประกอบของสังคมที่สําคัญอยาง
ยิ่งที่มีอิทธิพลในการจัดระเบียบสังคมใหอยู ในกรอบของ
ศีลธรรมและจริยธรรม เพื่อใหสังคมเปนอยูอยางมีระบบ
เปนระเบียบเรียบรอย ดีงาม และสงบสุข อาจกลาวได
วา พระพุทธศาสนาเปนมรดกล้ําคาคู บานคูเมือง ของ
ประเทศไทย พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงคนพบอริยสัจ 4 
ดวยวิธีที่เปนการฝกจิตดวยสติ จนถึงซึ่งความรูแจงในสรรพ
สิ่ง ทรงสอนใหมนุษยทําบุญ รักษาศีล และภาวนาเพื่อจะ
ไดเปนแนวทางในการพนทุกขของมหาชน ทั้งนี้ “มองวา
ศรัทธาเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการพัฒนาคุณคาแทให
แกชีวิตเพื่อเขาถึงความสําเร็จและความจริงสูงสุด มีองค

ธรรมที่สําคัญ คือ ปญญา เปนฐานในการสนับสนุน มุงให
ใชศรัทธาที่ประกอบดวยปญญา (สัทธาญาณสัมปยุต) คือ 
ความเชื่อที่ประกอบดวยเหตุผล ประกอบดวยปญญาหรือ
กลั่นกรองแลวจากปญญา เพื่อปองกันไมใหความเชื่อนั้น
เปนศรัทธาที่งมงายโดยปราศจากปญญากอนปลงใจเชื่อสิ่ง
ใด” “พระพุทธศาสนาประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 
5 ประการ คือ ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ 
และศาสนพิธี ศาสดา และศาสนธรรม เปนองคประกอบ
หลักที่มั่นคง “ศาสนบุคคล” ซึ่งหมายถึง “พุทธบริษัท” ทั้ง 
4 ไดแก “ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เปนตัวแปรสําคัญ
มีหนาที่สืบทอดพระพุทธศาสนาดวยการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคําส่ังสอนและเผยแผหลักธรรมคําสั่งสอน
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ตอไป หนึ่งในพุทธบริษัทที่ไดรับการตั้งขอสังเกตในเชิงลบ
มากที่สุด คือ “พระภิกษุ” โดยคําถามท่ีวา “พระสงฆบาง
รูปกําลังเปนตนเหตุแหงวิกฤติศรัทธา” (พระมหาหรรษา 
ธมฺมหาโส, 2556) ท่ีมากับ “สังคมโลกาภิวัตน” ขาวสาร 
สารสนเทศ จากการประพฤตผิดิพระธรรมวนัิยของพระภิกษุ
ผานสื่อตาง ๆ  ไดกอใหเกิดสถานการณวิกฤติศรัทธาความ
เชือ่ตอพระภิกษุในสังคมไทย นําไปสูปญหาศรัทธาความเช่ือ
ในหลักธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตน
ของพุทธบริษัทและการเผยแผหลักธรรมคําสั่งสอนอันเปน
เครื่องมือสําคัญในการกลอมเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชน 
สังคมไทยภายใตกระแสโลกาภิวัตน “กําลังเผชิญกับวิกฤต
ความเส่ือมถอยดานคุณธรรมจริยธรรม และมีแนวโนมเปน
สังคมปจเจกมากขึ้น การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สงผล
ใหพุทธบริษัทสวนหนึ่งมุ งแสวงหาความสุขสวนตัวผาน
เครือขายสังคมออนไลน ละเลยการประพฤติปฏิบัติตาม
แนวทางแหงพระธรรมวินัย สงผลใหสถาบันทางสงัคมมีแนว
โนมออนแอ ขาดความไวเนื้อเชื่อใจและการมีสวนรวมทาง
สังคม ขาดการเอื้อเฟอ เอื้ออาทร การใชปญญาแกไขปญหา
ตามหลักธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามีแนวโนมลด
ลง สงผลใหความมีคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม
เสื่อมถอย” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2016) ซึ่งเปนความเสี่ยงที่จะสงผลตอ
ความมีระบบเปนระเบียบเรียบรอย ดีงาม และสงบสุข
 วิกฤติการณศรัทธาความเชื่อและภาพลักษณทาง
พระพทุธศาสนาทีป่รากฏใหเหน็เชงิประจกัษดงักลาวขางตน 
มีแนวโนมสูความรุนแรงมากขึ้น หากไมมีการศึกษาผลกระ
ทบที่เกิดจากสถานการณของโลกยุคโลกาภิวัตนแลว การ
แกไขปญหาศรัทธาความเชื่อทางพระพุทธศาสนาศาสนา
และภาพลักษณขององคกรทางศาสนาจะเปนส่ิงที่ลําบาก
ยากยิ่งตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
 1. ศึกษาศรัทธาความเชื่อในหลักธรรมคําสั่งสอน
ทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนยุคโลกาภิวัตน
 2. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอศรัทธาความเชื่อในหลัก
ธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน
ยุคโลกาภิวัตน
 3. นําเสนอแนวทางการพฒันาหรือยกระดบัศรัทธา
ความเชื่อในหลักธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา

ของพุทธศาสนิกชนยุคโลกาภิวัตนใหยั่งยืนสืบทอดตอไป 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 การวิจัยครั้งนี้ ไมสามารถนําทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
ศรัทธาความเชือ่ในหลกัธรรมคําสอนทางพระพทุธศาสนามา
ทําการพิสูจนทุกทฤษฎีได เนื่องจากความหลากหลายของ
ทฤษฎีที่มีผูทําการศึกษาไวมากมาย ผูวิจัยจําเปนตองเลือก
ทฤษฎีที่สอดคลองและเหมาะสมกับโลกาภิวัตนมาทําการ
พิสูจนเทานั้น โดยกําหนดตัวแปรตน จากทฤษฎีเครือขาย 
ทฤษฎีภาวะผูนํา ทฤษฎีการมีสวนรวม และทฤษฎีสื่อสาร
มวลชน ดังนี้ 
 ทฤษฎีเครือขาย มากาเร็ต (Margaret, 1999, 
p. 106) อธิบายวา ความเขาใจในความสัมพันธเชิง
กระบวนการ ระบบจัดเปนความสัมพันธในมิติของความ
เปนเครือขายที่เชื่อมโยง และไดถูกนํามาอธิบายในรูป
แบบของแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ที่มองถึงกระบวนการของ
สรรพสิ่งวามีการประสานสอดคลองกันอยางเปนระบบ 
เพื่อกํากับความเปนไปของการทําหนาที่ตามระบบนั้นๆ 
ใหมีความสัมพันธและมีความเปนปกติยิ่งขึ้น (ธีรวุฒิ กาย
แกว, 2556, หนา, 20-21) กลาวถึงปจจัยแหงความสําเร็จ
ของเครือขายมี 5 ประการ 1) ความเขาใจ 2) ความเปน
ประชาธิปไตย 3) ความจริงใจ 4) การจัดการ เครือขาย 5) 
การสื่อสาร, ริทเซอร (Ritzer, 1992, p. 299-300) 1) ยิ่ง
บุคคลคาดหวังจากการทํากิจกรรมใด เขาก็ย่ิงมีแนวโนม
จะกระทํากิจกรรมนั้นมากขึ้น 2) ย่ิงบุคคลไดทําการแลก
เปลี่ยนรางวัลกับคนอื่นบอยครั้งเทาใด โอกาสในการเกิด
ความผูกพันระหวางกันจะมีมากยิ่งขึ้น และความผูกพันนี้
จะกําหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของทั้งสองฝาย
 ทฤษฎีภาวะผู นํา โดยดาฟท (Daft, 2003, 
p. 5) อธิบายวา ภาวะผูนําเปนความสัมพันธที่มีอิทธิพล
ระหวางผูนํา (Leader) และผูใตบังคับบัญชา (Followers) 
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวม
กัน (Shared Purposes), ภารดี อนันตนาวี (2551, น. 
77-78) ภาวะผูนํา มีความสําคัญตอองคการ 1) เปนสวนที่
ดึงดูดความรูความสามารถตาง ๆ  ในตวัผูบริหารออกมาใช 2) 
ชวยประสานความขัดแยงตาง ๆ  ภายในหนวยงาน 3) ชวย
โนมนาวชักจูงใหบุคลากรทุมเทความรูความสามารถใหแก
องคการ 4) เปนหลักยึดใหแกบุคลากร, รังสรรค ประเสริฐ
ศรี (2551, น. 73-74) ลักษณะสวนตัวท่ีเปนภาวะผูนําที่มี
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ประสิทธิผลดานคุณภาพ 4 องคประกอบ ไดแก (1) ความ
สามารถพิเศษ (Charismatic) (2) การสรางแรงบันดาลใจ 
(Inspirational Motivation) หรือผูนําที่มีจูงใจผูตามให 
กระทําตามที่ตนตองการ (Inspirational Leadership) 
(3) การกระตุนทางปญญาหรือแรงกระตุนดานสติปญญา 
(Intellectual Stimulation) และ (4) การคํานึงถึงความ
เปนเอกัตถะบุคคลหรือการใหความสําคัญรายบุคคล 
(Individualized Consideration) มีวิโรจน สารรัตนะ 
(2555, น. 13) กลาวถึงองคประกอบหลักของภาวะผูนํา
ที่มีอิทธิพลอันจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ 1) ผูนํา
และผูตาม (Leaders Followers) 2) การมีอิทธิพล 
(Influence) 3) วัตถุประสงคขององคการ (Organizational 
Objectives) และมีความทาทายนําไปสูการปฏิบัติเพื่อให
บรรลุผล 4) การเปล่ียนแปลง (Change) 5) คน (People)
 ทฤษฎีการมีส วนร วม โดยมณวิภา ชูภิบาน 
(Monwipa Choopiban, 2009, น. 42 ) กลาววา “หาก
สามารถสรางความสัมพันธบนความพยายามในการแก
ปญหาและพัฒนาสังคมรวมกันแลว ความปรารถนาดีตอ
สังคมสวนรวมนาจะเปนความรูสึกที่แข็งแกรงที่แทรกซึม
เขาไปในจิตใจของคนในชุมชนมากพอท่ีจะเกิดการกลอม
เกลาของสังคม (Socialization) ใหมีทัศนคติที่ดีและ
ตระหนักถึงความสําคัญของคุณคาและมีความปรารถนา
ดีที่จะดํารงชีวิตอยูดวยความรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน
โดยไมรูตัว จนกลายเปนจุดเริ่มตนของการสรางวัฒนธรรม 
ธรรมมาภิบาล” การใหความสําคัญในแงจิตใจจึงเปนอีก
บริบทหนึ่งที่ไมอาจมองขามไดในการสงเสริมกระบวนการ
มีสวนรวม, พระศรีวิทสุทธิโกศล (2546 น. 106) วัดหรือ
พุทธบริษัทนั้นถือเปนที่พึ่งทางจิตใจและในขณะเดียวกันก็
สามารถสรางการรวมกลุมสังคมที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผที่
เขามารวมกันพัฒนาสถาบันศาสนาโดยจิตสาธารณะเพื่อ
สังคม การบริหารจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงตองมองที่
พื้นฐานของกิเลสของคนตามความตองการของคน เพื่อ
เปนเครื่องมือหนึ่งในการกาวขามกิเลสไปสูจุดมุ งหมาย
ของการหลุดพนจากความทุกขและสังคมมีความสุขอยาง
ยั่งยืน กระบวนการมีสวนรวมจึงถูกแฝงไวมากมายในหลัก
พระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาแตหลักที่สําคัญและเปน
หลักพื้นฐานของการมีสวนรวมในพระพุทธศาสนา คือ หลัก
พุทธบริษัท 4 อันไดแก ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาตาง
เปนผูมีสวนรวมในการเปนผูมีภาระหนาที่ในการรักษาและ

สืบทอดพระพุทธศาสนา 
 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน โดย Wright, 1959 อาง
ถึงใน Severin และ Tankard Jr., (2001) ลักษณะสําคัญ
ของกระบวนการส่ือสารมวลชน 3 ประการ ดังนี้ 1) มุงเผย
แพรไปยังผูรับสารกลุมคอนขางใหญ หลากหลายและไม
เปนที่รูจักมักคุนกับผูสง 2) สารถูกถายทอดเปนสาธารณะ 
และมักไปถึงผูรับสารในเวลาเดียวกันหรือพรอมกัน โดยมี
ลักษณะปรากฏใหรับรูแบบผานหูผานตาแลวหายไป 3) 
ผูผลิตและสงสารมักจะดําเนินงานโดยองคการที่ซับซอน 
และมีคาใชจายสูง, ลาสเวลล (1948, 1960) หนาที่หลัก 
3 ประการของส่ือมวลชนตอสังคม 1) สอดสองดูแลระวัง
ระไวส่ิงแวดลอมใหกับสังคม 2) ประสานเชื่อมโยงสวนตาง 
ๆ ของสังคมหรือสมาชิกในสังคมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในการตอบสนองตอสิง่แวดลอมทีเ่กดิขึน้ในสังคมทาํใหสังคม
เปนปกแผนสมานฉันท 3) ถายทอดมรดกทางสังคมและ
วัฒนธรรมใหกับสมาชิกจากรุนหนึ่งสืบตอไปสูรุ นใหม ๆ 
 ความศรัทธาในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธ
ศาสนา โดยพระชัยพร จนฺทวํโส (จันทวงษ) (2555) ใน
คัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทไดแสดงศรัทธาไว 2 ประการ 
คือ ศรัทธาท่ีประกอบดวยปญญา กับ ศรัทธาท่ีไมประกอบ
ดวยปญญา ในการเจริญวิปสสนาภาวนา ศรัทธา หมายถึง 
อธิโมกข ท่ีเปนทางผานของผูไดเริ่มเขาสูวิปสสนาญาณ เมื่อ
เกิดปญญาหยัง่รูในรูปนามท่ีมคีวามแปลกประหลาดอัศจรรย 
พระธรรมปฏ (ป.อ.ปยุตโต) (2552) กลาววา “ตัวเชื่อมที่
ทําใหมิตรนั้นเขามามีอิทธิพลชักจูงได หรือปจจัยเครื่อง
เชื่อมระหวางมิตรกับอิทธิพลท่ีเกิดขึ้นในใจ ก็ไดแก ความ
เชื่อ ความเลื่อมใส ความนิยมชมชอบ ความซาบซึ้งใจ ที่
เรียกวา “ศรัทธา” เมื่อมีศรัทธาแลว หรือทําใหเกิดศรัทธา
ไดแลว ถึงตัวมิตรจะอยูไกล ไมคลุกคลี ก็มีอิทธิพลได ถึง
ตัวมิตรจะอยูใกล แตถาไมมีศรัทธา ก็หามีอิทธิพลชักจูงได
ไม, เสฐียร พันธรังสี (2549, น. 36) เห็นวา ศาสนานอย
ใหญทั้งปวงเกิดจาก ศรัทธา 2 ประการ ศรัทธาประเภทใด
ประกอบดวยอวิชชา เปนญาณวิปยุต ศาสนาที่เกิด ก็ตั้งอยู
ไมไดนาน เพราะไมมีเหตุผลตามธรรม สวนศาสนาที่เกิดขึ้น 
และตั้งอยูไดนานนั้นเกิดจาก ศรัทธา อันเปนสัมปยุตดวย
ปญญา และปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันท (2560, ออนไลน) 
วา ปญญาชนในประเทศทนุนิยมท่ัวโลกเวลาน้ีคงเอือมระอา
กับ “ทุนนิยมเสรี” หรอือีกชื่อหนึ่งวา กระแสโลกาภิวัตนกัน
ไมนอยและก็คงเห็นชัดเจนแลววามีแตศาสนาเทานั้นที่จะ



194 Vol. 10 No. 1 January-April 2020EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

ชวยเปลี่ยนใหมนุษยมีความเปนผูเปนคน (ใจสูง) มากขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจัย

1. ปจจัยดานเครือขาย
2. ปจจัยดานภาวะผูนํา
3. ปจจัยดานการมีสวนรวม
4. ปจจัยดานการสื่อสารมวลชน
5. ปจจัยดานความศรัทธาในหลักธรรมคําสอนทาง
   พระพุทธศาสนา

ศรัทธาความเชื่อของพุทธศาสนิกชน
ในหลักธรรมคําส่ังสอนทางพุทธศาสนา

ยุคโลกาภิวัตน

สมมติฐานการวิจัย
 ปจจัยดานเครือขาย ปจจัยดานภาวะผูนํา ปจจัย
ดานการมีสวนรวม ปจจัยดานการส่ือสารมวลชน ปจจัย
ดานความศรัทธาในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
มีผลกระทบตอศรัทธาความเชื่อของพุทธศาสนิกชนในหลัก
ธรรมคําสั่งสอนทางพุทธศาสนายุคโลกาภิวัตน

วิธีดําเนินการวิจัย
 ใชวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพนํา และการวิจัย
เชิงปริมาณสนับสนุน วิเคราะหขอมูลรูปแบบการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) และพรรณนาความ สถิติที่
ใช คือ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
โดยใชคา t-test คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธถดถอนพหุคูณ 
(Multiple Regression)

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากร กําหนดใหหนวยการวิเคราะหขอมูล 
(Unit of Analysis) คือ พุทธศาสนิกชนที่มารับฟงธรรม
จากวัดตาง ๆ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ในวันสําคัญทาง
ศาสนา เดือนธันวาคม 2559 จํานวน 6,000 คน จากเขต
ปกครองในใจกลางกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เขต ไดแก
เขตพระนคร และนอกใจกลางกรุงเทพมหานคร 
 กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) ที่ใชใน
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ พุทธศาสนิกชนท่ีเปน
ผูปฏิบัติธรรม และตัวแทนองคกรทางพุทธศาสนา คัดเลือก
ผูใหขอมูลหลักโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
selection) จํานวน 22 คน ประกอบดวย กลุมตัวแทน
พุทธศาสนิกชน จํานวน 17 คน และกลุมตัวแทนองคกร

พุทธศาสนา จํานวน 5 คน 
 กลุ มตัวอย างที่ ใช ในระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ คือ พุทธศาสนิกชนที่เปนผูปฏิบัติธรรมจากวัดเขต
พระนคร เขตหวยขวาง-ดินแดงและเขตบางกะป สุมกลุม
ตัวอยางโดยใชวิธีการสุ มแบบหลายขั้นตอน (Multiple 
Random Sampling) และสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) กําหนดขนาดกลุมตวัอยางโดยใชตารางสาํเร็จรูป
ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เครื่องมือวิจัยที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมี 2 
ประเภท คือ กรอบแนวทางการสมัภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview Form) และแบบสอบถาม (Questionnaire) 

การเก็บรวบรวมขอมูล
 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย
ตามที่ไดติดตอประสานงานไว พรอมท้ังอธิบาย และชี้แจง
ในการตอบแบบสอบถาม ในสวนการสัมภาษณขอความ
อนุเคราะหในการสัมภาษณเชิงลึก เปนรายบุคคลในชวง
เวลาที่ไดนัดหมายไวกับผูใหขอมูลตามที่เห็นสมควร

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
 1. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก จากการ
สังเกตการณของแตละผูใหขอมูลมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) และสังเคราะหสรางขอสรุป โดยใช
รูปแบบอุปนัย (Inductive Method) 
 2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ดําเนิน
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การวิเคราะหขอมูล และประมวลผลดวยคอมพิวเตอร
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละตัว กับ
ตัวแปรตาม ดวยเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุเชิงชั้น 
(Hierarchical Regression Analysis)
 ใชสถิติบรรยาย (Description Statistics) คือ 
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (SD) สําหรับอธิบายลักษณะขอมูลทั่วไป 
และวิเคราะหสัมพันธ ระหวางปจจัยที่มีผลตอศรัทธา
ความเชื่อในหลักธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนยุคโลกาภิวัตน สถิติวิเคราะหการถดถอย
แบบเชิงพหุ (Multiple-Regression Analysis)

ผลการวิจัย
 ศรัทธาความเชื่อในหลักธรรมคําสั่งสอนทาง
พระพทุธศาสนาของพทุธศาสนกิชนยุคโลกาภิวตัน สามารถ
สรุปได ดังนี้ วัตถุประสงคท่ี 1 ศึกษาศรัทธาความเชื่อใน
หลกัธรรมคาํส่ังสอนทางพระพทุธศาสนาของพทุธศาสนกิชน
ยุคโลกาภิวัตน พบวา “ปจจุบันพุทธศาสนานิกชนยังคงมี
ศรัทธาในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางมั่นคง รวม
ทั้งมีความเขาใจในหลักธรรมคําสอนพระพุทธศาสนา” โดย
อริยสัจ 4 เปนคําสอนเรื่องการดับทุกขที่จัดเปนคําสอนที่
สําคัญท่ีสุดของพระพุทธเจา ซึ่งคําสอนระดับสูงนี้จะเนน
เรื่องความเชื่อมาก โดยจะสอนใหใชปญญานําหนาความ
เชื่อ ซึ่งในปจจุบันศาสนาพุทธไดเผยแผไปทั่วโลก มีจํานวน
ผูนับถือสวนใหญอยูในทวีปเอเชีย ทั้งในเอเชียกลาง เอเชีย
ตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งกระจายไป
ทั่วโลก ประมาณ 700 ลานคน ในหลายประเทศ ศาสนา
พุทธจึงเปนศาสนาสากล เปนอูอารยธรรมไทยที่มอบให
แกอารยธรรม “พุทธศาสนิกชนสวนมากมีศรัทธาความ
เชื่อในหลักธรรมคําส่ังสอนทางพระพุทธศาสนายังอยูอยาง
ตอเนื่อง” มีความเขาใจในเรื่องศรัทธาและปญญา, อริยสัจ 
4, การมุงเนนเรื่อง การพนทุกข และสอนใหรูจักทุกขและ
วิธีการดับทุกข ใหพนจากความไมรูความจริงในธรรมชาติ 
อันเปนเหตุใหเกิดทุกข ซึ่งสามารถสนับสนุนขอคิดเห็นจาก
ขอมูลเชงิปรมิาณทีพ่บวา ระดับศรทัธาความเชือ่อยูในระดับ
ปานกลาง
 วัตถุประสงคที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอศรัทธาความเชื่อ
ในหลักธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัต
น พบวา “ปจจัยดานเครือขาย ปจจัยดานภาวะผูนํา ปจจัย

ดานการมีสวนรวมและปจจัยดานการสื่อสารมวลชน มี
ผลกระทบตอศรัทธาความเชื่อในหลักธรรมคําส่ังสอนทาง
พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน”โดยองคประกอบทุก
องคประกอบมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถอธิบายความผันแปรของ
ศรัทธาในหลักธรรมคําส่ังสอนในทางพรพุทธศาสนาได 
รอยละ 62.20
 วัตถุประสงคที่ 3 แนวทางการพัฒนาหรือยก
ระดับศรัทธาความเชื่อในหลักธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธ
ศาสนาของพุทธศาสนิกชนยุคโลกาภิวัตน พบวา แนวทาง 
ที่จะตองมีและนําไปสู การปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดย 1) 
พระสงฆท่ีทําหนาที่เจาอาวาส จําเปนตองพัฒนาตนเอง
ในเรื่องการบริหารกิจการวัดโดยใชกระบวนการมีสวนรวม 
2) วัด ตองมีการปรับบทบาทรับใชสังคมมากขึ้น “ดวยการ
ดําเนินกิจกรรมดานสาธารณะ ปรับความสัมพันธระหวาง
คณะสงฆและประชาชนใหกระชับแนนยิ่งขึ้น ใชความเปน
กัลยาณมิตร วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ เปดโอกาสให
พทุธศาสนิกชนทุกคนเขารวมอยางเทาเทยีม” รวมทั้ง “เปด
วัด” ใหชุมชนเขารวมรับผิดชอบการดําเนินการกิจการของ
สงฆมากขึ้น และ3) องคกรสงฆปกครองสงฆ ตองกําหนด
นโยบายในการรื้อฟนใหพุทธศาสนิกชนหันมาสนใจและ
เขาใจวาพระพุทธศาสนา พระสงฆและพุทธศาสนิกชน 
มีหนาท่ีเดียวกันในการสรางศรัทธาในหลักธรรมคําส่ังสอน
ของพระพุทธศาสนาใหดํารงอยูตอไปอยางยั่งยืน

อภิปรายผล
 ผลจากการศึกษาดังกลาวขางตนสามารถอภิปราย
ไดตามประเด็นศึกษา ดังตอไปนี้
 1. ปจจัยดานเครือขาย การที่ปจจัยสวนบุคคลมี
ศรัทธาความเชือ่ในหลกัธรรมคําส่ังสอนทางพระพทุธศาสนา 
อาจจะเน่ืองมาจากการเกิดผลตามทฤษฎีเครอืขาย ที่มีหลัก
การวาเครือขายเปนความสัมพันธของสมาชิกที่มารวมทํา
กิจกรรมเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ เขาดวยกัน เปนการมองสรรพ
สิ่งอยางเปนองครวม มีปฏิสัมพันธแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
มีกระบวนการพัฒนาทางความคิด สมาชิกเกิดการรับรู เกิด
การสรางแรงบันดาลใจ ซึ่งนําไปสูความเช่ือที่ปรากฏขึน้จาก
การเรียนรูเพื่อใหเกิดความรูใหม นวัตกรรมใหม จึงเปน
ฐานคิดที่สําคัญของเครือขายที่อธิบายถึงกระบวนการสราง
ภาระหนาท่ีของตนเองและเครือขาย เพื่อใหกระบวนการ



196 Vol. 10 No. 1 January-April 2020EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

นั้นมีการเลื่อนไหลและเปนไปอยางมีระบบ มีความสัมพันธ
ที่ยั่งยืน โดยพุทธบริษัทตางก็จะมีเครือขายและขยายเครือ
ขายตอไปตามเสนทางของตน กรณีเครือขายของภิกษุ ก็จะ
มีตั้งแตสามเณร ลูกศิษยวัด ลูกศิษยที่ใหความเคารพนับถือ 
โยมผูอุปถัมภ และพุทธบริษัททั้งสามที่เหลือ ภิกษุณีก็เชน
เดียวกับภิกษุ สวนอบุาสกอบุาสิกา เครือขายก็จะมตีั้งแตลูก 
หลาน เครือญาติ เพื่อนสนิทมิตรสหายที่มีความคิดและวิถี
การดํารงชีวิตคลายคลึงกัน ดังที่เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 
(2559, ออนไลน) กลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของเครือ
ขายวามีองคประกอบที่สําคัญ 7 ประการ คือ 1. การรับ
รูมุมมองรวมกัน (common perception) มีความรูสึก
นึกคิดและการรับรูรวมกันถึงเหตุการณท่ีเขารวมเปนเครือ
ขาย ซึ่งจะสงผลใหสมาชิกเครือขายเกิดความรูสึกผูกพันใน
การดําเนินกิจกรรมบางอยางเพ่ือแกปญหาความเดือดรอน
ที่เกิดขึ้น 2. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision) รับ
รู เขาใจถึงทิศทางเดียวกันและการมีเปาหมายที่จะดําเนิน
ไปดวยกนัจะชวยทาํใหขบวนการเคลือ่นไหวของเครอืขายมี
พลัง เกิดเอกภาพและชวยบรรเทาความขัดแยงอันเกิดจาก
มมุมองทีแ่ตกตางลงไป 3. การมผีลประโยชนและความสนใจ
รวมกัน (mutual interests/benefits) มีการรวมตัวกัน
บนฐานของผลประโยชนรวมท่ีมากเพียงพอจะดึงดูดใหรวม
เปนเครือขาย 4. การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยาง
กวางขวาง (all stakeholders participation) สมาชิกใน
เครือขายควรเสริมสรางความสัมพันธในลักษณะของความ
เทาเทียมและในฐานะหุนสวนของเครือขายและควรสาน
ตอความสัมพันธแนวราบ 5. กระบวนการเสริมสรางซึ่งกัน
และกัน (complementary relationship) ทําใหเกิดการ
ประสานผลประโยชนรวมกัน การเสริมสรางตอกันนั้นเกิด
จากการรวมตัวเปนเครือขายซึ่งมีผลดีมากกวาการไมรวม
เปนเครือขาย 6. การพึ่งพิงรวมกัน (interdependence) 
เปนการเติมเต็มในสวนที่ขาดของแตละฝายเนื่องจากทุก
ฝายตางก็มีขอจํากัดในกระบวนการทํางานและมีความรู 
ประสบการณที่แตกตาง 7. การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน 
(interaction) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือขายตาม
ดวย นอกจากนั้นเครือขายยังเปนความรวมมือและการเปด
รับของฝายตางๆ ท่ีจะมีขอตกลงรวมกันในการทํากิจกรรม
อยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่กําหนดไว ซึ่งขอกําหนดท่ีเกิดขึ้นนั้นเปนความพยายามที่
จะระดมทรัพยากร กระบวนการ ความรูและวิธีการตางๆ 

เพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จจากการรวมมือและการเปดรับ
ในสิ่งท่ีใหมนั้นเสมอ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต), 
2539) ไดกลาวไววา “พระพุทธศาสนาจะเขาถึงประชาชน
ไดดีก็ตองปรับใชวิธีการเผยแผใหทันสมัยทันเหตุการณ 
ความเปนไปในสังคมแตละยุคสมัยลวนมีผลกระทบตอ
พระพุทธศาสนา” สอดคลองกับกรกต ชาบัณฑิต เกษม
ชาติ นเรศเสนีย และอภิศักดิ์ กัลยาณมิตร (2556) ที่พบ
วา การเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน มีเปาหมายการ
เผยแผเพื่อมุงเนนใหพุทธศาสนิกชนมีความรูความเขาใจ
ในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตองและ
สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเองและผู
อื่น หนึ่งในยุทธศาสตรการเผยแผประกอบดวย 1. สราง
เครือขาย ลักษณะการเชื่อมโยงหรือการดําเนินงานดาน
การเผยแผรวมกัน โดยการสรางเครือขายสามารถทําไดทั้ง
การสรางเครือขายภายในและภายนอก การประสานงาน
กับหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
เผยแผพระพุทธศาสนา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผลักดัน
ใหการเผยแผหลักธรรมทางพระพทุธศาสนาเขาสูประชาชน
อยางตอเนื่องและมุงผลสัมฤทธิ์ในการสรางสันติสุขใหเกิด
แกประชาชน สังคมและประเทศชาติ 2. ขยายพลัง ตอง
อาศัยพลังรวมเปนตัวขับเคลื่อน คือ ตองอาศัย บาน วัด 
โรงเรียน หรือเรียกวา บวร เปนตัวขับเคลื่อน ทํางานรวม
กัน โรงเรียนหรือสถาบันตาง ๆ ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเปน
ศูนยกลางของพลัง มีความสําคัญตอการเผยแผอยางยิ่ง 
เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนเหลานี้รวมตัวกันเขาจะเกิดเปน
พลังกลุม ซึ่งจะเปนพลังในการขับเคลื่อนหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาใหขยายไปไดเร็ว อีกท้ังพลังของหนวย
งานและองคกรตาง ๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับงานพระพุทธ
ศาสนาก็เปนพลังในการขับเคลื่อนหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาท่ีสําคัญเชนเดียวกัน และพระครูญาณเพชรรัตน 
(เทวินทร ปยทสสี) (2557) พบวา การดํารงอยูซึ่งพระพุทธ
ศาสนาจําเปนตองมีผูท่ีทําหนาที่ในการเผยแผหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธศาสนาอยูอยางตอเนื่อง และจําเปนตอง
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทันกับความเปล่ียนแปลง
ของสังคม โดยหนึ่งในยุทธศาสตรการเผยแผ คือ การสราง
เครือขายการเผยแผพระพุทธศาสนา ในทางปฏิบัติ ดังนี้ 1. 
ความเขาใจในหลักธรรมแหงตน คือ ความรอบรู รูซึ้งเห็น
จริงตามหลักการของพระพุทธศาสนา 2. ความรูในวิธีการ
สรางเครือขายธรรม เปนการสรางศรัทธาใหเกิดขึ้น สราง
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ความเขาใจในวิธีการเผยแผ ใหรูจักวิเคราะห และวิธีการ
เขาถึงกลุมตาง ๆ  3. มีคุณสมบัติหรือคุณธรรมของผูเผยแผ 
4. รูจักใชแกนธรรมที่ดีที่เหมาะสมกับบุคคล 5. กระจาย
เครือขายองคความรูทางพระพุทธศาสนาใหกวางขวางดวย
การศึกษา (ปริยัติ) การประพฤติ (ปฏิบัติ) และการทําตน
ใหบริสุทธิ์เพื่อการพนทุกข (ปฏิเวธ)
 สวนอภิษฎาข ศรีเครือดง, จิดาภา เรงมีศรีสขุ และ
พระครูสังฆรักษจกัรกฤษณ ภูริปโฺญ (กัตตยิงั) (2558, หนา 
15) สรุปวา เครือขาย เปนการรวมมือระหวางปจเจกบุคคล 
กลุม องคการประเภทเดียวกัน องคการตางประเภทกัน 
หรือเปนเครือขายเชื่อมโยงระหวางกลุม ซึ่งมีหลายระดับ 
ตั้งแตการเชื่อมโยงระหวางปจเจกตอปจเจก การเชื่อมโยง
ระหวางปจเจกกับกลุม การเชื่อมโยงระหวางกลุมตอกลุม 
โดยดําเนินงานภายใตเปาหมาย และวิธีการทํางานรวมกัน
อยางเปนระบบ มีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ความรู
ประสบการณระหวางกัน หรือลงมือทํากิจกรรมรวมกันมี
ความสัมพันธระหวางกันในดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและ
อืน่ ๆ  โดยมีการจดัรูปแบบการจัดการใหเปนกลไกขับเคลือ่น
เชื่อมโยงกิจกรรมรวมกัน กิจกรรมเครือขายตองมีลักษณะ
เทาเทียมกัน และเห็นความตระหนักรวมกันในเปาหมาย
และแผนงานท่ีจะทํา และธนากร สังเขป (2556, หนา, 
54) กลาวถึง การสรางเครือขายวา เปนการสรางเครือ
ขายกับองคกรอื่นหรือสังคมอื่น เปนแนวทางแบบเดียว
กับการสรางมิตร ซึ่งมีสวนทําใหการทํางานมีพลัง มีความ
เขมแข็ง ดํารงอยูตอไปไดแมจะอยูทามกลางกระแสการ
ตอตานทําลาย ในขณะเดียวกันก็จะมีความรวมมือทําให
เกิดผลการพัฒนาเร็วขึ้น สมบูรณขึ้น สอดคลองกับสํานัก
วิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตโพล (2560) พบวา เครือ
ขายสังคมออนไลน จะสามารถชวยทําใหผูคนไดใกลชิดกับ
พระพุทธศาสนาไดมากข้ึน ขณะท่ีรอยละ 62.79 เห็นวาการ
ใชเครอืขายสงัคมออนไลนเผยแพรหลักธรรมคําสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนาจะมีสวนชวยกระตุนใหผูคนหันมาใหความ
สนใจศึกษาพระธรรมคําส่ังสอนทางพระพุทธศาสนาไดมาก
ขึ้น รอยละ 58.77 มีความคิดเห็นวาการใชเครือขายสังคม
ออนไลนเผยแพรหลักธรรมคําส่ังสอนทางพระพุทธศาสนา
จะมีสวนทําใหผูคนเขาใจหลักธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธ
ศาสนาไดมากขึ้น แตอยางไรก็ตามรอยละ 74.08 เห็นวาใน
ปจจุบันมีการใชเครือขายสังคมออนไลนเผยแพรหลักธรรม
คําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาที่ไมถูกตอง/ผิดไปจากหลัก

ธรรมคําสั่งสอนท่ีแทจริง 
 2. ปจจัยดานภาวะผูนํา พบวา ภาวะผูนําเปน
พฤติกรรมการนําของผูนําที่ทําใหเกิดการปฏิบัติการที่สราง
ความเคลือ่นไหวใหเกิดขึน้ในองคกรตามทิศทางทีก่าํหนดไว 
ภาวะผูนําจึงเปนศิลปะในการทําใหเกิดอิทธิพลในการจูงใจ
ผูอื่นใหรวมปฏิบัติงานมีความเชื่อ ศรัทธาในตัวผูนํา การนํา
เอาหลักธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต
ใชก็เพื่อการเปนผูนําที่ดี และคําสั่งสอนที่สําคัญ ๆ ของ
พระพุทธองคที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะของผูนําที่ดี หรือวิถี
ทางของการท่ีจะเปนผูนําทีด่ีเพ่ือใชสําหรบัเปนแนวทางทีจ่ะ
นําไปปฏิบัติ ไดแก ทศพิธราชธรรม 10 ประการ, อธิษฐาน
ธรรม 4, พรหมวิหารธรรม 4, อคติ 4, คหิสุข 4, สังคหะ
วัตถุ 4, ขันติโสรัจจะ หิริโอตัปปะ, อิทธิบาท 4, เวสารัธชก
รณะ 5, ยุติธรรม 5, อปริหานิยธรรม 7, นาถกรณธรรม 10, 
กัลยาณมิตรธรรม 7 และบารมี 10 ประการ (ทศบารมี) 
ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชกับการบริหารและจัดการ
สมัยใหมได สอดคลองกับพระสมุหอภิเศก สีลเตโช (โฉม
ตรึก) (2557) ที่ศึกษาภาวะผูนําของพระธรรมสิทธินายก 
(เฉลิม พนฺธุรํสี) พบวา ภาวะผูนําเปนปจจัยที่จําเปนอยาง
ยิ่งสําหรับผูนําและผูบริหารทุกระดับ ซึ่งลักษณะของผูนํา
ในพระพุทธศาสนานั้น มีอยู 2 ลักษณะดวยกัน คือ ลักษณะ
ของธรรมราชาและลักษณะของเทวราชา พระเดชพระคุณ 
พระธรรมสิทธินายก (เฉลิม พนฺธุรํสี) เปนผูนําที่เปนแบบ
อยางของพระสงฆอุชุปฏิบัติ มีจริยาวัตรที่งดงาม เปนครูผู
สอนท่ีดีที่ปฏิบัติใหดูเปนแบบอยางเปนพระเถระท่ีปกครอง
คณะสงฆกรุงเทพมหานครดวยหลักของเมตตาและความ
ยุติธรรม ยึดหลักในวิธีการสอนหรือการแนะนํา ตามหลัก
ผูนําของพระพุทธเจา จนทําใหเห็นวา การบริหารกิจการ
คณะสงฆกรุงเทพมหานครนั้น ผูนําองคกรคณะสงฆไทยใน
ระดับตาง ๆ  สามารถนําภาวะผูนํา คือ มีการนําหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนา ไดแก สัปปุริสธรรม7 พรหมวิหาร
ธรรม 4 และสังคหวัตถุธรรม 4 ไปประยุกตใชกับตนเอง
ในการบริหารกิจการคณะสงฆทั้ง 6 ดาน เพื่อขับเคล่ือน
องคกรคณะสงฆ ใหรวมกันดําเนินกิจกรรมของคณะสงฆ 
ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับพระมหานพพล กนตสีโล (สายสินธุ ) (2557) พบวา 
รูปแบบภาวะผูนําที่เปนไปไดคือ รูปแบบของการเปนผูนํา
เชิงประสาน หลักธรรมที่มีคุณลักษณะโดดเดนสําหรับผูที่
มีภาวะผูนํา คือ หลักสัปปุริสธรรม7 กรณีศึกษาที่เปนแบบ
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อยางที่ดีในการปฏิบัติ คือ ภาวะผูนําในการบริหารกิจการ
คณะสงฆของสมเด็จพระมหาธีราจารย (นิยม ฐานิสสรมหา
เถร) และภาวะผูนําของพระราชธรรมโสภณ (จําป จนทธม
โม) แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการ 
ควรประกอบดวยแนวทาง 3 ประการ ตามหลักการครอง
ตน ครองคน ครองงาน โดยที่ 1. สงเสริมการเปนผูนําที่มี
หลักสัปปุริสธรรม7 ในการครองตน 2. สนับสนุนการเปน
ผูนําเชิงประสานในการครองคน และ3. มุงเนนการเปน
ผู นําที่ใหความสําคัญกับการบริหารงานทางการสงฆให
ครอบคลุมทั้ง 6 ดาน ไดแก การปกครอง การศาสนศึกษา 
การเผยแผ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห และ
การสาธารณสงเคราะหในการครองงาน และพระใบฎีกา
ศราวุฒิมหาลาโภ (หงสคํา) (2558) พบวา เงื่อนไขความ
สําเร็จที่สําคัญของการสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให
ยั่งยืนถาวรสืบไป คือ การบริหารกิจการคณะสงฆใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย ในทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 พระสังฆาธิการจําเปนตองปรับเปล่ียน
บทบาทใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป แตยังคง
ดํารงไวซึ่งเปาหมายเดิม บทบาทประยุกตของพระสังฆาธิ
การที่จําเปนไดแก บทบาทในเชิงสัญลักษณของพระพุทธ
ศาสนา บทบาทผูทรงไวซึ่งคุณวิเศษ บทบาทนักบริหาร
ศรัทธา บทบาทผูนําแหงจิตวิญญาณ บทบาทนักพัฒนา
สังคม และบทบาทผูนําสูความพนทุกข ซึ่งจะชวยสงเสริม
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหยืนนานสืบไป 
 3. ปจจัยดานการมีสวนรวม เปนแนวทางการ
ดําเนินงานเพือ่ใหผูรวมปฏิบตัิงานไดมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นมีสวนรวมในการชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ของ
องคกรการตัดสินใจกับความรับผิดชอบและรวมมือในการ
พัฒนา ตลอดจนปฏิบัติงานดวยความเต็มใจสงผลใหองคกร
ศาสนาสามารถขับเคลื่อนไปสูจุดมุงหมายไดสําเร็จ ชวย
ขัดเกลาความนึกคิด จิตใจของพุทธศาสนิกชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพอันจะกอใหเกิดความศรัทธาในศาสนาพุทธ
รวมกันซึ่งจะเกิดผลดีทั้งโดยตรงและโดยออมตอคุณภาพ
ชีวิตและความเปนอยู ของประชาชนสังคมของประเทศ
ชาติ สิ่งแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของพุทธศาสนิกชน
ในศรัทธาความเชื่อในหลักธรรมคําสั่งสอนทางศาสนาโดย
ประเพณีที่เดนชัด เชน วันสําคัญทางศาสนา ไดแก วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา 
วันออกพรรษา หรือการทําบุญตาง ๆ ไดแก การตักบาตร 

การถวายสังฆทาน การถวายสลากภัต การทอดผาปา การ
ทอดกฐิน การถวายผาอาบนํ้าฝน และประเพณีอื่น ๆ  ไดแก 
การบวชนาค การทําบุญเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ เชน วัน
ครบรอบวันเกิด ครบรอบวันแตงงาน ครบรอบวันกอตั้ง
กิจการ ฉลองความสําเร็จตางๆ
 การมีสวนรวมของพุทธศาสนิกชนในปจจุบันได
เปล่ียนรปูแบบออกไปตามกระแสโลกาภิวัตน ท่ีสภาพสังคม 
เศรษฐกิจที่เปล่ียนไป การมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา
ก็เปลี่ยนไปดวย อยางไรก็ตาม การปฏิบัติกิจของสงฆและ
จริยาวัตรตาง ๆ  ก็ยังดําเนินตอไปในรูปแบบท่ีแตกตางออก
ไป ที่เห็นเดนชัด ไดแก การรักษาศีล การบิณฑบาต การ
นุมหมจีวรที่ยังคงเปนไปอยางเครงครัด และในสวนของ
พุทธศาสนิกชนก็ยังมกีารปฏิบัตใินการอุปถัมภอุมชูพระสงฆ
คงเดมิ เพยีงแตเปลีย่นรปูแบบไปตามสภาพการเปลีย่นแปลง 
ที่เห็นเดนชัด ไดแก การตักบาตร ที่พุทธศาสนิกชนไปดัก
รอตักบาตรพระในตลาด หรือบางคนอาจจะไปดักรอตาม
เสนทางทีพ่ระออกบินทบาตร หรือแมกระทัง่การรวมทาํบุญ
ตักบาตรในวันสําคัญ ๆ  ทั้งทางศาสนาหรือวันสําคัญที่เกี่ยว
กับพระมหากษัตริย ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาว เปนการ
แสดงออกของพุทธศาสนิกชนที่ยังยึดมั่นในหลักธรรมคําสั่ง
สอนทางพุทธศาสนา และไดแสดงออกถึงศรัทธาความเชื่อ
วา การใหดวยการทําบุญตักบาตร สามารถสงผลใหจิตใจ
สงบ เยือกเย็นมีความสุขใจเมื่อไดประกอบกิจกรรมนั้น ๆ 
สอดคลองกับเสาวภา ไพทยวัฒน และคณะ (2553) พบวา 
การเปล่ียนแปลงการทําบุญภายในวัดโดยการนําจุดเดนซึ่ง
เปนทุนทางสังคมของวัดมาใหบริการแกผูที่มาทําบุญ อาทิ
เชน การทําบุตรตักบาตรหนาวัด การทําบุญเวียนเทียน 
โดยแบงเปน 3 รอบ คือ รอบกลางวัน รอบเย็น และรอบ
คํ่า การจัดโรงเรียนพระพุทธศาสนา การอบรมพระธรรม 
การฝกอบรมสมาธิ การจัดการทองเที่ยงเชิงอนุรักษใหกับ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ การพัฒนาวัดใหเปนแหลงเรียนรู 
การบวชพระภิกษุและสามเณรใหกับบุคคลท่ัวไปและกลุม
ชาวเขา การจัดการอนุรักษวัฒนธรรมไทย การจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย การเปด
โอกาสใหมีการบริหารงานที่ทันสมัย การจัดบรรยากาศ
ภายในวัดใหเกิดความสงบ สะดวก สมถะและสมานฉันท 
เปนบรรยากาศที่ผู ที่มาทําบุญไดนําครอบครัวของคนใน
สังคมเมืองเขามาทําบุญไดอยางมีความสุข สอดคลองกับ
พระไพฑูรย อารัมภรัตน (2555) พบวา 1) ระดับการมีสวน
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รวมของประชาชนตอกิจกรรมทางพุทธศาสนา ในภาพรวม
ทั้ง 4 ดาน คือ การมีสวนรวมตัดสินใจ การมีสวนรวมดําเนิน
งาน การมีสวนรวมรับผลประโยชน และการมสีวนรวมตรวจ
สอบ อยูในระดับมาก 2) ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมี
สวนรวมของประชาชนตอกิจกรรมทางพุทธศาสนา อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก ปจจัยสวนบุคคล 
คือ เพศ อายุ การศึกษา และรายได ปจจัยดานสังคม คือ 
การรับรูขาวสาร และระยะเวลาพักอาศัยในชุมชน 
 4 การสื่อสารมวลชน เปนกระบวนการติดตอ
สื่อสารสูมวลชนโดยสงสารผานสื่อมวลชน เปนการขยาย
โลกทัศนใหแกพุทธศาสนิกชน อาจใชเปนตัวเรงใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงความรูเกี่ยวกับธรรมะ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนทางศาสนา และอาจเปลี่ยน
แปลพฤติกรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอน
ทางพุทธศาสนา และสามารถสนับสนุนระบบและกลไก
ทางสังคมใหเจริญงอกงามตามหลักธรรม ในปจจุบันไดมี
องคกรทางพุทธศาสนาหลายองคกรใชส่ือหลายประเภท
อยางหลากหลายแตกตางกันไปตามศักยภาพของแตละ
องคกร จากความคิดเห็นของประชาชนตอปจจัยดาน
สื่อสารมวลชนที่มีผลกระทบตอศรัทธาความเช่ือในหลัก
ธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนยุค
โลกาภิวัตนทุกขออยูในระดับมาก คือ การเพิ่มสื่อการก
ระจายขาวสารชวยสรางศรัทธาทาง ขาวฉาวของพระสงฆ
ในวงการพระพุทธศาสนาในขณะนี้ มีผลทําใหความเชื่อมั่น
หรือศรัทธาในพระพุทธศาสนาลดลง และบุคคลจําเปนตอง
อาศัยขอมูลจากผูอื่นในการแลกเปล่ียนขอมูลและมุมมอง
ในแงตาง ๆ ที่จําเปนตอการเรียนรูเพื่อใหเกิดศรัทธาและ
ความเชื่อ อาจเนื่องเพราะสถานการณการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมของโลกยุคโลกาภิวัตน ยังเปนไปตามหลักทฤษฎี
มหภาค ที่เกี่ยวของกับส่ือสารมวลชนและระบบสังคม มุง
อธิบายและคาดคะเนปรากฏการณ เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
ภายในและระหวางระบบสังคมตาง ๆ  นับตั้งแตโครงสราง 
(Structure) และหนาที ่(Function) ของการสือ่สารมวลชน
ในระบบสังคมชนกลุมยอย (Primary group system) ไป
จนถึงแบบการใชสื่อมวลชน (Patterns of mass media 
use) ในระบบสังคมชุมชน (Community system) และ
การกระจายขาวสารหรืออุดมการณ (Diffusion of in
formation or ideologies) ในระดับสังคมระหวางประเทศ 
(International systems) ที่เปนภารกิจหลักของพุทธ

บริษัท และองคกรสงฆ
 การส่ือสารเกี่ยวกับธรรมะ สวนใหญเปนการ
สื่อสารทางเดียว คือจากพระสูชาวพุทธ มีผูดูและฟงธรรมะ
มจีํานวนนอยซึง่อาจจะเน่ืองมาจากหลายสาเหต ุโดยเฉพาะ
พทุธศาสนิกชนท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร สวนใหญจะมี
ภารกิจที่เรงรีบ รัดตัว เมื่อวางเวนจากภารกิจก็อาจตองการ
พักผอนโดยการดูทีวีตามชองตาง ๆ  ซึ่งเปนรายการบันเทิง
แตกตางกัน รายการธรรมะจะนําเสนอในชวงเวลาภาคเชา 
หรือเฉพาะวันพระ รายการธรรมท่ีนําเสนอโดยบุคคลใน
พุทธศาสนา เชน พระสงฆ กลับไดรับความสนใจจากฟรีทีวี
ดจิิตัลนอย ดวยเหตุผลที่วาผูชมโทรทัศนสวนใหญตองการดู
รายการประเภทบันเทิงมากกวารายการธรรมะทีส่ื่อโทรทศัน
ไทยมองวาเปนรายการประเภทสาระ “ส่ือโทรทัศนหรือ
แมกระทั่งสื่ออื่นๆ ท่ีเปนองคกรธุรกิจโดยท่ัวไปจะเลือกสื่อ
บุคคลหรือแนวคําสอนนั้นมากกวาที่จะเลือกบุคคลที่มีหลัก
การและแนวคําสอนที่ถูกตองตามที่บัญญัติไวในพระธรรม
วินัย” “ฝายสื่อโทรทัศนในเมืองไทยเองก็ไมไดสนใจเรียนรู
เก่ียวกับพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนามากนัก รวมถงึไม
สนใจที่จะลงทุนจางผูเชี่ยวชาญดานศาสนามาวิเคราะหขาว
หรือเหตุการณดานศาสนาเหมือนสื่อในอเมริกา” ซึ่ง การ
เผยแผธรรมะผานทางอินเทอรเน็ตจึงเปนสิ่งจําเปนอยาง
ยิ่ง อีกทั้งชาวตางชาติท่ีสนใจศึกษาศาสนาพุทธก็มีมากยิ่ง
ขึ้นตามมาดวย “เพราะหากจะใชวิธีการเผยแผพุทธศาสนา
แบบเดิมอาจเขาไมถึงสังคมยุคใหมหรือคนรุนใหม เพราะ
สังคมสมัยปจจุบัน ประชาชนไมคอยมีเวลาไปปฏิบัติธรรม 
ฟงเทศนหรือ ศึกษาพระธรรมคําสอนที่วัดเหมือนสมัยอดีต
ที่ผานมา การเผยแผพระธรรมคําสอนผานส่ืออินเทอรเน็ต 
จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทําใหเขาถึงประชาชนได
งายและกวางขวางมากท่ีสุด ไมจํากัดเวลา และสถานที่ ผู
ใชอยู ท่ีไหนเวลาใดก็สามารถท่ีจะเขาไปศึกษาพระธรรม
คําสอนไดตลอดเวลา ไมวาจะเปนที่ทํางาน ท่ีบาน หรือ
อยูในตางประเทศ” และณัฐพงค แยมเจริญ วโรชา สุทธิ
รักษ พระเมธาวินัยรส (2557) พบวา พฤติกรรมการเปด
รับขาวสารดานพุทธศาสนาของคนรุนใหมไดใชโทรศัพท
มือถือเปนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่ใชส่ือสารผานสื่อสังคม
ออนไลนบอยท่ีสุดโดยใชการเชื่อมตอ ระดับอินเทอรเนต
ทาง Wireless การเปดรับขาวสารดานพุทธศาสนา พบวา 
สวนใหญมีความถี่ในการเปดรับขาวสารดานพุทธศาสนาไม
บอยโดยสวนใหญมีความถี่ 2 สัปดาหตอครั้งลักษณะการ
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เปดรับขาวสารดานพุทธศาสนาเปนไปโดยไมไดตั้งใจ ชวง
เวลาทีใ่ชเปดรับขาวสารดานพุทธศาสนาผานสงัคมออนไลน
เปน ประจํา พบวาชวงเวลา 18.01 - 21.00 น. วันที่เปด
รับขาวสารดานพุทธศาสนาคือวันอาทิตยมากที่สุด 
 อยางไรก็ตาม “การที่ส่ือบคุคลในพุทธศาสนา โดย
เฉพาะพระสงฆสํานักตาง ๆ  ที่มีแนวคําสอนไมเหมือนกันยัง
เปนเหตุใหส่ือพิจารณาเลือกบุคคลและแนวคําสอนในพุทธ
ศาสนาโดยคํานึงถึงการตลาดกอน แนวคิดไหนสอดคลอง
กับแนวทางการตลาดคือสรางความสนใจ (rating) ใหกับ
มวลชนมากท่ีสุด ส่ือโทรทัศนหรือแมกระทั่งสื่ออื่น ๆ  ที่เปน
องคกรธุรกิจโดยทั่วไปจะเลือกส่ือบุคคลหรือแนวคําสอน
นั้นมากกวาที่จะเลือกบุคคลที่มีหลักการและแนวคําสอนที่
ถูกตองตามท่ีบัญญัติไวในพระธรรมวินัย” โดยเฉพาะ “สื่อ
อินเทอรเน็ตท่ีเปนการสื่อสารแบบ 2 ทางทําใหเกิดกลุม
กอนจากหนวย (cell) ตาง ๆ ที่ไปรวมกันซึ่งก็คือกลุมมี
ความเห็นที่สอดคลองหรือเหมอืนกัน เมือ่สื่อมวลชนในพุทธ
ศาสนาเขาไปใชบริการของสื่ออินเตอรเน็ต โดยเฉพาะส่ือ
เครือขายสังคมออนไลน (social network) ก็ยอมทําให
ชาวพุทธเกิดการแบงกลุมเขากับพวกที่มีความศรัทธาหรือ
ความเชื่อดานพุทธศาสนาแบบเดียวกับตน การสื่อสารจึง
ถูกขีดวงจํากัดแคมวลชนในกลุม (groups) เชน กลุมในเฟ
ซบุค (facebook) กลุมในไลน (LINE) เปนตน ซึ่งจะเปน

สาเหตุหนึ่งที่ทําใหพุทธศาสนิกชนจํากัดอยูในกลุมของ
ตนเองเทานั้น ความเห็นเชิงอุดมการณและความเชื่อที่ได
รับจากสื่อมวลชนในพุทธศาสนาแคบลง ความเปนสํานัก
ใครสํานักจะปรากฏชัดขึ้น พุทธศาสนิกชนจะใสใจเฉพาะ
กลุมที่ตนเองศรัทธา ไมมเีวลาไปแสวงหาความรูจากแนวคิด
ทางดานพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง ปรากฏการณดังกลาวหาก
ดําเนินการตอไปเปนระยะเวลายาวนานและมีการบิดเบือน
หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา ก็จะเกิดผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออมตอศรัทธาความเชื่อในหลักธรรมคํา
สอนทางพุทธศาสนา 

ขอเสนอแนะ
 การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาตัวแปรอธิบายผลกระ
ทบตอศรัทธาความเช่ือทางศาสนาเพียงสี่ตัวแปรเทานั้น 
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามยุคโลกาภิวัตน อาจจะ
มีตัวแปรใหม ๆ เพิ่มมากขึ้น ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
การเมือง ซึ่งเปนปจจัยหลักท่ีมีผลตอการดํารงชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนที่กวางไกลและรวดเร็วขึ้น ควรมีการศึกษา
ในเชิงลึกเกี่ยวกับการบริโภคสื่อของพุทธศาสนิกชน และ
การควบคุมสื่อที่มีการนําเสนอบิดเบือนหลักธรรมคําสอน
ของรัฐในการสงเสริม และ/หรือสืบทอดพระพุทธศาสนา
ในอนาคต
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บทคัดยอ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน (2) 
ศึกษาความพึงพอใจการบริหารงานวิชาการของผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนเอกชน (3) ศึกษาปญหาและขอเสนอ
แนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน กลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 15 โรงเรียน
จํานวนผูใหขอมูล 238 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคารอย
ละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวม (  = 4.44 SD= 0.38) และรายดานอยูในระดับมาก 2) ความพึงพอใจของผูบริหารและ
ครูในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก (  = 4.42, SD= 0.33) โดยเรียงคาเฉลี่ยเปนรายดานจากมากไปนอยดังนี้ งานการบริหารหลักสูตรงาน
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู งานการวัดคาเฉลี่ยและวัดผลประเมินผล งานการพัฒนาหองสมุดและแหลงการ
เรียนรู งานการบริหารกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน งานการสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน งานการสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาและงานการสงเสริมคุณภาพ
การศึกษา 3) ปญหาและขอเสนอแนะ ท่ีสําคัญไดแก ปญหาคือการพัฒนาและสื่อและนวัตกรรมไมเพียงพอตอการเรียน
รู ขอเสนอแนะ คือควรมีเทคโนโลยีท่ีเอื้อตอการเรียนรูและควรจัดอบรมการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบการ
สอนใหมากขึ้น

คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ, ความพึงพอใจ, โรงเรียนเอกชน

Abstract

 This research aimed (1) to study the state of academic administration in private schools (2) 
to study the satisfaction of administrators and teachers towards academic administration in private 
schools (3) to study the problems and suggestions regarding academic administration in private schools. 
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The samples consisted of 238 administrators and teachers in 15 private schools. The instruments 
used for data collection was an opinionnaire. Statistics used for analyzing the data were percentage, 
mean, standard deviation and content analysis. The research findings were as follows 1) the state of 
academic administration in private schools overall (  = 4.44, SD = 0.38) and in each aspect were at a 
high level 2) the satisfaction of administrators and teachers towards academic administration in private 
schools in overall were at a high level (  = 4.42, SD = 0.33). For each aspect arrangement, they were 
as follows: Curriculum management, curriculum development and learning process, measurement 
and evaluation, library development and learning resources, group learning and learning activities, 
networking, curriculum development and instructional management, promotion and development 
of media, innovation and technology in education and educational quality; respectively 3) the most 
importance problem was insufficiency of learning media and innovation development. The suggestion 
for problem-solving were to increase number of learning media and innovation the technology and 
conduct training in learning media and innovation for improving instruction.

Keywords: Academic administration, Satisfaction, Private school

บทนํา
 ความเจริญกาวหนาของวิทยาการและเทคโนโลยี
ในรูปแบบของโลกไรพรมแดน (Boarderless World) 
ยุคโลกาภิวัตน (Globalization) และความเปนสากล 
(Internationalization) ไพพรรณ เกียรติโชติชัย (2445,น. 
1) และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมโลก
ในทศวรรษที่ผานมาทําใหสังคมโลกสมัยใหมมีการแขงขัน
กันดวยภูมิปญญาท่ีซับซอน ลึกซึ้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบ
เศรษฐกิจที่ใชความรูเปนฐาน (Knowledge - Based 
Economy) เมื่อเปนเชนนั้น ทุกประเทศตางใหความสนใจ
ในการปฏริปูการศึกษา เนื่องจากการศึกษา เปนภารกิจทาง
สังคม ที่มีจุดมุงหมายเพื่อการสรางคนใหเปนคนดี สามารถ
ประกอบอาชีพ และดํารงตนไดอยางเหมาะสมใหสอดคลอง
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก (สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543, น. 151)
 พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 
มาตรา 6 กําหนดความมุงหมายและหลักการวา “การ
จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้ง รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม 
ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข”พระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่ม

เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กลาววา “การศึกษา” หมาย
ถึง “กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคล
และสังคมโดยการถายทอดความรูการฝกการอบรมการ
สืบสานทางวัฒนธรรมการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิชาการการสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพ
แวดลอมสังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียน
รูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” และมาตรา 8 10 45 และใน
หมวด 2กําหนดหลักการจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ 1) 
เปนการศึกษาตลอดชีวิต 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู
ใหเปนไปอยางตอเนื่อง 4) บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่
รัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
และ 5)ใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับ และ
ทุกประเภทการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนดโดยรัฐตอง
กําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมี สวน
รวมของเอกชนในดานการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการไดเปดโอกาสใหโรงเรียน
เอกชนเขามามีบทบาทสําคัญในการใหบริการการศึกษา 
เพ่ือแบงเบาภาระของรัฐโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่รัฐไม
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สามารถจัดไดโรงเรียนจะมีคุณภาพทางการเรียนการสอน
เพียงใดขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารโรงเรียนโดย
เฉพาะอยางย่ิงการบริหารงานวิชาการที่จะสงผลตอผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรียน(ทาํน ุนะราย, 2538, น. 4) 
ซึ่งสอดคลองกับ ธเนศ คิดรุงเรือง (2539, น. 56) ปรียาพร 
วงศอนุตรโรจน( 2543, น. 2.) ออยทิพย สุทธิเทพ (2543, 
น. 27) กมล ภูประเสริฐ( 2544, น. 5) และ(สํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2545, น. 111) 
 การบริหารโรงเรียนเอกชนใหประสบความสําเร็จ 
เปนที่ยอมรับของชุมชนและผูปกครองนั้น มีวัตถุประสงค
หรือเปาหมายหลักคือ การจัดการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษาที่จะตองใหตอบสนองตอสังคม และกระแส
โลก ที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จึงจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียนทุกแหงจะตองจัดการศึกษา
ใหเกิดคุณภาพ โดยเฉพาะระบบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดเอกชน (สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน. 2544, น. 1) งานวิชาการเกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอน การใชสื่อและอุปกรณการสอน การ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการวัดผลประเมินผล 
 การบริหารงานวิชาการเปนหนาท่ีโดยตรงของผู
บรหิารสถานศึกษาเพือ่กําหนดหนาทีร่บัผดิชอบของบุคลากร
ในสถานศกึษา ปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาและพฒันา
สถานศึกษาใหไดมาตรฐาน ใหมปีระสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับ
ของประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู, 
2538, น. 6) งานวิชาการเปนงานที่มีขอบขายกวางขวาง
และมีความสําคัญตอหนวยงานการศึกษาจุดมุงหมายของ
งานวิชาการ คือ การสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู
มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอคุณภาพของพลเมืองและ
ความมั่นคงของประเทศชาติ
 งานวิชาการถือเปนหัวใจหรืองานหลักของการ
บริหารโรงเรียนที่ผู บริหารและครูจะตองใหความสําคัญ 
อยางยิ่งสวนงานดานอื่น ๆ ถือเปนงานสนับสนุนใหงาน
วิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน
จะตองสงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนไดจัดกิจกรรมการ
เรยีนการสอนใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรอยาง มี
ประสิทธิภาพเปนโรงเรียนที่มีสิ่งแวดลอมที่ดีมีกิจกรรมและ
โอกาสท่ีสงเสริมสนับสนุนชักนําใหเด็กไดมีประสบการณ
เกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองคุณลักษณะดังกลาวเพื่อ
เปนโรงเรียนตามการศึกษาที่นําไปสูการเปนโรงเรียน เพ่ือ

พัฒนาคนใหเปนคนที่สมบูรณ อุทัย บุญประเสริฐ (2540, 
น. 25-26)
 โรงเรียนที่ดีมีคุณภาพทําให เกิดการเรียนรู ที่
มีคุณภาพและกุญแจสําคัญที่ไขไปสู การเปนโรงเรียนที่
ดีมีคุณภาพยอมมาจากคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน 
สอดคลองกับ Highett (1989, น. 34, น. 14; อางถึง
ใน สงบ ประเสริฐพันธุ, 2543, น.14) ที่กลาววา ความ
สัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จตองเปนผู นําในการบริหารงานวิชาการและ
ใหการสนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน สอดคลอง กับ 
Sergiovanni (1991, p.76) ทีก่ลาววา ผูอํานวยการโรงเรยีน 
และงานวิจัยหลายชิ้นกลาววา การบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายกถือวา ผูบริหารโรงเรียน
เปนบุคคลสําคัญในการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนและ
สงผลตอคุณภาพของนักเรียน
 งานวิชาการครอบคลุมภารกิจและขอบขายการ
บริหารวิชาการใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร
ธรรมนูญโรงเรียนแผนปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
ที่ทุกฝายมีสวนรวม มีการวางแผนพัฒนางานการจัดนิเทศ
การสอน การดําเนินการวัดผลและประเมินผลในการเรียน
รู ทําใหผูวิจัยสนใจนําแนวคิดการบริหารงานวิชาการ มา
ปรับปรุงและบูรณาการใหสอดคลองกับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนโดยศึกษาการบริหารงานวิชาการ ของ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนในงานดานวิชาการ 7 งาน คือ 1) 
งานบริหารหลักสูตรงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู 2) งานการจัดทําทะเบียนและวัดผลประเมินผล 3) 
งานการบริหารกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 4) งานการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 5) 
งานการสงเสริมและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 6) งานการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียน
รู และ 7) งานการสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 
 จากความเปนมาและปญหาของการวิจัยดังกลาว 
จะเห็นไดวาภารกิจท่ีสําคัญยิ่งของผูบริหารโรงเรียน คือ
การบริหารงานวิชาการเพื่อใหผู เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามหลักสูตรภายใตการบริหารงานวิชาการ ของ
ผูบริหารดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงตองการศึกษา
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัด



206 Vol. 10 No. 1 January-April 2020EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ท้ังนี้
เพื่อใหไดขอมูลนําไปใชในการวางแผนพัฒนาปรับปรุง
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนเอกชนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันจะสงผลถึงคุณภาพนั่นคือความเปน
เลิศทางวิชาการของนักเรียนอยางสูงสุดในงานดานวิชาการ 
7 งาน คือ 1) งานบริหารหลักสูตรงานพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู 2) งานการจัดทําทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล 3) งานการบริหารกลุมสาระการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4) งานการสงเสริมคุณภาพการ
จัดการศึกษา 5) งานการสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) งานการพัฒนาหองสมุด
และแหลงเรียนรู และ 7) งานการสรางเครือขายพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 สภาพการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสงัคมโลก 
สงผลใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหการศึกษา มีจุดมุง
หมายในการสรางคนใหเปนคนดี มีทักษะการเรียนรูครบ
ตามหลักสูตรมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม และกระทรวง
ศึกษาธิการไดเปดโอกาสใหโรงเรียนเอกชนไดเขามามี
บทบาทในการบริหารจัดการศึกษา สงเสริม ใหการศึกษา
เอกชนไดกําหนดแผนยุทธศาสตรและเปนทางเลือกที่มี
มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาการบริหาร
จัดการทั้งดานบุคลากรและดานสถานศึกษาใหมีคุณภาพ
อยางเปนระบบและตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน,2545, น.1.) ผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติการสอน
ในโรงเรียนเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ไดเล็งเห็นความ
สําคัญและความจําเปนของการดําเนินงานบริหารวิชาการ
ของโรงเรียน ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนเอกชน เพื่อ
เปนแนวทางใหแกนักการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนเอกชน 
และครูผูสอนในการวางแผนและเปนแนวปฏิบัติเพื่อมา
พัฒนาการบริหารงานวิชาการใหมีคุณภาพ และเหมาะสม
กับบริบท และสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว

วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพือ่ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหาร
งานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักคณะกรรมการสง
เสริมการศึกษาเอกชน
 3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักคณะ
กรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

กรอบแนวคิดการวิจัย
 กรอบแนวคดิในการศึกษา การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักคณะกรรมการสงเสริมการ
ศึกษาเอกชนดังปรากฏในภาพ 1

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสังกัด
สํานักคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 7 ดาน
1.งานบรหิารหลักสูตรงานพัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการ
  เรียนรู
2.งานการจัดทําทะเบียนและวัดผลประเมินผล
3.งานการบริหารกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
   ผูเรียน
4.งานการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
5.งานการสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
   ทางการศึกษา
6.งานการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู 
7.งานการสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
   เรียนการสอน

สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สังกัดสํานักคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

ความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีน
เอกชนสังกัดสํานักคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน

ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักคณะกรรมการสง
เสริมการศึกษาเอกชน
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบสํารวจ เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักคณะ
กรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากร ไดแก บุคลากรท่ีประกอบดวยผูบริหาร
และครูผูสอนโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครนายกปการศึกษา 2560 จํานวน 
238 คน กลุมตัวอยาง ไดแกบุคลากรทั้ง 15 โรงเรียนเอกชน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดกําหนดขนาดของกลุมประชากร
โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอแกน ( Krejcie 
and Morgan, 1970,p.608) ไดจํานวนประชากร 238 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 ไดแก แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น
เองโดยมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ( Check list ) และ
เปนมาตรวัด( Scale ) 5 ระดับโดยสรางและพัฒนาเครื่อง
มือตามกรอบแนวความคิด ที่กําหนดขึ้นแลวนําเสนอผู
เชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ( Content Validity ) โดยใชเทคนิค IOC มีคาอยู
ตั้งแต 0.67-1.00 แลวนําไปทดลองใช(Try out) โดยนํา
ไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง ที่ไมใชกลุมทดลอง จํานวน 30 
คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น ( Reliability) 
โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient ของ
ครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีคาเปน 0.94

การเก็บรวบรวมขอมูล
 โดยขอหนังสอืนําจากบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยั
อีสเทิร นเอเชีย ถึงผู อํานวยการโรเรียนเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกเพื่อ
ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลสงหนังสือขอ
ความรวมมือในการเก็บขอมูลพรอมแนบแบบสอบถามถึง
โรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครนายก โดยใหสงขอมูลคืนผานทางไปรษณียมายัง
ผูวิจัยโดยตรงภายในกําหนดระยะเวลา 15 วัน และสงคืน

กลับมา จํานวน 238 ชุด คิดเปน รอยละ 100

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
 ดําเนินการวิ เคราะห ข อมูลโดยใช โปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหดวยสถิติ ไดแก 
ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัย
 ผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
ผูวิจัยสรุปผลการประเมินในงานดานวิชาการ 7 งาน คือ 1) 
งานบริหารหลักสูตรงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู 2) งานการจัดทําทะเบียนและวัดผลประเมินผล 3) 
งานการบริหารกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 4) งานการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 5) 
งานการสงเสริมและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 6) งานการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียน
รู และ 7) งานการสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
 1. ความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนของผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียน
เอกชนสังกัดสํานักคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก พิจารณาเปนราย
ดาน เรยีงคาเฉลีย่จากมากไปหานอย ไดแก อันดับท่ีหน่ึง คือ 
งานการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู อันดับที่สอง คือ 
งานบริหารหลักสูตร งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู อันดับท่ีสาม คือ งานการจัดทําทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล อันดับที่ส่ี คือ งานการสงเสริมคุณภาพการ
จัดการศึกษา อันดับที่หา คือ งานการบริหารกลุมสาระการ
เรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อันดับที่หก คือ งานการ
สงเสริมและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และอันดับสุดทาย คือ งานการสรางเครือขายพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักคณะกรรมการสงเสริมการ
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ศึกษาเอกชน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
พจิารณาเปนรายดาน เรียงคาเฉลีย่จากมากไปหานอย ไดแก 
อันดับท่ีหนึ่ง คือ งานบริหารหลักสูตร งานพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู อันดับที่สอง คือ งานการจัดทํา
ทะเบียนและวัดผลประเมินผล อันดับท่ีสาม คือ งานการ
พัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู อันดับที่ส่ี คือ งานการ
บริหารกลุ มสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผู เรียน 
อันดับที่หา คือ งานการสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน อันดับที่หก คือ งานการสง
เสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
และอันดับสุดทาย คือ งานการสงเสริมคุณภาพการจัดการ
ศึกษา
 3. ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
งานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสังกดัสาํนักคณะกรรมการสง
เสริมการศึกษาเอกชน มีคาความถี่อยูในระดับที่ใกลเคียง
กัน และรายดานที่มีคาความถ่ีสูงสุดคืองานการสงเสริมและ
พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 ปญหาคือการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมเพียงพอตอ
การเรียนรู มีคาความถี่คือ 7 รองลงมาคือควรมีเทคโนโลยี 
ที่เอื้อตอการเรียนรูและควรจัดอบรมการใชสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีประกอบการสอนใหมากขึ้นมีคาความถี่
คือ6รองลงมาคือ การพัฒนาหลักสูตรใหเอื้อตอการเรียน
รู และเหมาะสมกับผูเรียนมีคาความถี่คือ 5 และอันดับที่
สามคือ ครูยังไมเขาใจในเนื้อหาของหลักสูตรอยางแทจริง 
ซึ่งสงผลกระทบตอการจัดกระบวนการเรียนรู มีคาความถี่
คือ 4 ขอเสนอแนะมีความสอดคลองกันคือ ควรจัดอบรม
ใหครูมีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรใหมีความ
สอดคลองกันในแตละชวงชั้น และเนนการฝกปฏิบัติใหมาก
ขึ้น และควรใหครูมีการขยายผลและนํามาถายทอดสิ่งที่มี
ประโยชนใหกับครูทานอ่ืนๆ ดังน้ัน สภาพปญหาการบริหาร
งานวชิาการในโรงเรียนเอกชน สังกดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษานครนายกตามความคิดเหน็ของผูบริหาร
และครูผูสอนโรงเรียนเอกชนโดยรวมอยูในระดับมาก โดย
เรียงคาเฉลี่ยเปนรายดานจากมากไปนอย ดังนี้ :งานการสง
เสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ควรมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมใหเพียงพอตอการเรยีนรู ควร
จัดอบรมการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ประกอบการสอนแกครูและนําสื่อเทคโนโลยีมาใชประกอบ
การเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผล
 การศกึษาการบริหารงานวชิาการในโรงเรยีนเอกชน
สังกัดสํานักคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอนมีประเด็นซึ่งควรนํามาอภิปราย
ดังนี้
 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครนายกในภาพ
รวมครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบรหิารโรงเรียนเอกชนอยูในระดบัมากทั้งน้ีเพราะผูบริหาร
โรงเรียนมีคุณลักษณะเปนผูนําในการบริหารงานวิชาการที่
มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนซึ่งสง
ผลตอตัวผูเรียนและโรงเรยีน สอดคลองกับหนาที่หลักของผู
บริหารตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายดานการ
ศึกษาของรัฐบาลตางมีอุดมการณและหลักการการจัดการ
ศึกษาเพื่อพฒันาสังคมไทย ใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตาม
เจตนารมณพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และฉบับแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรฐาน
ที่ 2 กลาววาแนวการจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จ
ตองอาศัย 1) ปจจัยดานบุคคลไดแกผูเรียนครูคณาจารย
ผูบริหารและ 2) ปจจัยดานการบริหาร(สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2548, น. 2-4) 
สอดคลองกับ อําภา บุญชวย ( 2537, น. 20.) กลาววางาน
วิชาการเปนหัวใจ ของสถานศึกษา ประเทือง สังขนาค ( 
2545, น. 18.) กลาววาการบริหารงานวิชาการเปนงานที่
สําคัญสําหรับสถานศึกษาเพราะเกี่ยวของกับกิจกรรมทุก
ชนิดในการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของการศึกษา
กระบวนการบริหารงานวิชาการจะมีสวยในการปรับปรุง
การเรียนการสอนตั้งแตการวางนโยบายการวางแผนการ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดดําเนินการสอนการบริหารหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนการนิเทศการศึกษาและการวัดผล 
และประเมินผล
 จําแนกเปนรายดานดังนี้
 1. ดานการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัด
สํานกัคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในดานการสง
เสริมคุณภาพการจัดการศึกษาครูผูสอนมีความคิดเห็นตอ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนเอกชนอยูใน
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ระดับมากท้ังนี้เนื่องจากจุดหมายหลักของสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมีความสัมพันธ
และเชื่อมโยงกับการวางแผนการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียน สอดคลองกับกมล ภูประเสริฐ ( 2544, น.53.) 
ที่กลาววา ถึงภารกิจในการบริหารการเรียนการสอนไว
วาภารกิจในการบริหารของผูบริหารจะดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จจะมีผลตอการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน อยางแทจริงผูบริหารโรงเรียนตองจัด
ใหมีการดําเนินการตามภารกิจในการจัดเตรียมและอํานวย
ความสะดวกใหการเรียนการสอน เพื่อสนองตอความ
ตองการของผูเรียน นัยนา ตันติวิสุทธ์ิ ( 2546, น. 23.) 
 2. ดานการบริหารหลักสูตร
การพฒันาหลักสตูรและกระบวนการเรยีนรูครผููสอนมคีวาม
คิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผู บริหารโรงเรียน
เอกชนอยูในระดับมากทั้งนี้เพราะหลักสูตรสถานศึกษาถือ
เปนหัวใจสําคัญสําหรับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ เพื่อ
ผลิตผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับ สม
แพน จําปาหวาย (2542 บทคัดยอ) และ วิโรจน สารรัตนะ 
( 2542, 11.) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแกนพบวาผูบริหารจําเปนตอง
ศึกษาทฤษฎีทางการบริหารเพือ่ใชเปนเคร่ืองช้ีแนะแนวทาง
การปฏิบัติงานโดยนําหลักการและทฤษฎีไปประยุกตใชใน
การบริหารโรงเรียนใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ
ของโรงเรียนเชนการสรรหาบุคลากรเขาทํางานไดเหมาะ
สมกับความสามารถ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูใต
บงัคับบัญชาอยูเสมอการบริหารเวลา และการศึกษาคนควา
แนวคิดกลยุทธใหมในการบริหารอยางตอเนื่อง รวมทั้งผู
บริหารตองสามารถแนะนําใหครูผูสอนเกิดความเขาใจใน
การจัดทําแผนการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรและเปา
หมายของโรงเรียนอีกดวยจันทรานี สงวนนาม (2545, น. 
139-157.) 
 3. ดานการจัดทําทะเบียนและวัดผลประเมินผล
ครูผู สอนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผู
บริหารโรงเรียนเอกชนดานการจัดทําทะเบียนและวัดผล
ประเมนิผลอยูในระดบัมาก เน่ืองจากการวดัผลและประเมนิ
ผลสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน ตองจัดกิจกรรม
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติให
ทําไดคิดเปนทําเปน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา12.) 

ดังนั้นการวัดผลและประเมินผลจึงตองประเมินผลทั้งการ
ทดสอบภาคความรูและการประเมินตามสภาพจริงอยาง
หลากหลาย (กรมวิชาการ.กระทรวงศึกษาธิการ 2545, 
น. 37.) การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 เปนกระบวนการตรวจสอบผลการเรียน
รูและพัฒนาการตางๆของผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานท่ีกําหนดไวและใช
เปนขอมลูสาํหรับการตัดสินผลการเรียนสถานศึกษาจะตอง
รับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนใหเปนไปอยาง
เหมาะสมมีคุณภาพ และประสทิธภิาพใหผลการประเมินผล
ถูกตองตามสภาพความรูความสามารถที่แทจริงของผูเรียน
ในขณะเดียวกันการดําเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาจะตองมีการจัดการเปนระบบและ
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสามารถรองรับการ
ประเมินภายในและการประเมินภายนอกตามระบบ การ
ประกันคุณภาพการศกึษาไดเพื่อใหการวัดและการประเมิน
ผลการเรียน สอดคลองกับ อําภา บุญชวย( 2537, น.129.) 
กลาววาการวัดและประเมินผลการเรียนเปนองคประกอบ
ที่สําคัญท่ีจะชวยใหการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนกระบวนการตรวจสอบวานักเรียน
ไดบรรลุจุดหมายปลายทางตามท่ีหลักสูตรตองการหรือไม
เพียงใดผลจากการวัดและประเมินผลจะเปนขอมูลจะชวย
ใหครูผูสอนไดนําไปพิจารณาหาวิธีการแกไขขอบกพรอง
และจุดออนในดานตางๆดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจะตองมี
ความรูความเขาใจในหลักการวัดผล และประเมินผลรวม
ทั้งใหความสําคัญในเรื่องนี้อยางจริงจัง
 4. ดานการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู
โดยรวมมรีะดับการปฏิบตัอิยูในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเปน
รายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความคิดเห็น
วา โรงเรียนใหการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมที่สง
เสริมใหผูเรียนใฝหาความรู มีการจัดสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียนท่ีสงเสริมการเรียนรูมีการกําหนดนโยบายในการ
จัดแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่สง
เสริมใหผูเรียนใฝหาความรูมีการติดตาม ประเมินผล จัด
กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนใฝหาความรูอยู ในระดับมาก
เน่ืองจากหองสมดุและแหลงเรยีนรูเปนศูนยรวมของหนงัสอื 
และวัสดุอุปกรณที่นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย ใชเปน
แหลงคนควาหาความรูหองสมุดสามารถจัด บริการไดทั้ง
ทางดานยืมหนังสือ การแนะนําหนังสือ และการใชวัสดุ
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อุปกรณตางๆ ตลอดจนการจัดนิทรรศการหรือโครงการ
ที่เกี่ยวของกับการใชหองสมุด
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543, น. 195-196.) 
กลาววาวัตถุประสงคหลักของหองสมุด เพื่อใหเปนแหลง
ที่ใหการศึกษาแกบุคลากรในสถานศึกษาไดแกครูอาจารย
และนักเรียน เพื่อความรูและขาวสาร หองสมุดที่ทันสมัย
นอกจากจะเปนทีร่วบรวมตาํราหนงัสอืและวสัดอุปุกรณอ่ืนๆ 
แลวยังเปนแหลงท่ีจะใหบริการในดานขาวสารความรูทั่วไป 
เชน การจัดนิทรรศการการจัดปายแผนกระดาน เพื่อปด
ประกาศขาวสารความรูใหมๆรวมทั้งการเชิญวิทยากรการ
ประชุมเพื่อเผยแพรความรูและขาวสาร เพื่อการศึกษาคน 
ควาอีกทั้งหองสมุดจะเปนแหลงหนังสืออางอิง ท่ีใชเปนการ
คนควาการทําวิจัยเปนตน และเปนแหลงที่มีหนังสือที่เปน
หนังสือบันเทิง หรือการจัดกิจกรรม การฉายภาพยนตร
วีดิทัศนเพื่อความจรรโลงใจและเพ่ือการพักผอนหยอนใจ 
มีมุมจัดกิจกรรมตางๆ และเปนที่ผอนคลายจากการเรียน
ในหองเรียน
 5. ดานการบริหารกลุ มสาระการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใน 3สวน คือ 1) การจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 2) การจัดบริการใหคําปรึกษาดานตาง ๆ 
แกผูเรียนและ 3) การจัดสวัสดิการเพื่อสงเสริม และชวย
เหลือผูเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากถึงมาก
ที่สุด สอดคลองกับ (อรุณี อินทรปญญา, 2548, น. 77-82.) 
ที่ศึกษาปญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนของ
รัฐ จังหวัดนนทบุรี พบวาปญหาในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนคือ ขาดการนิเทศครูผูสอนกิจกรรม ในดานสงเสริม
สนับสนุนพบวาการใหการสงเสริมสนับสนุนของผูบริหาร
ตามบทบาทยังมนีอย อีกทั้ง ยงัไมมกีารกําหนดนโยบายดาน
การสงเสริมสนับสนุนท่ีไมชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสมบัติ กระจางยุทธ (2542, น. 113.) ที่ไดศึกษาปญหา
การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรดนตรีในโรงเรียนประถมศึกษา
พบวา ครูผูสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรดนตรีมีปญหาดาน
ผูบริหารโรงเรียนไมสงเสริมขวัญและกําลังใจแกครู และไม
ใหการสนับสนุนในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และดานการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ 
พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสุดทาย ที่เปนเชนนี้เพราะ ครู
ไมไดรับโอกาสใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ

แนวทางการปฏิบัติ เปนเหตุใหครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผู
เรียนขาดความชัดเจนในแนวทางการปฏิบตัทิาํใหการปฏิบตัิ
ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ประยูร เพ็งชะตา (2541, น. 104- 109.) ที่พบวา ปญหาที่
โรงเรียนสวนใหญพบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ก็คือ 
ขาดความชัดเจนในนโยบายและวัตถุประสงค และในการ
กําหนดผูรับผิดชอบในสายงาน ท้ัง นี้จึงสงผลใหความคิด
เห็นของครูผูสอนท่ีมีตอบทบาทของผูบริหารอยูในระดับ
ปานกลางทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัญญา 
วัฒนกุล ( 2540, บทคัดยอ.) ที่ไดศึกษาเรื่องปญหาการ
บริหารงานกิจกรรมนักเรียนพบวา การบริหารงาน184) 
ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพ และปญหาการบริหารงานกิจกรรม
พัฒนานักเรียนพบวา บุคลากรขาดความรูความเขาใจใน
การกํากับติดตามผล ขาดขอมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ดานตาง ๆ ซึ่งสงผลตอการใหคําปรึกษาการจัดบุคลากร
และการตัดสินใจในการแกปญหานักเรียนในอนาคต รวม
ทั้ง ขาดการกํากับติดตามจากผูบริหารดานการติดตามผล
การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม
 6. ดานการสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา
 โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เนือ่งจาก
สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูผูสอนไดผลิตสื่อการสอนและ
ประเมินผลคุณภาพส่ือการสอนอยางมีคุณภาพ สงเสริม
ใหครูศึกษาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูให
แตละกลุมสาระการเรียนรู สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542และฉบับแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 30 ท่ีเนนการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู โดยระบุใหสถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการ
สงเสริมใหผูสอนสามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ที่
เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา ทั้งนี้จุดเนน
สําหรับครูผูสอน คือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ซ่ึงมคีวาม
หมายกวางไปถึงการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยการ
พัฒนาการเรยีนการสอน อดพิงษ สุขนาค และคณะ ( 2556, 
น. 104-105.) ศึกษาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา พบวา รูปแบบแนวทางการบริหารงาน ควร
ดําเนินจัดเตรียมความพรอมส่ือ อุปกรณใหเพียงพอและ
เหมาะสมตอบุคลากร มีการประเมินแผนการพัฒนาและ
ใชเทคโนโลยีและนํานวัตกรรมการเรียนรูมาใหครูผู สอน
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ทดลองใชกอน ตลอดจนสงเสริม สนับสนุน อํานวยความ
สะดวก และจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ บูรณาการความรู และ
ใชเทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรูใหมๆ ติดตามประเมิน
ผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องกิจกรรมนักเรียนมี
ปญหาอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกับ อดิศักดิ์ สามงาม
แสน (2544, น. 173.)
 7. ดานการสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 
 โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก นโยบาย
การมีสิทธิเขารวมเปนคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของบุคคลในชุมชนนโยบายการมีสิทธิเขา
รวมเปนคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บคุคลในชุมชนนโยบายการรวมสนบัสนุนทรัพยากรเพือ่การ
ศึกษาของบุคคลในชุมชนและสถานศึกษานโยบายการรวม
ประเมินคุณภาพของบุคคลในชุมชนและสถานศึกษาทั้งนี้
เนื่องจากการบริหารสถานศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา
คุณภาพดานการศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณของ พระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ท่ีกําหนดไว โดยใหยึดหลัก
ความมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายวิธี
การปฏิบัติมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆมาใชใน
การจัดการศึกษา และการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบ
การและสถาบันสังคมอื่น สอดคลองกับ จํานงค แจมจันทร
วงษ ( 2553, น.315 – 316.) ไดศึกษาสภาพปจจุบันของ
การบริหารระบบเครือขายเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งไดสรุปการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาได คือ 1) สถานศึกษาผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก
ผูบริหาร ครูองคคณะบุคคลตางๆในสถานศึกษา ตลอดจน
ผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เครือขาย
ทั้งที่เปนเครือขายโรงเรียนหรือหนวยงานการศึกษาและ
เครือขายหนวยงานที่ไมใชหนวยงานการศึกษา หนวยงาน
ทางการศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาตามสถานการณและโอกาส 2) สถานศึกษามีการจัด
โครงสรางการบริหารตามสภาพบริบทของสถานศึกษามี
การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียน
รูของนักเรียน มีความรวมมือกันระหวางบุคคลทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) 
สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานเพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบาย กํากับ ติดตาม สนับสนุน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งเปนไปตามนัย ของพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดใหมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา 4) สถานศึกษามี
การการบริหารตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ซึ่งกระจายอํานาจการบริหารภารกิจ
งาน 4 ดานคือ ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงาน
บุคคล ดานบริหารงานงบประมาณ และดานบริหารงาน
ทั่วไป และ 5) สถานศึกษามีการปฏิบัติในดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อเปนแนวทางการพฒันาคณุภาพการ
ศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก และจัด
ทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของตลอดจนตอสาธารณชนอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง สอดคลองกับผลการวิจัยของ พิสิฐ เทพ
ไกรวัล (2554, น.285 – 290.) ไดศึกษารูปแบบเครือขาย
ความรวมมอืเพือ่พฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรยีน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก รูปแบบการพัฒนาประกอบดวย 1) 
กระบวนการสรางเครือขาย 6 ขั้นตอนหลัก 49 ประเด็น
ยอย ไดแก ขั้นตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือ
ขาย ขั้นประสานหนวยงาน/องคกรเครือขาย ขั้นสรางพันธ
สัญญารวมกัน ขั้นบริหารจัดการเครือขาย ขั้นการพัฒนา
ความสัมพันธและการใชประโยชนขั้นรักษาความสัมพันธ
อยางตอเนื่อง และ 2) องคประกอบของเครือขายความ
รวมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก 6 องคประกอบหลัก 61 องคประกอบ
ยอย ไดแก ลักษณะหรือกิจกรรมสําคัญที่เสริมประสิทธิภาพ
การดําเนินภารกิจของเครือขาย ขอบขายและภารกิจการ
บริหารจัดการสถานศึกษา เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิก
เครือขาย กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจของเครือขาย 
คุณลักษณะท่ีดีของผูนําเครือขาย และการปฏิบัติงานของ
เครือขายและการสะทอนผล ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้เปนผลที่
เกิดจากความรวมมือของทุกฝายในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จได
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
 1. ควรมีการศึกษาการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนเอกชนในดานอื่น ๆ ตามบริบทของสภาพปญหา 
หรือตามบริบทของโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ 
 2. ควรมีการศึกษาดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู

และผูเรียนใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ปจจุบัน
 3. ควรมีการศึกษาดานการสรางเครือขายพัฒนา
หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพ
แวดลอมและบรบิทของโรงเรียน เพือ่พฒันาคุณภาพทางการ
ศึกษาใหดียิ่งขึ้น
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บทคัดยอ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อนําเทคโนโลยีและเครือขายที่
ทันสมัยมาใชในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.) ตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อนําเทคโนโลยีและเครือขาย
ที่ทันสมัยมาใช และ (3) ยุทธศาสตรของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ท้ังนี้ ไดนําแนวคิดการบริหารจัดการยุค
ดิจิทัล 5 ดาน มาปรับใชเปนกรอบแนวคิดการวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ ทั้ง 5 ดานนั้น ไดแก ดานการใหความสําคัญกับผล
ประโยชนของประชาชน ความเปนมืออาชีพ ความสะดวกรวดเร็ว ความนาเชื่อถือ และความเปนประชาธิปไตย ระเบียบ
วิธีวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ ไดออกแบบรูปแบบการวิจัยใหเปนวิธีการวิจัยแบบผสมโดยเนนการวิจัยเชิงปริมาณเปนหลัก
และใชการวิจัยเชิงคุณภาพเปนขอมูลเสริม แบบสอบถามไดผานการ ทดสอบเพื่อหาคาความเที่ยงตรงไดคาเทากับ 0.95 
ประชากรคือ ผูประกอบทั้งหมดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 277,374 คน 
กลุมตัวอยาง มีจํานวน 1,112 คน สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน ซึ่ง
ไดมาจากการสุมตัวอยางผลการศึกษาพบวา (1) ปญหาการบริหารจัดการเพื่อนําเทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัยมาใช
ในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ของ สสว. ไมใชมืออาชีพ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ควร
ปฏิบัติอยางมืออาชีพ หรือใชนักบริหารมืออาชีพ และ (3) สสว. ควรสรางและนํายุทธศาสตรของแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการ ตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัลไปปรับใชเปนกลุมตัวชี้วัดสําคัญของการปฏิบัติงาน นําไปสูการ
ปฏิบัติจริงอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมทั้งนําไปพัฒนาตอยอดตอไป

คําสําคัญ: การบริหารจัดการ, การนําเทคโนโลยีและเครือขายท่ีทันสมัยมาใช, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 
              สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, แนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล

การบริหารจัดการเพื่อนําเทคโนโลยีและเครือขายท่ีทันสมัยมาใชในการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล
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Abstract

 Objectives of this study were to explore (1) problems of administration to adopt 
modern technology and network in the Small and Medium Enterprises promotion of the Office of 
Small and Medium Enterprise Promotion according to the Digital Era Administration Concept (2) 
development guidelines of administration to adopt the modern technology and network, and (3) strategy of 
development guidelines to adopt. The Digital Era Administration Concept of 5 aspects: profess
ionalism, people, convenience, dependability, and democracy, was applied as a conceptual 
framework of this study. Methodology of this research was designed the research design as mixed 
methods research applying quantitative research as a principal and qualitative research as a 
supplementary. The questionnaires passed pre-test of validity check at level of 0.95. Population was 
all 277,374 entrepreneurs of the Small and Medium Enterprises in the areas of Bangkok Metropolis. 
Total of 1,112 samples were calculated. Data analysis was represented in contingency table with 
descriptive approach. For qualitative data, in-depth interview of 9 experts was also applied. Findings 
of this research were (1) the main problem of administration was the Office of Small and Medium 
Enterprise Promotion’ s nonprofessional administration to adopt modern technology and network in 
the Small and Medium Enterprises promotion, (2) the main development guidelines of administration 
should work as professionals or support professional executives and (3) the strategy of development 
guideline of administration was the Office of Small and Medium Enterprise Promotion should create 
and apply the strategy of development guideline as the Key Performance Indicators and implement 
practically and continuously. Further model development should also be done. 

Keywords: Administration, modern technology and network adoption, the Small and Medium 
                 Enterprises, the Office of Small and Medium Enterprise Promotion, the Digital Era 
                 Administration Concept 

บทนํา
 ความเปนมาและความสําคัญของ สํานักงานสง
เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เห็นได
จากการที่ สสว. มีฐานะเปนนิติบุคคล เปนองคการมหาชน
ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญติเฉพาะ เปนหนวยงานของรัฐที่
ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธี
การงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และอยูในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 เมื่อวนัที ่18 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2543 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 
117 ตอน 9 ก หนา 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543) มี

เหตุผลสําคัญในการประกาศใช พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งเปนกลุ มวิสาหกิจ
สวนใหญของประเทศและมีความสําคัญตอกระบวนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แตยังขาดความสามารถในการ
ประกอบการท้ังดานเทคโนโลยี การผลิต การจัดการ การ
ตลาดและการเงิน ทําใหไมอาจแขงขันกับวิสาหกิจขนาด
ใหญได วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงเปนกิจการที่
มคีวามสําคญัเปนอยางยิ่ง และเปนกลุมพลงัทีใ่หญท่ีสดุของ
ภาคธุรกิจท่ีจะมีบทบาทในการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติใหแข็งแกรงขึ้นได นอกจากนี้แลว ยังมี
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วัตถุประสงคสําคัญในการจัดตั้งเพื่อ (1) เปนแหลงเงินทนุให
กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยรวม
ถึงสงเสริมการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม และ (2) ประสานและจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับสวนราชการ หนวย
งานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชนที่เกี่ยวของ 
เหลานี้เปนตน 
 สําหรับอํานาจหนาที่ของ สสว. ไดบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
พ.ศ. 2543 มาตรา 17 เชน (1) ใหความอุดหนุนหรือชวย
เหลือเพื่อการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(2) รวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือองคการเอกชนทั้งในและตางประเทศเพ่ือประโยชน
ในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ 
(3) ประสานและจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมกับสวนราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชนที่เกี่ยวของ เปนตน 
ทั้งนี้ อํานาจหนาที่ดังกลาวครอบคลุมไปถึงการสนับสนุน 
หรือการนําเทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัยมาใชในการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีกําลังศึกษานี้
ดวย
 กลาวไดวา สสว. เปนหนวยงานของรัฐหนวยงาน
หนึ่งที่ประสบปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องการ
สงเสริมการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการใหบริการ
ประชาชนอยางไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร โดยเปน
ปญหาทํานองเดียวกับปญหาของเทศบาลในเร่ืองการนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ดังนี้ เทศบาลในจังหวัดปทุมธานี
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน รถกวาดและดูดขยะ รถอัดขยะ 
รถคัดแยกขยะ และรถยกถายขยะอัตโนมัติ ในการจัดเก็บ
ขยะไมมากเพียงพอ หรือไมมากเทาที่ควร รวมทั้งเทศบาล
ในจงัหวดัปทุมธานีใชเทคโนโลยทีี่ทนัสมัยในการจดัเก็บขยะ
อยางไมคุมคาและไมเกิดประโยชนสูงสุด (นันทพร สุริยกุล 
ณ อยุธยา และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2560). “การบริหาร
จัดการเพื่อสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัด
เก็บขยะของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี”, วารสารสมาคม
นักวิจัย ปที่ 22 ฉบับท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560), น. 
156-167.) นอกจากนั้น เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
ยังประสบป ญหาเกี่ ยวกับเครือข ายและเทคโนโลยี
ดวย โดยเห็นไดจาก วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2560, น.

108-121.) “ศักยภาพในการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยี
และเครือขายสังคมท่ีทันสมัยเพื่อใหบริการประชาชนของ
เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการตามแนวคิด PANT-ITER
MS”,วารสารมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเ
ทิรน ปที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560), หนา 
108-121. ที่แสดงผลการวิจยัในประเด็นปญหาเกีย่วกบัการ
บริหารจัดการซึ่งอยูในระดับปานกลาง ไววา ผูบริหารของ
เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการบางสวนใหความสนใจกับ
การบริหารจดัการโดยใชเทคโนโลยีและเครือขายสังคมทีท่นั
สมัยเพื่อใหบริการประชาชนของเทศบาลไมมากเทาที่ควร 
เปนตน ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเทศบาลหรือ
หนวยงานของรัฐตามตัวอยางดังกลาว โดยเฉพาะปญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีและเครือขายที่
ทันสมัยนั้น มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น 
 ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้  เ ป  น ก า ร ศึ ก ษ า ด  า น
รัฐประศาสนศาสตร หรือการบริหารจัดการของหนวย
งานของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อ “พัฒนาหนวยงาน 
หรือ พัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน” อันไดแก 
“สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” 
กลาวคือ สสว. มี “ปญหาการวิจัย” ซึ่งเปน “ปญหาใน
เรื่องท่ี สสว. นําเทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัยมาใชใน
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ สสว. 
อยางไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร หรืออยางไมกวางขวาง 
และไมครอบคลุมมากเทาที่ควร” ตัวอยางการใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอร สมารท โฟน (smart phone) 
โปรแกรมทีใ่ชทาํกิจกรรม หรือทาํธรุกรรมออนไลน (online) 
รวมทั้งไลน (Line) และเฟสบุค (Facebook) ผานทางระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร (computer network system) 
ทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน เปนตน เพื่อประโยชน
ของผูประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ซึ่งรวมท้ังการใหความอุดหนุนหรือชวยเหลือ หรือสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจ 
การติดตอราชการ การขอรับขอมูลขาวสาร การนัดหมาย 
การยื่นคํารอง การรับคาตอบแทนและคาบริการในการให
บริการ การรองเรียน การลงทุน การกูยืมเงินจากกองทุน 
การใหกูยืมเงิน การเขารวมกิจการหรือถือหุน การเชาซื้อ 
การรับโอนสิทธิการเชาหรือการเชาซื้อ การขายหรือการ
จําหนายซึ่งสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพย เปนตน 
 ปญหาการวิจัยท่ีกลาวมานี้ เปนปญหาที่สําคัญที่
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กําลังประสบอยู อีกท้ังขอเท็จจริงปรากฏดวยวา เทาที่
ผานมา สสว. ไดประสบปญหาเกี่ยวการบริหารจัดการเพื่อ
นําเทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัยมาใชในการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามแนวคิดการบริหาร
จัดการยุคดิจิทัลบางประการ เปนตนวา (1) ปญหาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการดานการใหความสําคัญกับผลประโยชน
ของประชาชน เชน สสว. บริหารจัดการหรือปฏิบัติงานเพ่ือ
นําเทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัยมาใชในการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในทิศทางที่คํานึงถึงผล
ประโยชนของผูประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมไมมากเทาที่ควร (2) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ดานความเปนมอือาชีพ เชน สสว. บรหิารจดัการหรือปฏบิัติ
งานเพื่อนําเทคโนโลยีและเครือขายท่ีทันสมัยมาใชในการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยไมไดใชนัก
บริหารมืออาชีพ และ (3) ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ดานความนาเชื่อถือ เชน สสว. ปฏิบัติงานเพื่อนําเทคโนโลยี
และเครือขายที่ทันสมัยมาใชในการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมโดยไดรับความเชื่อถือในการใหบริการ
หรือในการสงเสริมไมมากเทาที่ควร เปนตน 
 หากปญหาการวจิยั หรือปญหาเก่ียวกับการบรหิาร
จัดการดังกลาวไมไดรับการแกไข พัฒนา หรือการปรับปรุง
แลว ยอมทําใหเกิด (1) ผลเสียตอหนวยงาน เชน ทําให
การบริหารจัดการ หรือการปฏิบัติงานเพื่อนําเทคโนโลยี
และเครือขายที่ทันสมัยมาใชในการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมของ สสว. มีมาตรฐานไมสูงเทาที่ควร 
หรือไมไดมาตรฐานสากล (2) ผลเสียตอบุคลากรหนวย
งาน เชน ทําใหบุคลากรของ สสว. ไดรับการเชื่อถือ และ
ยอมรับจากหนวยงานอื่น ผูประกอบการ ประชาชน และ
สังคม ไมมากเทาที่ควร และ (3) ผลเสียตอประชาชนและ
สังคม เชน ทําใหประชาชน โดยเฉพาะผูประกอบการของ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมไมไดรับการอํานวยความ
สะดวก ไมไดรับบริการท่ีดี และทําใหผูประกอบการตอง
เวลา และเสียคาใชจายเพิ่ม เชน คาใชจายในการเดินทาง
มายัง สสว. เปนตน ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ ทําใหผูศึกษา
มีความสนใจทีจ่ะศึกษาคร้ังนี ้อันจะเปนประโยชนทัง้ในทาง
วิชาการ ทางปฏิบัติตอหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่
ครอบคลุมถึงการนําเทคโนโลยีและเครือขายท่ีทันสมัยมา
ใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก
และใหบริการประชาชน ผูประกอบการ และสังคมตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
 1. ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อ
นําเทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัยมาใชในการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ สสว. ตามแนวคิด
การบริหารจัดการยุคดิจิทัล
 2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
เพื่อนําเทคโนโลยีและเครือขายท่ีทันสมัยมาใชในการสง
เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ สสว. ตาม
แนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล
 3. ศึกษายุทธศาสตรของแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการเพื่อนําเทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัยมา
ใชในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ 
สสว. ตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของนี้ ผูศึกษา
ไดกําหนดใหสอดคลองกับหัวขอดุษฎีนิพนธ วัตถุประสงค
การวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ 
โดยครอบคลุม 5 หัวขอ ดังนี้ 
 1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการ 
 2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัย 
 3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการยุคดิจิทัล
 4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับขอ
เสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 5. ความเปนมา โครงสราง และอํานาจหนาที่ของ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
 ผูศึกษาไดนําแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล 
(Digital Era Administration Concept) เปนหลัก มา
ปรับใชเปนกรอบแนวคิดสวนทีเ่ปนตัวแปรตามในการศึกษา
ครั้งนี้ อยางไรก็ตามไดอางอิง แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
ของ ทั้ง 3 ทานดังกลาวเปนหลัก
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2561, น. 122-123, 
329-335). การบริหารจัดการยุคดิจิทัล. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพมิพโฟรเพซ.) ไดกลาวถึง การบริหารจัดการยคุดจิทิลั
วาประกอบดวย 10 ดาน โดยไดใหความหมายแตละดาน 
พรอมกับเสนอแนวคิด ตัวชี้วัด และตัวแบบของการบริหาร
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จัดการยุคดิจิทัลท่ีประกอบดวย 10 ดาน ไดแก ดาน (1) 
การใหความสําคัญกับผลประโยชนของประชาชน (People) 
(2) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) (3) ความนา
เชื่อถือ (Dependability) (4) ความเปนประชาธิปไตย 
(Democracy) (5) การริเริ่มสรางสรรค (Initiative) (6) 
การปรับปรุงตลอดเวลา (Improvement) (7) ความสะดวก
รวดเร็ว (Convenience) (8) การประสานงานอยางเปน
เครือขาย (Coordination Network) (9) การใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย (Technology) และ (10) การทํางานเปนทีม 
หรือทีมงาน (Teamwork)
 John D. Millet. (1954, p. 397). Management 
in the Public Service: The Quest for Effective 
Performance. New York: McGraw-Hill. กลาวถึงการ
ใหบริการสาธารณะกับประชาชน โดยเห็นวา การใหบริการ

สาธารณะมีเปาหมายสําคัญอยูที่การสรางความพึงพอใจให
แกประชาชน ซึ่งเปาหมายนี้เปนคานิยมแรกที่ผูปฏิบัติงาน
จะตองยึดถือไวเสมอ พรอม ๆ กับการยึดถือคานิยมหรือ
หลักการใหบริการสาธารณะที่ดี 
 Stanley Wasserman and Katherine Faust. 
(1994, pp. 1-27). “Social Network Analysis in the 
Social and Behavioral Sciences”, Social Network 
Analysis: Methods and Applications. Cambridge 
University Press. เห็นวา เครือขายสังคม หมายถึง
โครงสรางทางสังคมที่สรางขึ้นจากกลุมของผูกระทํา (เชน 
ปจเจกบุคคลหรือองคการ) และความสัมพันธทวิภาค
ระหวางผูกระทําเหลานี้ ทัศนมิติเครือขายสังคมชวยให
สามารถวิเคราะหโครงสรางของหนวยสังคมท้ังมวลไดอยาง
กระจางแจง

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

กรอบแนวคิดการวิจัย

1. ปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพ่ือนําเทคโนโลยีและ
เครือขายท่ีทนัสมัยมาใชในการสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล 5 
ดาน (สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ขอ 1.) ไดแก 
1) การใหความสําคัญกับผลประโยชนของประชาชน 
2) ความเปนมืออาชีพ            3) ความนาเชื่อถือ 
4) ความเปนประชาธิปไตย         5) ความสะดวกรวดเร็ว

2. แนวทางพัฒนาการบริหารจดัการเพ่ือนําเทคโนโลยีและ
เครือขายท่ีทนัสมัยมาใชในการสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล 5 
ดาน (สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ขอ 2.)

3. ยุทธศาสตรของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
เพื่อนําเทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัยมาใชในการสง
เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของสํานักงานสง
เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามแนวคิดการ
บรหิารจัดการยคุดิจทัิล 5 ดาน (สอดคลองกับวัตถุประสงค
การวิจัย ขอ 3.) 

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
เพื่อนําเทคโนโลยีและ

เครือขายที่ทันสมัยมาใช
ในการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ยอมของสํานักงานสง
เสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม

ตามแนวคิดการบริหาร
จัดการยุคดิจิทัล 5 ดาน 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณที่แสดงความสัมพันธระหวาง ตัวแปรอิสระ (เหตุ) กับตัวแปร
 ตาม (ผล-ในทิศทางที่ดีขึ้นกวาเดิม) อยางเปนเหตุเปนผลตอเนื่องกัน โดยจัดกลุมตามวัตถุประสงคการวิจัย 3 
 ขอ ของการศึกษาครั้งนี้

วิธีดําเนินการวิจัย
 วิธีวิจัยและการดําเนินการวิจัย แบงเปน 5 สวน 
ดังนี้
 1. การออกแบบวิธีวิจัย (research design) ผู
ศึกษาไดออกแบบวธิวีจิยัใหเปนวธีิการวิจยัแบบผสม (mixed 
methods research) (John W. Creswell and Vicki L. 
Plano Clark. (2011, pp. 174-175). Designing and 
Conducting Mixed Methods Research. Second 
Edit ion. Thousand Oaks, Cal ifornia: Sage 
Publications, Inc.) ซึ่งในทางทฤษฎีหรือในทางวิชาการ 
หมายถึง การผสมในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
เทานั้น สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ใชการวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research) เปนหลัก ซึ่งมีสัดสวนประมาณ
รอยละ 80 และใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) เปนขอมูลเสริม ซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 
20 ในสวนที่เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณนั้น เปนการศึกษา
เชิงสํารวจ (survey study) ท่ีใหความสําคัญกับการเก็บ
รวบรวมขอมูลสนาม (field data collection) หรือการ
วิจัยสนาม (field research) เปนหลักเพ่ือใหไดขอมูลเชิง
ปริมาณซึ่งมีประชากรหรือกลุมตัวอยางเปนจํานวนมาก 
โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
 2. ประชากรและกลุ มตัวอยาง สําหรับการ
วิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ ผูประกอบการเปาหมาย
ทั้งหมดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร รวม 277,374 คน (ที่มา : สํานักงานสง
เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) “ประมวล
ขอมูล ป 2560” สืบคนเมื่อ 10 ตุลาคม 2561 จาก http://
www.sme.go.th/th/page.php?modulekey=4) สวน
กลุมตวัอยาง คือ ผูประกอบการดงักลาวท่ีตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 1,112 คน ซึ่งไดมาจากการคํานวณหาขนาดหรือ
จาํนวนของกลุมตวัอยางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 
ทีร่ะดับความเชือ่ถอืได 97% หรือทีร่ะดับความคลาดเคล่ือน
ของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.03 (Taro Yamane. (1967, 
p. 398). Elementary Sampling Theory. New Jersey: 
Prentice-Hall.) เชนนี้ ถือวาเปนการสุมตัวอยางประเภท

ที่ใชความนาจะเปน (probability sampling) (Ernest 
L. Cowles and Edward Nelson. (2015, pp. 13-34). 
An Introduction to Survey Research. New York: 
Business Expert Press, LLC.) หรือเปนการสุมตัวอยาง
ประเภทที่ใชหลักวิชาการทางสถิติ และเปนการสุมตัวอยาง
อยางงาย (simple random sampling) โดยกลุมตัวอยาง
ในประชากรมโีอกาสถูกสุมหรอืถูกเลอืกมาเปนกลุมตวัอยาง
เทา ๆ กัน
 เหตุผลทีผู่ศึกษาเลือกประชากรและกลุมตวัอยางที่
เปนผูประกอบการดังกลาว เนื่องจากเปนผูรับบริการ เปน
ผูเกี่ยวของโดยตรง หรือไดรับผลโดยตรงจากการบริหาร
จดัการเพือ่นาํเทคโนโลยแีละเครือขายท่ีทันสมยัมาใชในการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ สสว.  สวน
เหตุผลที่ผูศึกษาไมเลือกบุคลากรของ สสว. เปนประชากร
และกลุมตัวอยาง เนื่องจากเปนบุคลากร หรือเจาหนาที่
ของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ รวมทั้งเกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการเพื่อนําเทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัยมาใชใน
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ สสว. 
ตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล หากไปสอบถาม
ขอมูลหรือขอเท็จจริงจากบุคคลดังกลาว อาจไดขอมูลและ
ขอเท็จจริงท่ีคลาดเคลื่อน หรือมีอคติได
 ในสวนของการวจิยัเชิงคุณภาพ เนือ่งจากประชากร
ของการวิจัยเชงิคุณภาพเปนประชากรแฝง หรือประชากรที่
ไมอาจระบุจํานวนไดอยางชัดเจน หรือไดงาย (hidden or 
hard-to-reach populations) ดังเชนประชากรและกลุม
ตัวอยางของการวิจัยเชิงปริมาณ (Mirela-Cristina Voicu. 
(2011). “Using the Snowball method in Marketing 
Research on Hidden Populations”, Challenges 
of the Knowledge Society 1 (2011): 1341-1351.) 
เมื่อเปนเชนนี้ ผูศึกษาจึงใชวิธีการสุมตัวอยางตามแนวคิด
สโนวบอลล (Snowball Sampling Concept) (Patrick 
Biernacki and Dan Waldorf. (1981, pp.141-163). 
“Snowball Sampling: Problems and Techniques of 
Chain Referral Sampling”, Sociological Methods & 
Research, 10, 2 (1981): 141-163.) เพื่อใหไดผูเชี่ยวชาญ 
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(experts) หรือผูใหขอมูลหลัก (key informants) สําหรับ
ทําการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ (in-depth 
interview of experts) หรือผูใหขอมูลหลัก จํานวน 10 
คน ซึ่งเปนผูทีม่ีความรู มคีวามสามารถ มีประสบการณ และ
ความเช่ียวชาญเกีย่วกับการบริหารจัดการเพื่อนาํเทคโนโลยี
และเครือขายที่ทันสมัยมาใชในการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของ สสว. ตามแนวคิดการ
บริหารจัดการยุคดิจิทัล การสุมตัวอยางเชนนี้ เปนการสุม
ตัวอยางประเภทที่ไมใชความนาจะเปน (non probability 
sampling) (Greg Guest, Emily E. Namey, and 
Marilyn L. Mitchell. (2013, pp. 47). Collecting 
Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research. 
Thousand Oaks, California: Sage Publications, 
Inc.) หรือไมใชหลักวิชาการทางสถิติ ซึ่งหมายถึงการเลือก
กลุมตัวอยางโดยใชดุลพินิจของผูศึกษามากกวาวิธีการทาง
สถิติทั่วไปดังเชนการวิจัยเชิงปริมาณ ขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณสวนนี้ถือวาเปนขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative 
data) และเปนขอมูลเสริมสําหรับนําไปวิเคราะหเทียบเคียง
กับขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) ไดจากการ
วิจัยสนามของกลุมตัวอยางจํานวนมากที่เปนขอมูลหลัก 
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย สําหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อใหไดขอมูลจากประชากรเปนจํานวนมาก โดย
แบบสอบถามไดผานการทดสอบเพื่อหาคาความเที่ยงตรง 
(validity) ซึ่งเปนการทดสอบเพ่ือหาคาความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา หรือหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงคการวิจัย (Index of item Objective 
Congruence หรือ IOC) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ได
คาความเที่ยงตรงเทากับ 0.95 และไดทําการทดสอบ (try 
out) จํานวน 50 ชดุ เพือ่หาความเชือ่ถือไดของแบบสอบถาม 
หรือหาคาครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ ไดคาความเชื่อถือได (reliability) ที่ระดับ 0.87
 สวนเนื้อหาภายในแบบสอบถาม ประกอบดวย
คําถามปดและคําถามเปด โดยแบงแบบสอบถามเปน 4 
สวน ไดแก สวนที่ 1 เปนขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ และระดับการศึกษา สวน
ที่ 2-4 เปนขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอ
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการ และยุทธศาสตรของแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการเพื่อนําเทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัย
มาใชในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ของ สสว. ตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล 5 ดาน 
(สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ขอ 1.-3.) สวนของ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชแบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีโครงสราง 
(structured in-depth interview form) เปนเครื่องมือ
เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสัมภาษณดังกลาว
ประกอบดวยคําถาม 2 ขอคําถาม ซึ่งไดผานการทดสอบ
เพื่อหาความเที่ยงตรง (validity) (Bonnie K. Nastasi 
and Stephen L. Schensul. (2005, pp. 177-195). “
Contributions of Qualitative Research to the Validity of 
Intervention Research”, Journal of School 
Psychology, Volume 43, Issue 3, (May-June) 2005: 
177-195.) จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 คน 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสนามระหวางวันที่ 
1-31 ตุลาคม 2561 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ
กลับคืนมาไดจํานวน 892 ชุด/คน (n=892) คิดเปนรอย
ละ 80.22 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 1,112 คน สําหรับการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ หรือผูใหขอมูลหลัก จํานวน 10 
คน ดวยตนเอง และเปนการสัมภาษณตัวตอตัว (face to 
face interview) ทีละคน ๆ ละไมนอยกวา 60 นาที
 5. วธิีวิเคราะหขอมูลและสถติิที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ผู ศึกษานําขอมูลเชิงปริมาณมาทําการประมวล
และวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
คอมพิวเตอร โดยวิธีวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะห
ในรูปตาราง (contingency table analysis) (Brian 
S. Everitt. (1992, pp. 2-3). The Analysis of 
Contingency Tables. Second Edition. Boca Raton, 
Florida: Chapman and Hall/CRC.) รวมท้ังใชรูปแบบ
การวิเคราะหเชิงพรรณนาสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative descriptive analysis) (Herbert Stone, 
Joel L. Sidel, and Jean Bloomquist. (1997, pp. 
53-69). “Quantitative Descriptive Analysis” in 
M.C. Gacula. (ed.). Descriptive Sensory Analysis 
in Practice. Hoboken, New Jersey: John Wiley & 
Sons, Inc.) สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเปน
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแก คาสถิติ
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รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) หรือ และคาเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (standard deviation) หรือ SD ในสวน
ของการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการนําขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ หรือผูใหขอมูลหลักมาประมวล (จัด
กลุม) แปลความ วิเคราะห และเขียนพรรณนาหรือบรรยาย 
(descriptive interpretation and descriptive analysis 
approach) ไวในตาราง (Robert Elliott and Ladislav 
Timulak. (2005, pp. 147-152). “Descriptive and 
Interpretive Approaches to Qualitative Research” 
in Jeremy Miles and Paul Gilbert (eds.).(2005). A 
Handbook of Research Methods for Clinical and 
Health Psychology. New York: Oxford University 
Press.)

ผลของการวิจัย
 ผลการวิจัยขอมูลสวนบุคคลของประชากร พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 54) เปนหญิง และที่เหลือ 
(รอยละ 46) เปนชาย อีกทั้งกลุมตัวอยางสวนใหญ (รอย
ละ 52.2) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือ
สูงกวาปริญญาตรี และท่ีเหลือ (รอยละ 47.8) มีระดับการ
ศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี สําหรับผลการวิจัยที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัย 3 ขอ/เรื่อง ไดเขียนอธิบายและสรุป
ไวในตาราง 1 ดังนี้
 1. ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อนํา
เทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัยมาใชในการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ สสว. ตามแนวคิด
การบริหารจัดการยุคดิจิทัล 5 ดาน พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเห็นดวยในระดับมาก 3 ดาน เรียงตามลําดับคา
เฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดาน (1) ความเปนมืออาชีพ 
ไดแก คําถามที่วา สสว. บริหารจัดการหรือปฏิบัติงานเพ่ือ
นําเทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัยมาใชในการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยไมไดปฏิบัติงาน
อยางมืออาชีพ หรือไมไดใชนักบริหารมืออาชีพ (  2.41, 
SD 0.59) (2) ความสะดวกรวดเร็ว และ (3) การใหความ
สําคัญกับผลประโยชนของประชาชน ขณะเดียวกัน กลุม

ตัวอยางเห็นดวยในระดับปานกลาง 2 ดาน เรียงตามลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก ดาน (1) ความนาเชื่อถือ 
และ (2) ความเปนประชาธิปไตย 
 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ
นําเทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัยมาใชในการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ สสว. ตามแนวคิด
การบริหารจัดการยุคดิจิทัล 5 ดาน พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญลวนเห็นดวยในระดับมากทั้ง 5 ดาน เรียงตาม
ลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก ดาน (1) ความเปน
มืออาชีพ ไดแก คําถามที่วา สสว. ควรบริหารจัดการหรือ
ปฏิบัติงานเพื่อนําเทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัยมา
ใชในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดย
ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ หรือใชนักบริหารมืออาชีพเพิ่ม
มากขึ้น (  2.61, SD 0.54) (2) การใหความสําคัญกับ
ผลประโยชนของประชาชน (3) ความสะดวกรวดเร็ว (4) 
ความเปนประชาธิปไตย และ (5) ความนาเชื่อถือ 
 3. ยุทธศาสตรของแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการเพื่อนําเทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัยมาใชใน
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ สสว. 
ตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล 5 ดาน พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเห็นดวยในระดับมาก 3 ดาน เรียงตาม
ลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก ดาน (1) ความเปน
มืออาชีพ ไดแก คําถามที่วา การที่ สสว. มียุทธศาสตรของ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อนําเทคโนโลยี
และเครือขายที่ทันสมัยมาใชในการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมโดยสนับสนุนผู ท่ีมีความรู  ความ
สามารถ และประสบการณดานการบริหารจัดการสูง รวม
ท้ังการปฏิบัติงานอยางมืออาชพี หรือใชนักบริหารมืออาชีพ 
(  2.62, SD 0.53) (2) การใหความสําคัญกับผลประโยชน
ของประชาชน (2) และ (3) ความสะดวกรวดเร็ว ขณะ
เดียวกัน กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยในระดับปานกลาง 
2 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดาน 
(1) ความนาเชื่อถือ และ (2) ความเปนประชาธิปไตย ดัง
ตาราง 1
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ตาราง 1 สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอ 3 เรื่อง เรียงตามแนวคิดการบริหารจัดการ
 ยุคดิจิทัล 5 ดาน จําแนกตามคาเฉล่ีย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับ และลําดับความคิดเห็นของกลุม
 ตัวอยาง

การ
บริหารจัดการยุคดิจิทัล 

5 ดาน

1. ปญหา
(เห็นดวยระดับมาก 3 ดานและ
ระดับปานกลาง 2 ดาน) ดานที่
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก คําถาม
ที่วา “สสว. บริหารจัดการหรือ
ปฏิบัติงานเพื่อนําเทคโนโลยีและ
เครือขายที่ทันสมัยมาใชในการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมโดยไมไดปฏิบัติงาน
อยางมืออาชีพ หรือไมไดใชนัก
บริหารมืออาชีพ” (  2.41, SD 
0.59) 

2. แนวทางการพัฒนา
(ลวนเห็นดวยในระดับมากทั้ง 
5 ดาน) ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 
ไดแก คําถามที่วา “สสว. ควร
บริหารจัดการหรือปฏิบัติงานเพื่อ
นําเทคโนโลยีและเครือขายที่ทัน
สมัยมาใชในการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมโดย
ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ หรือใช
นักบริหารมืออาชีพเพิ่มมากข้ึน”
(  2.61, SD 0.54) 

3. ยุทธศาสตร
(เห็นดวยระดับมาก 3 ดานและ
ระดับปานกลาง 2 ดาน) ดานที่
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก คําถาม
ที่วา “การที่ สสว. มียุทธศาสตร
ของแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการเพื่อนําเทคโนโลยี
และเครือขายที่ทันสมัยมาใชใน
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมโดยสนับสนุนผู
ที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณดานการบริหาร
จัดการสูง รวมทั้งการปฏิบัติงาน
อยางมืออาชีพ หรือใชนักบริหาร
มืออาชีพ” (  2.62, SD 0.53)

SD ระดับ ลําดับ SD ระดับ ลําดับ SD ระดับ ลําดับ

1. การใหความสาํคญักับผลประโยชน
   ของประชาชน 

2.37 0.55 มาก 3 2.52 0.63 มาก 2 2.57 0.63 มาก 2

2. ความเปนมืออาชีพ 2.41 0.59 มาก 1 2.61 0.54 มาก 1 2.62 0.53 มาก 1

3. ความนาเชื่อถือ 2.33 0.62 ปาน  
กลาง

4 2.46 0.56 มาก 5 2.31 0.61 ปาน
กลาง

4

4. ความเปนประชาธิปไตย 2.31 0.60 ปาน 
กลาง

5 2.48 0.59 มาก 4 2.30 0.58 ปาน
กลาง

5

5. ความสะดวกรวดเร็ว 2.40 0.59 มาก 2 2.50 0.58 มาก 3 2.49 0.55 มาก 3

 สาํหรับผลการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเช่ียวชาญ 
หรือผูใหขอมูลหลัก จํานวน 10 คน ตอคําถาม 2 ขอคําถาม 
(สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ขอ 2.-3. ตามลําดับ) 
ซึ่งนํามาจากผลการวิจัยเชิงปริมาณดานที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด 
ไดแก ดานความเปนมืออาชีพ (จากตาราง 1 ขางตน) อัน
ไดแก (1) คําถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการ (  2.61, SD 0.54) พบวา ผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 10 
คน ลวนเห็นดวย และ (2) คําถามเกี่ยวกับยุทธศาสตรของ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ (  2.62, SD 0.53) 
พบวา ผูเชี่ยวชาญสวนใหญ 9 คน เห็นดวย สวนผูเชี่ยวชาญ
อีก 1 คน ไมมีความเห็น

การอภิปรายผล
 เพือ่ประโยชนและสอดคลองกับการเสนอขอเสนอ
แนะ ผูศึกษานําเสนอการอภิปรายผล ดังนี้
 1. การอภิปรายผลแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการ ผลการวิจัยพบวา ประชาชนสวนใหญลวนเห็นดวย
ในระดับมากตอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท้ัง 5 
ดาน ดังกลาว สําหรับเหตุผลสําคัญที่ทําใหกลุมตัวอยางซึ่ง

เปนผูประกอบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สวนใหญลวนเห็นดวยในระดับ
มาก แทนที่จะเห็นดวยในระดับปานกลางหรือในระดับนอย 
ผูศึกษามีความเห็นวา เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญให
ความสนใจ และพึงพอใจกับแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะอยางย่ิง ดานความเปนมืออาชีพ ที่วา 
“สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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(สสว.) ควรบริหารจัดการหรือปฏิบัติงานเพื่อนําเทคโนโลยี
และเครือขายที่ทันสมัยมาใชในการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมโดยปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ หรือใช
นักบริหารมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น” ซึ่งกลุมตัวอยางเชื่อมั่นวา 
เปนแนวทางการพฒันาการบริหารจัดการทีต่รงประเด็น ทนั
สมัย ทันตอเหตุการณ อีกทั้งยังเปนแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่มีสวนสําคัญทําใหกลุมตัวอยางมีแนวโนม
ที่จะไดรับประโยชนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น แนวทาง
การพัฒนาการบริหารจัดการดังกลาว โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ดานความเปนมืออาชีพ ดังกลาว ยังมีความสําคัญ
และจําเปน ดวยเหตุผลท่ีวา (1) การบริหารจัดการในยุค
ดิจิทัลจําเปนตองใชนักบริหารมืออาชีพ หรือการปฏิบัติ
งานอยางมืออาชีพ ซึ่งมีแนวโนมทําใหการบริหารจัดการ
ของ สสว. ประสบความสําเร็จ และ (2) เปนขอเสนอแนะ 
หรือแนวทางการพฒันาการบรหิารจัดการทีท่าํใหผูประกอบ
การไดรับประโยชนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งทําให สสว. ไดรับ
ชื่อเสียง การยอมรับ และความเชื่อมั่นจากผูประกอบการ 
และสังคมเพิ่มขึ้น เหตุผลเชนนี้ สอดคลองกับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ หรือผูใหขอมูลหลักท้ัง 10 คน
 2. การอภิปรายผลยุทธศาสตรของแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเห็นดวยในระดับมากตอยุทธศาสตรของแนวทาง
การพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ยุคดิจิทัล 3 ดานแรก ไดแก ดาน (1) การใหความสําคัญกับ
ผลประโยชนของประชาชน (2) ความเปนมืออาชีพ และ 
(3) ความสะดวกรวดเร็ว ดังกลาว สําหรับเหตุผลสําคัญที่
กลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนผูประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในเขตพืน้ทีใ่นเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร สวน
ใหญเห็นดวยในระดับมาก แทนที่จะเห็นดวยในระดับปาน
กลาง หรือในระดับนอย ผูศึกษามีความเห็นวา เนื่องจาก 
(1) กลุมตัวอยางเห็นดวย พึงพอใจ หรือเชื่อมั่นอยางยิ่งใน
ยุทธศาสตรของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตาม
แนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัลนั้น (2) กลุมตัวอยางยัง
เห็นวา เปนยุทธศาสตรของแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการท่ีสําคัญ จําเปน และสอดคลองกับสถานการณ รวม
ทั้งสอดคลอง และตอบสนองความตองการของผูประกอบ
การของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อีกทั้งทําใหผู
ประกอบการไดรับประโยชนและพึงพอใจ เชนนี้ พอเทียบ
เคียงไดกับบทความวิจัยของ นันทพร สุริยกุล ณ อยุธยา 

และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2560). “การบริหารจัดการ
เพื่อสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บขยะ
ของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี”, วารสารสมาคมนัก
วิจัย ปท่ี 22 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560), หนา 
156-167. ที่ไดเสนอแนะไววา เทศบาลในจังหวัดปทุมธานี
ควรกําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมการ
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บขยะโดยใหความสําคัญ
กับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่สอดคลองและตอบ
สนองความตองการของประชาชน รวมทั้งสรางความพึง
พอใจใหกับประชาชน ไมเพียงเทานั้น (3) กลุมตัวอยางเห็น
วา หาก สสว. นํายุทธศาสตรดังกลาวไปยึดถือปฏิบัติอยาง
จริงจังและตอเนื่อง ยอมมีสวนสําคัญทําใหแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อนําเทคโนโลยีและเครือขายที่
ทันสมัยมาใชในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมของ สสว. มีแนวโนมประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ยุทธศาสตรดานความเปนมืออาชีพ ซึ่งเปนดานที่
กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยในระดับมากและมีคาเฉล่ีย
สูงที่สุด ( 2.62, SD 0.53) ดังคําถามที่วา “การที่ สสว. มี
ยุทธศาสตรของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ
นําเทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัยมาใชในการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยสนับสนุนผูท่ีมี
ความรู ความสามารถ และประสบการณดานการบริหาร
จัดการสูง รวมท้ังการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ หรือใช
นักบริหารมืออาชีพ” ความเห็นของกลุมตัวอยางดังกลาว
นี้ สวนใหญสอดคลองกับความเห็นของผูเชี่ยวชาญ หรือผู
ใหขอมูลหลักสวนใหญจํานวน 9 คน จากทั้งหมด 10 คน 
เมื่อเปนเชนนี้ จึงมีสวนสําคัญทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญ
เห็นดวยกับยุทธศาสตรของแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการในระดับมาก

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
 1.1 สสว. ควรบริหารจัดการหรือปฏิบัติงานเพ่ือ
นําเทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัยมาใชในการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยใชผู ที่มีความรู  
ความสามารถ และประสบการณดานการบริหารจัดการสูง 
หรือปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ หรือสนับสนุนนักบริหารมือ
อาชีพเพิ่มมากขึ้น ขอเสนอแนะเชนนี้ สอดคลองกับความ
เห็นของกลุมตัวอยางสวนใหญ และสอดคลองกับความเห็น
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ของผูเชี่ยวชาญ หรือผูใหขอมูลหลักทั้ง 10 คน พรอมกัน
นั้น สสว. ควรสรางหรือกําหนดยุทธศาสตรของแนวทาง
การพัฒนาการบริหารจัดการที่ชัดเจนและตอเนื่องในเรื่อง
การสนับสนุนผูบริหารทุกระดับใหเห็นถึงความสําคัญและ
ความจําเปนของการปฏิบัติงานเพื่อนําเทคโนโลยีและเครือ
ขายที่ทันสมัยมาใชในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในทิศทางที่สนับสนุนความเปนมืออาชีพ ปฏิบัติ
งานอยางมืออาชพี หรือสนับสนุนนักบริหารมอือาชพี พรอม
ทั้งจัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกลาวดวย 
 เฉพาะขอเสนอแนะใหสนบัสนุนความเปนมอือาชพี 
หรือสนับสนุนนักบริหารมืออาชีพนั้น พอเทียบเคียบไดกับ
งานวิจัยของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2560). “ศักยภาพใน
การบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีและเครือขายสังคม
ที่ทันสมัยเพื่อใหบริการประชาชนของเทศบาลในจังหวัด
สมุทรปราการตามแนวคิด PANT-ITERMS”, วารสาร
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน ปที่ 14 
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560), หนา 108-121. ที่
เสนอแนะไววา ผูบริหารเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

ควรมีความเปนมืออาชีพ หรือสนับสนุนนักบริหารมืออาชีพ
ใหรับผดิชอบในการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยแีละเครอื
ขายสังคมที่ทันสมัยเพื่อใหบริการประชาชนของเทศบาล
 1.2 สสว. ควรกําหนดและนํายุทธศาสตรของ
แนวทางการพัฒนาการบรหิารจดัการเพือ่นําเทคโนโลยแีละ
เครือขายที่ทันสมัยมาใชในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของ สสว. ตามแนวคิดการบริหารจัดการยุค
ดิจิทัลท่ีสําคัญ 5 ดาน ไปปรับใชเปนกลุมตัวชี้วัดสําคัญของ
การปฏบิัติงาน (Key Performance Indicators หรือ KPIs) 
หรือการบริหารจัดการเพื่อนําเทคโนโลยแีละเครือขายที่ทัน
สมัยมาใชในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ของ สสว. รวมทั้งนําไปสูการปฏิบัติจริง โดยยุทธศาสตร
ของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดังกลาว ควร
เรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปนอย ดังนี้ ดาน (1) 
ความเปนมืออาชีพ (2) การใหความสําคัญกับผลประโยชน
ของประชาชน (3) ความสะดวกรวดเร็ว (4) ความนาเชื่อ
ถือ และ(5) ความเปนประชาธิปไตย ดังภาพ 2

1. ความเปนมืออาชีพ

5. ความเปน ความสําคัญกับ
ประชาธิปไตยของประชาชน

2. การใหผลประโยชน

3. ความนาเชื่อถือ

4. ความสะดวกรวดเร็ว

ภาพ 2 ยุทธศาสตรของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อนําเทคโนโลยีและเครือขายท่ีทันสมัยมาใชในการสง
 เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมตามแนวคิด
 การบริหารจัดการยุคดิจิทัล 5 ดาน
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
 2.1 สสว. หรือบุคลากร หรือหนวยงานอื่นควร
ทําวิจัยแบบเจาะลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อนํา
เทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัยมาใชในการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามแนวคิดการบริหาร
จัดการยุคดิจิทัลแตละดานอยางเจาะจง เชน ดานความ
เปนมืออาชีพ ดานการใหความสําคัญกับผลประโยชนของ
ประชาชน และดานความสะดวกรวดเร็ว

 2.2 สสว. หรือบุคลากร หรือหนวยงานอื่นควร
ทําวิจัยโดยใชกรอบแนวคิด กลุมตัวชี้วัด หรือตัวแบบอื่น
สําหรับการศึกษาและวิเคราะหการบริหารจัดการเพื่อนํา
เทคโนโลยีและเครือขายที่ทันสมัยมาใชในการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ สสว. เปนตนวา 
การบริหารจัดการตามแนวคิดตะวันออก และแนวคิดการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืน เปนตน
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บทคัดยอ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรนํ้าของชุมชนริม
คลองสงนํ้าดิบในบริเวณพื้นที่เขตอนุรักษและจุดรับนํ้าดิบสําแล (2) เพื่อศึกษาปญหา และอุปสรรคของการมีสวนรวม
ในการอนุรักษนํ้าของชุมชนริมคลองสงนํ้าดิบในบริเวณพื้นที่เขตอนุรักษและจุดรับนํ้าดิบสําแล เพื่อนําไปสูขอเสนอเชิง
นโยบายในการสงเสริมการมีสวนรวมและกระตุนจิตสํานึกของประชาชนในการจัดการนํ้าและการอนุรักษทรัพยากรนํ้าใน
บริเวณพื้นที่เขตอนุรักษและจุดรับนํ้าดิบสําแล เปนการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 
ประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณพื้นที่เขตอนุรักษและจุดรับนํ้าดิบสําแล จํานวน 1,000 คน สวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
เชิงคุณภาพ ประกอบไปดวยจํานวน 5 ชุมชน ชุมชนละ 12 คน รวม 60 คน ไดแก บริเวณเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลบานกระแชง บริเวณเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ บริเวณเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
เชียงรากใหญ บริเวณเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย บริเวณเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลบานกลาง บริเวณ
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลบางกะดี เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม สวนการวิจัย
เชิงคุณภาพใช แบบสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ใชการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และใชสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบดวย การแจกแจงความถี่
คารอยละ เพื่อสรุปประเด็นและเรียงลําดับความสําคัญของแตละประเด็นเพื่อวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชน ผล
การวิจัย พบวา ระดับการมีสวนรวมในการจัดการนํ้าและการอนุรักษทรัพยากรนํ้าในชุมชน มีระดับความสําคัญปานกลาง
ในทุกดาน ไดแก การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล การมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน และ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตามลําดับ สวนผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา 1.การเปดโอกาสและ
สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมยังไมเพียงพอ โดยเฉพาะการรวมวางแผน การกําหนดกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการ

การมีสวนรวมในการอนุรักษนํ้าของชุมชนริมคลองสงนํ้าดิบในบริเวณพื้นท่ี
เขตอนุรักษและจุดรับนํ้าดิบสําแล
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แสดงความคิดเห็นถึงการดูแลปกปองทรัพยากรนํ้า 2.ขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการประเมินการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.นโยบายยังไมเอื้อตอการมีสวนรวม 4.ความเขาใจที่ไมสอดคลองกันระหวางผูท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะการตระหนัก และ
เห็นความสําคัญของประโยชนจากการมีสวนรวม 5.ขาดการบูรณาการมีสวนรวมของประชาชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ในการจัดการ และอนุรักษทรัพยากรนํ้า

คําสําคัญ: การมีสวนรวม, การอนุรักษนํ้า, ทรัพยากรนํ้า

Abstract

 Research on participation in water conservation of communities along the raw water 
distribution canal in the conservation area and raw water receiving point, Its objectives are (1) to 
study and develop the form of public participation in water management and conservation of 
water resources in the area of the conservation area and the raw water receiving point (2) to study 
the problems, lesson learn on water management and water conservation of the community and 
propose recommendations to lead to policy recommendations in promoting public participation and 
awareness in water management and water resource conservation in the conservation area and 
raw water receiving point. This research is conducted both in qualitative and quantitative methods. 
Sampling groups used in this qualitative research are people who live in water management and 
conservation of water resources in the area of the conservation area and the raw water 
receiving point around 1,000 people. And in quantitative research, sampling groups comprised of 5 
communities, 12 people in each community, a total of 60 people, which are in the area of Ban Kra 
Chaeng Sub-district Administrative Organization, in the area of Chiang Rak Yai Sub-district Administrative 
Organization, in the area of Suan Priktai Sub-district Administrative Organization, in the area of Ban Klang 
Sub-district Municipality, and in the area of Bangkadi Sub-district Municipality, by using participatory 
observation in carrying out various activities and in-depth interviews, and Informal interviews with 
person who are leaders of the communities including group interviews, is a tool for data collection. 
Using content analysis from qualitative research results and using descriptive statistics which contain 
with frequency distribution, percentage to summarize issues and prioritize each issue for analysis 
of public participation. The result of the research found that the level of participation in water 
management and water resource conservation in the community has a medium level of importance 
in all areas, including participation in receiving benefits, participation in monitoring and evaluation, 
participation in operations and participation in decision-making, respectively.

 Participation of the people in water resource management and conservation area, the 
research found that 1. Opportunity and participatory encourage of people is not adequate, especially 
in joint planning, laying of activities including opinions on water resource protection 2. Lack of clear 
indicators to assess the participation of the public 3. Policy is not conducive to participate especially 
the integration between agencies involved in water management. 4. Inconsistent understanding 
between those involved especially the awareness and visions the importance of the benefits in 
participation in water management 5.participation of public and agencies involved in water management 
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such as 5.1. Integration of water management and water conservation between government agencies, 
especially the Metropolitan Waterworks Authority and local agencies. 5.2 integration between 
government agencies and citizens In particular, the Metropolitan Waterworks Authority should carry 
out activities relating to education and promoting awareness among the public and youth in the area 
thoroughly, by integration the relevant departments in the area.

Keywords: participation, water conservation, water resources

บทนํา
 นํ้าเปนสวนประกอบของรางกายที่สําคัญ และ
จําเปนตอการมีชีวิต แหลงนํ้าดื่มพ้ืนฐานในประเทศของ
คนไทยมาจากแหลงนํ้าผิวดินและนํ้าใตดิน (Surface and 
Ground water resource) แตพบวาแหลงนํ้าดังกลาว
ถูกปนเปอน โดยนํ้าทิ้งจากครัวเรือน นํ้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม สารเคมีและโลหะหนัก จากการผลิตทาง
อุตสาหกรรม การทําเกษตรกรรมโดยใชสารเคมี แหลงนํ้า
ใตดินขนาดใหญของประเทศไทยจะอยูในพื้นที่ราบลุมภาค
กลางรอบๆ กรุงเทพฯ ซึ่งถูกนํามาใชในการบริโภคอุปโภค 
แตผลจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
change) และการเกิดความแหงแลงจากการที่มีฝนตกทิ้ง
ชวง สงผลตอการลดลงของปริมาณนํ้าบนดินและใตดินใน
ที่ราบลุมตอนกลาง รวมท้ังสงผลตอผลผลิตทางการเกษตร
จากการคาดการณการขาดแคลนนํ้าจะเกิดขึ้นอยางรุนแรง
ในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2568 ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่ม
ขึ้นของประชากร และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว (water-in-crisis-Thailand, 2015) 
สงผลกระทบตอคุณภาพของนํ้า การลดลงของปริมาณ
นํ้าดี และปญหาสภาพแวดลอมทําใหเกิดปญหามลพิษ และ
ปญหานํ้าเสีย คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติอยูในสภาพ
เสื่อมโทรม เต็มไปดวยส่ิงปฏิกูลและสารเคมีที่ถูกปลอยท้ิง
จากโรงงานอุตสาหกรรม หรือนํ้าทิ้งจากบานเรือน ซึ่งลวน
เปนปญหาที่สงผลกระทบตอสุขภาพ การแกไขปญหาดาน
การจัดการและทรัพยากรแหลงนํ้าใหมีประสิทธิภาพเพื่อ
ใหเกิดประสิทธิผล จําเปนตองอาศัยการวางแผนระยะ
ยาว และการจัดการนํ้าที่มีประสิทธิภาพ รวมกับการสรางมี
สวนรวมในการอนุรักษนํ้าและสิ่งแวดลอมจากทุกภาคสวน

รวมมือกันจึงจะสามารถนําไปสูการจัดการนํ้าอยางยั่งยืน
(พวงเพชร คงแกว, 2554, น. 1)
 เมื่อพิจารณาชุมชนที่อาศัยอยู ในเขตพื้นที่ตาม
แนวคลองสงนํ้าดิบและคลองที่มีศักยภาพในการลําเลียง
นํ้าดิบมาเสริมใหกับระบบนํ้าดิบของการประปานครหลวง 
คลองสงนํ้าดิบในบริเวณพื้นที่เขตอนุรักษและจุดรับนํ้าดิบ
สําแล อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ถึงโรงงานผลิตสามเสน 
ถนนพระราม 6 ซึ่งเปนแนวคลองสงนํ้าดิบและคลองที่
มีศักยภาพในการลําเลียงนํ้าดิบที่มีความสําคัญของการ
ประปานครหลวง อยางไรก็ตาม จากขอมูลทางภูมิศาสตร
ของคลองสงนํ้าดิบในบริเวณพ้ืนท่ีเขตอนุรักษและจุดรับ
นํ้าดิบสําแล จากสถานีสูบนํ้าดิบสําแล ตําบลบานกระแชง 
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ถึงโรงงานผลิตสามเสน ถนน
พระราม 6 พบวา เปนที่ราบลุมแมนํ้าเจาพระยา มีแมนํ้า
ลําคลองไหลผานเปนจํานวนมาก ประชาชนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เชน ทํานา ทําสวนผัก เปนอาชีพหลัก และ
โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงหมูบานจัดสรร (องคการ
บริหารสวนตําบลบานกระแชง, 2557) และตําบลบางกะดี
สภาพพ้ืนทีท่างภูมศิาสตร ประกอบไปดวย พืน้ทีเ่กษตรกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล ประมาณ 60 แหง 
ในสวนใหญราษฎรในทองถิ่นไมไดเปนเจาของกิจการเอง 
แตเปนผูประกอบการจากภายนอก/ตางประเทศที่เขามา
ลงทุนประกอบอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาล บริเวณยาน
ชุมชนจะเปนอาคารพาณิชย หมูบานจัดสรร และรานคา
ปลีก และบริการตางๆ (เทศบาลตําบลบางกะดี, 2556) 
นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร กิจกรรมของ
คนในชุมชน การพัฒนาความเปนเมือง การเพิ่มขึ้นของ
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โรงงานอุตสาหกรรม เปนสาเหตุสําคัญที่สงผลตอคุณภาพ
นํ้าและปริมาณนํ้าดี ที่สงมายังการประปานครหลวง จาก
การดําเนินนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิง
แวดลอมของการประปานครหลวง เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนซึ่งจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการนํ้าและการอนุรักษนํ้าของชุมชนริมคลองสง
นํ้าดิบ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา การมีสวนรวมในการ
อนุรักษนํ้าของชุมชนริมคลองสงนํ้าดิบในบริเวณพื้นที่เขต
อนุรักษและจุดรับนํ้าดิบสําแล บทความนี้ไดแบงการนํา
เสนอออกเปนสวนตาง ๆ ดังนี้ สวนแรกบทนํา สวนท่ีสอง
การทบทวนวรรณกรรม สวนท่ีสามวิธีการดําเนินการวิจัย 
สวนที่สี่ผลการวิจัย และสุดทายสวนที่หาการอภิปรายผล 
และขอเสนอแนะจากการวิจัย

วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพือ่ศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การอนุรักษนํ้าของชุมชนริมคลองสงนํ้าดิบในบริเวณพ้ืนที่
เขตอนุรักษและจุดรับนํ้าดิบสําแล
 2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ของประชาชนในการอนุรักษนํา้ของชมุชนริมคลองสงนํา้ดิบ
ในบริเวณพ้ืนท่ีเขตอนุรักษและจุดรับนํ้าดิบสําแล

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 การจัดการทรัพยากรน้ําและอนุรักษสิ่งแวดลอม
 การจัดการนํ้าแบบบูรณาการ คืออะไร การจัดการ
นํ้าแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources 
Management: IWRM) คือ กระบวนการท่ีเปนระบบเพ่ือ
การจัดหา การตรวจสอบ และการใชทรัพยากรนํ้าเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืนสนองตอบวัตถุประสงคของสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดลอม IWRM นับเปนแนวคิดใหมในการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าที่สนับสนุนใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวน
รวมในการจัดการทรัพยากรนํ้าตั้งแตในระดับทองถิ่นถึง
ระดับภูมิภาค ซึ่งเดิมการจัดการทรัพยากรนํ้าทั่วโลกรวม
ทั้งประเทศไทยใชแนวคิดจัดการนํ้าเนนดานอุปทาน สนอง
ตอบตอแผนงานหรือโครงการพัฒนารายสาขา เชน การ
จัดการนํ้าเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม การ
พลังงาน เปนตน จากการใชแนวคิดการจัดการนํ้าดังกลาว
จึงไดมีการตั้งหนวยงานจัดการนํ้ารายสาขา การพัฒนา
เฉพาะดานเหลานั้นขึ้นมา เชน กรมชลประทานมีหนาที่

จัดการนํ้าเพื่อการเกษตร การประปานครหลวงและการ
ประปาภูมิภาค ซึ่งมีหนาที่จัดการนํ้าเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน เปนตน (ยรรยง อินทรมวง, 2550)
 แนวทางการบริหารจัดการนํ้าแบบผสมผสานตอง
พิจารณาถึงผลประโยชนที่ขัดแยงของผูมีสวนไดเสียตนนํ้า
และทายนํ้า การใชนํ้าท่ีตนนํ้าจะลดปริมาณนํ้าในลํานํ้าการ
ทิ้งส่ิงปนเปอนตนนํ้าจะทําใหคุณภาพนํ้าในลํานํ้าเสื่อมลง 
การใชที่ดินตนนํ้าอาจเปล่ียนปริมาณการเติมนํ้าใตดินและ
นํ้าผิวดิน การปองกันนํ้าทวมตนนํ้าอาจกระทบตอวิถีชีวิต
ทายนํ้าที่ตองอาศัยนํ้าทวม ความขัดแยงของผลประโยชน
ตองพิจารณาทั้งทางกายภาพและสังคมท่ีคอนขางจะซับ
ซอน โดยเฉพาะอยายิ่งตองคํานึงถึงความเสี่ยงของผูอยู
ทายนํ้าจากกิจกรรมตาง ๆ ของผูอยูตนนํ้าการผสมผสาน
ระบบของมนุษย (Human System Integration) ความ
เชื่อมโยงของทรัพยากรนํ้า ในการวิเคราะหกิจกรรมของ
มนุษยและระบบการบริหารจัดการ ตองคํานึงถึงความ
เชื่อมโยงตาง ๆ ตั้งแตการเขาใจระบบเรื่องนํ้า ศักยภาพ 
ความเปราะบางและขอจํากัดของระบบตามธรรมชาติ การ
ประสานเรื่องนํ้ากับสังคมมนุษยเปนเรื่องที่ยุงยากละเอียด
ออน และไมมีระบบที่สมบูรณแบบแตมีแนวทางหลัก ไดแก 
1.พยายามใหการกําหนดนโยบายของรัฐ การจดัลาํดบัความ
สําคัญและการวางแผนมีการพิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ
การพัฒนาทรัพยากรนํ้า ความเสี่ยงดานนํ้าและการใชนํ้า 
2. โนมนาวใหผูมีอํานาจตัดสินใจของภาคเอกชน ในการ
เลือกใชเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและการใชทรัพยากร 
พิจารณาคาที่แทจริงของนํ้าและความจําเปนที่ตองใหเกิด
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติสําหรับการใชนํ้าของ
ชนรุนหลัง 3. เปดโอกาสและสรางกลไกที่ใหผูมีสวนไดเสีย 
มีสวนรวมในกระบวนการการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรนํ้า การแกไขขอขัดแยงและพิจารณาทางเลือก 
การกําหนดนโยบายของประเทศโดยพิจารณาถึงภาคการ
พัฒนาอื่นๆ 
 แนวทางการบริหารจัดนํ้าแบบผสมผสานหมาย
ถึง การพัฒนาดานนํ้าภายใตสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการนํ้าในระดับมหภาพ ดัง
นั้น นโยบายของชาติตองประสานสอดคลองกับนโยบาย
เศรษฐกิจของชาตแิละนโยบายดานอืน่ ๆ  ในทํานองเดียวกัน
การกําหนดนโยบายดานอื่น ๆ ตองคํานึงถึงผลกระทบตอ
ทรัพยากรนํ้าดวย เชน ในกรณีการกําหนดนโยบายพลังงาน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรปที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-เมษายน 2563 231

ของชาติ และนโยบายดานอาหารยอมมีผลตอทรัพยากร
นํ้า การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรนํ้าก็มีผลกระ
ทบตอเศรษฐกิจและสังคมหลายประการ เชน การยาย
ถิ่นฐาน การขยายตัวของชุมชนและการเปลี่ยนสัดสวนของ
ประเภทอุตสาหกรรม ดังนั้น การบริหารการจัดการนํ้าจึง
ตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลของภาคการพัฒนาตางๆ และ
มีการประสานงานตลอดจนมีเทคนิคในการประเมินแตละ
โครงการโดยพิจารณาถึงผลกระทบตอทรัพยากรนํ้าและ
ดานสังคม (กรมทรัพยากรนํ้า, 2550) 
 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
 ในสวนของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติวศิน 
อิงคพัฒนากุล (2549: น. 63) กลาวถึง ความหมายของ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources 
Conservation) ไววา หมายถึง การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางชาญฉลาดเพื่อตอบสนองความตองการ
ของมนุษย โดยตองคํานึงถึงสถานภาพ และศักยภาพของ
ทรัพยากร รวมทั้งการควบคุมการเส่ือมสภาพ และบูรณะ
ฟนฟูทรัพยากรเพื่อรักษาชนิด ปริมาณ และคุณภาพของ
ทรัพยากรใหเกิดความเหมาะสมตอการใชประโยชนอยาง
ยั่งยนื รวมถึงนิวัติ เรืองพานิช (2546: น. 38) กลาวถึง ความ
หมายของการอนุรักษ (Conservation) ไววา หมายถึง 
การรูจักใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดเพื่อใหเกิดประโยชน
มากที่สุด ทั้งนี้ตองสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชน
ใหนอยทีสุดและตองกระจายการใชทรัพยากรอยางทั่ว
ถึง ซึ่งสามารถสรุปไดวา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
เปนการดําเนินงานในดานการดูแลรักษา การปองกัน การ
รู จักใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย
เฉพาะใชอยางประหยัด และคุมคา รวมไปถึงการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณอยูเสมอ 
 การมีสวนรวมของประชาชน
 กระบวนการมีสวนรวมถือไดวาเปนหัวใจสําคัญ
ในการพัฒนาในทุกระดับตั้งแตองคกรชุมชนขนาดเล็กใน
ชนบท ในบริษัทเอกชน จนถึงการพัฒนาประเทศท่ีตอง
ใชมติภาคประชาชนในการจัดการและแกไขปญหารวมกัน 
กระบวนการมีสวนรวมกอใหเกิดพลังในการรวมกันคิดรวม
กันทํา และรวมกันรับผลตอบแทนจากการที่ทํางานรวมกัน 
และผลทีไ่ดจากการรวมกันคิด รวมกันทาํ นําไปสูการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2546, 
น. 192)

 ในสวนของความหมายของการมีสวนรวม ทวี
ทอง หงสวิวัตน (2527, อางถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร 
และคณะ, 2546, น. 197) ไดใหความหมายของการมีสวน
รวมไววา หมายถึง การที่ประชาชน หรือชุมชนพัฒนาขีด
ความสามารถของตนในการจัดการ ควบคุมการใช และ
กระจายทรัพยากรที่มีอยู  เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจ
ในการกําหนดชีวิตของตน นอกจากนี้ โกวิทย พวงงาม 
(2553, น. 197) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา 
หมายถึง อํานาจในการตัดสินใจของบุคลคล กลุม องคกร 
ในการที่จะเขารวมกระบวนการทํางานที่อาศัยความพรอม
เพรียงกัน เพื่อสรางพื้นที่ดานการทํางานและจิตใจท่ีจะมุง
ไปสูความสําเร็จตามท่ีไดกําหนดไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ สภาพ
แวดลอมทางกายภาพ สภาพทางความคิด ระบบความ
เชื่อภายในตัวบุคคล หนวยงานองคกรตางๆ และเวลาอีก
ดวย จากการศึกษา ความหมายของการมีสวนรวม งาน
วิจัยเรื่องนี้ไดกําหนดกรอบการนิยาม ความหมายของการ
มีสวนรวม ไววา การที่ประชาชนไดเขามามีสวนเกี่ยวของ
ในกระบวนการตางๆ รวมไปถึงในกิจกรรมหรือโครงการ
เปนการเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการทุกระดับตั้งแต
เริ่มตนจนสิ้นสุด ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การ
มีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการรับผล
ประโยชน และการมีสวนรวมในการติดตามและประเมิน
ผล 

วิธีดําเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การมีสวนรวมในการอนุรักษ
นํ้าของชุมชนริมคลองสงนํ้าดิบในบริเวณพ้ืนที่เขตอนุรักษ
และจุดรับนํ้าดิบสําแล เปนการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed 
Method) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 สวนที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยเชิงปริมาณ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณพ้ืนที่
เขตอนุรักษและจุดรับนํ้าดิบสําแล จํานวน 5 ชุมชน ไดแก
ชุมชนบริเวณพื้นที่เทศบาลตําบลบานกลาง ชุมชนบริเวณ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานกระแชง ชุมชนบริเวณ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ ชุมชนบริเวณ
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พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทยชุมชนบริเวณ
พื้นที่เทศบาลตําบลบานบางกะดี โดยมี กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจยั คือ ประชาชนทีอ่าศัยอยูในบรเิวณพื้นที่เขตอนุรักษ
และจุดรับนํ้าดิบสําแล โดยแบงออกเปน ชุมชนละ 200 คน 
จํานวน 5 ชุมชน รวมท้ังส้ิน จํานวน 1,000 คน โดยใชการ
สุมตัวอยางเปนระบบ (Systematic Random Sampling) 
โดยจะสุมตัวอยางประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณพื้นท่ีเขต
อนุรักษและจุดรับน้ําดิบสําแล โดยเก็บแบบสอบถาม 1 ครวั
เรือน เวน 2 ครัวเรือน จากประชากรที่อาศัยในพื้นที่ของ
องคการบริการสวนตําบล 5 พื้นท่ีที่ศึกษา จํานวน 1,000 
คน
 สวนที่ 2 กลุมผูใหขอมูลหลักที่ใชในการวิจัยเชิง
คุณภาพ คือ กลุมบุคลากรของรัฐ กลุมผูนําชุมชนทั้งท่ีเปน
ทางการ และไมเปนทางการ และกลุมประชาชน ในจํานวน 
5 พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี ชุมชนละ 12 คน จํานวน 5 
ชุมชน ไดแก ชุมชนบริเวณพื้นที่เทศบาลตําบลบานกลาง 
ชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานกระแชง 
ชุมชนบริเวณพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ 
ชุมชนบริเวณพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย 
ชุมชนบริเวณพื้นที่เทศบาลตําบลบานบางกะดี รวมทั้งส้ิน
จํานวน 60 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจยั
เชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม สวนการวิจัยเชิงคุณภาพใช 
แบบสัมภาษณเชงิลกึ และการสนทนากลุม (Focus Group) 
การสังเกตการณอยางมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมใน
รูปแบบตางๆ ในเขตพื้นที่ชุมชนตามแนวคลองในบริเวณ
พื้นที่เขตอนุรักษและจุดรับนํ้าดิบสําแลจํานวน 5 ชุมชน 
 การหาคาความเที่ยงตรง ผู วิจัยจะไดทําการ
ตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ของขอความในแตละขอวาตรงตามวัตถุประสงค
ของการศึกษา และไดนําไปปรึกษากับผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 
3 ทาน เพื่อตรวจสอบคา Index of Item – Objective 
Congruence (IOC) นอกจากนี้ หาคุณภาพของเครื่อง
มือแบบสอบถามเพื่อหาคาความเที่ยงตรง (validity)การ
ทดสอบความเชื่อถือได โดยนําแบบสอบถาม จํานวน 
30 ชุด ไปแจกใหกับประชากรที่มีลักษณะคลายกันกับ
กลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหคาความเชื่อ

ถือได ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha-coefficient) ของครอนบาค โดยคาสัมประสิทธ
แอลฟามากกวา 0.8

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบดวย การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคาสถิติรอยละ 
(Percentage) คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือ
วิเคราะหระดับการมีสวนรวมในการจัดการนํ้าและอนุรักษ
นํ้าของประชาชน 

ผลการศึกษา
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การมีสวนรวมในการอนุรักษ
นํ้าของชุมชนริมคลองสงนํ้าดิบในบริเวณพ้ืนที่เขตอนุรักษ
และจุดรับนํ้าดิบสําแล นําเสนอผลการศึกษาตามประเด็น
ดังตอไปนี้ 1.ปจจัยสวนบุคคลของประชากรกลุมตัวอยาง
ของชุมชนในบริเวณพื้นท่ีเขตอนุรักษและจุดรับน้ําดบิสําแล 
2.ผลการศึกษาระดบัการมสีวนรวมในการอนุรกัษทรัพยากร
นํ้าของชุมชนริมคลองสงนํ้าดิบในบริเวณพ้ืนที่เขตอนุรักษ
และจุดรับนํ้าดิบสําแล 3.ปญหา และอุปสรรคของการมี
สวนรวมในการอนุรักษนํ้าของชุมชนริมคลองสงนํ้าดิบใน
บริเวณพื้นที่เขตอนุรักษและจุดรับนํ้าดิบสําแล
 สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล
 1. ปจจัยสวนบุคคลของของกลุมตัวอยาง โดย
ภาพรวม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 561 คน คิดเปน
รอยละ 56.10 มีสถานภาพสมรส จํานวน 589 คน คิด
เปนรอยละ 58.90 อายุอยูในชวง 45-54 ป จํานวน 275 
คน คิดเปนรอยละ 27.50 อาชีพหลักเปนพนักงานเอกชน 
จํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 27.30 มีระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 24.10 
มีรายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวนเงิน 10,001-30,000 บาท 
จํานวน 543 คน คิดเปนรอยละ 54.30 จํานวนคนในครัว
เรือน 4-6 คน คิดเปนรอยละ 50.70 และ ระยะเวลาอาศัย
อยูในพื้นที่ 16 ปขึ้นไป จํานวน 576 คน คิดเปนรอยละ 
57.60
 สวนท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรนํ้าของชุมชนริมคลองสงนํ้าดิบในบริเวณพื้นที่
เขตอนุรักษและจุดรับนํ้าดิบสําแล
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 ผลศึกษาระดับการมีส วนรวมในการอนุรักษ
ทรพัยากรน้ําของชมุชนริมคลองสงน้ําดบิในบริเวณพืน้ที่เขต
อนุรักษและจุดรับนํ้าดิบสําแล พบวา ระดับการมีสวนรวม
ในการจัดการน้ําและการอนุรกัษทรัพยากรน้ําของประชาชน 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.124, SD = 1.071) 
เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายดาน พบวา
 ดานการมีส วนรวมในการดําเนินงาน พบวา 
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการนํ้าและการอนุรักษ
ทรัพยากรนํ้า มากที่สุด คือ ทานไดชักชวนเพ่ือนบานให
ชวยกันอนุรักษทรัพยากรนํ้า หรือใหเขาไปมีสวนรวมใน
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษทรัพยากรนํ้า (  =3.274, SD 
= 0.966) รองลงมาคือ ทานเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ เพ่ือดูแล รักษา ฟนฟูทรัพยากรนํ้าใหมีความอุดม
สมบูรณ มีระดับการมีสวนรวมอยู ในระดับปานกลาง 
(  =3.215, SD = 1.010) ทานแจงขาวเจาหนาที่หรือหนวย
งานที่รับผิดชอบเมื่อพบเห็นการบุกรุก ทําลายทรัพยากรนํ้า 
มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง (  =3.052, 
SD = 1.037) ทานไดรวมจัดโครงการอบรมใหความรูแก
เยาวชนและชาวบานเพื่อใหเห็นคุณคาของทรัพยากรนํ้า 
มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง (  =2.856, 
SD = 1.097) ทานรวมบริจาคหรือหาทุนเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรนํ้า มีระดับ
การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง (  =2.765, SD = 
1.162) ตามลําดับ ซึ่งโดยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
(  =3.032, SD = 1.054)
 ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน พบ
วา ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการนํ้าและการอนุรักษ
ทรัพยากรนํ้า มากที่สุด คือ ทานรูสึกภาคภูมิใจเมื่อกิจกรรม
ในการอนุรักษทรัพยากรนํ้าท่ีทานมีสวนรวม ไดกอใหเกิด
ประโยชนแกตัวทานและคนสวนใหญในชุมชน มีระดับการ
มีสวนรวมอยูในระดับมาก (  =3.627, SD = 1.090) รอง
ลงมาคือ ทานสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรนํ้าในการ
อุปโภค และบริโภคอยางยั่งยืน มีระดับการมีสวนรวมอยูใน
ระดับปานมาก (  =3.580, SD = 0.976) ทานและคนใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นจากการเขารวมกิจกรรมในการ
อนุรักษทรัพยากรนํ้า มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมาก 
(  =3.495, SD = 0.942) ตามลําดับ ซึ่งโดยในภาพรวม
อยูในระดับมาก (  =3.567, SD = 1.003)
 ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมิน

ผล พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการนํ้าและการ
อนุรักษทรัพยากรนํ้า มากที่สุด คือ ทานเขารวมสังเกต กอน
และหลังดําเนินกิจกรรมหรือโครงการในการอนุรักษนํ้า มี
ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง (  =3.059, SD 
= 1.131) มีคาเฉลี่ยระดับการมีสวนรวมเทากับขอคําถาม 
ทานไดเขารวมพูดคุย หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงขั้นตอนในการดําเนินงานในกิจกรรมหรือโครงการ
ในการอนุรักษทรัพยากรนํ้า มีระดับการมีสวนรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (  =3.059, SD = 1.161) รองลงมาคือ 
ทานไดเขารวมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการในการอนุรักษทรัพยากรนํ้าหลังจากกิจกรรมหรือ
โครงการดําเนินเสร็จสิ้นแลว มีระดับการมีสวนรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (  =2.939, SD = 1.071) ตามลําดับ ซึ่ง
โดยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  =3.019, SD = 
1.121)
 สวนที่ 3 ปญหา และอุปสรรคของการมีสวนรวม
ในการอนรัุกษนํา้ของชุมชนริมคลองสงนํา้ดบิในบริเวณพืน้ที่
เขตอนุรักษและจุดรับนํ้าดิบสําแล ผลการวิจัย พบวา
 1. การเปดโอกาสและสงเสริมใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมยังไมเพียงพอ โดยการเขามามีสวนรวมของ
ประชาชนกับหนวยงานภาครัฐในพื้นท่ีเพื่อดําเนินกิจกรรม 
หรือวางแผนการดําเนินการจัดการนํ้า และการอนุรักษ
ทรัพยากรนํ้า ประชาชนในพื้นท่ียังเขามามีสวนรวมไมมาก
นัก โดยเฉพาะการรวมวางแผน การกําหนดกิจกรรมตาง ๆ  
รวมถึงการแสดงความคิดเห็นถึงการดูแลปกปองทรัพยากร
นํ้า เมื่อจัดกิจกรรมประชุมกลุมขึ้น จะขาดการมีสวนรวม
จากประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งคนท่ีมามักเปนคนที่เคยเขามารวม
ประชุมในทุก ๆ ครั้งสาเหตุที่เกิดเชน ประชาชนยังไมเห็น
ถึงความจําเปนที่จะตองเขามามีสวนรวม การติดภารกิจ 
การขาดการประชาสัมพันธของหนวยงานที่จัดกิจกรรม 
เปนตน
 2. ขาดตัวชี้วัดท่ีชัดเจนในการประเมินการมี
สวนรวมของภาคประชาชน ของหนวยงานภาครัฐยังขาด
มาตรฐานการประเมินการมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม 
ซึ่งสงผลทําใหไมสามารถประเมินการเขามามีสวนรวม
ของภาคประชาชนกับโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการทํากิจกรรมหรือดําเนิน
โครงการที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
จัดการนํ้า และการอนุรักษทรัพยากรนํ้าในแตละครั้งไมมี
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ตัวชี้วัดการดําเนินกิจกรรมที่ชัดเจน โดยเฉพาะตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ ในการวัดระดับการมีสวนรวมของชาวบานอยาง
ทั่วถึง เชน ทั่วถึงแตละหมูบาน และไมใชแตบุคคลเดิม ๆ 
ที่เคยมารวมกิจกรรม แตเปนกลุมคนที่หลากหลาย ไมใช
วัดจากจํานวน หรือปริมาณเพียงอยางเดียว 
 “การสงเสริมการมสีวนรวมโดยการขบัเคล่ือนของ
ชมุชน และภาครัฐใหการสนับสนบัสนนุ เปนสิ่งทีส่าํคัญ โดย
ปญหาและอุปสรรคในขณะนี้คือ การดําเนินกิจกรรมแบบ
ไมตอเนื่องของหนวยงานที่เกี่ยวของ ขาดการประเมินผลที่
ชดัเจน ซึง่สําคัญในการสงเสรมิการมีสวนรวมในการอนรุกัษ
สิ่งแวดลอมใหประสบผลสําเร็จ” (สมพร (นามสมมติ), การ
สื่อสารสวนบุคคล, 17 กรกฎาคม 2562)
 3. นโยบายยังไมเอื้อตอการมีสวนรวม โดยเฉพาะ
การบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกบัการจดัการน้ํา 
และการอนุรักษทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ เชน องคการบริหาร
สวนตําบล เทศบาล สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม การประปานครหลวง ยังขาดการบูรณาการการ
วางแผน การกําหนดนโยบาย และการดําเนินกิจกรรมรวม
กัน ซึ่งสงผลทําใหบางกิจกรรมถารวมมือกันดําเนินงานจะ
ทําใหเกิดการมีสวนรวม และการเรียนรูปญหารวมกัน รวม
ไปถึงทําใหโครงการ หรือกิจกรรมสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่เพื่อเสริมสรางการจัดการนํ้า 
และการอนุรักษทรัพยากรนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ควรกําหนดนโยบายภารกิจใน
การดําเนินการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน ทรัพยากร
นํ้า ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหชัดเจน และมีความ
หลากหลายไมเนนโครงการเพ่ือพัฒนา  โครงสรางพื้นฐาน
แตเพียงอยางเดียว ควรเนนนโยบายการปลูกฝงจิตสํานึก 
และใหความรูกับเยาวชนใหท่ัวถึง และประชาชนในทุก
ระดับ เพื่อเยาวชนจะไดชวยเปนกระบอกเสียงในการเสริม
สรางทัศนคติที่ดีในการอนุรักษนํ้าใหกับครอบครัวของตัว
เองตอไป
 “การสงเสริมการมีสวนรวมในการรวมดแูละรักษา
แมนํ้า ลําคลอง จะประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนไดตอง
ใหผู ที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม เชน การรวมเฝาระวัง
ติดตามและประเมิน โดยภาครัฐ รวมกับชาวบาน และ
โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ตองเขามามีสวนรวมในการ
สนับสนุนดวย การรวมเฝาระวังติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรมท่ีอาจจะกระทบกับปญหาสิ่งแวดลอม โดย

เฉพาะแมนํ้าลําคลอง รวมถึงสงเสริมการเขามารวมรับฟง
ปญหารวมกัน ระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับชาวบาน
ในพื้นที่” (ไกรสร (นามสมมติ), การสื่อสารสวนบุคคล, 26 
มีนาคม 2562)
 4. ความเขาใจที่ไมสอดคลองกันระหวางผู ที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะการตระหนัก และเห็นความสําคัญ
ของประโยชนจากการมีสวนรวมในการจัดการนํ้า และการ
อนุรักษทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่ของผูท่ีเกี่ยวของ รวมถึงยัง
ขาดการประสานงานดําเนินกิจกรรมอนุรักษน้ําในพื้นที่ของ
หนวยงานระดับทองถิ่นรวมกัน เชน องคการบริหารสวน
ตําบล เทศบาลตําบล เพื่อบูรณการแผนงาน และกิจกรรม
การอนุรักษนํ้ารวมกัน เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนและสราง
ความเขมแข็งรวมกัน ซึ่งผูที่เกี่ยวของควรทําความเขาใจ
แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมใหตรงกัน โดยเฉพาะการมี
สวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวนรวมในการติดตาม 
และประเมินผล แตถาผูที่เกี่ยวของไมตระหนัก และเห็น
ความสําคัญของการมีสวนรวมอยางแทจริง ก็จะสงผลทําให
ไมสามารถเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นได
อยางยั่งยืน เนื่องจากกระบวนการมีสวนรวมในทุกระดับ
สงผลทําใหเกิดการเรียนรูปญหา และหาแนวทางการแกไข
รวมกันระหวางผูท่ีเกี่ยวของ ซึ่งจะสงผลทําใหกิจกรรมหรือ
โครงการเกี่ยวกับการจัดการนํ้า และการอนุรักษทรัพยากร
นํ้าในพื้นที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน และ
จะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน
 5. การมีสวนรวมของประชาชน และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการจัดการนํ้า โดยแบงออกเปน 2 ประเด็น 
ไดแก 
  5.1 การบรูณาการรวมกันจัดการน้ํา และ
การอนุรักษนํ้าในการระหวางหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
การประปานครหลวงกับหนวยงานระดับทองถิ่น ไดแก 
เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล โดยการประปา
นครหลวงขาดการเขามาบูรณาการภารกิจในการอนุรักษ
นํ้ากับหนวยงานทองถิ่น เชน ขาดการสงตัวแทนเขามา
รับฟงปญหาในพ้ืนท่ีวาพื้นที่ตองการอะไร มีปญหาอยางไร 
อะไรคืออุปสรรคในการอนุรักษนํ้าในพื้นที่ การใชประโยชน
ในที่ดินรวมกัน เพื่อสนองความตองการ และแกไขปญหา
ใหกับชุมชน เชนกับเทศบาลตําบลบางกะดี เพ่ือสงเสริม
ความไววางใจระหวางหนวยงานกับประชาชน ซึ่งจะนําไป
สูการจัดการนํ้า และการอนุรักษทรัพยากรนํ้าอยางยั่งยืน 
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นอกจากนี้ยังขาดการบูรณาการระหวางการแกไขปญหา
รวมกันกับหนวยงานทองถิ่น
 “การเขามามีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐใน
พื้นท่ีโดยเฉพาะการประปานครหลวงเพ่ือดําเนินกิจกรรม 
หรือวางแผนการดําเนินการจัดการนํ้า และการอนุรักษ
ทรัพยากรนํ้าประชาชน รวมกับทองถิ่น และชาวบานใน
พื้นที่จะสงผลทําใหการสงเสริมการมีสวนรวม และการ
ใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษนํ้าประสบความสําเร็จมาก
ยิ่งขึ้น” (สมชาย (นามสมมติ), การส่ือสารสวนบุคคล, 12 
มีนาคม 2562)
 5.2 การบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐกับ
ประชาชน โดยเฉพาะการประปานครหลวงควรดําเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการใหความรู และการสงเสริมกระตุน
จิตสํานึกใหกับประชาชน และเยาวชนในพื้นที่อยางทั่วถึง 
โดยอาจบูรณาการรวมกันหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ 
เชน การสนับสนุนวิทยากร การสนับสนุนงบประมาณ
ใหชุมชนดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษนํ้าในพื้นที่ โดย
เนนใหชุมชนเปนหลักในการขับเคลื่อน และการประปา
นครหลวง กับหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุน นอกจาก
นี้ กลุมตัวอยางในพื้นที่ 5 ชุมชนไมไดอุปโภคบริโภคนํ้าจาก
การประปานครหลวง แตเปนการประปาสวนภมูิภาค ดงัน้ัน
แลว ถาการประปานครหลวงคาดหวังใหเกิดการอนุรักษนํ้า
อยางย่ังยืนบริเวณพื้นที่คลองเลขสาม จังหวัดปทุมธานี การ
ประปานครหลวงตองทําใหชาวบาน และหนวยงานทองถิ่น
ไววางใจในการบริหารจัดการทรัพยากรรวมกัน ทําใหชาว
บานรูสึกถึงความเปนเจาของรวมในบริบทการพัฒนา เชน 
การประปานครหลวงใหชุมชนเปนผูขับเคลื่อน แตทางการ
ประปาสงเสริมสนับสนุน เขน วัสดุอุปกรณ วิทยากรให
ความรู งบประมาณ การใหคําปรึกษาตาง ๆ  การจัดสรรงบ
ประมาณในการกระตุนจิตสํานึกผานกิจกรรมตาง ๆ ควร
เพิ่มมากขึ้น

อภิปรายผล
 จากวตัถุประสงคขอที ่1 การศึกษาระดบัการมสีวน
รวมของประชาชนในการอนุรักษนํ้าของชุมชนริมคลองสง
นํ้าดิบในบริเวณพื้นที่เขตอนุรักษและจุดรับนํ้าดิบสําแล พบ
วา ระดับการมีสวนรวมในการจัดการนํ้าและการอนุรักษ
ทรัพยากรนํ้าของประชาชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
รวมถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรม 

พบวา การเขามามีสวนรวมของประชาชนกับหนวยงานภาค
รัฐในพื้นท่ีเพื่อดําเนินกิจกรรม หรือวางแผนการดําเนินการ
จัดการนํ้า และการอนุรักษทรัพยากรนํ้าประชาชนในพื้นที่
ยังเขามามีสวนรวมไมมากนัก โดยเฉพาะการรวมวางแผน 
การกําหนดกิจกรรมตาง ๆ  รวมถงึการแสดงความคิดเห็นถึง
การดูแลปกปองทรัพยากรนํ้า เมื่อจัดกิจกรรมประชุมกลุม
ขึ้น จะขาดการมีสวนรวมจากประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งคนที่มา
มักเปนคนที่เคยเขามารวมประชุมในทุก ๆ  ครั้งสาเหตุที่เกิด
เชน ประชาชนยังไมเห็นถึงความจําเปนที่จะตองเขามามี
สวนรวม การติดภารกิจ การขาดการประชาสัมพันธของ
หนวยงานที่จัดกิจกรรม เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ กิตติชัย 
รัตนะ (2549) ท่ีไดศึกษา การมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการลุมนํ้าหวยแมทอ จังหวัดตาก โดยสํารวจประชากร
ตัวอยางจํานวน 600 ตัวอยาง รวมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวา กลุ มตัวอยางมี
การรับรูขอมูลขาวสารผานผูนําชุมชน การมีสวนรวมตอ
การเขารวมกิจกรรมการจัดการลุมนํ้าในระดับปานกลาง 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ จินตนา ทองรอด (2529 อาง
ถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ: 2546, หนา 236) 
ที่ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในโครงการขาวนานํ้าฝนใน
เขตเกษตรลาหลังของชาวนา พบวา ปญหาและอุปสรรค
ของการเขามามีสวนรวมของชาวบานเกิดจากทางราชการ 
คือ ขาดการประสานงานของหนวยงานตาง ๆ  ขาดการให
ขอมูลขาวสาร และประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง รวมไปถึง
ชาวบานมีภารกิจสวนตัว 
 วัตถุประสงคขอที่ 2 การศึกษาปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะของประชาชนในการอนุรักษนํา้ของชุมชน
ริมคลองสงน้ําดบิในบริเวณพืน้ทีเ่ขตอนรัุกษและจดุรับนํา้ดบิ
สําแล พบวา นโยบายยังไมเอ้ือตอการมีสวนรวม โดยเฉพาะ
การบรูณาการระหวางหนวยงานทีเ่กีย่วของกับการจัดการนํา้ 
และการอนุรักษทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ เชน องคการบริหาร
สวนตําบล เทศบาล สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม การประปานครหลวง ยังขาดการบูรณาการการ
วางแผน การกําหนดนโยบาย และการดําเนินกิจกรรมรวม
กัน ซึ่งสงผลทําใหบางกิจกรรมถารวมมือกันดําเนินงานจะ
ทําใหเกิดการมีสวนรวม และการเรียนรูปญหารวมกัน รวม
ไปถึงทําใหโครงการ หรือกิจกรรมสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่เพื่อเสริมสรางการจัดการนํ้า 
และการอนุรักษทรัพยากรนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
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เกิดความยั่งยืน ความเขาใจท่ีไมสอดคลองกันระหวางผูที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะการตระหนัก และเห็นความสําคัญ
ของประโยชนจากการมีสวนรวมในการจัดการนํ้า และ
การอนุรักษทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ของผูที่เกี่ยวของ ซึ่งผูที่
เกี่ยวของควรทําความเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ใหตรงกัน โดยเฉพาะการมสีวนรวมในการตัดสนิใจ และการ
มีสวนรวมในการติดตาม และประเมนิผล แตถาผูท่ีเก่ียวของ
ไมตระหนัก และเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมอยาง
แทจริง ก็จะสงผลทําใหไมสามารถเสริมสรางกระบวนการ
มีสวนรวมใหเกิดขึ้นไดอยางย่ังยืน ซึ่งสอดคลองกับ นเรศ 
สงเคราะหสุข (2541 อางถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร และ
คณะ: 2546, หนา 219) ไดสรุปเงื่อนไขตอความสําเร็จใน
การดําเนินงานพัฒนาแบบมีสวนรวม คือ การประสานงาน
กับองคกรตาง ๆ  ทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และภาค
เอกชน ในการบริหารจัดการโครงการ และกิจกรรมรวมกัน

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
 1. การสงเสริมการมีส วนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรนํ้า ควรชี้ใหประชาชนเห็นถึงประโยชนในการ
เขามามีสวนรวม เชน การทําใหชาวบานเห็นวา ถามา
รวมกันอนุรักษทรัพยากรนํ้าจะทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้นไดอยางไร หรือ ถาไมเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

จะทําใหมีคุณภาพชีวิตไดรับผลกระทบอยางไร และการก
ระตุน และใหความรูแกชาวบานในชุมชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรนํ้า เพื่อใหประชาชนเขาใจปญหา และสาเหตุ
ของปญหา รวมถึงใหรวมเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น 
และหาทางออกดวยตนเอง โดยมีหนวยงานภาครัฐใหการ
สนับสนุน เชน ผานการจัดเวทีพูดคุย เพื่อใหชาวบานและ
ความสําคัญ และประโยชนจากการมีสวนรวม
 2. ชาวบานในพื้นที่ประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
การประกอบอาชีพที่หลากหลายนั้นจะสงผลทําใหการเขา
รวมกิจกรรมของบางอาชีพไมสะดวกเขารวม โดยหนวย
งานท่ีเกี่ยวของอาจจะตองเก็บรวบรวมขอมูลการประกอบ
อาชีพของประชาชนไวเปนระบบ เพื่อวางแผนวัน-เวลาใน
การจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตอไป เพื่อ
ทําใหการเขารวมกิจกรรมของชาวบานเปนไปไดอยางทั่ว
ถึง และครอบคลุม
 3. การจัดการดานขอมูลขาวสารที่ชัดเจน และ
ตรงประเด็น รวมไปถึงการใชชองทางตาง ๆ ในการ
ประชาสัมพันธ เชน การนําเสนอขอมูลผาน Infographic 
ที่สั้น และกระชับ ผานชองทางส่ือออนไลน เชน facebook 
ของหนวยงาน การประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย รวม
ถึงประชาสัมพันธผานผูนําชุมชน เปนตน
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บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อ (1) ศึกษาสภาพการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการดําเนินงานของ
กลุมโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ (2) เปรียบเทียบความแตกตางของการนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปใชในการดําเนินงานของกลุมโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (3) ศึกษา
ขอเสนอแนะในการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการดําเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี หนวยท่ีศึกษาคือ กลุมโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 34 โรงเรียน หนวยใน
การวิเคราะห คือ กลุมตัวอยางผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 34 คนจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงและครูใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ รวม 269 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมขอมูล ผูวิจัยสงแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลกลับดวยตัวเอง การวิเคราะหขอมูลเนื้อหาของการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดาน สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) สถิติทดสอบ t-test และ F-test และผลการวิจัยพบวา สภาพการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการดําเนิน
งานของกลุมโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ( = 4.17, 
SD=0.575) เปรียบเทียบความแตกตางของการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการดําเนินงานของกลุมโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ไมแตกตางกัน และมีขอเสนอแนะใน
การนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการดําเนินงานของกลุมโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

คําสําคัญ: หลักธรรมาภิบาล, การดําเนินงานของโรงเรียน, กลุมโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง
     จังหวัดปทุมธานี

Abstract

 This research was a survey research with 3 objectives such as (1) to study the state of good 
governance principlein operation; (2) to compare the application of good governance principle in 

การนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการดําเนินงานของกลุมโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Implementing Good Governance Principle in Operating School Cluster
in Klong Luang, Pathumtani Province

ธนพงษ ตันเจริญ
Tanapong Tanjaroen

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
Master of Education Program, Eastern Asia University

Received: June 24, 2019
Revised: July 11, 2019

Accepted: August 5, 2019



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรปที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-เมษายน 2563 239

operations; and (3) to study the recommendationsof good governance principles in the application 
of primary schools in KhlongLuang district,PathumThani province. The Primary school group in Khlong
Luang district,Pathumthani province had 34 schools. The sample of this research were 34 
administrators and269 teachers from the small, medium and large schools. The instruments used 
consisted of a 5-level rating scale questionnaire. The researcher collected the data by self. The 
content analysis of the administration according to the principles of good governance in 6 espects;the 
statistics employed included frequency; percentage; mean ( ) ; standard deviation (SD); t-test and 
F-test were used for data analysis. The findings revealed that state of good governance principles in 
the operation of the primary school groups in KhlongLuang district, PathumThani province, Therewas 
at a high level in theoverall. ( = 4.17, SD = 0.575) The comparison of good governance principles in 
the operation of the primary schools in KhlongLuang district, PathumThani province, and classified 
by the size of the school, it was found that there was difference,statistically significant at 0.5 level.

Keywords: Good governance, School operations, Primary school group in Kluang Luang district 
       Pathum Thani province

บทนํา
 สภาพบานเมืองของไทยในปจจุบันนี้ลวนเต็มไป
ดวยสิ่งที่นาหวงใยและควรระมัดระวังไปเสียทั้งสิ้น เพราะ
เหตุการณตางๆทีป่รากฏและประจกัษลวนเปนภาพสะทอน
ใหเห็นวาเกิดภาวะบกพรองทางคุณธรรม ซึ่งอาจมาจาก
สาเหตุที่ไมเขาใจถึงรากเหงาของ ศีลธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรม อันเปนพ้ืนฐานดานคุณภาพของคนในสังคม 
(สมศักดิ์ สุภิรักษ,2550 น. 19) หลักคิดสําหรับการบริหาร
จัดการท่ีดีนําไปสูความเปนธรรมไดโดยการสรางสํานึกที่
ดีในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจ
สอบไดนั่นคือจะตองสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ใหสอดคลองกับความตองการของสังคม ซึ่งธรรมาภิบาล
เปนหลักการนํามาใชในการบริหารงานในยุคปจจุบันอยาง
แพรหลาย เพราะชวยสรางสรรคและสงเสริมองคกรให
มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อันจะทําใหเกิดการพัฒนา
อยางตอเนื่องสงผลดีตอความเจริญกาวหนาของประเทศ
 จากแนวคิดดังกลาวเพื่อใหสถานศึกษามีความ
คลองตัว มีอิสระ มีความเขมแข็งในภาคราชการซึ่งไดเริ่ม
ดําเนินการสรางแนวคิดเร่ืองหลักธรรมาภิบาล ขึ้น โดย
ไดแนวทางมาจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย

การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ. 
ศ. 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม พ.ศ.2542 ระเบียบนี้มีผลบังคับใชกับหนวยงาน
ของรัฐทุกหนวยงาน รวมทั้งหนวยงานสถานศึกษาทุกแหง
โดยระเบียบนี้ไดกําหนดใหทุกหนวยงานของรัฐดําเนินการ
บริหารจัดการ โดยยึดหลัก 6 หลักไดแก หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา เพื่อจะไดรวม
กันปรับบทบาท ปรับวิธีการทํางาน โดยเฉพาะการบริหาร
จัดการใหสนับสนุนเกื้อกูลกัน ประชาชนตระหนักไดวา
ตนมีอํานาจ กลาใชอํานาจบนความรับผิดชอบและเปน
ธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม ยึดมั่นในความถูกตองดีงาม 
ปฏิบัติหนาที่เปนตัวอยางแกสังคม สรางความไววางใจซึ่ง
กันและกัน ปรับปรุงกลไกในการทํางานใหมีความโปรงใส 
มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนไดมี
สวนรวมรับรู และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหา
สําคัญ ตระหนักในสิทธิหนาที่ที่รับผิดชอบตอสังคม มีการ
ใชทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวม โดยรณรงคใหมีความประหยัดใชของอยางคุมคา 
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ซึ่งโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 สวนประสบปญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน
และการจัดการภายในโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลหลาก
หลายดาน โดยเฉพาะการขาดหลักความรับผิดชอบในการ
ทํางาน เชน การขาดความรับผิดชอบตอหนาที่และภาระ
งานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ โดยสงผลใหการทํางาน
ภายในโรงเรียนนั้นเปนไปอยางลาชาขาดประสิทธิภาพ
และคุณภาพของงาน โดยอางอิงไดจากหลักฐานบันทึก
การเขารวมประชุม ในวาระตางๆในการดําเนินงานของ
โรงเรียน ที่แสดงใหเห็นถึง การขาดความรับผิดชอบในการ
เขารวมประชุม เพื่อปรึกษาและวางแผนในการทํางาน สง
ผลใหการดําเนินงานประสบปญหาหลากหลายดาน ไมวา
จะเปนดานบุคลากรที่ไมเพียงพอในการทํางาน ขาดการ
วางแผนที่ดีในการทํางาน บุคลากรขาดความรูความเขาใจ
ในการทํางานไมสามารถเขาถึงเปาหมายความสําเร็จท่ีวาง
ไวในการทํางานรวมกัน ขาดความสามัคคีในการทํางาน 
(บันทึกการประชุมภายในโรงเรียน ครั้งที่ 1-20 วันที่ 7 
กุมภาพันธ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561. มปป. )
 ดังน้ันผูวจิัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปใชในการดําเนินงานของกลุมโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 เพื่อจะไดนําผลการวิจัยมาเปนขอมูลและขอเสนอ
แนะในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ใหกาวทันตอ
การเปล่ียนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษาตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพการนําหลักธรรมาภิบาลไป
ใชในการดําเนินงานของกลุมโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปใชในการดาํเนนิงานของกลุมโรงเรยีนประถม
ศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการนําหลักธรรมาภิ
บาลไปใชในการดําเนินงานของกลุมโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 หลักธรรมาภิบาลตามระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรี 
วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่
ดี พ.ศ.2542 (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2560, 
น. 4)
 1. หลักคุณธรรม 
 2. หลักนิติธรรม 
 3. หลักความโปรงใส 
 4. หลักความมีสวนรวม 
 5. หลักความรับผิดชอบ 
 6. หลักความคุมคา
 หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 (กระทรวงศึกษาธิการ 
2550, น. 30-33)
 1. ฝายวิชาการ
 2. ฝายงบประมาณ
 3. ฝายบุคคล
 4. ฝายบริหารงานทั่วไป
 ไพศาล ต้ังสมบูรณ (2548, น.87-90) ได 
ศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 
พบวาผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรสาครมีการใชและใหความคาดหวังตอหลักธรรมาภิ
บาลสูง สวนการปฏิบัติจริงและความคาดหวังตอการใช
หลักธรรมาภิบาลสําหรับการบริหารของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครมีความแตก
ตางกัน แตคาเฉลี่ยของความคาดหวังสูงกวาการปฏิบัติจริง
 สุจิตรา มีจํารัส (2550, น. 85-92) ไดศึกษาการ
บริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรยีน 
อําเภอทามะกา สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษากาญจนบรีุ เขต 
2 พบวา โดยรวมและรายดานมีการบริหารการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลมาก โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 
ดังนี ้หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 
หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคา และหลักนิติธรรม 
สําหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารการศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน พบวา หลักนิติธรรมผู
บริหารคณะกรรมการโรงเรียน ครู และชุมชนระดมความ
คิดเห็น และรวมกันวางกรอบแนวปฏิบัติขอบังคับขอตกลง
ตาง ๆ ใหเปนที่ยอมรับของทุกฝาย 
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 นางสาวสุพรทิพย  ไทรทองคํา (2562, น.
94-97) ไดศึกษาเรือ่ง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ มีผลการวิจัยดังนี้ 1. การศึกษาระดับ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พบ
วาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูผู
สอน โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวามีการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล
เรียงตามลําดับคือ ระดับมากที่สุดดวยคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
หลักความคุมคา รองลงมาคือหลักคุณธรรม หลักความ
รับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักนิธิธรรม หลักความ
มีสวนรวม ตามลําดับ การวิจัยชี้ใหเห็นวาผูบริหารสถาน
ศึกษาไดมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู บริหารสถานศึกษาปจจุบัน มีลักษณะของนักบริหาร
การศึกษามืออาชีพ ที่มีความรู ความสามารถ ที่จะนําพา
สถานศึกษาไปสูความสําเร็จในการบริหารการศึกษาตาม
แนวทางที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2553 และผูท่ีจะดํารงตําแหนงผูบริหารสถาน
ศึกษา ก.ค.ศ. กําหนด จากการพัฒนาโดยการอบรมดัง
กลาวทําใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ 
ในกระบวนการบริหารสถานศึกษา ตลอดจนไดรับทักษะ
ที่จะเปนคุณธรรมสาหรับผูบริหารเพิ่มพูนมากขึ้น 2. การ
ศึกษาระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ
ขาราชการครูผูสอนจําแนกตามตําแหนงทางการปฏิบัติงาน 
วิทยฐานะ ประสบการณในการปฏิบัติราชการ และขนาด
สถานศึกษาพบวาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถาน
ศึกษาและขาราชการครูผูสอน จําแนกตามตัวแปรตําแหนง
ทางการปฏิบัติงานโดยภาพรวมพบวาไมแตกตางกัน ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวทั้งนี้ เนื่องจากปจจุบันผู
บริหารสถานศึกษาและขาราชการครูผูสอนมีการรับรูงาน
ที่เทาเทียมกันเนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสให

ขาราชการครูผู สอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ มีสวนรวมในการปฏิบัติมากขึ้นหรือมี
การเรียนรูผานส่ือตางๆ มากมายทําใหเกิดความรูเขาใจใน
พฤตกิรรมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลมากข้ึนหรือ
เขาใจในพฤติกรรมของผูบริหารไมแตกตางกัน และระดับ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากระบี่ ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูผู
สอน จําแนกตามวิทยฐานะ โดยภาพรวมพบวาแตกตาง
กันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และระดับการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการ
ครูผูสอน จําแนกตามวิทยฐานะเมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู 
วิทยฐานะแตกตางกันมีระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 1 คู ไดแก กลุมวิทยฐานะ
ชํานาญการพเิศษ มรีะดบัคาเฉลีย่มากกวากลุมครปูฏิบตักิาร 
และระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผู บริหารสถานศึกษา
และขาราชการครูผูสอน จําแนกตามประสบการณการใน
การปฏิบัติราชการ โดยภาพรวมพบวาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูผูสอน จําแนก
ตามประสบการณการในการปฏิบัติราชการ เมื่อเปรียบ
เทียบเปนรายคู ประสบการณการในการปฏิบัติราชการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจาน
วน 2 คู ไดแก กลุมประสบการณในการปฏิบัติราชการสูง
กวา 10 ป มีระดับคาเฉลี่ยมากกวากลุมประสบการณใน
การปฏิบัติราชการตํ่ากวา 5 ป และกลุมประสบการณใน
การปฏิบัติราชการสูงกวา 10 ป มีระดับคาเฉลี่ยมากกวา
กลุมประสบการณในการปฏิบัติราชการ 5-10 ป และระดับ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากระบี่ ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูผู
สอน จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมพบวาไม
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แตกตางกัน และระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและขาราชการครูผู สอน จําแนกตามขนาด
สถานศึกษาเมือ่เปรียบเทียบเปนรายคู พบวาไมแตกตางกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย
 การศกึษาคร้ังนีผู้วจัิยมุงศึกษา การนาํหลกัธรรมาภิ
บาลไปใชในการดําเนินงานของกลุมโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต1 และคนควา
แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวมจากเอกสารตําราและงาน
วิจัยท่ีเกี่ยวของผูวิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหา ตัวแปรอิสระ

โดยสังเคราะหจากแนวคิด/ทฤษฎีของระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรวีาดวยการ สรางระบบบริหารกจิการบานเมอืงและ
สังคมที่ดี พ.ศ.2542 (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2560,หนา 4) ซึ่งแบงออกเปน 6 ดาน ไดแก (1) ดานหลัก
นิติธรรม (2) ดานหลักคุณธรรม (3) ดานหลักความโปรงใส 
(4) ดานหลักความมีสวนรวม (5) ดานหลักความรับผิด
ชอบ (6) ดานหลักความคุมคา และในสวนของตัวแปรตาม
ไดศึกษาหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งแบงฝายการบริหาร
และการจัดการศึกษา ดังนี้ (1) ฝายวิชาการ (2) ฝายงบ
ประมาณ (3) ฝายบุคคล (4) ฝายบริหารงานทั่วไป โดย
สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยดังสรุปไวในแผนภูมิ
ดังนี้

                        ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตาม

หลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตร ีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542
1. หลักคุณธรรม 
2. หลักนิติธรรม 
3. หลักความโปรงใส 
4. หลักความมีสวนรวม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุมคา

หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
1. ฝายวิชาการ
2. ฝายงบประมาณ
3. ฝายบุคคล
4. ฝายบริหารงานทั่วไป

สมมติฐานการวิจัย
 1. การเปรียบเทียบความแตกตางของการนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปใชในการดาํเนนิงานของกลุมโรงเรยีนประถม
ศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนก
ตามตําแหนงหนาที่แตกตางกัน
 2. การเปรียบเทียบความแตกตางของการนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปใชในการดาํเนนิงานของกลุมโรงเรยีนประถม
ศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนก
ตามขนาดของสถานศึกษาแตกตางกัน

วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของกลุมโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุมโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 34 โรงเรียน จําแนก
เปนผูบริหารสถานศึกษา 34 คนและครูในโรงเรียนขนาด
เล็ก 25 คน ครูในโรงเรียนขนาดกลาง 341 คนและครูใน
โรงเรียนขนาดใหญ 544 คน รวม 944 คน ที่ปฏิบัติหนาที่
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ในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 และกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือกลุม
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 กลุมตัวอยางผูใหขอมูลคือ ผูบริหารสถาน
ศึกษาและครู จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา 34 คนซึ่ง
ไดมาจากการเลือกโดยเฉพาะเจาะจง ครูผูสอนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก 7 คน โรงเรียนขนาดกลาง 101 คนและโรงเรียน
ขนาดใหญ 161 คน ไดกลุมตัวอยางประเภทครูผู สอน 
จํานวน 269 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 303 คน โดย
ใชตารางของเครซี และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 
1970)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแก แบบสอบถาม
ซึ่งผานการทดสอบเพื่อหาคาความเที่ยงตรง เปนการ
ทดสอบเพื่อหาคาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา หรือหาคา
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคการ
วิจัย (Index of item Objective Congruence-IOC) 
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ไดคาความเท่ียงตรงเทากับ 
0.97 และไดทําการทดสอบ (try out) จํานวน 50 ชุด เพ่ือ
หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามหรือหาคาครอนบาค 
(Cronbach, 1971, pp. 202-204) ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ ไดคาความเช่ือถือไดที่ระดับ 0.969 จึงไดออก
มาเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําหลักธร
รมาภิบาลไปใชในการบริหารงานของกลุมโรงเรียนประถม
ศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ลักษณะ
ของแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน
 ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลาย
ปด ชนิดเลือกตอบ (Check List)
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครู เร่ือง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
กลุมโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานลีักษณะของแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามเก่ียว
กับการหามาตราสวนประมาณคา (Rating Scales)
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะของผูบริหารและครู เรื่อง 
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของกลุมโรงเรียนประถม

ศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การเก็บรวบรวมขอมูล
 ดําเนินการระหวางวันที่ 20 พฤษภาคม–20 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดย ผูวิจัยแจกแบบสอบถามจํานวน 
944 ชุด/คน เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืน
มาไดจํานวน 944 ชุด/คน คิดเปนรอยละ 100.00 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
 สถิติ พ้ืนฐานที่ใช ในการวิเคราะหข อมูลท่ัวไป 
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) โดยหาคาเฉลี่ย ถวงนํ้าหนัก สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของคะแนนท่ีไดจากการกําหนดเกณฑใหความ
หมายคาเฉลี่ย (Best, 1997: 190) และสถิติที่ใชในการ
ทดสอบสมมติฐาน 1. สถิติทดสอบ t-test สําหรับเปรียบ
เทยีบความคดิเหน็ของครูและผูบรหิารสถานศึกษาทีนํ่าหลัก
ธรรมาภิบาลไปใชในการดําเนินงานโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2. สถิติทดสอบ 
F-test (One Way ANOVA) สําหรับเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษาที่นําหลักธรรมาภิ
บาลไปใชในการดําเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามขนาด
ของโรงเรียน

ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษา สภาพการนําหลักธรรมาภิบาล
ไปใชในการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการดําเนินงาน
ของกลุมโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ( = 4.17, 
SD=0.575) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงตามลําดับ 
3 ลําดับแรก ดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สดุคือดานหลักคุณธรรม 
( = 4.22, SD=0.620) รองลงมาคือดานหลักความรับผิด
ชอบ ( = 4.21, SD=0.581) และดานหลักความโปรงใส 
( = 4.16, SD=0.558) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ
ดานหลักนิติธรรม ( = 4.12, SD=0.658)
 2. ผลการเปรียบเทียบ ความแตกตางของการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปใชในการดําเนินงานของกลุมโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จําแนกตามตําแหนงหนาที่และขนาดของโรงเรียน โดย
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ภาพรวมไมแตกตางกัน
 3. ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะในการนําหลักธร
รมาภิบาลไปใชในการดําเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  3.1 หลักนิติธรรม การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของทางราชการ จะชวยใหการทาํงานถูกตองเปนไป
ตามระเบียบตางๆของทางราชการและการใชหลักนิติธรรม
ในการบรหิารงานโรงเรียน สามารถเพิม่ประสิทธภิาพในการ
ทํางานไดเปนการควบคุมติดตามและตรวจสอบปองกัน ไม
ใหเกิดความเสียหายแกการบริหาร
  3.2 หลักคุณธรรม ตองมีการจัดการ
ศึกษาการอบรมใหเกิดความรู ในดานคุณธรรมตางๆ เพ่ือ
ใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนคนดี คนเกง
และมีความสุข และผูบริหารที่ดี ตองมีความยุติธรรมตอ
ผูใตบังคับบัญชา อยางเสมอภาค ในการบริหารงานควร
สอดแทรกกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมการเปนกัลยาณมิตร
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
หนาที่และเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตนใหดีงาม
  3.3 หลักความโปรงใส ผู บริหารควร
เปดเผยการใชจายงบประมาณใหมีความชัดเจน และนํางบ
ประมาณไปใชใหคุมคากับประโยชนทีไ่ดรับและกระบวนการ
การบริหารงานน้ันตองพรอมทีจ่ะตรวจสอบไดเมื่อทุกเมื่อ ผู
บริหารที่ดีตองยึดความถูกตอง มากกวาถูกใจสามารถตรวจ
สอบระบบการทํางานไดทุกเรื่อง ควรมีการตรวจสอบการ
บริหารงานและโครงการกิจกรรมตางๆอยางตอเนื่อง
  3.4 หลักการมีสวนรวม การใหทุกฝาย
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา จะชวยใหการดําเนินงาน
ตางๆของโรงเรียนประสบความสําเร็จ เพราะครูบางทานยัง
ไมตระหนักถึงความสําคัญของประโยชนสวนรวม ผูบริหาร
จึงตองเปดโอกาสใหทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานเพื่อใหการบริหารงานนั้นมีความชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควรเปดโอกาสใหครูและผูบริหาร
ไดทํากิจกรรมรวมกัน ใหมากขึ้นเพื่อสรางเครือขายในการ
ทํางานและประสานงานที่ดี
  3.5 หลักความรับผิดชอบ บุคลากรควร
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอหนาที่การใหบริการ
ตางๆดวยความเต็มใจควรมีการทํางานอยางรวดเร็วเปน
ระบบ ควรมีการประเมินผลติดตามผลงานการสอนและ
การดําเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง

  3.6 หลักความคุมคา ผูบริหารควรสง
เสริมใหบคุลากรรูจกัคุณคาของทรัพยากรตางๆและใชอยาง
ประหยัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทางดานทรัพยากร ควร
สงเสริมใหครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเห็นคุณคาจาก
ทรัพยากรตางๆในชุมชนและนํามาปรับใชตอการเรียนการ
สอนรวมถึงการสรางคุณคาใหกับทรัพยากรตางๆที่มีอยู

การอภิปรายผล
 การนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการดําเนินงาน
ของกลุมโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถาน
ศึกษาและครูเกี่ยวกับสภาพการนําหลักธรรมาภิบาลไป
ใชในการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการดําเนินงานของ
กลุมโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไววา สภาพของการนําหลักธรรมาภิบาล
ไปใชในการดําเนินงานของกลุมโรงเรียนประถมศกึษาในเขต
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาเปนหนวยงานทางราชการที่
มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการดําเนินงานตามขั้นตอนให
ถูกตอง เปนที่ยอมรับ ไมสามารถบริหารจัดการตามอํานาจ
ของผูบรหิารหรือบคุคลใดบคุคลหนึง่นอกจากน้ียงัตองสราง
ความไววางใจตอสังคม ทั้งการบริหาร การจัดการและการ
พัฒนาการจัดการศึกษา ตลอดจนการใชงบประมาณของ
สวนราชการ และการระดมทุนทรัพยากรจากชุมชนตอง
บริหารและจัดการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด รวมถึงใหประชาชนสามารถตรวจสอบได
เปดโอกาสใหประชาชนและบุคคลตางๆมีสวนรวมในการ
รับรู และแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน 
และการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน จึงทําใหสถานศึกษา
มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับ มาก 
โดยผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนักถึงความจําเปน ใน
การนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
มีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ เกียรติศักดิ์ ศรีสม
พงษ (2548: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีพบวา สภาพการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาสุพรรณบุรี โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากและยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ไพศาล ตั้ง
สมบูรณ ไพศาล ตั้งสมบูรณ (2548, หนา87-90) ไดทําการ
วจิยัเร่ือง การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบรหิาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาสมุทรสาคร ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
สถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ความคาดหวังตอ
การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาสมทุรสาครในภาพ
รวมอยูในระดับมาก การปฏิบัติจริงและความคาดหวังตอ
การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาครไมมี
ความแตกตางกัน แตคาเฉล่ียของความคาดหวังสูงกวา
การปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ สุจิตรา มีจํารัส 
(2550, หนา 85-92) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา พบวาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
 การเปรียบเทียบการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชใน
การดําเนินงานของกลุมโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามขนาดของสถาน
ศึกษา โดยภาพรวมพบวา ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไววา การเปรียบเทียบการนําหลักธรรมาภิ
บาลไปใชในการดําเนินงานของกลุมโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกตางกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาและครูนั้นไดรับการ
ใชหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงานของโรงเรียนอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียมกัน อีกครั้งเมื่อจําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาแลว พบวาอยูในระดับที่ใกลเคียงในชวงเวลา
เดียวกัน จึงสงผลใหความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิ
บาลในการดําเนินงานของกลุมโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นั้น ไมแตกตาง
กัน ทั้งนี้เปนเพราะผูตอบแบบสอบถามทั้งผูบริหารสถาน
ศึกษาและครูผูสอนถึงแมจะมีตําแหนงแตกตางกันแตมี
ความคิดเห็นที่คลายคลึงกันเกี่ยวกับเรื่องการนําหลักธร
รมาภิบาลไปใชในการดําเนินงานของโรงเรียน และเห็น
ถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่ง
สอดคลองกับ ภูวินทร รักษพงศ ( 2559 หนา 167) ขนาด

ของสถานศึกษาไมวาจะเปนขนาดใดในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 ก็มีการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลในรูปแบบที่เหมือนกันหรือใกลเคียง
กัน การที่นําหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา มา
ดําเนินการบริหารสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษาจึงยัง
ไมใชตัวแปรสําคัญที่จะทําใหผลการวิเคราะหขอมูลออกมา
แตกตางอยางเห็นไดชัดเจน การวิจัยในครั้งนี้ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุพรรณา พวงทอง (2554, 151) ได
ศึกษาวิจัย เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากา
แพงเพชร เขต 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบ
ความตองการของครูในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษากาแพงเพชร เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ใน
ภาพรวมและรายขอไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูในสถานศึกษาเห็น
วาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถาน
ศึกษาเปนหลักการบริหารที่ผูบริหารทุกคนตองยึดเปนหลัก
ในการดําเนินงานการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
ไมวาจะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ
จึงทําใหผลการเปรียบเทียบความตองการไมแตกตางกัน 
 จากการวิจัยในครั้งนี้จะพบวาความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูกลุมโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปใชในการดาํเนนิงานของโรงเรียนนัน้ภาพ
รวมอยูในระดับ มาก และไมแตกตางกันเนื่องจากผูบริหาร
สถานศึกษาและครู สวนใหญมีอายุและประสบการณการ
ทํางานที่ใกลเคียงกันประกอบกับโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตอําเภอคลองหลวงมีผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรับการ
บรรจุแตงตั้งเขาปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา ในเวลาใกล
เคียงกันและเร่ิมปฏิบัติราชการเปนระยะเวลาอันส้ันตรง
กับชวงเวลาที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา ทั้งนี้ความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูในการนําหลักธรรมาภิบาลไป
ใชในการดําเนินงานของโรงเรียน ที่มีขนาดแตกตางกันนั้นมี
ความคิดเห็น ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะปจจัยทางดาน
สภาพพื้นที่ งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรตางๆในสถาน
ศึกษา นั้นไดมีแนวทางปฏิบัติเดียวกันจากตนสังกัด คือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ที่มีนโยบาย
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ใหสถานศึกษาในสังกัดนั้นดําเนนิงานอยูบนแผนการดําเนิน
งานในลักษณะเดียวกันท้ังหมด เพื่องายตอการบริหารและ
การจัดการ ดังนั้นการบริหารงานและการใชหลักธรรมาภิ
บาลในการดาํเนินงานกิจการตางๆภายในโรงเรียนจงึมคีวาม
คลายคลึงกันและมีบริบทที่ตรงกันในดานของนโยบายการ
บริหารงานของโรงเรียนและการดําเนินงาน โดยรวมแลว
การศกึษาวิจัยในครั้งนีจ้ะเห็นไดวาความคิดเห็นเรือ่งการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปใชในการดําเนินงานของโรงเรียนนั้น
ไมวาจะเปนความคิดเห็นของผูบริหารหรือครูที่มีโรงเรียน
ขนาดตางกันนั้นมีความคิดเห็นภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่ง
หากไดนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ไปปรับใชในการบริหารและดําเนินงานของโรงเรียน
จะทําใหผลการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลภายใน
โรงเรียนนั้นมากขึ้น กวาสภาพปจจุบันและยังสงผลดีตอ
องคกร เพราะการดําเนินงานภายในโรงเรียนโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ทั้ง 6 หลัก ไดแก 1. หลักนิติธรรม 2. หลัก
คุณธรรม 3. หลักความโปรงใส 4. หลักการมีสวนรวม 5. 
หลักความรับผิดชอบ และ 6. หลักความคุมคา นั้นจะทําให
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตางๆ อีกมากมายตามที่ได
กลาวไวในขอเสนอแนะขางตน 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
 จากผลการวิจัยการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช
ในการดําเนินงานของกลุมโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมพบวามี
ความคิดเห็นอยูในระดับ มาก แตก็มีบางประเด็นท่ีควรได
รับการปรับปรุงพัฒนา ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะตอบุคคล
และหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
 1. ดานหลักนิติธรรม ผูบริหารควรบริหารโรงเรียน
ใหถูกตอง เปนไปตามระเบียบและกฎตางๆของทางราชการ 
และการใชหลักนิติธรรมในการบริหารโรงเรียนนั้นจะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมไปถึงการควบคุม 
ติดตาม และตรวจสอบปองกันไมใหเกิดความเสียหายแก
ทางราชการ
 2. ดานหลักคุณธรรม ผูบริหารควรยึดหลักการ
ปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ดวยความซื่อสัตย สุจรติ 
ขยัน อดทน มีวินัยตอตนเอง เปนแบบอยางที่ดีตอผูรวม
งานและปลูกฝงคานิยมที่ดีใหกับองคกร

 3. ดานหลักความมีสวนรวม ผูบริหารควรเปด
โอกาสใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกไดมีสวนรวมทาง
ความคิด ในการทํางานเพื่อใหเกิดประโยชน และสรางวินัย
ในการทํางานเปนทีม
 4. ดานหลักความโปรงใส ผูบริหารควรจัดใหมี
การเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาแจงขาวสาร
ใหผูรวมงานไดรับทราบ ทั้งปญหา นโยบายและระเบียบ
ขอบังคับตางๆในองคกรใหแกผูรวมงานไดทราบอยางทั่ว
ถึง และนําไปเปนแนวทางสูการปฏิบัติ
 5. ดานหลักความรับผิดชอบ ผูบริหารควรศึกษา
ประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อใหสามารถกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบใหบุคลากรไดตรงตามความสามารถ และ
ชัดเจน อีกทั้งควรมีการติดตามดูแลใหความชวยเหลือ และ
คอยเสริมสรางขวัญกําลังใจ ปกปองดูแลหากเกิดความผิด
พลาดจากการทํางาน
 6. ดานหลักความคุมคา ผูบริหารควรใชทรัพยากรที่
มอียูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนตอสวนรวมปลูกฝงจิตสํานึก
ท่ีทุกคนใหมีลักษณะนิสัยในการใชทรัพยากรอยางประหยัด
และใชทรัพยากรใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

ขอเสนอแนะในดานการนําไปใชประโยชน
 ควรปรับปรุงและพัฒนาการใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานของโรงเรียนในรูปแบบของการจัดอบรม 
ศึกษา ดูงานหรือสัมมนาใหบุคลากร เพื่อใหมีความรู ความ
เขาใจ ตรงกันในแนวปฏิบัติเพื่อใหเกิดการพัฒนาในตัว
บุคคลนําไปสูผลของการพัฒนาของโรงเรียน รวมไปถึงใน
การบริหารงานของโรงเรียนนั้นควรนําหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใช รวมกับการดําเนินงานกิจกรรมตางๆเพื่อใหเกิด
ความสําเร็จและประสิทธิภาพที่ดี ในดานหลักนิติธรรมของ
การดําเนินงานภายในโรงเรียน น้ันควรสงเสริมและใหความ
สําคัญเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบตางๆ ในการทํางานรวมไป
ถึงกฎหมายขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อให
บุคลากรทุกทานตระหนักถึงความสําคัญดานหลักนิติธรรม
ใหมากขึ้น ในสวนของหลักคุณธรรมนั้นมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมากที่สุด ดังนั้นการบริหารงานภายในโรงเรียนจะ
ตองคงซึ่งไวดวยหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอ
ไป รวมไปถึงการสงเสริมและการนําหลักธรรมาภิบาลใน
ดานตางๆ มาใชควบคูกับการทํางานภายในโรงเรียน จะ
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ชวยพัฒนาคุณภาพของคนและคุณภาพของงาน ภายใน
โรงเรียนไดดียิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการนําหลักธรรมาภิ
บาลไปใชในการดําเนินงานของโรงเรียนที่มีสังกัดท่ีแตกตาง
กัน

 2. ควรศกึษาความสัมพันธของการใชหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานของโรงเรียนกับสภาพและบริบทของ
โรงเรียนเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลที่ดีขึ้น 
 3. ควรศึกษาการใชหลกัธรรมาภิบาลในการบรหิาร
งานของโรงเรียนท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบ
ดวย
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บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา (2) เพื่อศึกษาการเปนองคกรแหง
การเรียนรูในสถานศึกษา (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาและการเปนองคกรแหง
การเรียนรูในสถานศึกษา (4) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร จํานวน 155 คน และ ครูผู
สอน จํานวน 384 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน การวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบหลายขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา อยูในระดับมาก (  = 3.91, SD 
= 0.837) 2) ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
อยูในระดับมาก (  = 4.07, SD = 0.727) 3) ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษากับการเปนองคกร
แหงการเรียนรูในสถานศึกษา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) วัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 
ไดแก ดานความมุงประสงค ดานการมอบอํานาจ ดานการตัดสินใจ และเปนสวนหนึ่งของการเปนองคกรแหงการเรียน
รูในสถานศึกษา และสามารถทํานายการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาไดรอยละ 45

คําสําคัญ: วัฒนธรรมองคกร, องคกรแหงการเรียนรู, สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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 The aims of this research were to (1) study the organizational culture (2) study of the 
learning organizations of schools under the Secondary Educational Service Area Office 2 (3) study the 
relationship between organizational culture and learning organizations of schools under the 
Secondary Educational Service Area Office 2 (4) study the organizational culture factors affecting 
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ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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the learning organizations of schools under the Secondary Educational Service Area Office 2. The 
samples were 155 executives and 384 teachers. The data from questionnaires were analyzed by using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation and Stepwise 
multiple regression analysis. The research results were as follows: 1) The organizational culture 
factors of schools in overall was at the highlevel (  = 3.91, SD = 0.837). 2) The learning organization 
factors of schools under the Secondary Educational Service Area Office 2 in overall was at a high level 
( = 4.07, SD = 0.727). 3) Relationship between the organizational culture and the learning 
organization of schools was at a moderate level and it also showed the positive correlation significantly 
at .01 (p < 0.01). 4) The organizational culture factors affecting learning organizations of schools were 
including target aim of organizations, administration empowering and decision-making. In addition, 
the result demonstrated some important factors of learning organizations in schools and could be 
predicted the learning organization being at 45%.

Keywords: Organizational culture, Learning organizations, Secondary schools under the Secondary 
       Educational Service Area Office 2

บทนํา
 สังคมโลกในศตวรรษใหม มีแนวโน มในการ
เปล่ียนแปลงไปอยางมาก อันเปนผลมาจากการที่ในแตละ
ประเทศมุ งพัฒนาตนเองใหมีความเจริญกาวหนาอยาง
รวดเร็ว สงผลใหเกดิการแขงขนัในการพัฒนาเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมกับจุดเนนของรัฐบาล หนวยงานและสถาบันที่
เก่ียวของกับการจัดการศึกษาจําเปนตองดาํเนินการเนนการ
ปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกปจจุบัน โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณภาพ และมีความสามารถที่หลากหลาย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 
การจดัการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 8 การจัดการ
ศึกษาใหยึดหลักดังนี้ (1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ
ประชาชน (2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (3) 
การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอ
เนื่อง อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

12 ไดกําหนดหลักการสําคัญของแผนฯ ไวบางสวน คือ ยึด 
“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและ
สุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่
สมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค 
มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม 
(สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหง
ชาติ, 2560, หนา 4) จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 และแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ไดสรุปหลัก
การจดัการศกึษาและหลกัการการพฒันาคนไว ซึง่สอดคลอง
กับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดไววา 
สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อให
มีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดย
ตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวม
ทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สราง
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วิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด
ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546, น. 4)
 จากการศึกษาที่ผานมายังพบวา การปรับเปลี่ยน
องคกรหรือดําเนินการในอันที่จะนําสถานศึกษาเปนองคกร
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังอยูในระดับต่ํา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 ก, น. 29) และหากพิจารณา
จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก็พบวา
บุคลากรโดยเฉพาะนักเรียนยังขาดการเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์
ในการวัดคุณภาพระดับชาติอยูในระดับที่ตํ่าในหลายวิชา 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา, 
2551, น. 37) และสอดคลองกับผลการสํารวจติดตามการ
ปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งพบวายัง
มีสถานศึกษาหลายแหงดําเนินการสรางการเรียนรูตาม
แนวปฏิรูปการเรียนรูและสรางองคกรแหงการเรียนรูไม
สอดคลองตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2546, น. 97) นอกจากน้ี การสรางสถานศึกษา
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ผูบริหารและบุคลากรตองรับ
รูรับทราบเร่ืององคประกอบคุณลักษณะองคกรแหงการ
เรียนรู ปจจัยตางๆ ที่สงผลตอองคกรแหงการเรียนรู โดย
เฉพาะปจจัยเรื่องวัฒนธรรมองคกร Patterson, Purkey 
and Parker (1986, อางถึงใน กัญญภัคญา ภัทรไชยอนันท, 
2557, น. 18–21) ไดใหองคประกอบไวดังนี้ 1) ความมุง
ประสงคขององคกร (organization purposes) 2) การ
มอบอํานาจ (empowerment) 3) การตัดสินใจ (decision 
making) 4) ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร (sense 
of community) 5) ความไววางใจ (trust) 6) คุณภาพ 
(quality) 7) การยอมรับ (recognition) 8) ความเอื้อ
อาทร (caring) 9) ความซื่อสัตยสุจริต (integrity) และ 
10) ความหลากหลายของบุคลากร (diversity) จะเห็นได
วาปจจัยเรื่องวัฒนธรรมองคกรนั้นมีคุณลักษณะเพื่อจะนํา
ไปสูการปฏิบัติหรือปรับปรุงองคกรและสวนประกอบอื่นให
ดีขึ้น ซึ่งผูวิจัยเห็นวาแนวคิดขององคกรแหงการเรียนรูเปน
ประโยชนและสามารถนํามาปรับใชในองคกรท่ีมีลักษณะ
การใหบริการสาธารณะประเภทสถานศึกษาเปนอยางมาก
 ดังนั้นอาจจะกลาวไดวาวัฒนธรรมขององคกร
เปนพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและมีความ
สําคัญอยางยิ่งในการพยากรณความสําเร็จทางการศึกษา
ในอนาคตและศักยภาพในการแขงขันในระดับภูมิภาค

และระดับประเทศตอไป ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวัฒนธรรม
องคกรของสถานศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาองคกร
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น

วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 2. เพื่อศึกษาการเปนองคกรแหงการเรียนรูใน
สถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศึกษา 
เขต 2
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม
องคกรของสถานศึกษาและการเปนองคกรแหงการเรียน
รูในสถานศึกษา
 4. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา
ที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 องคประกอบของวัฒนธรรมองคกร Patterson, 
Purkey and Parker (1986, อางถึงใน กัญญภัคญา ภัทร
ไชยอนันท, 2557, น. 18–21) ไดกลาวถึงวัฒนธรรมใน
สถานศึกษาวามีประเด็นบงชี้ 10 ประการ ดังนี้ 
1) ความมุงประสงคขององคกร (organization purposes) 
2) การมอบอํานาจ (empowerment) 3) การตัดสินใจ 
(decision making) 4) ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร 
(sense of community) 5) ความไววางใจ trust) 6) 
คุณภาพ (quality) 7) การยอมรับ (recognition) 8) ความ
เอื้ออาทร (caring) 9) ความซื่อสัตยสุจริต (integrity) และ 
10) ความหลากหลายของบุคลากร (diversity) 
 องคประกอบขององคกรแหงการเรียนรูของ Senge 
(1990, อางถึงใน คมสัน ณ รังสี. 2550, น. 18) ไดนําเสนอ
หลักการ (discipline) เกี่ยวกับการเรียนรูขององคกร 5 
ประการ ดังนี้ 1) การเปนผูรอบรู (personal mastery) 
2) รูปแบบความคิด (mental models) 3) การสรางวิสัย
ทัศนรวม (shared vision) 4) การเรียนรูของทีม (team 
learning) และ 5) การคิดเชิงระบบ (system thinking)
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวามีการ
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ศึกษาท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอองคกร
แหงการเรียนรูดังนี้
 ปรณิ บุญฉลวย (2556) ไดทําวิจัย เร่ือง วัฒนธรรม
องคกร องคกรการเรียนรู กับประสิทธิผลองคกรของศาล
ยุติธรรม: ตัวแบบสมการโครงสราง สรุปไดดังนี้ ระดับ
ประสิทธิผลองคกร ระดับปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรและ
ระดับปจจัยดานองคกรการเรียนรูของศาลยุติธรรมในภาพ
รวมอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 4.374 ถึง 4.970 
และพบวา ปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร ปจจัยดานองคกร
การเรียนรูและประสิทธิผลองคกรในภาพรวม ตางมีความ
สมัพนัธเชงิบวกอยางมนียัสาํคญัทางสตถิิ เมือ่ศึกษาในบริบท
ของศาลยุติธรรม โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
ปจจัยรายคู เทากับ 0.335 ถึง 0.762 ผลการศึกษายังพบ
วา ปจจัยวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคกร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยรอยละ 83.20 ของคาความ
แปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองคกร 
 ปยะ ละมลูมอญ (2556) ไดทาํวจิยั เร่ือง วฒันธรรม
องคกรที่ส งผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู ของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปทุมธานี เขต 1 สรุปไดดังนี้ 1) วัฒนธรรมองคกร
และการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 
1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) วัฒนธรรมองคกรกับ
การเปนองคกรแหงการเรียนรูมีความสัมพันธกันทิศทาง
บวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในระดับปาน
กลาง 3) วัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการเปนองคกรแหง
การเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ไดแก ดานยุทธวิธีที่
ใชดานตัวประสานองคกร และดานคุณลักษณะเดนของ
องคกร สามารถพยากรณไดรอยละ 46.20
 กัญญภัคญา ภัทรไชยอนันท (2557) ไดทําวิจัย 
เรื่อง วัฒนธรรมองคกรกับองคกรแหงการเรียนรู ของ
คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปไดดังนี้ 1) 
วัฒนธรรมองคกรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตาม
คามัชฌิมเลขคณิตเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก
ดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการ
ยอมรับ ดานเปาประสงคขององคกร ดานการมอบอํานาจ 
ดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร ดานความหลาก

หลายของบุคลากร ดานความมีคุณภาพ ดานความเอื้อ
อาทร ดานความซื่อสัตยสุจริต ดานการตัดสินใจ และดาน
ความไววางใจ ตามลําดับ 2) องคกรแหงการเรียนรูของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในดาน
มากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดาน
องคกร ดานการเรียนรู ดานสมาชิกองคกร ดานองคความ
รู และดานเทคโนโลยี ตามลําดับ 3) ความสัมพันธระหวาง
วัฒนธรรมองคกรกับองคกรแหงการเรียนรูของคณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในแตละดาน มีความสัมพันธ
กัน โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับสูงอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
 เผด็จ อมรศักดิ์ (2558) ไดทําวิจัย เร่ือง การ
พัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูในธุรกิจอุตสาหกรรม
ที่เปนเลิศ สรุปไดดังนี้ องคกรแหงการเรียนรู ในธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่เปนเลิศ ประกอบดวย 11 องคประกอบ 
89 ตัวแปร ผลการพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรู 
3 ระดับ 11 องคประกอบ ดังนี้ 1) ระดับการเรียนรูระดับ
บุคคล 3 องคประกอบ ประกอบดวย (1) การเปนบุคคล
ที่รอบรู (2) การมีแบบแผนทางความคิด (3) การคิดอยาง
เปนระบบ 2) ระดับการเรียนรูระดับทีม 2 องคประกอบ 
ประกอบดวย (1) การมีวิสัยทัศนรวม (2) การเรียนรูรวมกัน
เปนทีม 3) ระดับการเรียนรูระดับองคกร 6 องคประกอบ 
ประกอบดวย (1) บรรยากาศองคกรแหงการเรียนรู (2) 
วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู (3) การจัดการความรู 
(4) การใหอํานาจบุคลากร (5) โครงสรางองคกรที่เหมาะ
สม (6) ภาวะผูนํา
 ทวีศักดิ์ รูปสิงห (2558) ไดทําวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มี
อิทธพิลตอการเปนองคกรแหงการเรยีนรูของคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม สรุปไดดังน้ี สภาพปจจุบันของการเปนองคกร
แหงการเรียนรู ตามแนวคิดการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของ Senge 5 ดาน ในภาพรวมมคีาคะแนนเฉลีย่อยูในระดบั
มาก และผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกร
แหงการเรียนรู พบวา ปจจัยที่สงผลตอการเปนองคกรแหง
การเรียนรูจําแนกตามแนวคิดการเปนองคกรแหงการเรียน
รูไดดังนี้ 1) ดานการมุงสูความเปนเลิศ พบวา โครงสราง
ที่เหมาะสม การเผยแพรความรูการแลกเปล่ียนความรู
และประสบการณ กลยุทธ เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู และการตรวจวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยตัวแปร
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ทั้ง 5 รวมกันพยากรณการเปนองคกรแหงการเรียนรูดาน
การมุงสูความเปนเลิศ ไดรอยละ 25.10 2) ดานรูปแบบวิธี
คิด พบวา โครงสรางที่เหมาะสม การจัดทําเอกสาร และ
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู โดยตัวแปรทั้ง 3 รวม
กันพยากรณการเปนองคกรแหงการเรียนรูดานรูปแบบวิธี
คิด ไดรอยละ 19.50 3) ดานการคิดอยางเปนระบบ พบวา 
การจัดทําเอกสาร ภาวะผูนํา การเพ่ิมอํานาจและความรับ
ผิดชอบงานแกบุคคลา การจัดการความรู และวัฒนธรรม
การเรียนรูของคณะ โดยตัวแปรทั้ง 6 รวมกันพยากรณการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ ได
รอยละ 22.70 4) ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน พบวา การ
เพ่ิมอํานาจและความรับผิดชอบงานแกบุคลากร การจัด
ทําเอกสาร และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู โดย
ตัวแปรทั้ง 3 รวมกันพยากรณการเปนองคกรแหงการเรียน
รูดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ไดรอยละ 29.30 5) ดานการ
เรียนรูเปนทีม การจัดทําเอกสาร และการจัดการความรู 
โดยตัวแปรทั้ง 2 รวมกันพยากรณการเปนองคกรแหงการ

เรียนรูดานการเรียนรูเปนทีม ไดรอยละ 23.40 โดยตัวแปร
ที่กลาวมาสามารถพยากรณการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของบุคลากรในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ตามการเรียน
รู 5 ดาน ไดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
สรางเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยได คือ ตัวแปรตนไดแก 
วัฒนธรรมองคกร มี 10 ดาน 1) ความมุงประสงคของ
องคกร (Organization purposes) 2) การมอบอํานาจ 
(Empowerment) 3) การตัดสินใจ (Decision making) 
4) ความรูสึกเปนสวนหนึ่ง (Sense of community) 5) 
ความไววางใจ (Trust) 6) ความมีคุณภาพ (Quality) 7) 
การยอมรับ (Recognition) 8) ความเอื้ออาทร (Caring) 
9) ความซื่อสัตยสุจริต (Integrity) และ 10) ความหลาก
หลายของบุคลากร (Diversity) ตัวแปรตาม ไดแก การเปน
องคกรแหงการเรียนรู มี 5 ดาน 1) ความรอบรูแหงตน 2) 
รูปแบบวิธีการคิด 3) การมีวิสัยทัศนรวม 4) การเรียนรูเปน
ทีม และ 5) การคิดอยางเปนระบบ และสรางไดดังภาพ 1

กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตน

วัฒนธรรมองคกร (มี 10 ดาน)
1. ความมุงประสงค
2. การมอบอํานาจ
3. การตัดสินใจ
4. ความรูสึกเปนสวนหนึ่ง
5. ความไววางใจ
6. ความมีคุณภาพ
7. การยอมรับ
8. ความเอื้ออาทร
9. ความซื่อสัตยสุจริต
10. ความหลากหลายของบุคลากร

ตัวแปรตาม

การเป นองค กรแห งการเรียนรู 
(มี 5 ดาน)
1. ความรอบรูแหงตน
2. รูปแบบวิธีการคิด
3. การมีวิสัยทัศนรวม
4. การเรียนรูเปนทีม
5. การคิดอยางเปนระบบ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐานการวิจัย
 1. วัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาและการเปน
องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความสัมพันธกัน
 2. วัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาสงผลตอการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา
ที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มี
การวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถาน
ศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 52 โรงเรียน แบงเปน 
ผูบริหาร จํานวน 227 คน (ผูอํานวยการ จํานวน 52 คน 
รองผูอํานวยการ จํานวน 175 คน) และครูผูสอน จํานวน 
5,085 คน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2, 2559, หนา 7)
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การสุมตัวอยาง ใช
วิธีสุมตัวอยางแบบงาย โดยมีผูใหขอมูลเปนผูบริหาร 155 
คน และครู 384 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 539 คน โดย
เทียบตารางกําหนดขนาดกลุมตวัอยางสําเร็จรปูของ Krejcie 
and Morgan, (1970, pp. 607-610)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวจิยัคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามทีผู่
วจิยัสรางข้ึนตามแนวคิดและทฤษฎีทีเ่ก่ียวของกบัวฒันธรรม
องคกรและการเปนองคกรแหงการเรียนรู จําแนกเปน 3 
ตอน ดังนี้
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม มีขอคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ 
สถาภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน 
อัตราเงินเดือน และวิทยฐานะ มีลักษณะเปนแบบตรวจ

สอบรายการ (Checklist)
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตัวแปร 10 ดาน ไดแก 
1) ความมุงประสงค 2) การมอบอํานาจ 3) การตัดสินใจ 
4) ความรูสึกเปนสวนหนึ่ง 5) ความไววางใจ 6) ความมี
คุณภาพ 7) การยอมรับ 8) ความเอื้ออาทร 9) ความซื่อสัตย
สุจริต 10) ความหลากหลายของบุคลากร จํานวน 30 ขอ 
มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating 
scale) 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามระดับปฏิบัติการเกี่ยว
กับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนก
ตัวแปร 5 ดาน ไดแก 1) ความรอบรูแหงตน 2) รูปแบบ
วิธีการคิด 3) การมีวิสัยทัศนรวม 4) การเรียนรูเปนทีม 
5) การคิดอยางเปนระบบ จํานวน 26 ขอ มีลักษณะเปน
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ดวยเทคนิค 
IOC (Index of Item Objective Congruence) และ
วิเคราะหหาความเชื่อมั่น (reliability) โดยการทดสอบ
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ตามสูตรของค
รอนบาค (Cronbach) (Cronbach, 1984, p. 161) โดย
มีคา α เทากับ .968

การเก็บรวบรวมขอมูล
 การเก็บรวบรวมขอมูลกับประชากร ผู วิจัยได
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
 1. ผูวจิัยขอหนงัสือนําจากบัณฑิตวิทยาลยั มอบให
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อขอ
ความรวมมือ และอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
 2. ผูวิจัยนําหนังสือจากผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยประสานงานกับครูที่เปนกลุมตัวอยาง
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ ผูวิจัยมีการเก็บรวบรวมขอมูล 3 วิธี คือ 1) วิธีสงดวย
ตนเอง 2) วิธีสงผานผูบริหารสถานศึกษา 3) วิธีสงทาง
ไปรษณีย โดยแบบสอบถามทุกฉบับ เมื่อตอบแลวสามารถ
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ใสซองที่แนบใหไปพรอมแบบสอบถาม และสงไดทั้ง 3 วิธี 
ทั้งสิ้น 728 ฉบับ โดยไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 539 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 74.04
 4. นาํแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบรูณ
และความถูกตอง เพื่อใชในการวิเคราะหตอไป

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
 สถิตทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลูจาํแนกตามลกัษณะ
ของแบบสอบถามในแตละตอนดังนี้
 1. การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผู ตอบ
แบบสอบถาม ใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ 
(percentage)
 2. การวิเคราะหระดับวัฒนธรรมองคกร และ
ระดับความเปนองคกรแหงการเรียนรู ใชการหาคาเฉล่ีย 
( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
 2.1 การแปลความหมายระดับวัฒนธรรมองคกร
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 นําไปเทียบเกณฑขอบเขตของคาเฉลี่ย
ตามแนวคิดของ Best (1977, p.174) ดังนี้
  คาเฉล่ีย 4.50 - 5.00 แสดงวา มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรอยูในระดับ ดีท่ีสุด
  คาเฉล่ีย 3.50 - 4.49 แสดงวา มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรอยูในระดับ ดี
  คาเฉล่ีย 2.50 - 3.49 แสดงวา มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรอยูในระดับ ปานกลาง
  คาเฉล่ีย 1.50 - 2.49 แสดงวา มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรอยูในระดับ นอย
  คาเฉล่ีย 1.00 - 1.49 แสดงวา มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรอยูในระดับ นอยท่ีสุด
 2.2 การแปลความหมายระดับการเปนองคกร
แหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นําไปเทียบเกณฑขอบเขต
ของคาเฉลี่ยตามแนวคิดของ Best (1977, p.174) ดังนี้
  คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แสดงวา เปน
องคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับ มากที่สุด
  คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แสดงวา เปน
องคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับ มาก
  คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แสดงวา เปน
องคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับ ปานกลาง

  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แสดงวา เปน
องคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับ นอยท่ีสุด
  คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แสดงวา เปน
องคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับ นอย
 3. การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson’s product moment correlation) 
เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาที่สงผลตอการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 เกณฑพิจารณาความสัมพันธ (ชูศรี วงศรัตนะ, 
2553, หนา 314)
 ความสัมพันธมีคาตั้งแต -1 ถึง +1
 >0.90  ความสัมพันธสูงมาก
 0.71 - 0.90 ความสัมพันธสูง
 0.31 - 0.70 ความสัมพันธปานกลาง
 0.20 - 0.30 ความสัมพันธนอย
 <0.20  ความสัมพันธนอยมาก
 4. การวิเคราะหวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา
ที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
โดยการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน 
(Stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัย
 1) ระดับวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยูใน
ระดับมาก (  = 3.91, SD = 0.837) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานการยอมรับ เปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 
(  = 4.09, SD = 0.839) รองลงมาคือ ดานความมีคุณภาพ 
(  = 3.98, SD = 0.768) และดานการตัดสินใจ (  = 3.71, 
SD = 0.876) เปนดานที่มีคาเฉล่ียตํ่าที่สุด
 2) ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 อยูในระดับมาก (  = 4.07, SD = 0.727) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานการมีวิสัยทัศนรวม (  = 4.20, SD 
= 0.735) เปนดานที่มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดาน
รูปแบบวิธีการคิด (  = 4.15, SD = 0.731) และดานการ
คิดอยางเปนระบบ (  = 3.88, SD = 0.758) เปนดานที่มี
คาเฉล่ียตํ่าที่สุด
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 3) ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรของ
สถานศึกษากับการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูในระดับปานกลาง (r = .353) 
และมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
 4) วฒันธรรมองคกรของสถานศึกษาทีส่งผลตอการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดแก ดานความมุง
ประสงค ดานการมอบอํานาจ ดานการตัดสินใจ และเปน
สวนหนึ่งของการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 
และสามารถทํานายการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถาน
ศึกษาไดรอยละ 45

การอภิปรายผล
 ประการที่หนึ่ง การศึกษาวัฒนธรรมองคกรของ
สถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2 จากการวิจัยพบวา วัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา
ที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู ในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งมีหนาที่
กํากับดูแลสถานศึกษาในเขต พ้ืนที่การศึกษาไดกําหนดกร
อบเเนวทางในการดําเนินงานใหสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นํานโยบายไปสูการ
ปฏิบตัทิีส่อดคลองกบันโยบายเเละยทุธศาสตรของสาํนักงาน
คณะกรรมการขั้นพื้นฐานไวอยางชัดเจน ตามที่ปรากฏ
ในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณเปนประจําทุกป 
ประกอบกับการที่สถานศึกษาเปนองคกรภาครฐั การปฏิบตัิ
งาน ภายในสถานศึกษาจึงตองยึดแนวนโยบาย ระเบียบ 
เเละแนวปฏิบัติของทางราชการเปนสําคัญ นอกจากนี้การ
อยูรวมกันในสถานศึกษาจําเปนตองมีกฎ ระเบียบ กติกา
การอยูรวมกนั เพื่อกําหนดใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏบิตัิ
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงทําใหการปฏิบัติงาน รวม
ถึงคานิยมความคิด ความเชื่อ และการรับรูของครูเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน (บุปผา หนุนภัคดี, 2556, น. 82) เเละ
ทําใหวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาอยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
 ประการท่ีสอง การศึกษาองคกรแหงการเรียนรูใน

สถานศึกษา สงักัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ผลการวจิัยพบวา วัฒนธรรมองกการของสถานศึกษา
โดยภาพรวมเเละรายดานอยูในระดับมาก สอคคลองกับ
งานวิจัยของ ลัชรี เดชโยธิน (2550, น. 84) ที่ไดทําการ
ศึกษา วัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูตามการรับรูของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 ผลการวิจัยพบวา 
วัฒนธรรมองคกรตามการรับรู ของบุคลากรในโรงเรียนอยู
ในระดับมาก เเละสอดคลองกับงานวิจัย นพมาศ ประภา 
(2552, น. 72) ไดทําการศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่สงผล
ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา วัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาอยู ในระดับมาก 
ตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เละแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ว) พ.ศ.2545 มาตรา 39 ที่กําหนดใหมี
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ขณะ
เดยีวกันก็มุงเนนการพัฒนาบุคลากร เน่ืองจากบุคลากรเปน
ทรัพยากรสําคัญของสถานศึกษา ซึ่งการที่จะนําพาสถาน
ศึกษาไปสูเปาหมายไดนั้นจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถในการดําเนินงานตางๆ
 ประการท่ีสาม การศึกษาความสัมพันธระหวาง
วัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาและการเปนองคกรแหง
การเรียนรูในสถานศึกษา สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 การวิจัยพบวา เปนไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัย คือ วัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาและการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความสัมพันธกัน 
จากการศึกษาพบวา วัฒนธรรมองคกรเกิดขึ้นและพัฒนา
ข้ึนโดยสมาชิกขององคกร และส่ังสมสืบกันมาเปนที่ยอมรับ
ของสมาชิกโดยทั่วไป โดยที่จะมีการถายทอดไปยังสมาชิก
ใหมเพื่อเกิดการรับรู การคิด และความรูสึก ไปในทิศทาง
เดียวกันในการแกปญหาตางๆ และเพื่อการปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอม ปจจัยเรื่องวัฒนธรรมองคกรโดยเฉพาะดาน
การยอมรับ ดานความไววางใจ และดานความมุงประสงค
ของสถานศึกษา เปนปจจัยสําคัญในการสรางสถานศึกษา
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เนื่องจาก การยอมรับ ความ
ไววางใจ และความมุงประสงค เปนการที่สมาชิกในองคกร
มีสวนรวมในการคิด วางแผน ดําเนินการ ไปสูเปาหมาย
ที่ต้ังไวขององคกร ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาองคกรใหเปน
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องคกรแหงการเรียนรู
 ประการที่ส่ี พบวาวัฒนธรรมองคกรของสถาน
ศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 ผลการวิจัย เปนไปตามสมมติฐาน จากการศึกษาพบ
วาการพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งสําคัญท่ีสถานศึกษานํามาใช
เปนกลยุทธหรือยุทธวิธีเพ่ือนําพาองคกรไปสูเปาหมาย
ควบคู ไปกับการเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมใน
การบริหารและดําเนินงานบนพื้นฐานของการเปดเผยเเละ
เชื่อใจตอกัน ดังจะเห็นไดจากการเปด โอกาสให บุคลากร 
ของสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารงาน เชน มีการจัด
ตั้งคณะกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน เเละคณะกรรมการบริหารวิชาการ เปนตน 
เเละมีการกําหนดกรอบในการ ดําเนินกิจกรรม เชน การ
จัดทําเเผนกลยุทธ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปไว
อยางชัดเจนวา บุคลากรทุกฝายจะตองมีสวนรวมในการ
จัดทํา โดยผูบริหารสถานศึกษาไดใหความไววางใจและ
ความเปนอิสระตอผูใตบังกับบัญชาในการดําเนินโครงการ
และกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับผลการวิจัยของ เบญจพร 
ไหลหลั่ง (2551, น. 95) ท่ีใหขอเสนอเเนะวา องคกรควร
สรางเเละสงเสริมการมีสวนรวมในการสรางนโยบาย ถือ
เปนการสรางแรงจูงใจในการทํางานประเภทหนึ่งเเละสราง
ความรูสึกการมีสวนรวมในองคกรความรูสึกเปนเจาของ
องคกร เจาของนโยบายที่บุคลากรไดรวมกันสรางขึ้นมา
นั้น จะหลอหลอมกลายเปนคานิยม เปาหมายและวิสัย
ทัศนรวมกันขององคกรในท่ีสุด และถือเปนพันธะสัญญา
ผูกพันทั่วทั้งองคกรในการมุงทําใหสําเร็จตามที่ไดตั้งไวรวม
กันและมุงสูเปาหมายเดียวกัน 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
 1. ระดบัความคดิเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียว
กับระดับวัฒนธรรมองคกรของ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ระดับวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาอยูในระดับ
มากทุกดาน โดยวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาดานการ
ยอมรับ เปนดานที่มคีาเฉลีย่สูงทีส่ดุ รองลงมาคือ วัฒนธรรม
องคกรของสถานศึกษาดานความมีคุณภาพ และวัฒนธรรม
องคกรของสถานศึกษาดานการตัดสินใจ เปนดานท่ีมีคา
เฉล่ียตํ่าที่สุด ถึงแมจะอยูในระดับมากก็ตาม ดังน้ันผูบรหิาร

หรือการจัดวางโครงสรางหรือนโยบายขององคกร ควรให
ความสําคัญกับการหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน 
การจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชประกอบการตัดสิน
ใจ และดําเนินกิจกรรมที่เอื้อตอการเปดโอกาศใหบุคลากร
มีสวนรวมในการพิจารณาการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น
 2. ระดับความคิดเห็นของผู ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยู
ในระดับมากโดยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา องคกร
เปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับมาก
ทุกดานเชนกัน โดยแนวคิดดานการมีวิสัยทัศนรวมของการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา เปนดานที่มีคา
เฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ แนวคิดดานรูปแบบวิธีการคิด
ของการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา และใน
ดานแนวคิดดานการคิดอยางเปนระบบของการเปนองคกร
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาถึงแมจะอยูในระดับมาก 
แตเปนดานที่ระดับผลการวิเคราะหเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังนั้นผู
บริหาร ควรสงเสริมหรือจัดใหมีกระบวนรวมวางแผนหรือ
การวิเคราะหปญหา เพื่อกอใหเกิดการแลกเปล่ียนความรู
ทักษะ หรือประสบการ เพ่ือใหบุคลากรมองเห็นปญหาใน
การทํางานไดอยางเปนระบบ สามารถคิดและปฏิบัติงาน
ที่ซับซอนได และสามารถแปลงความคิดสูแผนปฏิบัติการ
ไดจริง

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อตอยอดองคความรูใหลึก
ซึ้งกวางขวางยิ่งขึ้น และเปนประโยชนตอการศึกษาคนควา 
การหาแนวทางพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู จึง
ไดมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไปดังนี้
 1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรแหง
การเรียนรูของสถานศึกษาขนาดตางๆ เพื่อศึกษาความ
สัมพันธระหวางขนาดของสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคกร
แหงการเรียนรู
 2. ควรศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคกรปจจุบันกับวัฒนธรรมองคกรแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา เพ่ือศึกษาความแตงตางระหวาง
วัฒนธรรมองคกรปจจุบันกับวัฒนธรรมองคกรแหงการ
เรียนรู อันจะเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนไปสูวัฒนธรรม
องคกรแหงการเรียนรูตอไป
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Abstract

 “Fortress Besieged” is written in the background of the war of resistance against Japan and 
it’s the only one long novel written by Qianzhongshu. In satirical terms, Qianzhongshu depicted that 
a group of students studying abroad like Fanghongjian in the book came back home and how they 
tried to make a living in that kind of complicated and hypocritical society. People surrounding them 
including themselves was thoroughly vulgar, selfish and indolent and they wanted to have a good 
reputation, enough rights and money to let people recognize and worship them to meet their sheer 
vanity. Nevertheless, someone had the capacity or skills to get this kind of vanity, whereas someone 
just could be a loser like Fanghongjian done. This book has been translated into five language and it 
has got a great number of readers in the world and it’s worthy of being read.

Keywords: Vulgarity, Hypocrisy, family, career, marriage

Body
 Chapter one: Fanghongjian was engaged 
in a girl he never met before to their parents’ 
request. After his fiancée’s death, he exploited 

his father-in-law to study aboard and bought 
a fake diploma. On his journey back home, he 
encountered two girls and he soon fell in love 
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with Miss Bao, which caused Suwenwan’s jealous, 
his former classmate. Su once despised of Fang’s 
coward of talking to girls in their university times. 
But now she was attracted by him and complaints 
arising from her.
 Chapter two:Fanghongjian lived with 
his father-in-law’s family and worked as a bank 
clerk in his father-in-law’s company temporarily. 
A principal invited him to give a speech to his 
school. Owning to his ignorance and carelessness 
of his speech draft, he chose opium and syphilis 
as his topic, which embarrassed the “antiques” 
thoroughly. Because of his famous speech, Fang 
got his “reputation” too and some marriage suitors 
gradually drew back their daughters’ information 
from his parents.
 Chapter three: He visited Suwenwan and 
got acquaintance of Tangxiaofu and Zhaoxinmei, 
the pursuer of Su. Fang didn’t love Su but he 
liked to have an ambiguous relationship with 
her, which mistook everyone, including Zha
oxinmei. Zhao often found faults with Fang and Su 
enjoyed it a lot. Fang often privately wrote letters 
to Tangxiaofu, which mainly told her about his 
life things and his love confession to her. 
 Chapter four: Suwenwan deliberately 
flirted with Fanghongjian, which upset Fang a lot 
and he wrote a letter to confess everything. Burnt 
with anger, Su told Tang that Fang’s connection 
with his father-in-law’s family, his fake diploma, 
his foggy relationship with her and the kiss of 
last night and his temporary love with Miss Bao 
and he was a thorough giddy man. Faced with 
Tang’s questions, Fang chose to be silent and 
escape to Hunan province to be a teacher in Sanlv 
University. Su engaged in Caowenlang, a fake poet, 
which attacked Zhao a lot and he also decided 
to go Sanlv University. Zhao and Fang became 
friends overnight.

 Chapter five: there were five person to 
go to the Sanlv University. On the journey they 
had witnessed how much the hardness the war 
had given to the Chinese people and how cold 
and indifferent people had become. Limeiting 
and Gu just brought the three-fourths of their 
journey fee remitted from Sanlv University. Li 
flirted with a widow on the half way and Sunroujia 
gradually fell in love with Fang. After arriving in 
Sichuan province, they had no money left and 
had to resort to the Sanlv University. Lacking in 
a reference, the money was just like a pie in the 
sky, which tortured them a lot, tired, starving, and 
without any acquaintance, Li even eat a sweet 
potato sneakily in a street corner, witnessed by 
Fang. 
 Chapter six: Gaosongnian, the prin
cipal of the new university, was too good, an 
old cunning fox. He had already had the five 
person taped. Fanghongjian was changed to be an 
associate professor instead of the promised 
professor for his fake diploma. Gao once promised 
Limeiting to be the director of the Chinese de
partment, which was wanted by Wangchuhou, the 
uncle of the section chief of Hu Nan province. 
Gao bought all the medicine that Li took from 
shanghai in a fantastic price as a compensation. 
Zhaoxinmei, a master of an American university, 
smoothly was the director of the political de
partment. Hanxueyu, a cunning stutter, having the 
same fake diploma as Fang, was the director of 
history department. Liudongfang, an enemy of 
Hanxueyu, was the director of foreign language 
department. Miss Fan, an average-looking girl and the 
roommate of Sunroujia, was a discipline teacher 
in the university. There were too much schemes 
and intrigues happened to them. 
 Chapter seven: Wangchuhou and his wife 
invited Fang and Zhao to their home to have a 
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blind date with Miss Fan and Miss Liu, the sister 
of Liudongfang. Over the dinner, Gaosongnian 
dropped by and told that Limeiting sued to him 
that Mrs. Wang played mahjong in school, which 
led Mrs. Wang’s dissatisfaction. And Miss Fan told 
Luzixiao often wrote letters to Sunroujia and 
Fang was jealous a lot. Dinner was over and no 
couple was set. Due to Mrs. Wang’s resemblance 
to Suwenwan, Zhao had an abnormal affair with 
Mrs. Wang, witnessed by her husband. Zhao quit 
the job overnight and went to Chongqing. Fang 
engaged in Sunroujia.
 Chapter eight: After the engagement, 
Sunroujia concealed her calculating nature to 
Fang without any fear. And Fang decided to 
leave Sanlv University owing to the implacable 
contradiction between him and Gao. On their 
way back to Shanghai, Fang got married with Sun 
under the persuasion of Zhao.
 Chapter nine: Sun didn’t obey the rules 
of Fang’s family, not kneeing to Fang’s parents 
at their first sight. Sun thought that she was a 
new times lady and shouldn’t do such odd and 
ridiculous things and she also didn’t like the wives 
of Fang’s two younger brothers who were gossip 
girls without any good education. The aunt of 
Sun, who once studied in American and married 
a half deaf American, also didn’t satisfied with 
Fang, complaining that Fang was not rich, ignorant 
and a little stupid and didn’t know how to make 
her niece happy. The two family had so many 
contradictions that they found fault with each 
other, at last the problems exploded and they 
broke up.

Comments
 Fanghongjian was a contradictory role in 
the book who was kind and weak, justice and 

stubborn, and he distained to do some wicked 
things but had to surrender to them. He knew 
nothing about life but had to be careful and 
prudent of everything. He accepted the marriage 
his parents set for him and used his father-in-law 
to study abroad and bought a fake diploma, fell 
in love with Miss Tang but without any courage 
to explain anything, unsophisticated to his work 
and at last went into the trap that Sunroujia 
set for him. He was trapped from one fortress 
besieged to another and was rebuffed in all sides 
and eventually he lost himself. Actually there are 
too much “Fanghongjian” examples in our life. 
Everyone wants to make some tries for their life 
but can’t find a good point to balance, including 
their family, their career and marriage.

Famous sentences
 Like “it’s cruel to watch people who is 
ugly, except you hate her”, “marriage is a siege, 
people want to go inside the city, the city people 
want to come out”, “there are two kinds of 
person in the world: one would firstly select the 
best grape to eat and another would keep the 
best to the last and people are prone to think 
that the former is an optimist and the latter is a 
pessimist. On the contrary, the latter has some 
hope left but the former just has the memory”, 
“a sleep, without a dream or feeling inside, is just 
a dead sample”, “most of love is not successful, 
one is bored of what they have got and another 
is sad for what they haven’t got”, “gossip can 
spread more fast and thoroughly than a flu and 
had more destructive force than a meteor, more 
vicious than a rogue and can make people more 
exhausted than an abortion.” So if you really 
want to feel the wisdom of the book, you can 
refer to this book, and it’s very meaningful.






